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  مقدمه مترجم

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 اتم النبيين و على اهل بيته الطاهرين المعصومين.الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على محمد خ

پيش از آنکه در باره شرح حال و آثار محمد بن حسن فتال نيشابورى مؤلف كتاب روضة الواعظين 

مطلبى نوشته شود اشاره مختصرى به اوضاع سياسى و اجتماعى قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم هجرى 

ضوع كشته شدن اين مرد عالم به دست برادرزاده نظام سودمند است تا براى خوانندگان گرامى مو

 الملك بيشتر روشن گردد.

هاى آنچنانى براى رفع ظلم  و با وعده« الرضا من آل محمد»چهره واقعى بنى عباس كه نخست با شعار 

 و تبعيض نژادى بر قدرت دست يافتند، بسيار زود آشکار شد.

السّالم زدند و رفتارشان با خاندانهاى ايرانى هم چنان بود آنان دست به كشتار بزرگان خاندان على عليه 

يا ليت جور بنى »شد كه  كه نيازى به بيان آن نيست. در نتيجه چنان شد كه در گوشه و كنار شنيده مى

 گفتند: و آزادگانى چون دعبل خزاعى مى« مروان عادلنا

 1«لبنى العباس من عذرارى امية معذورين ان عذروا             و ال ارى »          

خليفگان عباسى به ستيزه آشکار خود نسبت به آل امير المؤمنين على )ع( و شيعيان اعم از زيديه و  

سادات حسنى و اسماعيليه و واقفيه و اثنى عشريه و با ايرانيان ادامه دادند و با مراجعه به كتابهايى 

و مقاتل الطالبيين ابو الفرج اصفهانى و  چون تاريخ يعقوبى و تاريخ طبرى و مروج الذهب مسعودى

 هاى آن را ديد. توان نمونه كامل ابن اثير مى

رسيدند وضع سر سپردگان و  در اين ميان هر گاه خاندانهايى چون آل بويه و نظاير ايشان به قدرت مى

 شد. تر مى شيعيان خاندان عصمت و طهارت بهتر و آسوده

ك و غالمان ترك نژاد هم خاطره خوشى نداشتند و چيرگى هر چند بنى عباس، از چيرگى عنصر تر

 رسيد: ايشان بر خليفه چنان شد كه در كوى و بر زن اين ترانه به گوش مى

 2« خليفة فی قفص، بين وصيف و بغا             يقول ما قاال له كما تقول الببغاء»          

                                                 
 قمرى. 1377، چاپ 2، ج 251عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق )رضی اهلل عنه( ص  .1
 تهران. 1970، چاپ باربيه دومينار، پاريس، افست 7، ج 325مروج الذهب، مسعودى، ص  .2
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قرار دارد و هر چه آن دو بگويند  -از سران تركان -يى كه در قفس ميان وصيف و بغا )خليفه

 گويد.( وار مى طوطى

ولى سرانجام براى نجات موقت از قيامهاى علويان و فاطميان و خاندانهاى ايرانى، تركان را تقويت 

كردند و نخست غزنويان و سپس سلجوقيان را بر ديگران ترجيح دادند و بديهى است كه روى كار 

 1زند  سايد و بر فرش او بوسه مى دار خليفه بر خاك جبين مىآمدن طغرل سلجوقى كه به هنگام دي

 فرمود: براى خليفه سودمندتر است تا شنيدن تهديد عالمى آزاده و بزرگ چون سيد رضى كه مى

  ما مقامى على الهوان و عندى             مقول صارم و انف حمى         

 2و بمصر الخليفة العلوى    البس الذل فی بالد االعادى                       

گيرى نسبت به شيعيان و مخالفان بنى عباس چنان شد كه به قول  نتيجه تسلط مشتى بيابانى و سخت 

 بيهقى براى كشتن مردى چون حسنك وزير:

اند و نامه خليفه آورده كه حسنك  دو مرد پيك راست كردند با جامه پيکان كه از بغداد آمده» 

د كرد و به سنگ ببايد كشت تا بار ديگر بر رغم خلفا هيچ كس خلعت مصرى قرمطى را بر دار باي

 3« نپوشد.

در دوره سلجوقيان دو مذهب حنفى )مذهب پادشاهان( و شافعى )مذهب خاندان نظام الملك طوسى( 

بر ديگر مذاهب ايران چيره بود و ميان همان دو گروه هم چنان تعصبى رايج بود كه از اين داستان كه 

يى  سلطان ملکشاه در اصفهان مدرسه» توان به چگونگى آن پى برد: جارب السلف آمده است مىدر ت

بنا كرد در محله كران. چون خواستند بنويسند كه در اين مدرسه كدام طايفه باشند، از سلطان 

ام، قومى را  پرسيدند. گفت: اگر چه من حنفى مذهبم اما اين چيز از براى خداى تعالى ساخته

يى را ممنوع و محروم داشتن وجهى ندارد. بنويسند كه اصحاب هر دو امام  كردن و طايفه مخصوص

)ابو حنيفه و شافعى( در اين مدرسه ثابت باشند على التساوى و التعادل. و چون سلطان مذهب امام ابو 

مدتى آن  حنيفه داشت خواستند كه نام امام ابو حنيفه پيش از امام شافعى بنويسند، خواجه نگذاشت! و

 فرمود تا خواجه را رضا نباشد، هيچ ننويسند. كتاب موقوف ماند و سلطان مى

                                                 
 .16تاريخ سلسله سلجوقى، ترجمه زبدة النصره و نخبة العصره بندارى، ترجمه آقاى محمد حسين جليلى، ص  .1
 .972ديوان سيد رضى، چاپ بيروت، ص  .2
 .232هد، مرحوم دكتر على اكبر فياض، ص شمسى، مش 1356تاريخ بيهقى، چاپ  .3
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 1« عاقبت بر آن قرار گرفت كه بنويسند: وقف على اصحاب االمامين، امامى االئمه صدرى االسالم.

بود در حالى كه به قول استاد محترم دكتر ذبيح اهلل صفا همه مدارسى را كه خود با نام نظاميه ساخته 

 فقط وقف بر شافعيان كرد.

سياست  202تا  200براى اطالع از عقيده نظام الملك در باره شيعيان اثنى عشرى به مطالب صفحات 

اندك و مشتى از خروار   شمسى، مراجعه شود كه نمودارى 1320نامه، چاپ مرحوم عباس اقبال، 

 2است. 

ض فضايح الروافض و پاسخ آن به قلم عبد يى نوشتن كتابهايى چون بع طبيعى است كه در چنين دوره

الجليل قزوينى رازى با نام النقض و نظاير آن معمول و متداول بوده است. بنا نيست در اين مقدمه 

كنم كه اين خشونت در  كوتاه سخن را در اين باره به درازا كشانم، و فقط به تذكر اين نکته قناعت مى

 شود. باره علماى مذاهب ديگر هم گاه ديده مى

هجرى كه غزان بر نيشابور چيره شدند، محمد بن يحيى بن منصور ترشيزى )كاشمرى(  548در سال 

 3را كه رئيس شافعيان بود با انباشتن خاك در دهانش خفه كردند. 

  خاقانى در ديوان خود دو قصيده بسيار شيوا در مرثيه اين مرد سروده است، يکى با مطلع

 «ه تو ديدى خراب شد             و ان نيل مکرمت كه شنيدى سراب شدآن مصر مملکت ك»          

  ديگرى با مطلع 

 «تا درد و محنت است در اين تنگناى خاك             محنت براى مردم و مردم براى خاك»          

 گويد: و در آن مى 

 4« نيست دهانش سزاى خاككنند             واگه نبد كه  ديد آسمان كه بر دهنش خاك مى»          

توان اين دوره را دوره اعتساف دانست و هيچ شگفت انگيز نيست كه نويسنده  بنا بر اين به راستى مى 

روضة الواعظين با توجه به آنچه در باره فضايل و مناقب خاندان عصمت و طهارت نوشته است به 

 دست برادرزاده نظام الملك كشته شود.

                                                 
 .277تجارب السلف هندوشاه، ص  .1
توان به بحث مستوفاى استاد دكتر ذبيح اهلل صفا در جلد اول و دوم  براى اطالع بيشتر در مورد اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى اين قرن مى .2

 تاريخ ادبيات در ايران مراجعه كرد.
 ، چاپ محمد محيى الدين عبد الحميد، مصر.4، ج 360عيان، ص ابن خلکان، وفيات اال .3
 خورشيدى، امير كبير، تهران، مراجعه فرماييد. 1336ديوان خاقانى، چاپ  216و  140براى اطالع از تمام اين دو قصيده به صفحات  .4
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 شرح حال مؤلف كتاب:

مد بن حسن بن على بن احمد فتال از مفسران و متکلمان و واعظان نام آور شيعه در قرن پنجم و دهه مح

اش ابو جعفر و در برخى از كتابها ابو على و لقب ديگرش ابن  اول قرن ششم هجرى است. كنيه

 1الفارسى است. 

رى تاكنون تأليف تاريخ تولدش در هيچ يك از كتابهاى تذكره و رجال كه در فاصله قرن ششم هج

شود، ولى  شده، نيامده است. در كتاب روضة الواعظين هم هيچ گونه تصريحى در اين مورد ديده نمى

نام و شرح حال و آثار فتال يى در اين باره در دست است و در آن باره توضيح داده خواهد شد.  قرينه

 نيشابورى در كتابهاى زير آمده است:

 ق. 1380، چاپ نجف، 116، ص 769شوب، ذيل شماره معالم العلماء ابن شهر آ -1

 ، چاپ قم.1، ج 12مناقب ابن شهر آشوب، ص  -2

 ، چاپ جديد.105، ج 272فهرست منتجب الدين ضميمه بحار، ص  -3

 ق. 1393، چاپ 1298، ذيل شماره 163رجال ابن داود حلى، ص  -4

لم مرحوم آقاى حاج شيخ عبد مقدمه از چاپ جديد به ق 101، ص 1بحار االنوار مجلسى، ج  -5

 به قلم مرحوم مجلسى قدس سره. 1از متن ج  8الرحيم ربانى و ص 

 ، قم.1401، چاپ 5، ج 27رياض العلماء، ميرزا عبد اهلل افندى، ص  -6

 ش، قم. 1363، چاپ 2، ج 260امل االمل شيخ حر عاملى، ص  -7

 ، بدون تاريخ.1، ج 62جامع الرواة اردبيلى، ص  -8

 .10333ل مامقانى، ذيل شماره رجا -9

 ، چاپ مركزى تهران.574و  469فوائد الرضويه محدث قمى، ص ص  -10

 .3، ج 9الکنى و االلقاب مرحوم محدث قمى، ص  -11

 ، چاپ اسماعيليان.6، ج 253روضات الجنات ميرزا محمد باقر خوانسارى، ص  -12

 «.اعظينروضة الو»و « التنوير»الذريعه مرحوم تهرانى، ذيل  -13

 ق. 1369، چاپ 3، ج 188ريحانة االدب مرحوم مدرس تبريزى، ص  -14

                                                 
قمرى و آية اهلل سيد شهاب الدين مرعشى نجفى بر  1386هاى استاد سيد محمد مهدى خرسان بر چاپ نجف،  در نوشتن شرح حال فتال از مقدمه .1

 ام. چاپ قم، بهره برده
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 .37شهداء الفضيلة مرحوم امينى، ص  -15

 .10127معجم رجال الحديث، حضرت آية اهلل العظمى خويى مد ظله، ذيل شماره  -16

 ، چاپ حيدرآباد.5، ج 44لسان الميزان، ابن حجر، ص  -17

 ميالدى، تهران. 1967، افست 568و  334ص ص ايضاح المکنون بغدادى،  -18

 .9، ج 200معجم المولفين عمر رضا كحاله، ص  -19

هاى رجال به صورتهاى حسن، احمد و على گفته شده ولى صحيح آن همان است  نام پدرش در كتاب

كه شاگردش محمد بن على بن شهر آشوب در كتابهاى معالم العلماء و مناقب خود آورده است و اين 

قمرى است به هنگام كشته  489و كتاب نزديکترين منابع به زمان اوست. ابن شهر آشوب كه متولد د

 شدن فتال نوزده ساله بوده است.

استاد محترم سيد محمد مهدى خرسان در مقدمه خود بر روضة الواعظين چاپ نجف نوشته است كه 

اند، نسبت او به هر  ادب بوده چون پدر و پدر بزرگ و پدر و پدر بزرگش همگى از بزرگان علم و

يك از ايشان درست است. وانگهى اين گونه نسبت معمول است و اشخاصى همچون ابن طاوس، ابن 

اند  شهر آشوب، ابن معد، ابن حمزه و ابن سعيد منسوب به پدر بزرگ خود هستند. برخى هم پنداشته

ر اين باره در كتابهاى رجال بحث و محمد بن حسن و محمد بن احمد يا محمد بن على دو تن هستند و د

اظهار نظر شده است و براى اطالع بيشتر به مباحث مرحوم مجلسى در بحار و ميرزا عبد اهلل افندى در 

رياض و ميرزا محمد باقر خوانسارى در روضات مراجعه بايد كرد. از لقب ابن الفارسى او ايرانى نژاد 

ر به معنى نخ تاب و فتيله ساز آمده است ولى در كتب شود. فتال هم هر چند بيشت بودنش معلوم مى

و گروهى از نويسندگان كتابهاى رجال   1اند  لغت معناى ديگر آن را بلبل و هزار دستان ضبط كرده

اند كه اين لقب به سبب خوش صوتى و طالقت زبان به او داده شده است و در اين روزگار هم  گفته

 براى اهل منبر و مداحان اهل بيت عصمت و طهارت است.هاى معمول  بلبل و عندليب از لقب

 425تواند بعد از سال  يى در دست است كه والدت او نمى فتال عمرى نسبتا طوالنى داشته و قرينه

حدود هشتاد سال عمر او بوده   بدانيم به هنگام مرگ 508هجرى باشد و اگر شهادت او را در سال 

نويسد روايتى را كه از  مناقب مى 1جلد  12آشوب در صفحه  است. آن قرينه اين است كه ابن شهر
                                                 

توان به بحث مستوفاى استاد دكتر ذبيح اهلل صفا در جلد اول و دوم  براى اطالع بيشتر در مورد اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى اين قرن مى .1

 تاريخ ادبيات در ايران مراجعه كرد.
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كنم از فتال است كه او و پدرش هر دو از آن بزرگوار شنيده و نقل  سيد مرتضى علم الهدى نقل مى

هجرى بوده است، نبايد  436اند و با توجه به اين كه وفات سيد مرتضى بدون هيچ اختالفى در  كرده

از ده يازده سال بوده باشد و بعيد است در كمتر از اين سن و سال، هر سن فتال در آن هنگام كمتر 

  1 چند به عنوان همراهى پدر و به اصطالح مستمع آزاد، به محضر درس سيد مرتضى راه يافته باشد.

هجرى  489مند شده است، و چون ابن شهر آشوب متولد  فتال از درس شيخ طوسى و پسرش هم بهره

تادان بزرگ خود شمرده است ال بد تا سالهاى نخست قرن ششم، مثال تا حدود است و فتال را از اس

 ، مقيم عراق بوده و سپس به خراسان كوچ كرده و مقيم نيشابور شده است.505

در باره چگونگى كشته شدن فتال و سبب آن در كتب تذكره و رجال توضيحى داده نشده است ولى 

تصريح شده است كه به دست شهاب االسالم، برادر زاده يا  در همه كتابهاى رجال شيعه در اين باره

 خويشاوند نزديك نظام الملك، كشته شده است و لقب شهيد در بسيارى از منابع براى او آمده است.

هجرى  508و ابن حجر در لسان الميزان تاريخ كشته شدن فتال را  2شيخ منتجب الدين در تاريخ رى 

 اند. نقل كرده

به قتل او داده، شهاب االسالم عبد الرزاق است كه از او به رئيس نيشابور تعبير شده كسى كه فرمان 

برادرزاده نظام الملك و   3است. اين شخص به تصريح ابو الحسن على بن زيد بيهقى در تاريخ بيهق 

 پسر فقيه اجل ابو القاسم عبد اهلل است. بيهقى او را با عنوان امام وزير آورده است.

داند و  كتاب نسائم االسحار او را برادرزاده نظام الملك مى 58ين منشى كرمانى هم در صفحه ناصر الد

گويد با آنکه از علماى دينى بود به فرمان سنجر از مدرسه و محراب به سرير وزارت منتقل شد و  مى

 همه زهد و پرهيزش به صفات نکوهيده و كردارهاى ناپسند مبدل شد.

ذى  23گويد: پس از كشته شدن فخر الملك در  ة النصرة و نخبة العصره مىبندارى اصفهانى در زبد

به دست قايماز كج كاله غالم سنجر، برادرزاده نظام الملك، شهاب االسالم عبد الدوام به  811حجه 

 4در سرخس بمرد.  515وزارت رسيد. هم خشم داشت و هم بخشش و در هفدهم محرم سال 

                                                 
 ، كه ظاهرا سيد مرتضى است.«قال الشيخ االمام السيد»گويد:  در باره مطلبى مى فتال در مجلس ششم روضة .1
 االسالميه. -مقدمه مرحوم ربانى شيرازى در جلد اول بحار، چاپ دار الکتب 101به نقل از صفحه  .2
 .75اريخ بيهق، چاپ مرحوم احمد بهمنيار، ص ت .3
 ، چاپ بنياد فرهنگ.321لى، ص تاريخ سلسله سلجوقى، ترجمه آقاى محمد حسين جلي .4
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با وجود آنکه در سلك علماى اعالم انتظام »نويسد:  دستور الوزرا مى غياث الدين خواند مير هم در

زامباور در   1« تصاعد نمود.داشت چون بر مسند وزارت نشست بخار غرور و پندار به كاخ دماغ او

ولى بايد سخن   2داند  كتاب معجم االنساب شروع وزارت شهاب االسالم را پانصد و سيزده هجرى مى

دانست. راوندى در راحة الصدور و ابن تغرى بردى در النجوم الزاهرة از شروع  تر بندارى را صحيح

اند و مانعى ندارد كه او پيش از شروع وزارت خود فتوى به قتل فتال داده  وزارت او چيزى نگفته

 باشد و ظاهرا رياست مذهبى نيشابور با او بوده است.

يشابور، آرامگاه فتال در جلو گورستان حيره تلخيص تاريخ ن 152به نقل خليفه نيشابورى در صفحه 

 3نيشابور و معروف بوده است. 

 آثار و مؤلفات فتال:

در بيشتر كتابهايى كه شرح حال فتال در « روضة الواعظين»و « التنوير فی معانى التفسير»دو كتاب 

ونه ترديدى آنها آمده، براى او ثبت شده است. در كتابهاى فهرست هم اين هر دو كتاب بدون هيچ گ

به او نسبت داده شده است. مثال بغدادى در ايضاح المکنون و عمر رضا كحاله در معجم المولفين و 

 اند. مرحوم آقا بزرگ تهرانى در الذريعه هر دو كتاب را آورده

داند و يکى از  ابن شهر آشوب در مناقب، كتاب ديگرى به نام مونس الحزين را از مؤلفات فتال مى

امام حسن مجتبى )ع( را از آن نقل كرده است و مرحوم عالمه مجلسى هم در بحار آن  مناقب حضرت

را آورده است. مرحوم محدث قمى هم در تجديد نظرى كه ضمن شرح حال فتال در فوايد الرضويه 

 4فرموده، اين موضوع را آورده است. 

شود در همان قرن  میه و معلوم از جمله تفاسير ارزشمند شيعه بود« التنوير فی معانى التفسير»كتاب 

ششم بسيار مشهور بوده است، زيرا عبد الجليل قزوينى رازى در كتاب النقض كه حدود پنجاه سال 

شمرد.  پس از وفات فتال تأليف شده است آن را در رديف تبيان شيخ طوسى و مجمع البيان طبرسى مى
 ميان رفته است.متاسفانه از اين كتاب نشانى در دست نيست و ظاهرا از   5

                                                 
 .189دستور الوزراء، چاپ مرحوم سعيد نفيسى، ص  .1
 .336معجم االنساب و االسرات. ص  .2
 آمده است لطفا به فهرست آن مراجعه شود.« الحلقه االولى من تاريخ نيسابور المنتخب من السباق»نام اين گورستان مکررا در تاريخ نيشابور  .3
 .43، ج 327و بحار االنوار، ص  4 ، ج8مناقب، ص  .4
 ، چاپ مرحوم آقاى سيد جالل الدين محدث ارموى.193النقض، ص  .5



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

 

12 

 

 روضة الواعظين:

آورده است و آنچه « المتعظين ةالواعظين و بصير ةروض»فتال در مقدمه خود نام كامل اين كتاب را 

 نويسان است. -در پايان جلد اول چاپ قم و نجف آمده است ظاهرا تصرف نسخه

و عراق چاپ شده، از  اين كتاب كه خوشبختانه از دستبرد روزگار محفوظ مانده و مکرر هم در ايران

« ضة»عالمت اختصارى آن هم  جمله مراجع و مصادر مرحوم عالمه مجلسى در بحار االنوار است و

 است.

اين كتاب كه به گفته خود فتال در باره اصول و فروع دين و زهد و مواعظ نوشته شده است از جهتى 

وت كه پيوستگى موضوع سخن در هايى است كه پيش از آن تأليف شده است، با اين تفا شبيه امالى

آن كامال رعايت شده است، از جهتى هم شبيه احياء علوم الدين غزالى است. اين كتاب نود و شش 

هايى است كه  مجلس است. سه مجلس اول در باره ماهيت عقل و فضل آن و معرفت خداوند و شگفتى

 بر بزرگى خداوند داللت دارد.

است. از مجلس هفتم تا يازدهم مباحث مربوط به حضرت امير  مجالس چهارم تا ششم در باره نبوت

المؤمنين طرح شده و مجلس دوازدهم در باره ايمان حضرت ابو طالب و شرح حال فاطمه بنت اسد 

است. مجالس سيزده تا شانزده شرح حال و مناقب حضرت زهرا )ع( است و از مجلس هفدهم تا سى و 

رسى شده و در مجالس ديگر فروع دين و امور اخالقى طرح يکم شرح حال و مناقب ائمه اطهار بر

 توان آگاه شد. شده و با مراجعه به فهرست اجمالى كتاب كه در اول هر جلد آمده است از آن مى

اند نام ببرند ولى با  با آنکه معمول نبوده است كه مؤلفان كتابهاى و مآخذى را كه از آن بهره گرفته

شود كه فتال  شده پيش از آن به خوبى روشن مى ن با كتابهاى تاليفمطابقه مطالب روضة الواعظي

مطالب خود را از آثار بزرگان علماى شيعه رضوان اهلل عليهم برداشته است و از آثار اين اشخاص بيشتر 

 مند شده است: بهره

 از شيخ صدوق و كتابهاى امالى، خصال، -2از محمد بن يعقوب كلينى و كتاب اصول كافى او  -1

از شيخ  -4از مسعودى و اثبات الوصيه او  -3عيون اخبار الرضا، كمال الدين، و معانى االخبار او 

 از شيخ مفيد و امالى و ارشاد او. -5طوسى و كتاب االقتصاد او 

بخشها و رواياتى بدون كوچکترين تغييرى عينا از اين مآخذ در روضة الواعظين آمده است و در 

يص كرده است و گاه مطالبى را از دو كتاب نقل كرده است. مثال مجلس مقتل مواردى هم آنها را تلخ
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حضرت سيد الشهداء عليه السالم را از امالى صدوق و ارشاد مفيد استفاده كرده و مطالب آن دو 

 كتاب را با هم در آميخته است.

م مفصل و مجالس اين كتاب بر طبق موضوع آن از لحاظ كميت مختلف است، برخى مانند مجلس دو

 برخى مانند مجلس نوزدهم مختصر است.

هايى كه مالك چاپ هم قرار  در مجالس گاهى پيوستگى تاريخى رعايت نشده است، يا در نسخه

گرفته چنين تنظيم شده است، مثال مجلس مربوط به تولد حضرت ختمى مرتبت )ص( پس از مجلس 

به اختصار كوشيده و از جنگها )مغازى  بعثت ايشان آمده است. ضمنا در مورد سيره رسول خدا )ص(

 و فتوح( بحث نشده است.

ضمن اظهار اينکه هيچ روايت سست و نادرستى نقل نکرده، اسناد روايات را به كلى حذف كرده و 

تر كرده و تا حد زيادى موجب  نياورده است و اين كار استفاده از كتاب را براى عموم مردم آسان

 نام راويان پيوند مطالب را از هم نگسيخته است. شيوايى نثر آن شده و تکرار

كتاب روضة الواعظين از هنگام تأليف مورد توجه قرار گرفته است و به گفتار فتال استناد شده و او 

 اند. را ثقه و مورد كمال اعتماد دانسته

ضيح داده اند و صحيح نيست. مرحوم مجلسى در اين باره تو دانسته 1برخى اين كتاب را از شيخ مفيد 

 سبك نگارش كتاب مانند اكثر كتابهاى قرن پنجم هجرى ساده و روان است. است.

وانگهى چون مطالب آن همه روايات نقل شده از كتابهاى قرن سوم و چهارم و نيمه اول قرن پنجم 

است، موضوع تطور سبك چندان در آن طرح نيست، در عين حال اگر به عنوان مثل اين كتاب با 

ق كه پيش از آن است و مناقب ابن شهر آشوب كه پس از آن تاليف شده مقايسه شود، امالى صدو

چيزى ميان آن دو است. مثال مقدار اشعار آن از امالى و ارشاد بيشتر و از مناقب كمتر است. مقدمات 

 شود. مسجع و به اصطالح فنى كه ابن شهر آشوب در هر فصل نوشته است در روضه ديده نمى

قمرى نجف است و  1386ا خوب اين كتاب يکى چاپ حکمت قم است و ديگرى چاپ دو چاپ نسبت

 همين دو چاپ براى ترجمه مورد استفاده اين بنده قرار گرفته است.

                                                 
هجرى نيست. بلکه منظور محمد بن حسين نيشابورى ملقب به مفيد  413ظاهرا منظور از شيخ مفيد، ابو عبد اهلل محمد بن محمد بن نعمان درگذشته  .1

برادر شيخ عبد الرحمن مفيد نيشابورى است. براى اطالع از مؤلفات او مراجعه كنيد به، رياض العلماى  است كه پدر بزرگ ابو الفتوح رازى و

 فوائد الرضويه محدث بزرگوار مرحوم حاج شيخ عباس قمى. 387، قم و به صفحه 1401، چاپ 5، ج 23مرحوم ميرزا عبد اهلل افندى، ص 



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

 

14 

 

 هدف و روش ترجمه:

پس از آنکه خداوند متعال به اين بنده ناتوان خود توفيق ترجمه چند كتاب، كه موضوع آن تاريخ 

زى حضرت ختمى مرتبت صلوات اهلل عليه و آله االطهار است، ارزانى عمومى اسالم و سيره و مغا

فرمود به اين فکر افتادم كه يکى از متون تاريخى را كه در باره شرح حال چهارده معصوم نوشته شده 

باشد ترجمه كنم و كمترين عرض ادبى به ساحت مقدس ايشان عرضه دارم. تذكر تنى چند از عزيزان 

گذارى موجب آمد تا اين فکر را جامه عمل  يشان كه چرا در اين راه قدم نمىو اعتراض برخى از ا

آوردم  ام، ولى سخن ابو نواس را به ياد مى بپوشانم و خدا گواه است كه در گذشته هم به اين فکر بوده

 كه:

 «قلت ال استطيع مدح امام             كان جبريل خادما البيه»          

پيشگاه خداوند متعال طلب خير كردم و جبين نياز بر درگاه امام بزرگوار بدين منظور نخست از  

حضرت غوث االمة و غياثها على بن موسى الرضا صلوات اهلل عليه ساييدم تا شفاعت فرمايد كه چنين 

توفيقى نصيب گردد و خداى را شکر كه اين سعادت دست داد و اينك ترجمه جلد اول كتاب روضة 

 .الواعظين آماده شد

يکى از علل انتخاب اين متن براى ترجمه اين است كه عالوه بر شرح حال چهارده معصوم، فروع دين 

و امور اخالقى هم در آن آمده است و در واقع يك دوره مختصر از اصول و فروع دين است و اين 

اثبات شود، مثال در ارشاد مفيد يا  موضوع در كتابهايى كه پيش از آن تاليف شده است ديده نمى

 خواننده خالى از بهره نباشد.  الوصيه مسعودى، و اميدوارم براى

هاى بهترى فراهم آيد، زيرا  براى ترجمه كتاب روضة الواعظين شايد الزم بود جستجو شود و نسخه

متاسفانه هر دو نسخه چاپ شده آكنده از اغالط فراوان چاپى است، ولى به اين كار نياز چندانى نبود 

طالب آن با كتابهاى مرجع مقايسه و مطابقه شد و خوشبختانه مراجع اين كتاب يعنى عمده زيرا غالب م

آثار معروف كلينى و صدوق و مفيد و سيد مرتضى و طوسى قدس اهلل ارواحهم به همت استادان 

محترم معاصر به صورت بسيار منقح و خوب چاپ شده است، خداوند به آنان بهترين پاداش را عنايت 

المعارف بزرگ شيعه يعنى بحار االنوار مرحوم عالمه مجلسى رضوان اهلل  -چاپ جديد دائرة فرمايد.

عليه نيز كمك بسيار مؤثرى براى مقابله مطالب روضة الواعظين با آن بود و بسيار بهره بردم و در 

 واقع منبع اصلى براى اين كار در اختيارم بوده است.
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ده است و سه ترجمه از آن در مقدمه چاپ قم كه از كتاب روضة الواعظين به فارسى ترجمه ش

دانم آيا  رشحات قلم حضرت آية اهلل سيد شهاب الدين نجفى مرعشى است معرفى شده است، ولى نمى

چاپ و منتشر هم شده است يا نه و به هر حال اين گونه آثار هر چند بار هم كه ترجمه و تحقيق شود 

 سودمند خواهد بود.

د نشانى صفحه و جلد بهترين چاپ منبعى كه خبر را از آن نقل كرده است در ضمن ترجمه كوشش ش

 اختيار خواننده قرار بگيرد و در پاورقى ثبت شود تا در صورت تمايل بتوان به آن منبع مراجعه كرد.

ها معرفى كردم و  اعالم تاريخى و سرايندگان اشعار و برخى از راويان را در كمال اختصار در پاورقى

 اره اعالم جغرافيايى هم همين گونه عمل شد.در ب

يى با  در باره لغات مشکل متن با مراجعه به كتب لغت موضوع حل شد. اگر در مواردى تاريخ واقعه

آنچه كه در ديگر آثار آمده تفاوت داشته است، براى جلب خاطر خواننده در پاورقى تذكر و به 

 مرجع ديگر ارجاع داده شد.

ضايل حضرت امير المؤمنين و حضرت زهرا و حسنين عليهم السالم تا آنجا كه در مورد مناقب و ف

امکان داشت منبعى از آثار اهل سنت هم كه آن را نقل كرده باشد معرفى شد و بيشتر به بخش فضائل 

صحيح مسلم و مناقب ابن مغازلى و اخطب خوارزم و تذكرة الخواص سبط ابن جوزى و كتاب 

 من الصحاح السته ارجاع داده شد.ارزشمند فضائل الخمسه 

ها مالحظه خواهد شد و  ها مورد استفاده بوده است در پاورقى كتابهاى ديگرى كه براى نوشتن پاورقى

 لزومى ندارد كه در اين مقدمه بازگو شود.

هايى نخواهد بود و ارشاد اهل علم  در عين حال بديهى است كه اين ترجمه خالى از نقص و نارسايى

 بنده را از آن آگاه فرمايند موجب سپاس فراوان است.كه اين 

دانم مراتب احترام و ادب خود را به روان پاك پدر  در پايان اين مقدمه نخست بر خود فرض مى

بزرگوارم حضرت آية اهلل حاج شيخ محمد كاظم مهدوى دامغانى طاب ثراه تقديم دارم كه به راستى 

ت و مودت كيش و تقوى پيشه بود و تا آخرين لحظات شيفته و سر سپرده خاندان عصمت و طهار

كرد هيچ گاه از توسل و تمسك به ذيل  زندگى خود به فرزندان و اهل خاندان خويش سفارش مى

 عنايات اهل بيت صلوات اهلل عليهم اجمعين غافل نباشند.
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ى پناه آورده او كه در خردسالى با يتيمى و تهى دستى و پاى پياده از دامغان به آستان مقدس رضو

پناه  دانست و خداى را سپاس كه آن كودك بى بود، همه چيز خود را از ذره پرورى آن حضرت مى

در اثر تابش پرتو واليت توفيق يافت پنجاه سال از مدرسان طراز اول حوزه علميه مشهد باشد و علمش 

و تهذيب اخالقى طالب به زيور عمل آراسته و دلش از هر تعلقى پيراسته شود و به چيزى جز تدريس 

 نينديشد.

يى  خداى رحمت كند استاد بزرگوار ما مرحوم سيد الشعراء اميرى فيروز كوهى را كه در قصيده

 ضمن بيان سرگذشت آن عزيز چه نيکو سروده است:

 نز فلك يك گرده نانم در بساط             نز جهان يك جرعه آبم در غدير         

 دادخواهان از سپهر             جستم از خاك رضا )ع( تخت و سريرجويان  علم             

 و آن قدر ماندم در آن درگه مقيم             تا شد از خاك درش چشمم قرير             

 جز وى و الطاف نامحدود او             نيستم از هيچ كس منت پذير             

فرمود متون كهن در باره اهل بيت ترجمه شود كه نشان  ىكنم كه مکرر به اين بنده م فراموش نمى 

همچنين از دو برادر معظم خود حضرت استاد دكتر احمد و  دهنده واليت خالص سلف صالح است.

حضرت حجة االسالم حاج شيخ محمد رضا مهدوى دامغانى ادام اهلل ايام افاضاتهما، سخت سپاسگزارم 

ها كه متوجه  اند و چه بسا نارسايى ام مرا يارى داده و پرسيدهكه در رفع مشکالتى كه به ذهنم رسيده 

 ام بپرسم و خطاى آن بر عهده خود اين بنده است. نبوده

رويى اين كار در سلسله كارهاى خود قرار  سپاسگزارم كه با گشاده« نى»از اعضاى شركت نشر 

 رمايد.اند، خداوندشان توفيق بيشتر در نشر آثار دينى و علمى كرامت ف داده

اللهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك ال شريك »اگر اندك خدمتى صورت گرفته است از مصاديق 

  است و هر گونه سهو و خطا سرزده از نفس گنهکار اين بنده است.« لك

  اميدوارم به چشم رضا و مرحمت مقبول پيشگاه اهل بيت عصمت و طهارت قرار گيرد كه

 ودهم             و ال يدانيهم قوم و ان كرمواال يستطيع جواد كنه ج          

  يستدفع الشر و البلوى بحبهم             و يسترب به االحسان و النعم             

كمترين بنده درگاه نبوى، محمود مهدوى دامغانى مشهد مقدس رضوى پنجشنبه، بيستم جمادى الثانيه  

 ميالدى. 1987فوريه  19خورشيدى و  1365بهمن  30قمرى، برابر  1407
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  مقدمه مؤلف

( سپاس خداى متعال را با درخواست آنکه نعمت خويش را به كمال ارزانى فرمايد و تسليم خدايى 1) 

او باشيم و از گناه و سرپيچى از فرمان او در پرده عصمت قرار گيريم، و درود خداوند بر محمد 

 ان از خاندان آن حضرت درود و سالم بسيار.)ص( گزينه او از همه آفريدگان و بر پاكان و پاكيزگ

( در آغاز جوانى براى من مجالس و محافلى بود كه مردم از اصول دين و بيان احکام و فروع 2) 

دادم و سپس از من خواستند تا در زهد و  پرسيدند و به آنان پاسخ كافى و توضيح بسنده وافى مى مى

و حکمت و آداب براى ايشان سخن گويم. به كتابهاى پارسايى و پند و اندرز بازدارنده از گناه 

اصحاب خود مراجعه كردم و ميان آثار ايشان كتابى نديدم كه شامل همه اين موارد باشد و محور 

اصلى آن بر اين امور باشد، بلکه اين امور را در كتابهاى مختلف ايشان پراكنده يافتم. به اين سبب 

ه برخى از گفتار الهى را در بر داشته باشد و بخشى از اخبار همت گماشتم تا كتابى فراهم آورم ك

گزينه پيامبر )ص( و جواهر گفتار ائمه عليهم السالم را در بر گيرد و آن را به ابواب و مجالس مختلف 

تقسيم كردم و هر موضوع را در جاى خود آوردم. پيش از من هيچ يك از اصحاب ما )علماى 

اند، زحمت تهيه چنين كتابى بيشتر است و من به  اين كتاب تأليف نکردهبزرگوار شيعه( كتابى مانند 

كنم و سپس اخبار نقل شده از  خواست خداوند متعال در هر مجلس نخست گفتار الهى را نقل مى

كنم و اسناد آن را حذف كردم زيرا براى اخبار معروف و رايج بيان اسناد  پيامبر و ائمه را بيان مى

  ( اگر خبرى در اين كتاب3نام نهادم. )« روضة الواعظين و بصيرة المتعظين»را ضرورى نيست و آن 

شبيه باشد الزم است خواننده در آن تأمل و دقت   1آمده است كه ظاهر آن به مذهب حشو و اختالط 

كند و بينديشد. اگر تأويل آن را بفهمد معنى آن را خواهد دانست و اگر معناى آن برايش روشن نشد 

به كسى مراجعه كند كه معناى آن را بداند تا منظور آن برايش روشن شود كه گفتار پيامبر و بايد 

ائمه عليهم السالم همچون گفتار خداوند متعال خالى از متشابه نيست و بايد به كسى كه عالم و دانا و 

ن آشکار ورزيده و آگاه به اصول و فروع دين و لغت و اعراب است مراجعه كرد تا مراد از آن سخ

شود، و بايد دانست كه ميان گفتار خداوند و گفتار پيامبر و ائمه تناقضى نيست و فقط مردم حشوى و 

 كنند. كم مايه در علم چنين تصور مى

                                                 
اند. رك. به: دائرة المعارف اسالم، ص  ر باره كسانى كه از تأويل آيات و اخبار اجتناب داشتهاصطالح حشو و اختالط اصطالحى طنز آميز است د .1

 شمسى بنياد فرهنگ و حاشيه استاد دكتر محمد جواد مشکور. م. 1353ترجمه فرق الشيعه نوبختى، چاپ  16، ترجمه عربى و صفحه 7، ج 439



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

 

18 

 

كنم  من در مقدمه اين كتاب پس از ذكر عقل و علم و فضيلت آن، بخشى از اصول اعتقادى را بيان مى

 منت خود موفق دارنده به صواب است. كه مرجع عمده است و خداوند به لطف و

  مجلس اول در باره ماهیت عقلها و فضیلت آن

 ( خداوند متعال در سوره آل عمران چنين فرموده است:2) 

ها و داليلى است براى دارندگان  همانا در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز نشانه» 

بخوريد و بچرانيد چهار پايانتان را، همانا »فرموده است: و خداوند متعال در سوره طه چنين   1« عقل.

 و در سوره و الفجر فرموده است:  2« هايى است براى خردمندان. كه در اين نشانه

عقل در اصطالح متکلمان عبارت از   3« آيا در آنچه ذكر شد جاى قسم است خداوندان عقل را؟» 

م به اصول ادله، دوم چيزى كه علم به اين اصول است: نخست عل  مجموعه علومى است كه بر سه بخش

 بدون آن كامل و تمام نخواهد بود، سوم چيزى كه بدون آن هدف و خواسته تمام نخواهد بود.

شود و علم  ( علم نخست عبارت است از علم به احوال اجسامى كه از حركت و سکون دگرگون مى1) 

و اثبات باشد و علم به احوال انجام دهندگان  به اينکه ممکن نيست ذاتى در حال واحد داراى نفى

كارها، و علم به اين موضوع از كسى درست خواهد بود كه مدركات را درست درك كند و به آن 

دانا باشد و مرتکب اشتباهى در آن مورد نشود و كسى كه ممارست و پيوستگى با صنايع داشته باشد 

ست، علم به اصول ادله شرعيه و عادات و عرف آن بداند و بفهمد. از جمله علوم كه از نوع دوم ا

 است و از آن چاره نيست.

( نوع سوم علم به امور مختلف پسنديده و نکوهيده و بيم و شناخت راههاى زيان آور است تا آنکه 2) 

با دقت و اعمال نظر بيم آن از چيزى درست باشد و نگريستن و پيوستن به علم و دانش بر او واجب 

از جمله چيزهايى كه دليل بر اين است كه مجموعه همين علوم عقل است نه چيز ديگر،  خواهد بود.

اين است كه هر گاه اين علوم در كسى باشد عاقل است و عاقل هم اين علوم براى او فراهم است، و 

اگر عقل را معنى ديگرى باشد جايز است كه اين علوم در كسى فراهم شود در حالى كه عاقل نباشد 

 نکه بدون اين علوم او را عاقل بدانند و حال آنکه بر خالف قاعده است.يا آ

                                                 
 از سوره سوم )آل عمران(. 187آيه  .1
 سوره بيستم )طه(.از  56آيه  .2
 از سوره هشتاد و نهم )الفجر(. 4آيه  .3
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 1«. سر عقل پس از ايمان به خداوند دوستى كردن با مردم است»( پيامبر )ص( فرموده است: 3) 

 همچنين فرموده است: عقل را خداوند به سه جزء بخش فرموده است.

كس چيزى از آن در او نباشد او را عقل  هر كس اين سه جزء در او باشد عقلش كامل است و هر

 نيست، نيکو شناختن خداوند و نيکو فرمان بردارى براى او و نيکو شکيبايى كردن براى او.

شود و همان عقل دليل و  فرمايد: آدمى با عقل كامل مى ضمن خبرى طويل مى 2( امام صادق )ع( 4) 

 3مايه بينش و كليد كار اوست. 

فرمايد: جبريل پيش آدم )ع( آمد و گفت: به من فرمان داده شده است  ى )ع( مى( امير المؤمنين عل1)

كنم يکى را برگزينى و دو تاى ديگر را رها  ترا مختار قرار دهم كه از اين سه چيزى كه عرضه مى

كنى. آدم پرسيد آن سه چيز چيست؟ گفت: عقل، حيا، دين. آدم گفت من عقل را برگزيدم. جبريل 

گفت شما برگرديد. گفتند اى جبريل به ما فرمان داده شده است هر جا عقل باشد با او به حيا و دين 

 4 همراه باشيم. جبريل گفت خود دانيد و به آسمان بر شد.

( امام صادق )ع( فرموده است: ميان بندگان چيزى كمتر از اين پنج چيز بخش نشده است، يقين و 2) 

 شود عقل است. كه اين امور با آن تکميل مىخرسندى و شکيبايى و سپاسگزارى و چيزى 

يى كه در علم ازلى خود بوده و  اند: خداوند متعال عقل را از پرتو اندوخته ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 هيچ پيامبر مرسل و فرشته مقربى بر آن آگاه نبوده آفريده است.

سر آن و حيا را به منزله دو  علم را روح و نفس عقل قرار داده است و فهم را چهره آن و پارسايى را

چشم آن و حکمت را به جاى زبان آن و مهربانى را همت آن و مهر و رحمت را دل آن قرار داده 

است. سپس بر آن پرده كشانده و با ده چيز آن را توانا ساخته است، با يقين و ايمان و راستى و 

. سپس خداى عز و جل به عقل آرامش و اخالص و مدارا و دهش و خرسندى و تسليم و سپاسگزارى

فرمود پشت گردان و پشت گرداند و فرمود روى آور و روى آورد. آنگاه به عقل فرمود سخن بگو. 

گفت سپاس و ستايش خداوندى راست كه او را ضد و مانند و همتا و همسر و شبيه و نظير نيست، 
                                                 

 ، ج اول، چاپ اسالميه( دوستى )حب( از سپاهيان عقل شمرده شده است. م.24در حديث چهاردهم كتاب العقل و الجهل اصول كافى، )ص  .1
قب صادق براى عموم مشهورتر است در ترجمه از القاب در متن گاه كنيه معروف ايشان كه ابو عبد اهلل است آمده است ولى چون نام ايشان و ل .2

 مشهور ائمه استفاده خواهد شد. م.
 آمده است. م. 22جلد اول كافى، ذيل شماره  29تمام اين حديث در صفحه  .3
 جلد اول كافى به همين صورت آمده است. م. 11اين حديث در صفحه  .4
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. پروردگار متعال به او پروردگارى كه همه چيز در قبال بزرگى و عظمت او خوار و فروتن است

يى بهتر از تو و فرمانبردارتر از تو براى خود و  گفت سوگند به عزت و جالل خويش كه آفريده

ام و نه گرانقدرتر از تو. به وسيله تو است كه يکتايى مرا  تر از تو نيافريده تر و بلند مرتبه شريف

بندند و به  است كه به من اميد مىشوم، و با تو  شوم و فرا خوانده مى پذيرند و پرستش مى مى

دارند. ثواب و عقاب هم به تو بستگى  ترسند و خود را بر حذر مى آيند و از من مى جستجوى من برمى

 دارد.

در اين هنگام عقل سر به سجده نهاد و هزار سال در سجده بود. خداوند تبارك و تعالى فرمود سر 

عت كن تا شفاعت تو پذيرفته شود. عقل سر برآورد بردار و چيزى بخواه كه داده خواهى شد و شفا

آفرينى شفيع او قرار دهى. خداى  هر كس مى خواهم كه مرا در و عرضه داشت پروردگارا از تو مى

 متعال به فرشتگان فرمود گواه باشيد كه او را در هر كس كه بيافرينم شفيع قرار خواهم داد.

قلهاى زنان در زيبايى آنان و زيبايى مردان در عقلهاى ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: ع1) 

همچنين فرموده است: اصل آدمى خرد اوست و عقلش دين اوست و مروت و مردانگى  1ايشان است. 

 شود و مردم از لحاظ رسيدن نسب ايشان تا آدم يکسانند. او از پايداريش در گردش ايام معلوم مى

چيست؟ فرمود: فرو خوردن اندوه و غصه و پوشيده داشتن  ( از امام رضا )ع( پرسيده شد عقل2) 

كار از دشمنان و مداراى با دوستان. از امام حسن بن على )ع( نظير اين گفتار غير از مداراى با دوستان 

 نقل شده است.

هيچ ثروتى چون عقل  2( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: سينه عاقل گنجينه راز اوست. 3) 

شنويد آن را  فقرى چون جهل نيست و هيچ ميراثى چون ادب نيست. هر خبرى را كه مى نيست و هيچ

 3كنندگان در آن اندكند.  با عقل و انديشه دريابيد نه از روى لفظ آن كه راويان علم بسيارند و انديشه

ش و هيچ عقلى چون تدبير نيست و براى خردمند روا نيست تال  4هيچ مالى سودآورتر از عقل نيست 
                                                 

 ، آمده است. م.1361معانى االخبار صدوق، چاپ  234)ع( در صفحه  اين گفتار به نقل حضرت صادق از امير المؤمنين .1
صفحه  10االسالم آمده است. توجه خواهيد فرمود كه در برخى چاپها  -نهج البالغه چاپ آقاى فيض 1271و  1139، 1130، 1090در صفحات  .2

 پس و پيش است. م.
صفحه  10االسالم آمده است. توجه خواهيد فرمود كه در برخى چاپها  -فيض نهج البالغه چاپ آقاى 1271و  1139، 1130، 1090در صفحات  .3

 پس و پيش است. م.
صفحه  10االسالم آمده است. توجه خواهيد فرمود كه در برخى چاپها  -نهج البالغه چاپ آقاى فيض 1271و  1139، 1130، 1090در صفحات  .4

 پس و پيش است. م.
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كند مگر در سه مورد، اصالح معاش يا گام برداشتن براى آخرت يا بهره گرفتن از كارى كه حرام و 

گذارد مگر اينکه روزى او را به وسيله آن  خداوند در هيچ مردى عقل را به وديعه نمى 1ناروا نباشد. 

 بخشد. دهد و رهايى مى نجات مى

چيست؟ فرمودند: عمل به فرمان خداوند، و ( روايت است كه به پيامبر )ص( گفته شد عقل 4) 

 كنند همآنان عاقالنند. كسانى كه به فرمان خدا كار مى

شود؟ گفتند او  يى گذشتند و پرسيدند او را چه مى ( روايت است كه پيامبر )ص( از كنار ديوانه5) 

 ت برگزيند.ديوانه است. فرمودند: نه كه مغز او بيمار است. ديوانه كسى است كه دنيا را بر آخر

اند: براى عاقل در صورتى كه  ( از امير المؤمنين على )ع( از پيامبر )ص( روايت است كه فرموده6) 

چهار بخش كند، بخشى را به مناجات با   عاقل باشد شايسته است اوقات خود را هر روز )شبانروز( به

حضور اهل علم بگذراند  خداى خود بگذراند و در بخشى كار خويشتن را محاسبه كند و بخشى را در

كه او را در كار دين بصير گردانند و اندرز دهند و بخشى را هم براى خود و لذتهاى روا و پسنديده 

 2دنيايى اختصاص دهد. 

 اند: هر چيز را معدنى است و معدن تقوى دلهاى عاقالن است. ( پيامبر )ص( فرموده1) 

يه دين بر عقل نهاده شده است، و فرايض در روايت شده كه گفته است: پا 3( از ابن عباس 2) 

شود و به وسيله عقل به او  صورت داشتن عقل واجب شده است. پروردگارمان با عقل شناخته مى

يى  عقل نزديکتر است و همانا ذره جويند، و عاقل به پروردگار خود از همه كوششگران بى توسل مى

 دان است.از كار پسنديده عاقل برتر از كوشش هزار ساله نا

 4اند: مالك ارزش مرد عقل اوست و هر كس را كه عقل نباشد دين نيست.  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

ها مورد مشورت قرار  قلب اگر عقل نباشد شکارى است كه همچون ديگر اندام » شاعر گفته است:

 «فس است.گيرد. عقل هم اگر رهنمود و توفيق از جانب خداوند نباشد همچون ديگر هواهاى ن نمى

                                                 
صفحه  10االسالم آمده است. توجه خواهيد فرمود كه در برخى چاپها  -نهج البالغه چاپ آقاى فيض 1271و  1139، 1130، 1090در صفحات  .1

 پس و پيش است. م.
 تحف العقول ابن شعبه آمده است. م. 140نظير اين گفتار از قول امير المؤمنين على )ع( در صفحه  .2
حديث از او نقل شده  1660هجرى و پسر عموى حضرت ختمى مرتبت است كه  68سال قبل از هجرت و درگذشته  3عبد اهلل ابن عباس، متولد  .3

 . م.4، ج 229است. رك. به: زركلى، االعالم، ص 
 جلد دوم عقد الفريد ابن عبد ربه هم آمده است. م. 249اين حديث در صفحه  .4
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ترين عيبهاى آدمى ندانستن عيبهاى خويشتن است و هيچ چيزى  سخت»( همچنين گفته شده است: 5) 

دهد و  بر اقوام دشوارتر از جهل نيست. كسى كه در او خير باشد سهم خود از عقل را از دست نمى

 «شود. اگر محروم هم باشد با عقل رستگار مى

ده عقل حفاظت شده است و به تحقيق هر كس آن را تباه سازد نگهدارن»( و نيز شاعر گفته است: 6) 

افروزد خود رخشنده است، همچنان كه بر افروزنده نور خود  تباه است. كسى كه عقل را مى خود

روشن است. دژ خردمند دژ استوارى است كه پايگاهش در كمال رفعت است، او در پيشگاه خداوند 

خداوند به عقل فرخندگى داده و هر كس از آن فرمان رسد.  به شفاعت عقل به درخت طوبى مى

 «بردارى كند رستگار است.

  سخن در ماهيت علوم و فضيلت آن

فرمايد آنانى را از شما كه  خداوند بلند مرتبه مى»فرمايد: ( خداوند متعال در سوره مجادله چنين مى2) 

 1« كنيد آگاه است. اوند به آنچه مىها و خد اند به مرتبه اند و آنانى را كه دانش داده شده گرويده

يابد و عبارت  ( دانش چيزى است كه مايه سکون و آرامش نفس است به آنچه كه به آن دست مى3) 

است از اعتقاد به چيزى آنچنان كه هست همراه با سکون و آرامش نفس و بر دو نوع است علم 

احيه ديگرى غير از خودمان در ما ضرورى و علم مکتسب. علم ضرورى عبارت از علومى است كه از ن

شود و امکان آن را نداريم كه از خويشتن دفع كنيم و مکتسب عبارت از علمى است كه به  حاصل مى

آيد و با علم ضرورى اين  ها و حاالت مختلف در اثر كار و تالش خودمان به دست مى سبب انگيزه

و اين حدى است كه متکلمان ميان اين تفاوت را دارد كه آن سرشت و نتيجه كار خداوند در ماست 

 اند. دو قائل شده

اند:  فرموده كرده كه مى ( از امام صادق )ع( روايت شده است كه از قول پيامبر )ص( نقل مى4) 

سوگند به كسى كه جان من در دست اوست، هيچ چيز با چيزى جمع نشده است كه برتر از جمع شدن 

اند: همنشينى با اهل  مان حضرت نقل شده كه پيامبر )ص( فرموده( و از ه5) 2بردبارى با دانش باشد. 

 3دين شرف اين جهانى و آن جهانى است. 

                                                 
 )مجادله(. 58سوره  13بخشى از آيه  .1
 جلد اول سنن خود آورده است. م. 139ن را در صفحه طبرانى در معجم االوسط و دارمى نظير آ .2
 جلد اول بحار االنوار. م. 199صدوق )رضی اهلل عنه( در ثواب االعمال و امالى آورده است، به نقل از صفحه  .3
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مردم كيست؟   ( و نيز از ايشان نقل شده است كه از امير المؤمنين )ع( پرسيدند دانشمندترين6) 

 1فرمودند: آن كس كه علم مردم را با علم خود جمع كند. 

اند برترين جهادها  اره اين حديث كه از پيامبر )ص( نقل شده است كه فرموده( از امام صادق در ب1) 

گفتار عدلى در حضور امام ستمگر است، پرسيدند. فرمود: مقصود آن است كه او را به اندازه 

 معرفتش پند و اندرز دهد به شرط آنکه بپذيرد و در غير آن صورت چيزى بر عهده او نيست.

داران.  دانند و شب زنده اند: اشراف امت من كسانى هستند كه قرآن مى ( پيامبر )ص( فرموده2) 

اند:  دانند سرشناسان مردم بهشتند، و نيز فرموده اند: كسانى كه قرآن مى همچنين پيامبر )ص( فرموده

آميز  اند: دو كلمه را تحمل كنيد، كالمى حکمت بهترين عبادت آموختن علم دين است، و هم فرموده

 2ان و كالمى نابخردانه از شخص حکيم و از آن درگذريد. از شخص ناد

اند: دو گروه از امت من اگر صالح باشند همه امت صالحند و چون فاسد  ( پيامبر )ص( فرموده3)

 3باشند همه امت فاسدند. گفته شد اى رسول خدا آن دو گروه كدامند؟ فرمود: فقيهان و اميران. 

زندگى خيرى نيست مگر براى دو تن، عالمى كه فرمان او را  اند: در ( و همان حضرت فرموده4) 

 4ببرند و مستمعى كه گوش دهد. 

اند.  كنم كه در آن دو مردان هالك شده ( امام صادق )ع( فرموده است: ترا از دو خصلت نهى مى5) 

ى را نخست اينکه خدا را به باطل اطاعت كنى )آيين باطلى را دين خدا پندارى(، دو ديگر آنکه چيز

 دانى براى مردم فتوى دهى. كه نمى

اند، گروهى كه به زبان  ( امير المؤمنين )ع( فرموده است: دو گروه از مردم دنيا پشت مرا شکسته6) 

دانا و در نهان فاسقند و گروهى كه نادان و پارسايند. آن يکى با زبان خود فسق خويش را پوشيده 

ود را، بنا بر اين از عالم تبهکار و پارساى نادان پرهيز كنيد دارد و اين يکى با زهد خويش نادانى خ مى

فرمود: اى على! هالك امت  اند و من شنيدم رسول خدا )ص( مى خورده -كه اينان مايه فتنه هر فريب

 من به دست منافقان داناست.

                                                 
 جلد اول بحار االنوار. م. 167صدوق )رضی اهلل عنه( در خصال آورده است، به نقل از صفحه  .1
 قمرى، قم( آورده است. م. 1394، چاپ 41تحف العقول )ص ابن شعبه حرانى در  .2
 قمرى، قم( آورده است. م. 1394، چاپ 36ابن شعبه حرانى در تحف العقول )ص  .3
 جلد اول بحار االنوار. م. 168صدوق در خصال نقل كرده است، به نقل از صفحه  .4
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راى فرا دارى روا نيست مگر در سه مورد، كسى كه ب زنده اند: بيدارى و شب ( پيامبر )ص( فرموده1)

 گرفتن قرآن تالش كند يا در طلب و جستجوى دانش باشد يا عروسى كه او را به خانه شوهر برند.

( امام صادق )ع( فرموده است: مردم سه نوعند، عالم و متعلم و خس و خاشاك، ما عالمان و 2) 

 شيعيان ما متعلم و ديگر مردم خس و خاشاكند.

پايدارى دين به چهار گروه است، به عالمى كه دانش خود را ( امير المؤمنين )ع( فرموده است: 3) 

بازگو كند و به آن عمل كند، و به توانگرى كه بخل نورزد و بر متدينان انفاق كند، و به مستمندى كه 

آخرت خويش را به دنيا نفروشد، و به نادانى كه در طلب دانش تکبر نفروشد. و هر گاه دانا دانش 

توانگر به مال خود بخل ورزد و مستمند آخرت خود را به دنيا بفروشد و نادان خود را پوشيده دارد و 

در طلب دانش تکبر كند جهان در پى آن به قهقرى بر خواهد گشت. بسيارى مسجدها شما را فريب 

ندهد و حال آنکه اهواء قوم متفاوت است. گفته شد اى امير مؤمنان زندگى در آن زمان چگونه 

هر با آنان معاشرت كنيد و در باطن با آنان مخالفت كنيد، و به هر حال براى آدمى است؟ فرمود: به ظا

دارد محشور خواهد شد، با وجود آن منتظر  آنچه به دست آورد خواهد بود و با كسى كه دوست مى

 1فرج و گشايش از خداوند متعال باشيد. 

يدن، كليدهاى آن است. بپرسيد، هايى است كه پرس ( امام صادق )ع( فرموده است: دانش گنجينه4) 

شود: پرسنده، پاسخ دهنده، شنونده و  خدايتان رحمت كناد كه در اين كار به چهار تن پاداش داده مى

 2هر كس ايشان را دوست بدارد. 

دارند دانش خود را فقط اندوخته كنند و  ( همان حضرت فرموده است: برخى از علما دوست مى5) 

، اين گروه در طبقه نخست آتش خواهند بود. برخى از علما چنانند كه اگر يى نبرد كسى از آن بهره

كنند، اين گروه در طبقه دوم آتش  دارند و چون پند بدهند تندى مى پند داده شوند از آن ننگ مى

دارند و چيزى از آن را  خواهند بود. برخى از علما چنانند كه دانش خود را به توانگران ارزانى مى

دارند، اينان در طبقه سوم آتشند. برخى از علما نسبت به دانش خود  ندان ارزانى نمىمستم  براى

كنند و اگر چيزى از سخن او را رد كنند يا نسبت به كارى از  همچون ستمگران و پادشاهان رفتار مى

شوند، اينان در طبقه چهارم دوزخند. برخى از علما احاديث  كارهاى او كوتاهى شود خشمگين مى
                                                 

 البالغه چاپ آقاى فيض االسالم آمده است. م.نهج  1251اين گفتار با تفاوتهاى مختصر و كم و بيش در صفحه  .1
 جلد اول بحار چاپ آقاى آخوندى، به نقل از صحيفة الرضا و از حضرت رضا )ع( آمده است. م. 197در صفحه  .2



 25 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

گيرند كه به آن وسيله دانش و حديث ايشان مايه گيرد و افزون شود،  ديان و مسيحيان را فرا مىيهو

 اينان در طبقه پنجم دوزخند.

گويند از ما بپرسيد و حال آنکه ممکن  دهند و مى برخى از علما خود را در معرض فتوى دادن قرار مى

بندند دوست ندارد، اينان  ى را بخود مىاست يك كالم هم درست نگويند و خداوند كسانى را كه كار

دهند، اينان در طبقه  در طبقه ششم دوزخند. برخى از علما دانش خود را سنگ فالخن و تير قرار مى

 هفتم دوزخند.

اند: خداوند به چيزى برتر از عقل پرستش نشده  اند، كه پيامبر )ص( فرموده ( امام باقر )ع( فرموده1) 

خير از او مورد  1بود مگر آنکه ده خصلت در او از علم وجود داشته باشد:  است و مؤمن عاقل نخواهد

آرزو باشد و از شر او ايمن باشند. نيکى و خير اندك را از غير خود بسيار بشمرد، و نيکى و خير 

 بسيار را از خود اندك شمرد.

ديگر نسازد. ها  در همه عمر خويش از جستجوى دانش خسته نشود. خود را در جستجوى نيازمندى

تر از ثروت. بهره او از دنيا قوت  تر از عزت و توانگرى باشد و فقر دوست فروتنى نزد او دوست

روزانه اوست و خصلت دهم كه بسيار مهم و ارزشمند است اين است كه هيچ كس را نبيند مگر اينکه 

پرهيزگارترند و برخى بگويد او از من بهتر است و به هر حال مردم دو گروهند، برخى از او بهتر و 

تر، هر گاه كسى را ببيند كه از او بهتر و پرهيزگارتر باشد، براى او فروتنى و  از او بدتر و فرومايه

تر است بگويد اين  تواضع كند تا به او ملحق شود و هر گاه كسى را ببيند كه از او بدتر و فرومايه

باشد، و اگر چنين كند همانا برترى يافته و ظاهر اوست، شايد باطن او خير باشد و فرجامش به نيکى 

اند: هر كس از امت من چهل  و پيامبر )ص( فرموده بر مردم روزگار خود سرورى خواهد داشت.

 2حديث از سنت من حفظ كند، من روز رستاخيز شفيع او خواهم بود. 

بياموزد و  اند: هر كس از امت من چهل حديث از من در امر دين خود ( و همان حضرت فرموده1)

 فرمايد. قصد او رضاى خداوند و براى قيامت باشد، خداوند روز رستاخيز او را فقيه و عالم مبعوث مى

( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس چهل حديث از احاديث ما را در مورد حالل و حرام حفظ 2) 

 كند. مىانگيزد و او را عذاب ن كند، خداوند او را در رستاخيز فقيه و عالم برمى

                                                 
 جلد اول بحار چاپ آقاى آخوندى به نقل از خصال صدوق آمده است. م. 108صفحه  .1
 . م.1، ج 15نقل كرده است. رك به: محجة البيضاء حاشيه صفحه  اين حديث را ابن عبد البر از قول ابن عمر .2
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آموزد بر تو اين است كه در بزرگداشت او  اند: حق آن كس كه به تو علم مى ( امام سجاد فرموده3) 

و احترام به مجلس او كوشا باشى و به او روى آورى و سخن او را نيکو بشنوى و با صداى بلند با او 

خ دهد و در مجلس او با پرسد پاسخ ندهى تا خود او پاس سخن نگويى و به هيچ كس كه از او چيزى مى

كسى سخن نگويى و از هيچ كس در حضور او غيبت نکنى و چون از او در حضور تو نام برده شود 

اش را بازگو و آشکار كنى و با  بايد از او دفاع كنى و عيبهاى او را پوشيده دارى و خصلتهاى پسنديده

به سود تو گواهى خواهند داد  هيچ يك از دوستانش ستيز نکنى و اگر چنين كنى فرشتگان خداوند

 1اى نه براى مردم.  اى و علم او را براى خداوند متعال فرا گرفته كه تو انصاف داده

( امير المؤمنين )ع( فرموده است: هر كس با رغبت مسلمان شود و قرآن را آشکارا بخواند )بتواند 4) 

ست دينار كامل است، و اگر در اين ظاهر قرآن را بخواند( براى او هر سال در خزانه مسلمانان دوي

جهان از آن محروم شود، روز رستاخيز آن را به تمام و كمال دريافت خواهد كرد و در آن روز چه 

 نيازمند به آن خواهد بود.

كنم و سزاوار آنند كه به ايشان  ( امام صادق )ع( فرموده است: همانا كه من به سه تن مهرورزى مى5) 

كه پس از عزت خوار شده باشد و توانگرى كه پس از دولتمندى نيازمند شده مهرورزى شود، عزيزى 

 حرمتى روا دارند. باشد و دانشمندى كه خويشاوندانش و نادانان نسبت به او بى

اند: داناترين مردم كسى است كه دانش مردم را با دانش خود جمع كند و  ( پيامبر )ص( فرموده6) 

ترين آنان آن است كه كمتر علم  -تر علم داشته باشد و سبك بهاتر مردم آن است كه بيش گرانسنگ

داشته باشد. سزاوارتر مردم به حق آن است كه از همگان به حق بيشتر عمل كند و استوارترين مردم 

 آن است كه از جاهالن بگريزد.

لمى باشد، اند: هر گاه مؤمن بميرد و از او يك برگ باقى بماند كه بر آن ع ( پيامبر )ص( فرموده1)

همان برگ روز رستاخيز پرده ميان او و آتش خواهد بود و خداوند در قبال هر حرفى كه بر آن 

تر از جهان است و هر مؤمنى كه  بخشد كه هفت بار گسترده برگ نوشته شده است، شهرى به او مى

به عزت و  دهد كه كنار محبوب من نشستى و سوگند ساعتى كنار عالمى بنشيند خدايش او را ندا مى

 دهم و در نظرم مهم نيست. جالل خودم كه ترا در بهشت مسکن مى

                                                 
 تحف العقول ابن شعبه حرانى آمده است. م. 187با اندك تفاوتى در صفحه  .1
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اند: هر كس راهى را به قصد طلب علم بپيمايد، خداوند براى او  ( و همان حضرت )ص( فرموده2) 

گسترند و  گشايد و همانا فرشتگان براى طالب علم و خشنودى او بال رحمت مى راهى به بهشت مى

كند حتى ماهيان دريا و  م هر چه در آسمان و زمين است آمرزش خواهى مىهمانا براى طالب عل

برترى عالم بر عابد چون برترى ماه شب چهاردهم بر ديگر ستارگان است و همانا عالمان وارثان 

گذارند ولى علم و دانش را به ارث  پيامبرانند و همانا اگر چه پيامبران درهم و دينارى به ارث نمى

 1كس از علم چيزى فرا گيرد بهترين بهره را برده است.  گذارند. هر مى

علم بياموزيد كه آموختن آن حسنه است و گفتگوى علم تسبيح  2اميرالمؤمنين على )ع( فرموده است: 

داند صدقه است و علم براى عالمان  است و جستجوى آن جهاد است و آموزش آن به كسى كه نمى

انستن حالل و حرام است. طالب علم را خود علم به سوى موجب قربت به خداوند است كه مايه د

 برد و انيس وحشت و دوست هنگام تنهايى و سالح در مقابل دشمن و زيور دوستان است. بهشت مى

دهد كه به  فرمايد و آنان را پيشوايان خير و نيکى قرار مى خداوند با علم گروهى را بلند مرتبه مى

گيرد و  شود و آثارشان مورد اقتباس قرار مى ايشان نگريسته مىشود، به كارهاى  آنان اقتداء مى

كنند كه علم مايه  كنند و با بالهاى خود در نماز آنان را مسح مى فرشتگان به دوستى با ايشان رغبت مى

زندگى دلها و فروغ چشمها از تاريکى و مايه نيروى بدنها از ناتوانى است. خداوند عالمان را در منازل 

دارد. به  آورد و همنشينى با برگزيدگان را در اين جهان و آن جهان به آنان ارزانى مى و مىابدال فر

شود.  شود و با علم خداوند شناخته و يکتاپرستى مى علم است كه خداوند اطاعت و پرستش مى  وسيله

يشرو عقل شود. علم پ يابد و به يارى آن حالل و حرام شناخته مى پيوند خويشاوندى با علم پيوند مى

فرمايد و بدبختان را از آن محروم  است و عقل تابع اوست. خداوند علم را به خوشبختان الهام مى

 سازد. مى

( همچنين امير المؤمنين )ع( فرموده است: جويندگان اين علم سه گروهند، بر شماست كه صفات 1) 

ون آنکه به آنان معتقد باشند فرا و حاالت ايشان را بشناسيد. گروهى از ايشان علم را براى ستيزه و بد

گيرند و گروهى براى فقه و عقل.  گيرند. گروهى ديگر براى بلند مرتبه شدن و فريب فرا مى مى

                                                 
، چاپ اسالميه( و به نقل از امالى صدوق در 1، ج 42نخستين حديثى است كه در باب ثواب العالم و المتعلم در اصول كافى آمده است )ص  .1

 جلد اول بحار چاپ آقاى آخوندى با توضيح آمده است. م. 164 صفحه
 جلد اول بحار آمده است. م. 166به نقل از امالى صدوق در صفحه  .2
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گرند، به ظاهر جامه خشوع  اند و ضمن گفتگو با مردم ستيزه بينى كه آزار دهنده گروه نخست را مى

كوبد و بينى آنان را  ه آنان را فرو مىپوشيده و حال آنکه از پارسايى خالى هستند و خداى سين

كنند، حلواى  كنند و حال آنکه براى توانگران فروتنى مى برد. گروه دوم بر همگنان خود تکبر مى مى

كند و  شکند. خداوند بينش چنين كسى را كور مى كند و دين خود را در هم مى توانگران را هضم مى

 برد. نشان او را از آثار دانشمندان از ميان مى

بينى كه شب را در كاشانه خود برپاست، يا در روپوش خود  گروه سوم را در حال غم و اندوه مى

خميده است. از همگان ترس و بيم دارد مگر از برادران مورد اعتمادش، خداوند اركان او را استوار 

 1دهد.  دارد و روز رستاخيز امانش مى مى

اخيز خداى عز و جل همه خلق را در زمين هموارى گرد ( امام صادق )ع( فرموده است: روز رست2) 

شود و مركب عالمان بر  شود. خون شهيدان با مركب عالمان سنجيده مى آورد و ترازوها نهاده مى مى

 يابد. خون شهيدان برترى مى

 خواند و آن را براى مردى كه قرآن مى  2اند،  ( امام باقر )ع( فرموده است: قاريان قرآن سه گونه3) 

كند كه به آن وسيله پادشاهان را جلب كند و بر مردم برترى جويد و مردى  خود كااليى فرض مى

سازد و مردى كه قرآن  كند و حدود آن را تباه مى خواند، حروف آن را حفظ مى كه قرآن مى

 دار است و روز را با آن نهد، شب را با آن شب زنده خواند، داروى قرآن را بر درد دل خويش مى مى

دارد  از قيام شب و صيام روز( و در مساجد و جايگاههاى نماز احکام آن را بر پا مى  تشنه است )كنايه

سازد و به حرمت ايشان  گيرد. خداوند به پاس ايشان بال را برطرف مى و به خاطر آن از بستر دورى مى

و به خدا سوگند كه ميان بارد  گرداند و به پاس ايشان از آسمان باران مى از دشمنان دولت را بر مى

 ترند. خوانان، اين گروه از كبريت احمر كمياب قرآن

( امام صادق )ع( فرموده است: دانش را بجوييد و همراه آن با بردبارى و وقار خود را بياراييد و 1) 

گيريد، و  آموزيد فروتن باشيد و هم براى كسى كه از او دانش فرا مى براى كسى كه دانش به او مى

 3م ستمگر نباشيد كه باطل حق شما را هم از ميان ببرد. عال

                                                 
 ، چاپ علميه، تهران، با اندك تفاوت لفظى و كم و بيشى آمده است. م.4، ج 435در كتاب فضل القرآن اصول كافى، ص  .1
 ، چاپ علميه، تهران، با اندك اختالفى در الفاظ از امام صادق )ع( آمده است. م.جلد اول اصول كافى 61در صفحه  .2
 جلد اول اصول كافى آمده است. م. 44نخستين حديثى است كه در باب صفات عالمان در صفحه  .3
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اند: هر كس به قياسها عمل كند، همانا خود هالك شده است و ديگران را به  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

هالك انداخته است و هر كس براى مردم فتوى دهد و حال آنکه ناسخ را از منسوخ و محکم را از 

اند: كسى  و نيز فرموده 1است و ديگران را به هالك انداخته است. متشابه نشناسد، خود هالك شده 

كه بدون بصيرت كار كند، همچون راهروى است كه در غير راه حركت كند و شتاب حركت، او را 

 كند. از راه درست بيشتر دور مى

ر رود، همچون كسى است كه د ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: كسى كه در طلب علم مى3) 

كند. همانا طلب علم بر هر مسلمان واجب است و چه بسيار مؤمنى كه در طلب علم از  راه خدا جهاد مى

 گردد، مگر اينکه گناهانش آمرزيده است. رود و باز نمى خانه خود بيرون مى

( و فرموده است: دانش ميراثى گرامى است و فرهنگها زيورهاى نو است و انديشه، آينه صاف و 4) 

 . قيمت هر كس چيزى است كه آن را نيکو بداند.پاك است

 2هيچ علمى چون نظر نيست و هيچ شرفى چون دانش نيست. 

گويد: امير المؤمنين على بن ابى طالب )ع( دست مرا گرفت و با خود به  مى 3( كميل بن زياد 1)(. 3)

 و چون به صحرا رسيد، آهى كشيد و سپس فرمود: 4جبانه )صحرا( برد 

مانا اين دلها ظرفهايى است كه بهترين آن دلى است كه گنجايش بيشتر داشته باشد. اكنون اى كميل! ه

اند؛ عالم خداشناس و طالب علمى كه بر  ( مردم سه دسته2گويم به خوبى حفظ كن: ) آنچه را به تو مى

د راه رهايى يافتن است و مگسان كوچك و ناتوان پيروان هر آواز دهنده و به هر سو كه باد بوز

اند. اى كميل! دانش بهتر  اند و به پايه استوارى پناه نبرده روند. اينان از پرتو دانش فروغى نگرفته مى

كند و تو بايد از مال پاسدارى كنى و مال را بخشش و هزينه  از مال است، كه دانش ترا پاسدارى مى

با از ميان رفتن آن از ميان  يابد و پرورده به مال كاهد، در حالى كه دانش بر اثر بخشش فزونى مى مى

رود. اى كميل! شناخت علم آيين واجب )همچون دين( است، در زندگى آدمى موجب اطاعت او  مى

                                                 
 همان جلد اصول كافى. م. 52حديث نهم است در باب نهى از سخن گفتن بدون علم، صفحه  .1
 نهج البالغه چاپ آقاى فيض االسالم آمده است. م. 1079صفحه بخشى از آن در  .2
هجرى قمرى، از اصحاب مخصوص امير المؤمنين على )ع( كه به دست حجاج بن يوسف ثقفى كشته شد.  82و درگذشته  12كميل بن زياد متولد  .3

 . م.6، ج 93رك. به: زركلى، االعالم، ص 
، ج 45دهد. رك. به: ياقوت، معجم البلدان، ص  ى صحراست و در لهجه اهالى كوفه معنى گورستان هم مىجبانه: به فتح اول و تشديد دوم به معن .4

 ميالدى، مصر. م. 1906، چاپ 3
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)از خداوند( است و پس از مرگش موجب نيکنامى است. علم حاكم است و مال محکوم )با تشخيص 

اند )گرفتار  اند نابود شده زنده كنى(. گنجينه داران مال در حالى كه علم مال را اندوخته يا هزينه مى

شوند( و دانشمندان تا روزگار باقى باشد باقى هستند، گر چه كالبدهاى  سركشى و هالك معنوى مى

 1ايشان از دست رفته ولى ارواح آنان در دلها موجود است. 

مبرى ترين عذاب مردم در باره كسانى است كه پيا اند: روز رستاخيز سخت ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 2يى برده نشود.  يا يکى از پدر و مادر خود را كشته باشند، يا دانشمندى كه از علم او بهره

اند: عالمان اين امت دو گروهند، گروهى كه خداوند به آنان دانش ارزانى فرموده  ( و نيز فرموده1)

اى مردم بذل كنند و آن را بر است و آنان با دانش رضاى خداوند و سعادت جهان ديگر را طلب مى

فروشند. براى اينان همه جانداران  كنند و طمع و آزى ندارند و دانش خود را به بهاى اندك نمى مى

شوند در حالى  كنند و به پيشگاه الهى وارد مى دريا و خشگى و پرندگان آسمان آمرزش خواهى مى

لى آنان در آن باره بر كه سرور و شريفند. گروه ديگر، خداوند به آنان دانش ارزانى فرموده است و

 فروشند. شوند و آن را به بهاى اندك مى ورزند و آزمند مى بندگان خدا بخل مى

يى از فرشتگان، در حضور همگان، ندا  شوند و فرشته هاى آتشين لگام زده مى اينان روز قيامت به لگام

و بر بندگان از بخشش دهد كه اين فالن پسر فالن است، خدايش در جهان دانش ارزانى داشت ولى ا مى

 دهد. آن بخل ورزيد، و همچنان تا از حساب فارغ شود، آن فرشته ندا مى

اند: هر كس علم را براى  ( از على بن ابى طالب )ع( روايت است كه پيامبر )ص( چنين فرموده2) 

 كند و نسبت به خدا طلب كند، به هر مرحله از آن كه برسد، در نفس خود نرمى بيشتر احساس مى

شود، و اين كسى است كه  شود و بر بيم او از خدا و كوشش او در دين افزوده مى تر مى مردم فروتن

شود و بايد آن را آموزش دهد. و هر كس علم را براى امور دنيا و منزلت پيش  مند مى از علم بهره

رگ بينى و فخر ورى در پيشگاه پادشاه بياموزد، هر چه از آن به او برسد، موجب خود بز مردم و بهره

شود و مايه فريب خوردن بيشتر او در قبال خداوند و ستم به دين  فروشى بيشتر او به مردم مى

 ماند و روز  شود و از دليل و برهان نسبت به خود عاجز مى مند نمى شود. چنين كسى از دانش بهره مى
                                                 

شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد،  18جلد  350 -346تحف العقول ابن شعبه حرانى و در صفحات  113با تفاوتهاى لفظى مختصرى در صفحه  .1

 ميالدى، آمده است. م. 1963الفضل ابراهيم، مصر، چاپ محمد ابو 
جلد اول محجة  125بخشى از اين حديث با اندك تفاوتى در معجم الصغير طبرانى و شعب االيمان بيهقى آمده است، به نقل از حاشيه صفحه  .2

 البيضاى فيض كاشانى. م.
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 رستاخيز مايه زبونى و پشيمانى بيشتر او خواهد بود.

شود مگر در سه مورد، دانشى كه از  ميرد عمل او قطع مى اند: چون آدمى مى فرموده( پيامبر )ص( 3) 

 1 يى كه براى او دعا كند. يى كه براى او جارى باشد يا فرزند شايسته آن بهره برده شود يا صدقه

شود و سپس شفاعت  ( و نيز فرموده است: روز رستاخيز نخست شفاعت پيامبران پذيرفته مى4) 

 2پس از آن شفاعت شهيدان. عالمان و 

( ابن عباس گفته است: سليمان نبى ميان گزينش دانش و پادشاهى و مال مخير شد. دانش را 1)

 برگزيد، همراه آن پادشاهى و مال هم به او داده شد.

( لقمان به پسرش فرمود: پسركم! با دانشمندان همنشينى كن و زانو به زانوى ايشان بنشين كه 2) 

كند، همچنان كه زمين را با باران آسمان زنده  ل دلها را به پرتو حکمت زنده مىخداى عز و ج

 فرمايد. مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: اى مؤمن! اين دانش و فرهنگ ارزش جان تو است. در فرا 3) 

همانا  شود و گرفتن آن بکوش كه هر چه علم و فرهنگ تو افزوده شود بر ارج و منزلت تو افزوده مى

توانى خدمت  شوى و به يارى فرهنگ و ادب مى به يارى دانش است كه به خداوندت رهنمون مى

شود. پند و اندرز  خدايت را پسنديده انجام دهى و در اثر آن بنده سزاوار دوستى و قرب به خدا مى

 را بپذير تا از عذاب رهايى يابى.

چند در چين باشد كه طلب دانش بر هر مسلمانى اند: دانش را بجوييد هر  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

اند: يك ساعت عالم كه بر بستر خويش تکيه زند و در عمل خويش  ( و فرموده5) 3واجب است. 

 بنگرد، بهتر از عبادت هفتاد سال عابد است.

ل اند: عالم هفتاد درجه بر عابد برترى دارد كه ميان هر دو درجه فاصله هفتاد سا ( و نيز فرموده6) 

بيند و از  نهد، عالم آن را مى دويدن اسب است و اين به آن سبب است كه شيطان براى مردم بدعت مى

 4 شناسد. كند و آن را نمى كند ولى عابد به عبادت خود روى آورده است وبه آن توجه نمى آن نهى مى

                                                 
 20اند، به نقل از حواشى صفحه  المختصر آورده 14ن عبد البر در صفحه ، و اب20، ص 1در مسند خود و در المصابيح، ج  244بغوى درگذشته  .1

 جلد اول محجة البيضاء. م.
 اند. م. قرب االسناد آورده 31و حميرى در صفحه  4209ابن ماجه در سنن خود به شماره  .2
 اند. م. رده، آو9، ج 346طبرانى در معجم الکبير، بيهقى در شعب االيمان و خطيب در تاريخ بغداد، ص  .3
، جلد 17، و به متن و حاشيه دوم صفحه 4، ج 393براى اطالع از حديث ديگرى كه نظير اين حديث است، رك. به: تفسير كشاف زمخشرى، ص  .4

 اول محجة البيضاء. م.
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بر گردنش آويخته اند: هر كس يك مسأله بياموزد، روز رستاخيز هزار گردن بند نور  ( و فرموده7) 

شود و به شمار موهاى  ( ساخته مى8شود و براى او شهرى زرين ) شود و هزار گناهش آمرزيده مى مى

 شود. بدنش براى او پاداش حج و عمره منظور مى

كند كه مردى از انصار به حضور پيامبر )ص( آمد و گفت: اى رسول خدا!  يکى از صحابه روايت مى

شما كداميك را بيشتر دوست داريد كه  و حضور در محضر عالم باشد، اگر حضور در تشييع جنازه

حاضر شوم؟ فرمودند: اگر كسانى هستند كه جنازه را جمع و دفن كنند، همانا حضور در مجلس عالم 

برتر از هزار تشييع جنازه و هزار عيادت بيمار و شب زنده دارى هزار شب و روزه گرفتن هزار روز و 

هم به مستمندان و هزار حج مستحب و هزار جهاد مستحب است كه به مال و جان صدقه دادن هزار در

دانى كه  خود در راه خدا جهاد كنى و همه اينها كجا قابل مقايسه با محضر عالم است، مگر نمى

شود و خير دنيا و آخرت همراه علم است و شر دنيا و  خداوند به كمك عالم پرستش و اطاعت مى

 1 .آخرت همراه نادانى

اند: آيا به شما خبر دهم از گروههايى كه پيامبران و شهيدان نيستند و روز  ( و پيامبر )ص( فرموده1) 

رستاخيز پيامبران و شهيدان به جايگاههاى ايشان در پيشگاه الهى كه بر منابر نور است غبطه 

 خورند؟ گفته شد: اى رسول خدا ايشان كيستند؟ مى

افکنند و بندگان را هم محبوب خداوند  ت خدا را در دلهاى بندگانش مىفرمودند: آنانى هستند كه محب

دهند. گفتيم: محبت خدا را بر دل بندگان افکندن فهميديم ولى بندگان را چگونه محبوب  قرار مى

دهند و از آنچه  دهند؟ فرمودند: بندگان را به آنچه خداوند دوست دارد فرمان مى خداوند قرار مى

 دارد. دارند و هر گاه اطاعت كنند خداوند ايشان را دوست مى ز مىدارد با ناخوش مى

اند: هر كس يك باب از علم فرا گيرد كه براى رضاى خداوند به مردم  ( و پيامبر )ص( فرموده2) 

 دارد. بياموزد، خداوندش پاداش هفتاد پيامبر ارزانى مى

ه آن عمل كند و چه عمل نکند، برتر از اند: هر كس يك باب از علم بياموزد، چه ب ( و نيز فرموده3) 

 آن است كه هزار ركعت نماز مستحب گزارد.

 ( شاعر چنين سروده است:4) 

                                                 
 است. م. ، جلد اول بحار چاپ آقاى آخوندى آمده203نظير اين حديث با تفاوتهايى به نقل از جامع االخبار، در صفحه  .1
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گيرى از دانش بهترين غنيمت است. براى آنچه كه  بهره گرفتن از دانش را هرگز رها مکن كه بهره» 

 «اى بياموز. اى آموزنده باش و آنچه را فرا گرفته فرا نگرفته

شود، هر چند ميان قوم خود واالگهر نباشد، و اگر به  س دانشمند باشد برتر قوم مىهر ك( »1)

كند و دانشمند در هيچ شهر غريب نيست. دانش  سرزمينى برود در آنجا به يارى دانش خود زندگى مى

شود مگر براى كسى  بينيم و فرهنگ را زيور. از آن دو با رغبت بهره بگير. آن دو جمع نمى را نور مى

 «كه عقل او صحيح باشد و چه بسيار دانا كه عاقل نيست.

ها در  هاى گوهر است. گنجينه تر از گنجينه در دانش شکوه و مهابت است و دانش سودبخش( »2) 

 «ماند. شود و حال آنکه دانش تا روزگاران باقى است پايدار مى طول زمان و با هزينه كردن نابود مى

و فرزندان دانا و گرامى ايشان، چراغهاى همگانند كه اگر دانش  در هر سرزمين دانشمندان( »3) 

ايشان در هر رشته همچون نور ماه بدون آنکه ابر باشد نتابد، همانا پس از مدتى دين كهنه و فرسوده 

 «رود. هاى ريسمانهاى پوسيده از ميان مى شود همچنان كه نشانه مى

آيد، زيرا دانش ناپسند موجود نيست و حال  ت مىدانش بهترين خواسته و چيزى است كه به دس( »4) 

 «آنکه همه چيزهاى ديگر به دو نوع پسنديده و نکوهيده تقسيم شده است.

  مجلس دوم در شناختن خداوند و آنچه به آن وابسته است

( بدان كه خداوند متعال با بيان داليلى از حادث بودن جهان خبر و آگاهى داده است. از جمله در 6) 

همانا در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتى ( »7فرمايد: ) بقره چنين مى سوره

كند  رساند و آنچه خداوند از آسمان آب نازل مى كند و آنچه به مردم سود مى كه در دريا حركت مى

ند و شو كند و در زمين جانوران پراكنده مى و به يارى آن زمين را پس از مرگش دوباره زنده مى

گردانيدن بادها و ابرهاى فرمانبردار ميان آسمان و زمين، آياتى است براى قومى كه انديشه 

 «كنند. مى

اى مردمان بپرستيد خدايتان را، آنکه شما و كسانى را كه پيش از »فرمايد: ( و در همين سوره مى8) 

  ه و آسمان را برافراشتهشما بودند بيافريد، شايد پرهيزگار شويد. آنکه براى شما زمين را گسترد

 

سازد، براى من فقط رايحه خوش مركب كافى است.  هر گاه مشك مشام مردم را عطر آگين مى( »5)

قرار داده است و فرو  «هاى آن اثر سياهى است. هيچ چيز نيکوتر از قلم نيست با آنکه بر كرانه
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آورد. پس براى خداوند  ن مىها را بيرو فرستد از آسمان آبى كه به آن براى روزى شما ميوه مى

كه دليل بر حادث بودن جهان و آسمان و زمين است، و « دانيد. مانندهايى قرار ندهيد و شما مى

يا مانند آن كه گذشت بر دهى فرو ريخته )ويرانه(. گفت: ( »1فرمايد: ) خداوند در همين سوره مى

پس خداوند او را صد سال بميراند و فرمايد؟  خداوند چگونه اهل اين دهکده را پس از مرگ زنده مى

سپس او را برانگيخت. خداى به او فرمود: چند مدت درنگ كردى؟ گفت يك روز، شايد هم بخشى 

 از يك روز. فرمود: چنين نيست كه صد سال درنگ كردى.

بنگر بسوى خوراكى و آشاميدنى خودت كه دگرگون نشده است و بنگر به خر خودت، تا ترا دليلى 

كنيم و سپس بر آن گوشت  مان قرار دهيم و به استخوانها بنگر كه چگونه آنها را تركيب مىبراى مرد

 «دانم خداوند بر هر چيزى تواناست. پوشانيم. همين كه براى او روشن شد، گفت: اكنون مى مى

 فرمايد: ( و باز در همين سوره مى2) 

گردانى، گفت: باور  ردگان را زنده مىو چون ابراهيم گفت: اى پروردگار من به من بنماى چگونه م» 

دارم و لکن تا آرميده شود دل من. فرمود: فرا گير چهار عدد از  دارى؟ گفت: چرا باور مى نمى

پرندگان و آنها را پاره پاره كن و سپس بر هر كوهى جزئى از آن بگذار و سپس بخوان آنها را تا 

 1« تواناى داناست. بيايند سوى تو به شتاب و بدان به درستى كه خداوند

( امام صادق )ع( فرموده است: كسى كه از كنار آن دهکده ويران گذشت عزيز بوده است و امام 3) 

باقر )ع( فرموده، ارميا بوده است و هم گفته شده كه آن شخص خضر بوده است و مقصود از دهکده 

يى است كه  مان دهکدهبيت المقدس است كه بخت النصر آن را خراب كرده بود و گفته شده است ه

و منظور از فرو ريخته يعنى خالى از   2هزاران تن از آن به منظور گريز از مرگ بيرون رفته بودند 

هاى آن دهکده پا بر جا بود ولى سقف آن فرو ريخته بود، و گفته شده  اند پايه سکنه است و هم گفته

از صد سال در پايان روز برانگيخت و است كه خداوند متعال آن شخص را در آغاز روز ميراند و پس 

ام.  يك روز را درنگ كرده چون ديد هنوز اندكى از آفتاب باقى است، گفت: بخشى از روز يا

خوراك و آشاميدنى او كه دگرگون نشده بود، شيره انگور و انجير و انگور بود كه شيره همچنان 

                                                 
 سوره دوم )بقره( است. م. 262و  261، 160، 21، 20آيات  .1
جلد اول چاپ نجف هم آمده است و براى اطالع بيشتر در متون  321گفتار امام صادق و امام باقر عليهما السالم در تفسير تبيان شيخ طوسى صفحه  .2

 ، دانشگاه تهران. م.1347، چاپ 21ص تفسير ابو بکر عتيق نيشابورى )قصص قرآن مجيد(،  فارسى رك. به:
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باقى مانده بود، و گفته شده است خداوند شيرين و انگور و انجير هم تازه و مانند از شاخ چيده شده 

 گان او پير بودند. او را جوان برانگيخت و در آن هنگام نواده

( و روايت شده است كه امير المؤمنين على )ع( فرموده است: هنگامى كه عزير از خانه خود 1) 

سپس برانگيخت و بيرون رفت پنجاه ساله بود و همسرش باردار بود و خداوند او را صد سال ميراند و 

تر بود و اين موضوع از آيات  اش برگشت و پسرش از او سالخورده در حالى كه پنجاه ساله بود به خانه

 لغت نشز به معنى نشر هم آمده است.  1خداست. 

( از امام صادق )ع( روايت شده است كه ابراهيم )ع( الشه جانورى ديد كه درندگان آن را از هم 2) 

خوردند و از خداوند خواست به  ندگان خشکى و دريا و الشخورهاى پرنده از آن مىدريده بودند و در

فرمايد و گفته شده است سبب اين خواهش آن بود كه نمرود  او نشان دهد كه چگونه آن را زنده مى

يى را به آن گونه كه او ببيند  در مورد زنده ساختن با او ستيزه كرده بود و گفته بود اگر خداوند مرده

زنده نکند ابراهيم )ع( را خواهد كشت و به همين منظور ابراهيم )ع( عرض كرد: براى اين كه قلبم 

 مطمئن شود كه نمرود ستمگر مرا نخواهد كشت.

اند ابراهيم )ع( اين تقاضا را براى قوم خود فرمود، همچنان كه موسى )ع( رؤيت  ( گروهى گفته3) 

 را براى قوم خود مسألت فرمود.

اند ابراهيم )ع( از اين جهت تقاضا كرد كه اين موضوع را آشکارا و با علم عيان  ى هم گفته( برخ4) 

اى،  فرمايد: مگر ايمان نياورده ببيند و به طريق استداللى به آن دانا و آگاه بود. اين گفتار الهى كه مى

ى براى اين است كه دل دهد: آرى ايمان دارم ول معنى تقرير دارد نه انکار، زيرا ابراهيم )ع( پاسخ مى

من مطمئن شود يعنى يقين بر يقين او افزوده شود و گفته شده است آن پرندگان خروس و طاوس و 

 2 كالغ و كبوتر بودند.

كوه بود و در   ( از حضرت باقر و حضرت صادق )ع( روايت شده است كه شمار آن كوهها ده5) 

ست و هم گفته شده است چهار كوه بوده است روايت ديگرى از آن دو نقل شده كه هفت كوه بوده ا

و معنى كلمه دعا در فعل )ادعهن( اشاره كردن است، و اين موضوع كه در اين آيه آمده است از 

 ترين داليل خداوند متعال است. شگفت

                                                 
 قمرى، بيروت، آمده است. م. 1379تفسير مجمع البيان طبرسى، چاپ  2و  1جلد  370اين روايت در صفحه  .1
 ، چاپ نجف، آمده است. م.1، ج 327بخشهايى از اين مطالب از جمله نام پرندگان به همين صورت در تفسير تبيان طوسى، ص  .2
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همانا در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و »( و خداوند در سوره آل عمران چنين فرموده است: 1) 

كنند خداى را ايستاده و نشسته و بر  هايى براى خردمندان است، آنانى كه ياد مى ز نشانهشد شب و رو

كنند در آفرينش آسمانها و زمين، پروردگار ما نيافريدى اين را باطل، پاك و  پهلوهايشان و انديشه مى

 اين آيه دليل بر خوبى تفکر و انديشه است. 1« منزهى و ما را از عذاب آتش نگاه دار.

بگو آيا جز خدا دوستى فرا گيرم پديد آورنده »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره انعام مى2) 

 «شود. خوراند و خورانيده نمى آسمانها و زمين و او مى

و كيست ستمکارتر از آنکه به خدا دروغ بست يا آيات او را »فرمايد:  ( و در همين سوره مى3) 

 «شوند ستمکاران. ىتکذيب كرد؟ به درستى كه رستگار نم

آورند و چون پيش  يى را ببينند به آن ايمان نمى و اگر هر معجزه»فرمايد:  ( و در همين سوره مى4) 

هاى  گويند: همانا چيزى نيست جز افسانه كنند و كسانى كه كافر شدند مى آيند با تو مجادله مى تو مى

درستى كه خداوند شکافنده دانه و هسته  به»فرمايد:  و اين گفتار خداوند متعال كه مى« پيشينيان.

آورد زنده را از مرده و بيرون آورنده مرده است از زنده. آن خداى شماست پس كجا  است. بيرون مى

هايى است از براى گروهى كه  همانا در آن نشانه»... فرمايد:  تا آنجا كه مى...« شويد  رو گردان مى

 2« گروند. مى

به درستى كه پروردگار شما خداوندى است »فرمايد:  وره اعراف چنين مى( و خداوند متعال در س5) 

كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريده است، پس قصد كرد بر آفرينش عرش. پوشانيد به پرده 

اند به فرمان او.  جويد آن را شتابان و خورشيد و ماه و ستارگان رام كرده شده شب روز را كه مى

 3« آفريدن و فرمان، با بركت خدا كه پروردگار جهانيان است.  استآگاه باشيد مر او ر

اوست آن خدايى كه گردانيد آفتاب را »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره يونس چنين مى1) 

روشنى و ماه را صاحب نور و تقدير كرد آن را منزلها تا بدانيد شمار سالها و حساب ماهها. نيافريد 

 4« دانند. ها را براى گروهى كه مى كند نشانه استى روشن مىخدا اين را مگر به ر

                                                 
 سوره سوم. 189و  188آيات  .1
 سوره ششم. 26و  21، 15آيات  .2
 سوره هفتم. 53آيه  .3
 سوره دهم. 6آيه  .4
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خداست كه آفريد آسمانها و زمين را و فرو »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره ابراهيم چنين مى2) 

ها را براى روزى شما و رام كرد براى شما  فرستاد از آسمان آب را، پس بيرون آورد به آن ميوه

ها را و رام كرد براى شما  فرمان او روان شود و رام كرد براى شما رودخانه كشتى را تا در دريا به

آفتاب و ماه را دو كوشنده دائمى و رام كرد براى شما شب و روز را و دادتان از هر چه خواستيد آن 

توانيد آن را شمار كنيد. همانا كه انسان سخت ستمکار ناسپاس  را و اگر نعمتهاى خدا را بشمريد، نمى

آفريد انسان را از نطفه و اكنون او »فرمايد:  و اين گفتار خداوند متعال در سوره نحل كه مى 1 «ست.ا

 فرمايد: و در همين سوره مى« كننده آشکار است. جدال

آشامانيم از آنچه در شکمهاى  به درستى كه براى شما در چهار پايان )دامها( عبرت است. به شما مى» 

هاى  و از ميوه« »و خون، شير خالصى كه براى آشامندگان گواراست.آنهاست، از ميان سرگين 

هايى  گيريد از آن شکرى و روزى پسنديده را، همانا كه در آن نشانه درختان خرما و انگورها كه مى

كه منظور اين است كه اين آشاميدنى با الهام خداوند فراهم « انديشند. است براى قومى كه مى

 2آيد.  حرير )ابريشم( هم با الهام خداوند فراهم مىشود. همچنين انواع  مى

آنکه زمين را براى شما بستر )گهواره( قرار داد و در »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره طه مى3) 

آن براى شما راهها پديد آورد و فرو فرستاد از آسمان آب را، پس بيرون آورديم به آن جفتهايى را 

خوريد و بچرانيد چهارپايتان را. به تحقيق در اين، آيتهاست براى صاحبان از روييدنيهاى جداگانه. ب

 3« خرد.

آنچه ميان آنهاست و نيافريديم آسمانها و زمين را و »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره انبياء مى4) 

زمين بسته و آيا نديدند كسانى كه كافر شدند كه آسمانها و »فرمايد:  و در همين سوره مى« به بازيچه.

( و در 1) 4« گروند؟ يى را از آب، آيا پس نمى بودند، پس گشوديم آنها را و گردانيديم هر چيز زنده

آيا نديدى كه براى خداوند هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است و »فرمايد:  سوره حج چنين مى

رى كه سزاوار شده است خورشيد و ماه و ستارگان و كوهها و جنبندگان و بسيارى از مردم و بسيا

                                                 
 سوره چهاردهم. 38آيه  .1
 سوره شانزدهم. 70و  69، 5آيات  .2
 .سوره بيستم 57و  56آيات  .3
 سوره بيست و يکم. 32و  17آيات  .4



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

 

38 

 

اى گروه مردم! مثلى زده شد، پس »فرمايد:  ، و در همين سوره مى«كنند؟ براى او شکنجه، سجده مى

 به آن گوش فرا دهيد.

اند،  يى )مگسى( را نيافريده كنيد( هرگز پشه خوانيد )پرستش مى همانا كسانى را كه غير از خدا فرا مى

توانند آن را  و اگر پشه )مگس( چيزى را از ايشان بربايد نمى هر چند براى آن كار جمع شده باشند

خالص كنند. سست باشد خواستار و خواسته شده. حق شناسايى خدا را نشناختند و به تحقيق خداوند 

 1« تواناى غالب است.

 يى را از آب بيافريد. و خداوند هر جنبنده»فرمايد:  ( و در سوره نور چنين مى2) 

رود و برخى از آنها  خزد(، برخى از آنها بر دو پاى راه مى رود )مى شکم خود راه مى برخى از آنها بر

 2« خواهد. آفريند خداوند آنچه مى رود. مى بر چهار پاى راه مى

آيا كيست كه آسمانها و زمين را آفريد و براى شما از آسمان »فرمايد:  ( و در سوره نمل چنين مى3) 

 م به آن بوستانهاى داراى خرمى را.آب فرو فرستاد؟ پس رويانيدي

نرسد شما را كه برويانيد درختش را، آيا خدايى است با خداى يگانه؟ بلکه آنها گروهى هستند كه از 

آيا خدايى هست با خدا؟ بگو: بياوريد حجت خود را اگر »فرمايد:  تا آنجا كه مى« گذرند. حق مى

 3« راستگوييد.

و از آيات قدرت او اين است كه آفريد شما را از »فرمايد:  مى( و خداوند در سوره روم چنين 4) 

 «شويد. خاك و پس از آن شما آدميانيد كه پراكنده مى

ابر را، پس انگيزاند  فرستد بادها را، پس برمى خداست كه مى»فرمايد:  ( و در همين سوره مى5) 

بينى باران را كه  گرداند و مى خواهد و آن را پاره پاره مى گستراند آن را در آسمان چنانچه مى مى

آيد از ميان آن، پس چون خدا برساند باران را به هر كه از بندگانش كه خواهد، آنگاه ايشان  بيرون مى

شوند و به درستى كه پيش از آنکه باران برايشان فرستاده شود نااميدان بودند. پس نگاه كن  شادمان مى

د زمين را پس از مردن آن، به درستى كه خداوند كن به سوى آثار رحمت خدا، چگونه زنده مى

كننده مردگان است و او بر هر چيزى تواناست. و اگر بفرستيم باد را و زراعت را زرد شده  زنده

                                                 
 سوره بيست و دوم. 74و  73، 19آيات  .1
 ام. م. سوره بيست و چهارم، در ترجمه آيات از تفسير ابو الفتوح رازى بهره برده 45بخشى از آيه  .2
 سوره بيست و هفتم. 66تا  62آيات  .3
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شوند. پس همانا كه نتوانى، شنوانى مردگان را و نشنوانى فرا  ببينند، هر آينه به نعمت گذشته كافر مى

بينيد كه  آيا نمى»فرمايد:  و در سوره لقمان مى 1 «كنندگان. پشت خواندن را به كران، چون برگردند

( و خداوند در 1) 2«خداوند رام كرد براى شما آنچه را در آسمانهاست و آنچه را در زمين است؟

آيا نبينى كه خدا فرو فرستاده از آسمان آب را پس بيرون آورديم به آن »فرمايد:  سوره فاطر مى

است رنگهايش و از كوهها راههاى سپيد و سرخ كه گوناگون است رنگهاى  هايى كه گوناگون ميوه

 3 «آن و سياههاى به غايت سياه، و از مردم و جنبندگان و چهار پايان كه مختلف است رنگهاى آن.

يى است براى ايشان زمين مرده كه زنده  و نشانه»فرمايد:  ( و خداى متعال در سوره يس چنين مى2) 

 خورند. بيرون آورديم از آن دانه را، پس از آن مىكرديم آن را و 

هاى آب تا  و قرار داديم در آن بوستانها از درخت خرما و انگور و روان كرديم در آن از چشمه

( و 3) 4«كنند؟ بخورند از ميوه آن و از آنچه دستهايشان آن را فراهم كرده است. آيا پس شکر نمى

آورد شب را به روز  آفريد آسمانها و زمين را به راستى. در مى»گويد:  خداوند متعال در سوره زمر مى

 آورد روز را بر شب و رام گردانيد خورشيد و ماه را. و در مى

 روند در فلك خود تا مدت نامبرده شده. دانسته باش اوست غالب آمرزنده. همه مى

 5 «آفريد شما را از نفسى تنها، پس گردانيد از او زن او را.

خداست آنکه آفريد براى شما چهارپايان را »فرمايد:  ند در سوره غافر )مؤمن( چنين مى( و خداو1)

هاست و تا بر آنها برسيد بر حاجتى  تا سوار شويد بعضى را و از آنها بخوريد و براى شما در آن بهره

ه شما و ب»فرمايد:  و در آخر اين سوره مى« هاى شماست و بر آن و بر كشتى سوار شويد. كه در سينه

( در سوره حم سجده 2) 6 « كنيد؟ دهد آيتهاى خود را، پس كدام آيات خدا را انکار مى نشان مى

شويد، به آنکه آفريد زمين را در دو روز و قرار  بگو آيا شما هر آينه كافر مى»فرمايد:  )فصلت( مى

 7تا چند آيه بعد. « دهيد براى او مانندها؟ اين است پروردگار جهانيان. مى

                                                 
 سوره سى ام. 52تا  48و  20آيات  .1
 سوره سى و يکم. 20بخشى از آيه  .2
 سوره سى و پنجم. 24بخشى از آيه  .3
 سوره سى و ششم. 36تا  34آيات  .4
 سوره سى و نهم. 9شى از آيه و بخ 8آيه  .5
 سوره چهل و يکم. 82و  81آيات  .6
 سوره چهل و يکم. 12تا  9آيات  .7
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آفريند آنچه را  خداى راست، پادشاهى آسمانها و زمين. مى»فرمايد:  ( در سوره شورى مى3) 

خواهد پسر يا جفت كند آنها  بخشد هر كه را مى خواهد دختر و مى بخشد هر كه را مى خواهد. مى مى

 1« خواهد نازا. دهد هر كه را مى را پسران و دختران و قرار مى

به تحقيق در آسمانها و زمين هر آينه آيتهاست مر گروندگان را و »د: فرماي ( در سوره جاثيه مى4) 

كنند و  هاست براى گروهى كه يقين مى ها نشانه شود از جنبنده در آفرينش شما و آنچه پراكنده مى

كند زمين را پس از  فرستد و به آن زنده مى آمد و شد شب و روز و آنچه خدا از آسمان روزى مى

 2« انديشند. آيتهاست براى گروهى كه مى مرگش و گردش بادها

ميراند و زنده  گرياند و آنکه او مى خنداند و مى و آنکه او مى»فرمايد:  ( در سوره و النجم مى5) 

كند و آنکه او آفريد جفتهاى نر و ماده را از نطفه چون ريخته شود و آنکه بر اوست نشأة ديگرى  مى

و آنکه اوست پروردگار )ستاره شعرى( و آنکه او هالك كرد  نياز كند و سرمايه دهد، و آنکه او بى

تا آخر مطالبى كه بيان فرموده است « عاد نخستين را و ثمود را و باقى نگذاشت گروه نوح را از پيش.

 3 و همه اينها از قويترين داليل بر وجود خداوند است.

آفريد انسان را. آموخت  آن را.خداوند بخشاينده، آموخت قر»سوره الرحمن چنين فرموده است: درو 

 4 ...«كنند  روند و ستاره و درخت سجده مى او را روشنى ضمير. خورشيد و ماه به حسابى مقدر مى

نگرند به سوى مرغان، باالى آنها صف  آيا نمى»فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره ملك مى1) 

 5« درستى كه او به هر چيزى داناست.گيرند. باز ندارد آنها را مگر خداوند، به  زنندگان و مى

بينيد كه خداوند چگونه آفريد آسمانها را  آيا نمى»( و خداى متعال در سوره نوح فرموده است: 2) 

طبقه باالى طبقه و ماه را در آسمانها روشنى و خورشيد را چراغ قرار داد و خداوند بروياند شما را از 

آورد بيرون آوردنى و خداوند زمين را  در آن و بيرون مى گرداند شما را زمين روياندنى پس باز مى

 6« براى شما گسترده قرار داد تا در راههاى گشاده آن برويد.

                                                 
 سوره چهل و دوم. 50و  49آيات  .1
 سوره چهل و پنجم. 5تا  3آيات  .2
 سوره پنجاه و سوم. 53تا  45آيات  .3
 سوره پنجاه و پنجم. 13تا  1آيات  .4
 از سوره شصت و هفتم. 20آيه  .5
 سوره هفتاد و يکم. 20تا  14آيات  .6
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آيا زمين را گسترده و كوهها را ميخها قرار نداديم؟ و ما شما را »فرمايد:  ( و در سوره عم چنين مى3) 

و »فرمايد:  تا آنجا كه مى...«  آفريديم جفت جفت و قرار داديم خواب شما را سبب آسايش

 1« بوستانهاى بهم پيچيده درختان.

 نياز است. بگو اوست خداى يگانه. خداى بى»فرمايد:  ( و خداوند متعال مى4) 

 2« نه زايد و نه زاده شد و هيچ كس همتاى او نيست.

ان كن و بگو ( گويند مشركان به رسول خدا )ص( گفتند: نسب و صفات خداى خود را براى ما بي5) 

و خداوند اين سوره را نازل فرمود و به همين جهت به سوره اخالص نامگذارى شد و به سوره نسبة 

 3 الرب )بيان نسب خداوند( و سوره واليت هم نامگذارى شده است.

( از امير المؤمنين على )ع( نقل شده كه فرموده است: خداى يگانه است بدون آنکه عدد را در 6) 

و جزء و كل در او مطرح  ل كنيم و مقصود از صمد اين است كه هيچ گونه تبعيضموردش تأوي

زايد كه در نتيجه چيزى با او مشارك باشد و نه زاييده شده كه موروث و نابودشونده  نيست و نمى

 باشد و او را هيچ همتايى نيست.

اثبات وجود خويش و ( و بدان كه خداوند در قرآن داليل بسيارى در مورد حادث بودن جهان و 1) 

صفات خود و چيزهايى كه نسبتش به آن جايز است و چيزهايى كه نسبتش به آن جايز نيست بيان 

فرموده است كه بيش از مقدارى است كه ما نقل كرديم و ما همه آن را از بيم طوالنى شدن كالم 

ت كه خردمند در اين نياورديم و به خواست خداوند متعال در همين اندازه كفايت است و سزاوار اس

آيات تفکر و دقت كند تا براى او علم به وجود خداوند متعال حاصل شود و بداند آنچه متکلمان 

گويند دقت و نگريستن در باره  اند بيرون از قرآن و اخبار صحيح نيست، زيرا متکلمان مى گفته

نيست و خداوند يا به شناخت خداوند متعال واجب است و راهى براى شناخت خداوند جز همين دقت 

ضرورت معلوم است يا به استدالل. اگر به ضرورت معلوم باشد الزم است همه خردمندان در اين 

داند ذراع بزرگتر از وجب است و  موضوع يکسان بينديشند، همان گونه كه هر خردمند و عاقلى مى

ن كرديم و خداوند متعال ده بيشتر از يك است و اگر به استدالل معلوم شود همان گونه است كه بيا

                                                 
 سوره هفتاد و هشتم. 11تا  7آيات  .1
 تمامى سوره يك صد و دوازدهم. .2
كننده است به تفسير تبيان شيخ طوسى و مجمع البيان  براى اطالع بيشتر در اين مورد و نام ديگر اين سوره كه مقشقشه يعنى بهبودى بخش و درمان .3

 راجعه شود. م.طبرسى ذيل سوره اخالص م
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نگرند در پادشاهى )اقطار و اكناف( آسمانها و زمين و به آنچه  آيا نمى»فرمايد:  در سوره اعراف مى

خداوند آفريده است و اينکه شايد نزديك شده باشد مدت )اجل( ايشان؟ پس به كدام سخن بعد از 

دارد كه هيچ گاه از تفکر و انديشيدن  ( با اين آيه خداوند مکلفان را بر حذر مى2) 1«گروند؟ آن مى

غفلت نورزند، زيرا از اينکه مرگ ايشان فرا رسد در امان نيستند و بايد همواره آماده شناخت به 

بينى كه  آيا به سوى پروردگار خود نمى»فرمايد:  اندازه الزم باشند. و باز خداوند در سوره فرقان مى

داد. سپس گردانيديم آفتاب را  آينه آن را ساكن قرار مىخواست هر  چگونه كشيد سايه را و اگر مى

 2 «كننده. پس فرا گرفتيم آن را به سوى خود فرا گرفتن آسان. بر آن داللت

انديشند در خودشان و نه در اينکه خداوند  آيا نمى»فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره روم مى3) 

 3 ....«ى آفريده است آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنهاست به راست

كنند به سوى آسمان كه بر  آيا نظر و انديشه نمى»فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره ق مى1)

فرازشان است كه چگونه بنا نهاديم آن را و آراسته كرديم آن را و براى آن شکافى نيست و زمين را 

وش آينده، بينشى و پندى است كشيديم و افکنديم در آن كوهها و رويانيديم در آن از هر جفتى خ

كننده و فرو فرستاديم از آسمان آبى با بركت، پس رويانيديم به آن باغها و دانه  براى هر بنده بازگشت

هاى بر هم نشسته است، روزى است براى بندگان  درويده و درخت خرماى بر افراشته كه آن را شکوفه

چگونگى شکوفه بستن آن و در باره انار و كه منظور آن است كه در مورد درخت خرما و  4 ...«

 فرمايد: هاى آن بينديشند. در سوره و الذاريات چنين مى چگونگى چيده شدن دانه

نگريد و در آسمان است  كنندگان و در نفس خودتان آيا نمى هاست براى يقين و در زمين نشانه» 

  5 «و زمين كه آن حق است. شويد و سوگند به پروردگار آسمان روزى شما و آنچه وعده كرده مى

پس بايد بنگرد آدمى در خوردنى خود. همانا »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره عبس چنين مى2) 

ما ريختيم از ابر آب را ريختنى. سپس شکافتيم زمين را شکافتنى. پس رويانيديم در زمين دانه و انگور 

و در  6« هاى تر و چراگاه. درختان و ميوه ها و درخت زيتون و خرما و باغهاى مشتمل بر و سبزى

                                                 
 سوره هفتم. 185آيه  .1
 سوره بيست و پنجم. 49و  48آيات  .2
 ام. سوره سى 8بخشى از آيه  .3
 سوره پنجاهم. 11تا  7آيات  .4
 م.ها استحسانى است كه فتال از خود آورده.  . تذكر اين نکته الزم است كه موضوع انار و چگونگى چيده شدن دانهذارياتسوره  23تا  21آيات  .5
 سوره هشتادم. 32تا  25آيات  .6
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پس آدمى بنگرد كه از چه چيز آفريده شده، آفريده شده است از آبى » فرمايد: سوره طارق مى

 1« آيد از پشت مرد و استخوانهاى سينه زن. جهنده كه بيرون مى

آفريده شده است،  نگرند در شتر كه چگونه آيا نمى»فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره غاشيه مى3) 

و در آسمان كه چگونه بر افراشته شده است و به كوهها كه چگونه بر كشيده شده است و به زمين كه 

 2« اى. چگونه گسترانيده شده است؟ پس پند ده كه همانا تو پند دهنده

شود و همه اين  ( و مقصود اين است كه از اين امور استدالل به شناخت خداوند و قدرت او4) 

ها دليل بر واجب بودن تفکر و انديشه كردن در باره خداشناسى و شناختن صفات حق تعالى  انهنش

 است. هر كس در اين امور تأمل و دقت كند و بينديشد، آنچه را ما گفتيم خواهد دانست.

 3اند: هر كدام شما به نفس خود آشناتر باشد به خداى خود آشناتر است. ( پيامبر )ص( فرموده1) 

شود و با عقلها  امير المؤمنين على )ع( فرموده است: با صنع و آفرينش خداوند به او استدالل مى( 2) 

هاست و با  شود. شناخته شده از نشانه شود و با انديشه و فکر، حجت او ثابت مى شناختن او ثابت مى

براى حدوث  ( از امام رضا )ع( پرسيده شد: چه دليلى3. )4چيزهاى روشن مشهور است، تا آخر خطبه

دانى كه خودت خود را  اى و اين را هم مى اى و سپس موجودشده فرمود: تو نبوده 5 عالم است؟

 اى و كسى هم كه مثل تو بوده باشد ترا بوجود نياورده است. بوجود نياورده

( و چون واجب بودن تفکر و دقت معلوم و ثابت شد، سزاوار است كه در اجسام، بدون اعراض 4) 

تر است. اما دليل اينکه اجسام  تر و به شناخت خداوند متعال نزديك شود كه اين آسان آنها دقت

بودند الزم بود كه از ازل در بخشى از جهان باقى بمانند زيرا حجم و  حادثند اين است كه اگر قديم مى

در جهات  جثه اشياء در صورتى كه قديم باشد اقتضاى اين موضوع را دارد كه باقى بماند و بايد آن را

نفس يا به صورت قديم يا به صورت حادث كه با فاعل ديگرى پديد آمده است، پذيرفت. اين 

توان جهت نفسى دانست كه در آن صورت انتقال آن محال است و صفات نفس  موضوع را نمى

 پذيرد و حال آنکه ضرورت انتقال آن صحيح و معلوم است. دگرگونى و انتقال نمى

                                                 
 سوره هشتاد و ششم. 8تا  6آيات  .1
 سوره هشتاد و هشتم. 22تا  18آيات  .2
 قمرى قم آمده است. م. 1400اقتصاد شيخ طوسى، چاپ  14اين گفتار رسول خدا )ص( در صفحه  .3
 ضى كلمات آمده است. م.تحف العقول ابن شعبه حرانى با اختالف اندكى در بع 43اين خطبه در صفحه  .4
 ، در باب اثبات حدوث عالم آورده است. م.293اين حديث را شيخ صدوق در كتاب توحيد، ص  .5
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اند قديم باشد، زيرا بر فرض كه قديم باشد باز هم انتقال جسم قطعى است و تو از سوى ديگر نمى

تواند چيزى هم قديم باشد و هم حادث و هر دو حال را داشته باشد. انتقال در مورد اعراض هم كه  نمى

از صفات جسم است جايز نيست و عرض حادث موجب صفت ازلى نيست. اگر فاعل هم كه مقدم بر 

خواهد بود. بنا بر اين چون قديم و ازلى نيست حادث خواهد بود و   باشد حادثفعل است همچنين 

شده قبلى هم حاكى از  جهان و عالم از اعراض و جواهر تشکيل يافته است. آيات قرآنى و داليل بيان

 1 اند كه اينجا جاى آن نيست. حدوث عالم است. متکلمان در اين مورد فراوان سخن گفته

 اهى تقلیدسخن در فساد و تب

( بدان كه حد تقليد ناپسند، پذيرفتن سخن ديگرى بدون هيچ گونه دليل و برهان است كه در اين 2) 

صورت باطل است، زيرا اگر باطل نباشد تقليد از محق سزاوارتر از تقليد از مبطل نيست و قبل از دقت 

ال در سوره بقره اين گفتار ما و خداوند قديم متع 2 توان مبطل را از محق تشخيص داد. نظر و تأمل نمى

و اگر پيروى كنى هواهاى ايشان را پس از آنکه آمد ترا از ( »3فرمايد: ) میرا نصرت داده است و 

و در همان سوره، در دنباله آيه ديگرى كه بخش اول آن « علم، نباشد ترا از خداى يارى و نه ياورى.

 3 «و از ستمکاران باشى.در آن صورت همانا كه ت»فرمايد:  همين آيه است، مى

گوييد در آنچه شما را به آن علم نيست و  پس چرا حجت مى»فرمايد:  ( و در سوره آل عمران مى4) 

 4 «دانيد. داند و شما نمى خدا مى

به تحقيق آمد شما را بينشها از پروردگارتان. پس هر كه بينا شد »فرمايد:  ( و در سوره انعام مى5) 

 5 «ه كور باشد بر اوست.براى خود اوست و هر ك

كنند بيشتر ايشان مگر گمان  و پيروى نمى»فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره يونس چنين مى6) 

 6 «نياز نگرداند از حق چيزى را. فاسدى را. همانا كه گمان فاسد بى

                                                 
 ، مراجعه شود. م.20براى اطالع بيشتر به بحث شيخ طوسى در كتاب اقتصاد، ص  .1
وجه فرمايند كه در باره اين گونه مباحث كالمى و اصولى همان كتاب مراجعه شود. خوانندگان گرامى بايد ت 2براى اطالع بيشتر به بحث صفحه  .2

توان به مباحث شيخ انصارى  ميان علماى بزرگ شيعه رضوان اللَّه تعالى عليهم اختالف نظر است و نبايد تنها به اظهار نظر يك فرد قانع شد، و مثال مى

 قدس سره مراجعه كرد. م.
 وم.سوره د 141و بخشى از آيه  114بخشى از آيه  .3
 سوره سوم. 60بخشى از آيه  .4
 سوره ششم. 104بخشى از آيه  .5
 سوره دهم. 37آيه  .6
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 به دنبال آنچه كه ترا به آن علم نيست مرو.»فرمايد:  ( و در سوره بنى اسرائيل مى1)

 1 «شوند. شان پرسيده مى تحقيق گوش و چشم و دل، همهبه 

و از مردم كسى است كه در باره خداوند، بدون علم سركشى و از »فرمايد:  ( و در سوره حج مى2) 

 فرمايد: و هم در اين سوره مى« كند. هر شيطان سركشى پيروى مى

 2 «كند. شنى ستيزه مىو از مردمان كسى است كه در راه خدا بدون علم و هدايت و كتاب رو» 

خواست ما آنها را  و گفتند: اگر خداوند مى»فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره زخرف مى3) 

 گويند. پرستيديم. آنان را به اين هيچ دانشى نيست. آنان فقط دروغ مى نمى

ما يافتيم  يا براى آنان پيش از آن كتابى داديم كه آنها به آن تمسك جويند، بلکه گفتند: به تحقيق

پدران خود را بر آيينى و به تحقيق ما بر اثرهاى ايشان راه يافتگانيم. همچنين نفرستاديم ما پيش از تو 

 يى از بيم دهنده، مگر آنکه متنعمان آن گفتند: در هيچ قريه

ا به تحقيق ما يافتيم پدران خود را بر آيينى و ما بر اثر ايشان راه يافتگانيم. گفت: آيا اگر شما ر

راهنماتر از آنچه يافتيد پدرانتان را بيايد؟ گفتند: به تحقيق ما به آنچه فرستاده شديد كافرانيم. پس 

 3 «كنندگان. انتقام كشيديم از آنها. پس بنگر چگونه باشد سرانجام تکذيب

و و به تحقيق داديم ابراهيم را رشد او از پيش »( و خداوند متعال در سوره انبياء فرموده است: 4) 

قدميد؟  بوديم به آن دانايان. چون گفت به پدر و قومش: چيست اين صورتها كه شما براى آنها ثابت

گفتند: پدران خود را يافتيم كه براى آنها پرستندگان بودند. گفت: به تحقيق شما و پدرانتان در 

 4 «گمراهى آشکار بوديد.

دانشمندان و زاهدانشان را خدايان غير از گرفتند يهوديان »( در سوره توبه خداوند فرموده است: 5) 

اند: آنان در حقيقت خداى خود قرار ندادند ولى  از پيامبر روايت است كه در اين باره فرموده 5 «خدا.

به اطاعت ايشان در آمدند و بمنزله كسى شدند كه آنها را خداى خود قرار داده باشد. نظير همين هم 

وده است: به خدا سوگند براى آنان نماز نگزاردند و روزه فرم  از امام صادق )ع( نقل شده كه
                                                 

 سوره هفدهم. 39آيه  .1
 سوره بيست و دوم. 9و  4آيات  .2
 سوره چهل و سوم. 25تا  20آيات  .3
 سوره بيست و يکم. 56تا  53آيات  .4
 سوره نهم. 32بخشى از آيه  .5
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نگرفتند، ولى آنان براى ايشان حاللى را حرام و حرامى را حالل كردند و بدون اينکه بدانند آنان را 

 1 «پرستيدند.

 

( از امام صادق )ع( روايت شده كه امير المؤمنين على )ع( فرموده است: هر كس دين خود را از 1) 

كنند و هر كس دين خود را از كتاب  دم فرا گرفته باشد، همان مردم )مردان( آن را زايل مىدهان مر

 شود. شود و ايمان او زايل نمى و سنت فرا گرفته باشد، كوهها زايل مى

به حضور امام صادق )ع( آمد و به ايشان گفت: شما  2( و روايت شده است كه ابو شاكر ديصانى2) 

هاى مادريت خردمندان  ى و پدر و نياكانت ماههاى تابان بودند و مادر و جدهيکى از ستارگان درخشان

تر عناصر است. چون نام دانشمندان برده شود، همه انگشتها به سوى  نامور بودند و عنصر تو از گرامى

كند. اكنون اى درياى ژرف بيکران! به من بگو كه دليل بر حادث بودن جهان چيست؟  تو اشاره مى

شود. ابو شاكر گفت: چگونه؟ امام  ق )ع( فرمودند: به نزديکترين اشياء به آن استدالل مىامام صاد

مرغى خواستند و آن را بر كف دست نهادند و فرمودند: اين حصارى سر بسته است  -صادق )ع( تخم

 آيد. يى به زيبايى طاوس از آن بيرون مى يى لطيف است و سپس پرنده كه درون آن پرده

خل آن شده است؟ ديصانى گفت: نه. امام صادق فرمود: اين دليل بر حدوث عالم است. آيا چيزى دا

دانى كه ما  ديصانى گفت: نيکو و مختصر خبر دادى و گفتى و پسنديده گفتى و به خوبى مى

پذيريم مگر چيزهايى را كه با چشم و گوش و بينى و زبان و دست خود احساس كنيم، يا آنکه  نمى

مصور و از طريق روايات به يقين استنباط شود. امام صادق )ع( فرمودند: حواس  بيان آن در دلها

پنجگانه را ذكر كردى و حال آنکه آنها بدون دليل سودى نخواهد داشت، همچنان كه تاريکى بدون 

 3رود.  چراغ از ميان نمى

  سخن در باره صفات خداوند متعال

دليل كه صدور فعل از او صحيح است و حال آنکه براى ( بدان كه خداوند متعال قادر است، به اين 2) 

 ديگران انجام افعال او ناممکن است، و صحت و درستى كردار دليل بر قدرت فاعل آن كار است.

                                                 
 تفسير برهان مراجعه شود. م. 2جلد  120هاى ديگر اين روايات به تفسير تبيان طوسى و مجمع البيان طبرسى و صفحه  هبراى اطالع بيشتر از نمون .1
يى است. براى اطالع بيشتر  اند. كلمه ديصان نام رودخانه ديصانيه: از مکتبهاى فکرى نزديك به مکتب مانى كه معتقد به دو اصل نور و ظلمت بوده .2

 ميالدى مصر. م. 1967جلد اول ملل و نحل شهرستانى چاپ  250الفهرست نديم، چاپ تجدد تهران و صفحه  404رك. به: صفحه 
 نخستين حديثى است كه در كتاب توحيد صدوق، باب اثبات حدوث العالم آمده است. م. .3
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اى مردم! مثلى زده شد. گوش به آن فرا دهيد. به »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره حج مى3) 

توانند بيافرينند مگسى  -پرستيد( هرگز نمى خوانيد )مى مىتحقيق كسانى را كه غير از خداوند فرا 

توانند  يى( را و اگر چه اجتماع كنند براى آن كار و اگر از ايشان آن مگس چيزى را بربايد نمى )پشه

 از آن رها كنند، ناتوان آمد عابد و معبود.

 1 «است. نشناختند خدا را حق شناختن او، به درستى كه خداوند هر آينه تواناى غالب

 و منظور اين است كه امکان باز داشتن خداوند از كارى فراهم نيست.

و اوست آنکه آفريد از آب انسانى را و براى او »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره فرقان مى4) 

 2 «نژاد و پيوندى قرار داد و پروردگار تو تواناست.

 به سوى آثار رحمت خدا.پس بنگر »فرمايد:  ( و خداوند در سوره روم مى5) 

كننده مردگان است و او بر  كند زمين را پس از مرگش. به درستى كه هر آينه زنده چگونه زنده مى

 3 «هر چيزى تواناست.

قبال بيان كرديم كه عزيز « همانا او عزيز و بسيار آمرزنده است.»فرمايد:  ( و در سوره زمر مى6) 

ار باز داشت. آيات ديگر قرآنى كه در باب حدوث عالم و اجسام توان از ك يعنى توانايى كه او را نمى

گذشت دليل بر قدرت و توانايى خداوند متعال است و واجب است كه خداوند متعال عالم باشد كه 

افعال او استوار و درست است و تفاوتى در آن نيست و سزاوار است كه خداوند عالم باشد. خداوند 

به »و باز در همان سوره است كه « و او به همه چيز عالم است.»يد: فرما متعال در سوره بقره مى

و در سوره « كنيد غافل نيست. خداوند از آنچه مى»و « دانيد. دانم آنچه را شما نمى درستى كه من مى

به درستى كه بر خداوند چيزى در آسمان و زمين پوشيده نيست. اوست كه »فرمايد:  آل عمران مى

اين براى آن »فرمايد:  و در سوره مائده مى« كند. ه هر گونه كه خواهد تصوير مىشما را در رحمها ب

داند و اينکه خداوند به همه چيز  است مى  است كه بدانيد خداوند آنچه را كه در آسمانها و زمين

و او خداست در آسمانها و زمين. به درستى كه خداوند »فرمايد:  و در سوره انعام مى« داناست.

و »فرمايد:  و در همان سوره مى« كنيد. داند آنچه را كسب مى پوشيده و آشکار شما را و مى داند مى

                                                 
 سوره بيست و دوم. 74آيه  .1
 از سوره بيست و پنجم. 57آيه  .2
 از سوره سى ام. 50آيه  .3
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داند آنچه را در دريا و خشکى است و  داند آنها را جز او، و مى نزد او كليدهاى غيب است كه نمى

و ترى مگر  يى در تاريکيهاى زمين و نه خشکى داند و نه هيچ دانه افتد برگى مگر اينکه او مى فرو نمى

و به اين ترتيب واجب است كه خداوند متعال زنده باشد، كه خداوند قادر و توانا « در كتابى آشکار.

خداوند كه خدايى جز او نيست زنده »فرمايد:  محال است مرده باشد. و خداوند در سوره بقره مى

 و در سوره آل عمران نيز چنين فرموده است.« پاينده است.

اوست زنده كه نيست خدايى مگر او. پس بخوانيد او را )پرستش »فرمايد:  من مى( در سوره مؤ1) 

و در همين   1« كنيد( كه خالص سازيد براى او دين را. سپاس مر خداى را كه خداى جهانيان است.

و زنده كردن و ميراندن درست نيست مگر « ميراند. كند و مى اوست كه زنده مى»فرمايد:  سوره مى

 ود زنده باشد.از كسى كه خ

كند خدا را آنچه در آسمانها و زمين است و  تسبيح مى»فرمايد:  خداوند در سوره حديد چنين مى

ميراند و او بر هر  كند و مى اوست عزيز درستکار. مر او راست پادشاهى آسمانها و زمين. زنده مى

 2 «ست.چيزى تواناست. او اول است و آخر و ظاهر و پوشيده و او به هر چيزى دانا

شود كه اول و آخر  ( و به اين ترتيب الزم است كه موجود باشد زيرا معدوم چنين توصيف نمى2) 

است. وانگهى تواناى داناى زنده، ممکن نيست معدوم باشد و بر طبق اين آيات الزم است كه خداوند 

ازمند به نويسنده يى كه ني متعال قديم باشد و اگر خود حادث باشد نيازمند به محدث است چون نوشته

يى كه نيازمند به بافنده است و ساختمانى كه نيازمند به سازنده است. در صورتى كه  شده است و بافته

خداوند محدثى داشته باشد، اين محدث يا قديم است يا حادث، اگر قديم باشد همان چيزى است كه 

ه نهايتى نخواهد داشت و تسلسل خواهيم و اگر حادث باشد، باز به محدث ديگر نيازمند است ك ما مى

باطل است و چون خداوند زنده است الزم است شنوا و بينا باشد و براى او هيچ گونه آفت و مانعى 

 بودن است. شود و الزمه اين صفات شنوا و بينا تصور نمى

رش به درستى كه خداوند شنيد سخن آن زن را كه با تو در باره شوه»فرمايد:  ( خداوند متعال مى1) 

شنود گفتگوى شما را. به درستى كه  كرد به سوى خدا و خداوند مى كرد و شکايت مى مجادله مى

 3 «خداوند شنوا و بيناست.

                                                 
 از سوره چهلم. 68آيه  .1
 سوره پنجاه و هفتم. 3تا  1آيات  .2
 آيه اول سوره پنجاه و هشتم. .3
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زدگانند و  نگرند به سوى مرغان كه بر فراز ايشان صف آيا نمى»فرمايد:  ( در سوره ملك هم مى2) 

 1 «به هر چيزى بيناست.گيرند؟ باز ندارد آنها را مگر خداوند. به درستى كه او  مى

( و جايز نيست كه خداوند جسم و متشکل از جوهر و عرض باشد، يا آنکه صفات و اعراض 3) 

اجسام براى او تصور شود، زيرا اين امور همگى حادث است و حال آنکه ثابت شد كه خداوند قديم 

 است.

و اگر خداوند جسم « است.همانا خداوند همراه صابران »فرمايد:  ( خداوند در سوره بقره مى4) 

بايد فقط در مکان مخصوصى باشد و درست نيست كه بگوييم همه جا همراه صابران است و  باشد، مى

و اگر « پرسند، همانا كه من نزديکم. و چون بندگان من در باره من از تو مى»فرمايد:  نيز خداوند مى

فرمايد:  اوند متعال در سوره نساء مىجسم باشد، درست نيست كه به همه پرسندگان نزديك باشد و خد

كنند به آنچه  دارند از خدا و او با ايشان است چون شب تدبير مى دارند از مردم و پنهان نمى پنهان مى»

 2 «كنند داناست. نپسندد از گفتار و خدا به آنچه مى

ته شود با و اگر جسم باشد صحيح نيست كه گف« من همراه شمايم»فرمايد:  ( و نيز خداوند مى5) 

يعنى مثلى و مانندى، و در « دانى؟ میآيا براى او همنامى »فرمايد:  همگان است. و در سوره مريم مى

شود: هيچ سرور و مهترى  همان طور كه گفته مى« همچون او چيزى نيست.»فرمايد:  سوره شورى مى

 چون فالن نيست.

يعنى به انسان، و جايز نيست كه « ه گردن.و ما به او نزديکتريم از رشت»فرمايد:  ( در سوره ق مى6) 

 خداوند در جهتى باشد، زيرا بودن در جهت از خواص اجسام است.

همچنين نيازمندى و حاجت بر او جايز نيست، زيرا نيازمندى از لوازم اجسام و اعراض است و حال 

كس كافر و هر »فرمايد:  عمران مى آنکه خداوند متعال جسم و عرض نيست و خود در سوره آل

 «نياز است. شود، همانا كه خداى از همه جهانيان بى

گفتند خداوند نيازمند و  همانا خداوند گفتار آنانى را كه مى»فرمايد:  ( و اين گفتار خداوند كه مى1) 

 3 «نويسيم. نيازيم شنيد. به زودى آنچه را گفتند مى ما بى
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برد  داراى رحمت است. اگر بخواهد شما را مىو خداى تو غنى و »فرمايد:  ( و در سوره انعام مى2) 

كند، همان گونه كه شما را از ذريه قوم ديگرى پديد  و پس از شما هر كه را بخواهد جانشين مى

و خداوند متعال در « به درستى كه خداوند غنى ستوده است.»فرمايد:  و در سوره ابراهيم مى« آورد.

كوشد كه خداى از همه جهانيان  ند، براى خود مىهر آن كس كوشش ك»فرمايد:  سوره عنکبوت مى

« و هر كس كافر شود، همانا كه خداوند غنى ستوده است.»فرمايد:  و در سوره لقمان مى« غنى است.

و در « اى مردمان! شما نيازمندان به خداييد و خداوند غنى ستوده است.»فرمايد:  و در سوره فاطر مى

و جايز نيست كه تصور شود « نياز ستوده است. است خدا و خدا بى نياز و بى»فرمايد:  سوره تغابن مى

قدرت خداوند و علم او اكتسابى باشد و همين گونه، همه صفات او، زيرا در آن صورت از دو حال 

توان آن را  بيرون نيست، يا قدرت خود را از قدرت حادثى كسب كرده است يا از قدرت قديمى. نمى

ت حادث باشد از فعل خود او حادث شده است و نبايد خداوند پيش از حادث پنداشت زيرا اگر قدر

آيد مگر آنکه محدث  پديد آمدن آن قدرت حادث، قادر بوده باشد و از سوى ديگر قدرت پديد نمى

آن يعنى خداوند قادر بوده باشد و هر يك به ديگرى وابسته است و اين باطل است و اگر تصور شود 

يمى كسب كرده است باطل است، زيرا در آن صورت آن قدرت در همه قدرت خود را از قدرت قد

 صفات الهى با آن مشترك است.

و اگر خداوند علم خود  1 «و برتر از هر دانشمندى دانايى است.»( و خداوند متعال فرموده است: 3) 

قديم متعال  را از طريق اكتساب داشته باشد، بايد برتر از او عالمى باشد و اين باطل است و خداوند

يگانه است كه اگر دو و سه يا بيشتر باشد، راه ستيز و منازعه ميان آنان موجود است، و خداوند متعال 

و در همان سوره « دانيد. و براى خداوند مانندهايى قرار مدهيد و شما مى»فرمايد:  در سوره بقره مى

و در سوره آل « شنده مهربان.و خداى شما خداى يگانه است، خدايى نيست جز او بخ»فرمايد:  مى

فرمايد:  مى  و در همان سوره« خداوند كه خدايى جز او نيست زنده پاينده است.»فرمايد:  عمران مى

دهد خداى كه هيچ خدايى نيست مگر او و فرشتگان و صاحبان علم ايستاده به عدل.  گواهى مى»

و نيست خدايى جز »فرمايد:  ه مىو در همان سور« نيست خدايى مگر او كه غالب و محکم كار است.

همانا جز اين نيست كه »فرمايد:  در سوره نساء مى« خداوند و همانا خداوند غالب و محکم كار است.
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بگو همانا »فرمايد:  و در سوره انعام مى« خداوند يکتاست و منزه است از اينکه براى او فرزندى باشد.

و »فرمايد:  میو در سوره نحل « ورزيد بيزارم. ك مىكه او خداى يگانه است و همانا من از آنچه شر

و در سوره « خداى گفت: دو خداى دوگانه مگيريد هر آينه و جز اين نيست كه او خداى يگانه است.

گويند، اين هنگام بجويند به سوى  بگو اگر با او بود خدايانى چنان كه مى»فرمايد:  بنى اسرائيل مى

و بگو سپاس مر خدا را، آنکه نگرفت »فرمايد:  همين سوره مى و در آخر« خداوند عرش راهى را.

باشد او را دوستدارى از مذلت و بزرگ شمار  باشد او را شريکى در پادشاهى و نمى فرزندى را و نمى

 «او را بزرگ داشتنى.

آن كس كه پادشاهى آسمانها و زمين از اوست و »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره فرقان مى1)

همانا »فرمايد:  و در سوره و الصافات مى« گيرد و براى او شريکى در پادشاهى نيست. ندى نمىفرز

و در « كه خداى شما يگانه است، پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست و پروردگار مشرقها.

 «ام و خدايى نيست جز خداى يکتاى قهار. بگو همانا كه من بيم دهنده»فرمايد:  سوره ص مى

( و روا نيست كه خداوند قديم متعال قابل ديدن باشد، زيرا اگر قابل رويت باشد بايد رو در رو يا 2) 

فرمايد:  در جهت خاصى قرار گيرد و اين دو حالت بر او روا نيست و خداوند متعال در سوره بقره مى

قه شما را فرو گرفت و گرويم تا آنکه خدا را آشکار ببينيم و صاع و چون گفتيد اى موسى به تو نمى»

خواهند كتابى از آسمان بر ايشان  اهل كتاب از تو مى»فرمايد:  در سوره نساء مى« نگريستيد. خود مى

فرو آرى و به تحقيق كه از موسى چيزى بزرگتر از اين خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان 

 «بده.

 «چشمها و او دريابد چشمها را و اوست مهربان آگاه.در نيابد او را »فرمايد:  ( در سوره انعام مى3) 

پروردگارا خود را به من نشان بده تا به سوى تو بنگرم. گفت: مرا »فرمايد:  ( در سوره اعراف مى4) 

بينى ولى به كوه بنگر و اگر كوه بر جاى ماند، شايد به زودى مرا ببينى و چون  هرگز نمى

 «را پاره پاره قرار داد و موسى مدهوش در افتاد.پروردگارش براى كوه تجلى فرمود، آن 

كسانى كه اميد ندارند مالقات ما را گفتند: فرشتگان بر ما نازل »فرمايد:  ( در سوره فرقان مى1) 

شوند يا ببينيم پروردگار خود را. به تحقيق تکبر كردند در نفسهايشان و سركشى كردند سركشى 

 «بزرگ.
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اوند فاعل كارهاى زشت باشد زيرا خود داناى بر كارهاى ناپسند و ( همچنين جايز نيست كه خد2) 

گزيند.  نياز است آن را بر نمى نياز از آن است و كسى كه به زشتى كار ناپسند دانا و از انجام آن بى بى

 كند. و چون خداوند حکيم است، حکيم كارهاى ناپسند را انتخاب نمى

گفتند: پاك و منزهى. ما را دانشى نيست جز آنچه »يد: فرما ( خداوند متعال در سوره بقره مى3) 

به »فرمايد:  در سوره نساء هم مى« خود به ما آموختى. به درستى كه تو خود دانا و محکم كارى.

داناى غيب و شهود و او »فرمايد:  میو در سوره انعام « درستى كه خداوند داناى محکم كار است.

 فرمايد: ره مىو در همين سو« محکم كار آگاه است.

پروردگارا مگردان ما را »فرمايد:  و در سوره ممتحنه مى« همانا كه پروردگارت محکم كار داناست.» 

آزمايش براى آنان كه كافر شدند و بيامرز براى ما. پروردگارا به درستى كه تو هستى غالب درست 

در سوره و التين « همانا خداوند داناى درست كردار است.»و در همين سوره است: « كردار.

و چون اين ثابت شد، جايز نيست كه « كنندگان نيست؟ ترين حکم كننده آيا خدا حکم»فرمايد:  مى

كننده به كارهاى ناستوده باشد، زيرا صفت نقص است و اراده قبيح هم زشت است و جايز نيست  اراده

 رترى بزرگ.كه به خداوند متعال نسبت داده شود. خداى از اين موضوع برتر است، ب

خداوند به شما آسانى را اراده فرموده است و براى شما »فرمايد:  ( خداوند متعال در سوره بقره مى4) 

و « »همانا خداوند دوست ندارد از حد درگذرندگان را»فرمايد:  و مى« سختى را اراده نکرده است.

دارد و دوست  را دوست مى كنندگان همانا خداوند بسيار توبه»و « دارد تباهى را خداى دوست نمى

كند  و خداوند براى جهانيان اراده نمى»فرمايد:  و در سوره آل عمران مى 1 «شوندگان را. دارد پاك مى

خواهد خداى تا بيان كند براى شما و نشان دهد شما را  مى»فرمايد:  و در سوره نساء مى« ستمى را

د بر شما و خداى دانا و درستکار است و خداى اند و توبه پذير راههاى آنان را كه پيش از شما بوده

كنند كه ميل كنيد از دين،  خواهند آنان كه از شهوتها پيروى مى خواهد كه توبه پذيرد بر شما و مى

 «آفريدند آدمى را سست. خواهد خداى كه سبك كند از شما و ميل بزرگ. مى

كند و  فرمانبردارى است اراده مى ( و اين دليل بر آن است كه خداوند آنچه را از باب طاعت و1) 

 كند. خواهد، و آنچه را از باب معصيت است اراده نمى مى
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اند، زود باشد كه بگويند: اگر  كسانى كه شرك آورده»فرمايد:  ( خداوند متعال در سوره انعام مى2) 

ا. همچنين كرديم هيچ چيز ر آورديم، نه ما و نه پدران ما، و نه حرام مى خواسته بود خدا شرك نمى

تکذيب كردند كسانى كه پيش از ايشان بودند تا چشيدند عقوبت ما را. بگو آيا نزد شما علمى هست 

 كه بيرون آوريد آن را براى ما؟

 «كنيد مگر گمان را و نيستيد شما مگر گزاف گويان. پيروى نمى

است چيزى جز خو میو كسانى كه شرك آوردند گفتند: اگر خدا »فرمايد:  ( در سوره نحل مى3) 

كرديم. كسانى كه پيش  پرستيديم، نه ما و نه پدرانمان، و هيچ چيز را بدون حکم او حرام نمى او را نمى

( در 4« )از ايشان بودند هم چنين كردند و آيا بر عهده رسوالن چيزى بجز رسانيدن آشکار است؟

همه آن »فرمايد:  برد چنين مى سوره بنى اسرائيل پس از آنکه چند گناه و كار ناپسنديده را نام مى

 «باشد لغزش آن نزد پروردگار تو ناپسنديده.

و اين گفتار خداوند كه « پسندد. براى بندگانش كفر را نمى»فرمايد:  ( در سوره زمر مى5) 

 1 «ايم جن و انس را مگر براى اينکه بپرستند ما را. و نيافريده»فرمايد:  مى

دهد و آالم و تکاليف و آفرينش  ه كه خداوند انجام مىو چون اين موضوع ثابت شد، پس هر چ

اش پسنديده است و ثابت شد كه خداوند كار ناستوده  جانوران موذى و حشرات و درندگان، همه

دهد، هر چند به ظاهر و به تفصيل، ما پسنديدگى و حسن آن را درك نکنيم. ضمنا كالم  انجام نمى

ت. زيرا اگر قديم باشد، الزم است كه با وجود خداوند خداوند متعال )قرآن مجيد( نيز حادث اس

وجود قديم ديگرى همراه باشد و اگر قديم باشد، براى آن نسخ و زوال جايز نيست و خداوند متعال 

 فرمايد: در سوره بقره مى

و »و فرموده است: « آوريم. كنيم مگر آنکه بهتر از آن يا مانندش را مى هيچ آيتى را نسخ و رها نمى» 

كه نشان دهنده « يى مثل آن بياوريد. اگر در آنچه بر بنده خود فرو فرستاديم در شك هستيد، سوره

 توانند مثل آن را بياورند. آن است كه نمى

و فرمان و امر از جمله كالم و « فرمان خداوند انجام شده است.»فرمايد:  ( در سوره نساء هم مى6)

« تواناست كه آيتى فرو فرستد. بگو خداوند»فرمايد:  مى سخن است، و خداوند متعال در سوره انعام
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تواند جز  و اين آيه خود داللت بر حادث بودن قرآن دارد، زيرا چيزى كه تحت قدرت در آيد نمى

 فرمايد: حادث باشد. در سوره هود مى

كتابى كه آيات آن محکم گردانيده شده و سپس تفصيل داده شده است از نزد درست كردار » 

، «و پيش از آن كتاب موسى پيشوا و رحمت بوده است»فرمايد:  و اين گفتار الهى كه مى.« آگاه

 دليل بر اين است كه پيش از قرآن كالم ديگرى از خداوند بر آن تقدم داشته است.

به درستى كه ما آن را فرو فرستاديم، قرآنى به لغت تازى. باشد كه »فرمايد:  ( در سوره يوسف مى1) 

 «يد.شما درياب

يى كه دو بار نازل شده و  و به تحقيق داديم ترا هفت آيه از سوره»فرمايد:  ( و در سوره حجر مى2) 

آيد ايشان را هيچ پندى تازه آورده شده از  نمى»فرمايد:  و در سوره انبياء مى« قرآن عظيم.

 «كردند. پروردگارشان مگر كه شنيدند آن را و ايشان بازى مى

و اين سخنى )پندى( فرخنده است كه آن را فرو فرستاديم. آيا شما »فرمايد:  و در همان سوره مى

و اگر آنچه از درختان كه در »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره لقمان مى3« )منکر آن هستيد؟

 «رسيد كلمات خدا. داد، به آخر نمى زمين است قلمها باشد و دريا را پس از آن هفت دريا مدد مى

كرديم، آن را فروتن و شکاف  اگر اين قرآن را بر كوه نازل مى»فرمايد:  وره حشر مى( و در س4) 

 «خورده از بيم خداوند ديده بودى.

اند: فقط خدا بود و هيچ چيز وجود نداشت. سپس  ( و از پيامبر )ص( روايت شده كه فرموده5) 

ست هيچ چيز بزرگتر از مفهوم خداوند سخن و ذكر را آفريد و همانا از چيزهايى كه خداوند آفريده ا

گيرد و  خداى كه خدايى جز او نيست، زنده پاينده، كه او را نه چرت مى»اين آيه سوره بقره نيست: 

 1 «نه خواب.

 سخن در باره خلق افعال و قضاء و قدر

به اين دليل كه  دهد خود پديد آورنده آن است. ( بدان كه هر يك از ما كارهايى را كه انجام مى7) 

دهد و در صورتى كه  ها و حاالت مختلف كه خواهان انجام كارى است انجام مى ارها را طبق انگيزهك

دهد. اين گونه كارها كه  چيزى را ناخوش بدارد يا موانع ديگرى را در نظر داشته باشد، انجام نمى
                                                 

فحات براى اطالع بيشتر از روايات حادث بودن قرآن از ديدگاه شيعه، به كتاب توحيد شيخ صدوق رضوان اللَّه تعالى عليه، باب القرآن ما هو، ص .1
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ز خود اوست، انجام آن بستگى به عالقه و انگيزه شخص دارد و انجام ندادن آن به ناخواستن اوست، ا

بر خالف امور ديگرى چون بلندى و كوتاهى و رنگ پوست و نظاير آن. ستايش و نکوهش هم در 

 مورد كارهاى اختيارى است. يعنى كارهايى كه انجام آن به دست خود شخص است.

شايد شما سپاسگزارى كنيد، و براى اينکه شايد »فرمايد:  ( خداوند متعال در سوره بقره چنين مى1) 

واى بر آنان كه »فرمايد:  و در همين سوره مى« ايت شويد، و براى اينکه شايد پرهيزگارى كنيد.هد

گويند: اين از نزد خداست، تا به آن وسيله بهاى  مینويسند و سپس  با دستهاى خود كتابى را مى

ان از اندكى به دست آورند. اى واى بر ايشان به آنچه دستهايشان كسب كرده است. و اى واى بر آن

 «پذيرد. همانا كه خداوند از نيکوكاران مى»فرمايد:  باز در همين سوره مى« آورند. میآنچه به دست 

 «كند. و خداوند مزد نيکوكاران را تباه نمى »

پيچانند زبانهاى  میو به درستى كه گروهى از ايشان »فرمايد:  ( و خداوند در سوره آل عمران مى2) 

گويند آن از نزد خداست و حال  از كتاب پنداريد و آن از كتاب نيست و مىخود را به كتاب تا آن را 

 «دانند. گويند و ايشان مى میآنکه از نزد خدا نيست و بر خداى دروغ 

رسد از خداوند است و هر بدى كه به تو  هر نيکى كه به تو مى»فرمايد:  ( و در سوره نساء مى3) 

 «رسد از نفس تو است. مى

جز اين نيست كه شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه كشى پليد و »فرمايد:  ائده مى( در سوره م4) 

 «از كردار شيطان است. پس اجتناب كنيد از آنها، باشد كه شما رستگار شويد.

به درستى هر كس از شما بدى را به نادانى انجام دهد و پس از آن »فرمايد:  ( در سوره انعام مى5) 

و »فرمايد:  و در همين سوره مى« ، به درستى كه خداوند آمرزنده مهربان است.توبه كند و صالح شود

 «يى بار گناه ديگرى را. دارد بردارنده بر نمى

و ديگرانى كه به گناهان خود اعتراف كردند، كردار پسنديده را با »فرمايد:  ( در سوره توبه مى6) 

 «كردار ناپسند در آميختند.

ولى مردم به  كند به چيزى مردمان را، همانا خداوند ستم نمى»ايد: فرم ( در سوره يونس مى7) 

 «كنند. خودشان ستم مى

ايد و اگر بدى كنيد بر  اگر نيکى كنيد براى خود نيکى كرده»فرمايد:  ( در سوره بنى اسرائيل مى1) 

 «ايد. خود كرده
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شويد مگر آنچه را  ده نمىشود و جزا دا امروز بر كسى چيزى ستم نمى»فرمايد:  ( در سوره يس مى2) 

 «ايد. كه عمل كرده

« هاى كسانى كه دروغ گفتند سياهى خواهيد ديد. روز قيامت بر چهره»فرمايد:  ( در سوره زمر مى3) 

از حسن بصرى نقل است كه اين آيه در مورد كسانى نازل شده است كه كفر و انجام گناهان را به 

 اند. سبب خواست خداوند متعال دانسته

 «ايد. شويد آنچه را عمل كرده امروز جزا داده مى»فرمايد:  ( در سوره جاثيه مى4) 

يى بار گناه ديگرى را و آنکه نيست براى  كه بر ندارد بر دارنده»فرمايد:  ( در سوره و النجم مى5) 

انسان جز آنچه كوشش كرد و آنکه كوشش او به زودى ديده خواهد شد و جزا داده خواهد شد 

 «تر.جزاى تمام

و « اوست آنکه شما را آفريد برخى از شما كافر و برخى مؤمنند.»فرمايد:  ( و در سوره تغابن مى6) 

( اول به معنى آفرينش و پديد آوردن، نظير 7بدان كه قضاء از لحاظ لغوى داراى چهار معنى است: )

يعنى  1 «د آورد.آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز پدي»فرمايد:  اين گفتار خداوند كه مى

 آفريد.

و   2« كند و خداوند به حق حکم مى»( دوم به معنى حکم كردن است، مانند اين گفتار الهى كه 7) 

 كلمه قاضى هم از اين مشتق است.

و »فرمايد:  می( سوم به معنى فرمان دادن و ملزم كردن است، نظير اين گفتار خداوند كه 8) 

 3 «دت مکنيد مگر او را.دهد كه عبا پروردگار تو فرمان مى

و »فرمايد:  ( چهارم به معنى خبر دادن و اعالم كردن است، نظير اين گفتار خداوند متعال كه مى9) 

جايز نيست بگوييم كارهاى ما به قضاى خداوند، يعنى  4« اعالم كرديم به بنى اسرائيل در كتاب.

كار واحد دو فاعل وجود ندارد. در  اىدهيم و بر آفريده اوست، زيرا كارى است كه خود ما انجام مى

اين مورد قضاى به معنى الزام كردن هم به اجماع امت جايز نيست. اما اگر قضا را به معنى اخبار و 

                                                 
 از سوره چهل و يکم. 12آيه  .1
 سوره چهلم. 20بخشى از آيه  .2
 سوره هفدهم. 23بخشى از آيه  .3
 م.بخشى از آيه چهارم سوره هفدهم، براى اطالع بيشتر از ديگر معانى قضاء كه از جمله مرگ است، به مفردات راغب اصفهانى مراجعه فرماييد.  .4



 57 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

اعالم بدانيم، در صورتى كه آن را مقيد كنيم درست است. يعنى خداوند خبر داده است و اعالم 

چه پاداشى است و در معصيت و سرپيچى چه فرموده است كه براى ما در اطاعت و فرمانبردارى 

 عذابى.

هر كس به قضاى من »اند: خداوند چنين فرموده است:  ( از پيامبر )ص( روايت شده كه گفته1) 

خشنود نباشد و بر نعمتهاى من سپاسگزار و بر بالى من شکيبا نباشد، پروردگارى غير از من براى خود 

داوند متعال و آفرينش او باشد واجب است خداوند به آن و اگر گناهان به خواست خ  1« برگزيند.

 راضى باشد و اين خالف اجماع است.

اعتقاد به قدر هم همين گونه است، چون اين كلمه هم به معنى احداث و آفرينش است، آنچنان كه 

و پديد آورد در آن )زمين( خوردنيهاى آن را در چهار روز مساوى براى »فرمايد:  خداوند مى

گاهى هم به معنى تقدير است و در آن معنى جايز است گفته شود كه خداوند ميزان  2 «ندگان.خواه

پاداش و عقاب اعمال ما را مقدر فرموده است و بايد آن را مقيد با همين قيد بکار برد، نه به صورت 

 مطلق.

  سخن در باره اخبارى كه در معنى عدل و توحید آمده است

هاى  و عدل گرفته شده از گفتار امير المؤمنين على عليه السّالم و خطبه ( بدان كه اصول توحيد3) 

هاى آن حضرت چنان متضمن اين معانى است كه بيشتر و برتر از آن تصور  ايشان است. گفتار و خطبه

داند آنچه كه متکلمان در تصانيف خود شرح و تفصيل  شود و هر كس در اين باره تأمل كند مى نمى

 همان اصول است. از ائمه )ع( هم مانند همين گفتار روايت شده است. اند، شرح داده

( به امير المؤمنين گفته شد: خداى خودت را به چه شناختى؟ فرمود: به آنچه كه خداى من به من 4) 

شود و با  گنجد و با حواس احساس نمى شناسانده است. پرسيدند: چگونه؟ فرمود: به هيچ صورتى نمى

 3 شود. قياس نمى هاى مردم مقايسه

  4ها شناختم. خود را به فسخ عزيمتها و گشوده شدن گره پروردگار( و همان حضرت فرموده است: 5) 

                                                 
 توحيد صدوق، چاپ حوزه قم آمده است. م. 371اين حديث قدسى در صفحه  .1
 يکم. م.سوره چهل و  10بخشى از آيه  .2
 توحيد صدوق آمده است. م. 286و  285در صفحات  .3
 توحيد صدوق آمده است. م. 286و  285در صفحات  .4
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براى نفس خود ارائه فرموده  و فرموده است: خدا را به خدا بشناسيد. يعنى با داليلى كه خداوند 

 كارهاى پسنديده و دادگرى و احسان. است، و پيامبر را با پيامبرى بشناسيد و اولو االمر را به انجام 

 ( امام باقر )ع( فرموده است: مردى برخاست و به امير المؤمنين )ع( عرض كرد:1)

پروردگارت را به چه چيز شناختى؟ فرمود: به فسخ عزيمتها و باز داشتن همتها. زيرا به كارى همت 

كند. بنا بر  ء با عزم من مخالفت مىكنم و قضا شود و عزم مى گمارم و او ميان من و همتم مانع مى مى

 دانم كه مدبر، كس ديگرى غير از من است. اين مى

گرداند و  نگرم كه بالى خود را از من مى دارى؟ فرمود: مى گفته شد: نعمتهاى او را چگونه سپاس مى

 كنم. فهمم كه بر من نعمت ارزانى فرموده و او را سپاسگزارى مى ديگرى به آن گرفتار است. مى

 ( از همان حضرت روايت شده است كه خداوند را چنين وصف كرده است كه:2) 

شود كه خداوند را ضدى نيست و با توجه به اقران او ميان  از مضاده و اختالف ميان اشياء، دانسته مى

شود كه او را قرينى نيست. روشنى را با ظلمت و خشونت را با نرمى و خشکى را با  امور، دانسته مى

كننده است آنها را كه از يك ديگر  ردى را با گرمى ضد يك ديگر قرار داده است. نزديكترى، س

 1دورند و جداكننده است ميان چيزهايى كه به يك ديگر نزديکند. 

( به امام جعفر صادق )ع( گفته شد: خداى خود را به چه شناختى؟ فرمود: هنگامى كه حصار در 3) 

در آن هيچ شکاف و سوراخ ظاهرى نيست )منظور تخم پرندگان بينم كه  بسته لغزنده نرمى را مى

است(، مايعى سيمگون و مايعى زرين در آن است و از همين دژ سربسته، طاوس و كالغ و شاهين و 

 2 دانم كه براى خلق، آفريدگارى است. آيد، مى گنجشك به وجود مى

 صانعى است؟( به همان حضرت گفته شد: چه دليلى در دست است كه جهان را 4) 

بينم. يا اينکه خودم آن  فرمود: بيشترين آن داليل در خود من است. زيرا آن را از دو حال بيرون نمى

ام و خود )نفس  معدوم بوده  ام كه اين محال است، يا آنکه من ام و خودم موجود بوده را خلق كرده

اين دو صورت را باطل يافتم ام. چگونه ممکن است معدوم چيزى بيافريند؟ و چون  خويش( را آفريده

 دانستم كه براى من صانع و مدبرى است.

                                                 
شرح نهج البالغه ابن ابى  13جلد  73يى است كه در باره توحيد ايراد فرموده است و براى اطالع بيشتر از شرح آن به صفحه  بخشى از خطبه .1

 ميالدى، مراجعه شود. م. 1961براهيم، مصر، الحديد، چاپ محمد ابو الفضل ا
 توحيد صدوق، چاپ حوزه قم آمده است. م. 292نظير همين روايت در صفحه  .2
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( و همان حضرت فرموده است: در امورى كه ندانستن آن شايسته شما نيست نيکو بنگريد و دقت 1) 

كنيد كه همانا دين خدا را اركانى است كه هر كس نداند شدت كوشش او در انجام عبادت ظاهرى او 

كند، بلکه به آن وسيله اعتقاد او و راه او پسنديده  آنها را بداند زيان نمى سودى ندارد و هر كس كه

 شود و براى كسى راه وصول به اين درجه نيست مگر به يارى خداوند متعال. مى

يى است؟ گفت: اى واى،  ( به يکى از عربها گفته شد: چه دليلى است كه جهان را صانع و آفريننده2) 

هاى قدم، داللت بر مسير دارد. آسمان بر افراشته با اين  ود شتر دارد و نشانههمانا پشکل داللت بر وج

( امير المؤمنين على )ع( 3كند؟ ) لطافت )سبکى( و زمين با اين سنگينى، داللت بر صانع خبير نمى

 شود. نخست حق را بشناس تا اهل آن را بشناسى. فرموده است: حق با مردان شناخته نمى

گويد: به حضور سرور خود على بن محمد بن على بن موسى  مى 1بن عبد اللَّه حسنى( عبد العظيم 4) 

بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليهم السالم رسيدم. همين كه چشم ايشان به 

من افتاد فرمود: اى ابو القاسم! خوش آمدى كه براستى از دوستان مايى. گفتم: اى پسر رسول خدا! 

خواهم معالم دين )معتقدات دينى( خود را بر شما عرضه دارم تا اگر پسنديده بود بر آن تا هنگام  مى

ديدار خداى عز و جل پايدار بمانم. فرمود: اى ابو القاسم! بگو. گفتم: من معتقدم كه خداوند تبارك 

ن است. نه جسم يى است كه هيچ چيز چون او نيست. از حد ابطال و از حد تشبيه بيرو و تعالى يگانه

است و نه صورت و نه جوهر است و نه عرض. بلکه او مجسم همه اجسام و مصور همه صورتها و 

آفريننده همه اعراض و جواهر و پروردگار و مالك و آفريننده و پديد آورنده همه چيزهاست و 

يگرى پس از او و تا روز قيامت پيامبر د اينکه محمد )ص( بنده و فرستاده او و خاتم پيامبران است،

نيست و شريعت او هم آخرين شرايع است و پس از شريعت او تا روز رستاخيز شريعتى نيست و 

معتقدم كه امام و خليفه و ولى امر پس از او امير المؤمنين على بن ابى طالب است و سپس حسن و 

وسى و محمد حسين و على بن حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن م

بن على و سپس شخص شما. امام هادى )ع( فرمود: پس از من پسرم حسن و مردم در مورد جانشين او 

 چگونه خواهند بود؟ گفتم: اى موالى من مگر چگونه است؟ فرمود:

                                                 
ى قرن جناب عبد العظيم بن عبد اهلل بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب )ع( از سادات محترم حسنى و از دانشمندان بسيار پارسا .1

هاى امير المؤمنين على )ع(، مدفون در رى، تاريخ مرگ او به دقت معلوم نيست. براى اطالع بيشتر،  كنندگان خطبه نخستين جمعسوم هجرى، از 

 ، چاپ قم. م.173رك. به: ابو العباس نجاشى، رجال، ص 



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

 

60 

 

شود و بردن نامش روا نيست تا آنکه قيام كند و زمين را از قسط و داد پر  زيرا شخص او ديده نمى

ه آكنده از ظلم و جور شده است. عبد العظيم گويد: من اقرار كردم و افزودم كه كند آنچنان ك

معتقدم دوستدار ايشان دوست خدا و دشمن ايشان دشمن خداست. فرمانبردارى از ايشان فرمانبردارى 

خدا و سرپيچى از ايشان سرپيچى از از خداوند است و معتقدم كه معراج و سؤال در گور حق است و 

وزخ و صراط و ميزان حق است و قيامت خواهد آمد و در آن شکى نيست و خداوند بهشت و د

كسانى را كه در گورهايند برخواهد انگيخت و معتقدم كه امور واجب ديگر پس از واليت عبارت 

 1است از نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهى از منکر. 

اسم! اين همان آيين خداوند است كه براى بندگان خود آن را ( امام هادى فرمود: اى ابو الق1) 

 برگزيده است. بر همين پايدار باش كه خدايت بر اين گفتار پايدار، در دنيا و آخرت پايدار بدارد.

( و روايت شده است كه امير المؤمنين )ع( بر منبر نشسته و فرمود: بپرسيد از من پيش از آنکه مرا 2) 

اى؟  دى بنام ذعلب برخاست و گفت: اى امير المؤمنين! آيا خداى خود را ديدهاز دست بدهيد. مر

اى؟  فرمود: اى ذعلب! من كسى نيستم كه خدايى را كه نديده باشم بپرستم. گفت: او را چگونه ديده

بيند ولى دلها  بيند، نمى براى ما توصيف كن. فرمود: اى واى بر تو. چشمها او را آن گونه كه چشم مى

بينند. اى ذعلب! پروردگار من به دورى و حركت و سکون و به قيام به  میا با حقايق ايمانى او ر

كنند و آن  شود. پديد آورنده لطافت را با لطف توصيف نمى معنى بر پايى و به آمد و شد وصف نمى

 جاللت است، به توان بيان كرد و آن كس كه مايه كبريا و را كه منشأ عظمت است با بزرگى نمى

شود. مؤمن است نه به  كبريايى و جالل در نگنجد و سرمايه رحمت و مهر، با مهربانى توصيف نمى

 كننده است نه به حواس و اندام. عبادت. درك

گوينده است نه با زبان. او بدون اينکه با چيزها آميخته باشد در همه چيز است و بدون اينکه با چيزى 

است. برتر از همه چيز است و جلوتر از همه چيز، بدون اينکه فاصله داشته باشد بيرون از همه چيز 

 بتوان گفت چيزى از او برتر يا جلوتر است.

درون همه چيز است، نه آنچنان كه چيزى درون چيزى و برون از همه چيز است نه آنچنان كه اشياء 

 برون از يك ديگرند.

                                                 
 توحيد صدوق، چاپ حوزه قم آمده است. م. 81اين حديث با ذكر سلسله اسناد آن در صفحه  .1
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سوگند مانند اين پاسخ هرگز نشنيده  ( در اين هنگام ذعلب مدهوش درافتاد و سپس گفت: به خدا1) 

 .1بودم و هرگز چنين پرسشى نخواهم كرد 

( و نقل شده است كه عربى به حضور امام صادق )ع( آمد و گفت: آيا پروردگارت را در حالى 2) 

اى؟ فرمود: چنان نيستم كه خدايى را بپرستم كه او را نبينم. گفت: او  كنى ديده كه او را پرستش مى

كنند.  بيند بلکه دلها او را با حقايق ايمان درك مى اى؟ فرمود: چشمها او را آشکارا نمى ديده را چگونه

ها شناخته شده  شود. با آيات و نشانه شود و با مردم قياس و سنجيده نمى خداوند با حواس درك نمى

خدايى كند و او خدايى است كه  شود. در حکم و فرمان خود ستم نمى است و با عالمات وصف مى

 2 جز او نيست. مرد عرب گفت: خداوند داناتر است كه رسالت خود را كجا نهد.

همچنان كه  كند؟ فرمود: ( به امير المؤمنين )ع( گفته شد: خداوند چگونه مردم را محاسبه مى3) 

 بينند؟ كند در حالى كه ايشان او را نمى دهد. گفته شد: چگونه آنان را محاسبه مى ايشان را روزى مى

 بينند. دهد و او را نمى فرمود: همان گونه كه ايشان را روزى مى

( مردى از ايشان پرسيد: پروردگار تو پيش از اينکه آسمان و زمين را بيافريند كجا بوده است؟ 4) 

 3 فرمود: كجا در مورد مکان است و حال آنکه خداوند پيش از مکان وجود داشته است.

ع( پرسيد: آيا رسول خدا پروردگار خويش را ديده است؟ فرمود: از امام صادق ) 4( محمد حلبى1)

كند و  آرى خدا را با دل خويش ديد و پروردگار ما جل جالله را چشمهاى ظاهرى بينندگان درك نمى

 يابد. شنوايى شنوندگان بر آن احاطه نمى

و مسائلى از حالل كه ابو قره محدث به حضور امام رضا )ع( رسيد  5كند ( صفوان بن يحيى نقل مى2) 

و حرام و احکام و ميراث پرسيد، تا آنکه در باره توحيد پرسيد و ضمن آن گفت: براى ما روايت 
                                                 

شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، چاپ  10جلد  64توحيد صادق )رضی اهلل عنه( آمده است و مختصرتر در صفحه  305تفصيل در صفحه  با همين .1

 ميالدى آمده است. م. 1961محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر، 
كننده از خوارج  در مقدمه دارد. ضمنا سئوال توحيد صدوق )رضی اهلل عنه( از قول حضرت باقر )ع( آمده است و اندك تفاوتى 108در صفحه  .2

 بوده است. م.
 توحيد صدوق آمده است. م. 77نظير اين روايت با سلسله اسناد و توضيح در صفحه  .3
هستند. شود كه از جمله ايشان محمد و عبد اهلل پسران على بن ابى شعبه  حلبى: در اصطالح و عرف اهل حديث به خاندان ابو شعبه حلبى گفته مى .4

گانش همگى مورد اعتمادند. براى اطالع بيشتر،  ابو شعبه از حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السالم رواياتى نقل كرده و او و فرزندان و نواده

 قمرى. م. 1358، چاپ صيدا، 2، ج 168رك. به: مرحوم حاج شيخ عباس قمى، الکنى و االلقاب، ص 
 210مند شده است. كتابهاى بسيارى از او در دست است و در سال  زرگ شيعه كه بيشتر از محضر حضرت رضا بهرهصفوان بن يحيى: از راويان ب .5

 ، رجال نجاشى، م.140درگذشته است. رك. به: ص 
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شده است كه خداوند متعال كالم و ديدار را قسمت فرمود. كالم را سهم موسى )ع( قرار داد و ديدار 

به جن و انس پيام آورده را سهم محمد )ص(. امام رضا فرمود: پس چه كسى از قول خداوند متعال 

 يابد و مثل او هيچ چيز نيست؟ كند و هيچ علمى به او احاطه نمى است كه خداوند را چشمها درك نمى

مگر محمد )ص( پيامبر راستگويى نبوده است؟ گفت: چرا. فرمود: پس چگونه مردى براى همه مردم 

آنان را به فرمان خداوند فرا  گويد از جانب خداوند متعال آمده و شود و به آنان مى مبعوث مى

كنند به او از راه دانش، و مثل او  كند، و احاطه نمى چشمها او را درك نمى»گويد:  خواند و مى مى

گويد او را به چشم خواهم ديد و بر او احاطه خواهم يافت! آيا  ؟ آنگاه خود مى 1 «هيچ چيز نيست.

پيامبر بزنند كه چيزى از خداوند نقل كرده و سپس  كنيد؟ زنديقان نتوانستند چنين تهمتى به آزرم نمى

  و به تحقيق كه»به طريق ديگرى بر خالف آن گفته است. ابو قره گفت: در قرآن آمده است كه 

حضرت رضا )ع( فرمودند: آنچه پس از اين آيه آمده است  2« نزد سدرة المنتهى. ديدش بار ديگر

يعنى دل  3 «تکذيب نکرد دل، آنچه را ديد.»گويد:  دهد، زيرا مى چگونگى اين رؤيت را نشان مى

دهد كه چه ديده و  محمد )ص( آنچه را چشمهايش ديده بود تکذيب نکرد و و سپس خبر مى

هاى خداوند غير از  و ديدار نشانه 4 «به تحقيق ديد از آيتهاى پروردگار كه بزرگست.»گويد:  مى

كنند به او از راه دانش. در حالى كه اگر  نمى خداوند است و همانا خداوند فرموده است: و احاطه

 كنند. چشمها او را ببينند به او احاطه پيدا مى

كند و مورد  ( ابو قره گفت: اين روايت را دروغ بدانم؟ فرمود: قرآن چنين روايتى را تکذيب مى1) 

يابند و هيچ  ر نمىها او را د توان به آن احاطه يافت و ديده اجماع مسلمانان است كه از راه دانش نمى

 5چيز چون او نيست. 

 روهايى در آن روز برافروخته و به سوى»فرمايد:  ( و امام رضا )ع( در تفسير اين آيه كه مى2) 

                                                 
 سوره چهل و دوم است. م. 9سوره بيستم، و  109سوره ششم، و  103بخشهايى از آيات  .1
 سوم است. م.سوره پنجاه و  18و  15، 14، 12آيات  .2
 سوره پنجاه و سوم است. م. 18و  15، 14، 12آيات  .3
 سوره پنجاه و سوم است. م. 18و  15، 14، 12آيات  .4
جلد اول اصول كافى، چاپ علميه، تهران، آمده است.  128توحيد صدوق و صفحه  111اين روايت با سلسله اسناد و به همين تفصيل در صفحه  .5

كنى؟ و امام رضا )ع( فرمودند: در صورتى كه روايت مخالف  دكى دارد كه ابو قره پرسيد: آيا روايات را تکذيب مىدر آخر روايت تفاوت ان

 كنم. م. قرآن باشد آن را تکذيب مى
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فرموده است: يعنى از ديدار پاداشهايى كه خداوند به آنان عنايت « پروردگارش نگرنده است. 

 1 نگرند. يش مىاند و به پاداش پروردگار خو فرمايد، برافروخته مى

ها را درك  يابد و او ديده ها او را در نمى ديده»( همچنين امام رضا )ع( در تفسير اين آيه كه 3) 

كند. چگونه بينش چشمها او را در  فرموده است: گمان و انديشه دلها او را درك نمى« كند مى

 شود؟ فرمود: يده مى( از امام صادق )ع( پرسيده شد كه آيا در قيامت خداوند د4) 2يابد؟ مى

بيند كه داراى كيفيت و رنگ  تر از اين است. همانا چشمها چيزى را مى تر و بلند مرتبه خداوند فرخنده

 باشد و حال آنکه خداوند خود آفريننده رنگها و كيفيت است.

( و به همان حضرت گفته شد: اگر كسى خداى خود را در خواب ببيند چگونه است؟ فرمود: 1)

شود و نه در بيدارى و نه در اين جهان و نه  دين ندارد. همانا خداوند نه در خواب ديده مى چنين كسى

 3 در آخرت.

برخاست  4كرد نافع بن ارزق گويد: در حالى كه ابن عباس براى مردم حديث نقل مى ( عکرمه مى2) 

پرستى براى ما  دهى خدايت را كه مى و گفت: اى پسر عباس! تو كه در باره مورچه و شپش فتوا مى

وصف كن. ابن عباس براى اظهار عظمت خداوند سرش را پايين انداخت و سکوت كرد. امام حسين 

پرسم. ابن عباس گفت: اى  )ع( كنارى نشسته بود، فرمود: اى پسر ارزق! پيش من بيا. گفت: از تو نمى

ام حسين )ع( آمد و امام پسر ارزق! از اهل بيت نبوت است و آنان وارثان علم هستند. نافع به طرف ام

به او فرمودند: اى نافع! هر كس پايه دين خود را بر قياس نهد همواره در اشتباه است و از شاهراه بر 

گويد. اى پسر ارزق! من خداى  كننده بر كژى و گمراه از طريق است و سخن ناپسند مى كنار و كوچ

شناسم كه خود را  او را آنچنان مىكنم كه او خويش را وصف كرده است و  خود را چنان وصف مى

گردد. او نزديك است بدون  شود و با مردم مقايسه نمى شناسانده است. خداوند با حواس درك نمى

                                                 
ع تفسير على بن ابراهيم قمى آمده است. طبرسى هم در مجم 2جلد  397اين موضوع كه منظور نظر به رحمت و نعمت خداوند است در صفحه  .1

تفسير برهان به روايت جناب عبد العظيم حسنى، از حضرت رضا )ع( آمده  4جلد  407البيان مفصل بحث كرده است، و همين حديث در صفحه 

 است. م.
 جلد چهارم بحار االنوار، چاپ آخوندى، به نقل از توحيد صدوق آمده است. م. 39اين حديث و حديث ديگرى نظير آن در صفحه  .2
 بحار به نقل از امالى آمده است. م. 4جلد  32سله اسناد در صفحه با نقل سل .3
ابن ابى صفره در جنگ دوالب كشته شد. براى اطالع از  -هجرى به دست مهلب 65نافع بن ارزق: از سران و سرداران خوارج بود كه در سال  .4

 . م.315، ص 8منابع، رك. به: زركلى، االعالم، ج 
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آنکه پيوسته باشد و دور است بدون آنکه گسسته باشد. يگانه است و جزء جزء نيست. با آيات شناخته 

 ت، بزرگ و بلند مرتبه است.شده و با عالمات وصف شده است. هيچ خدايى جز او نيس

به امام رضا )ع( گفتم: اى پسر رسول خدا! مردم به سبب رواياتى كه  1گويد:  ( حسن بن خالد مى3) 

دانند. فرمود: اى  در مورد جبر و تشبيه از نياكان شما نقل شده است، ما را معتقد به جبر و تشبيه مى

اند كه در باره تشبيه است به من خبر بده و بگو  كردهپسر خالد! از اخبارى كه برايت از نياكان من نقل 

آيا آنها بيشتر است يا اخبارى كه در اين مورد از پيامبر )ص( نقل شده است؟ حسن بن خالد 

گويد، گفتم: البته رواياتى كه از پيامبر )ص( نقل شده بيشتر است. فرمود: در اين صورت  مى

گويند اين روايات را پيامبر )ص(  !؟ گفتم: نه، مىاند به تشبيه بوده گويند پيامبر )ص( معتقد مى

اند. فرمود: در مورد نياكان من هم همين عقيده را داشته باشيد كه آنان  اند بلکه به ايشان بسته نفرموده

اند. سپس فرمود: هر كس معتقد به جبر و تشبيه باشد  اند و برايشان بسته در اين مورد چيزى نگفته

ما از او در دنيا و آخرت بيزاريم. اى پسر خالد! همانا برخى از غالت  كافر و مشرك است و

اند، اين اخبار را از سوى ما جعل  )غلوّكنندگان( كه بزرگى خداى جل جالله را كوچك پنداشته

 2اند و هر كس ايشان را دوست بدارد، به درستى كه ما را دشمن داشته است، تا آخر خبر.  كرده

گويد به حضور سرور خودم موسى بن جعفر )ع( رسيدم و گفتم: اى  مى 3ير ( محمد بن ابى عم1) 

پسر رسول خدا! توحيد به من بياموز. فرمود: اى ابو احمد! در مورد توحيد از آنچه خداوند تبارك و 

شوى و بدان كه خداوند متعال واحد،  میتعالى در كتاب خود فرموده است تجاوز مکن كه هالك 

زايد كه از او ارث ببرد و نه زاييده است كه شريکى داشته باشد و  ه فرزندى مىاحد، و صمد است. ن

ميرد و توانايى است كه  يى است كه هرگز نمى گيرد و نه فرزند و شريك. او آن زنده نه همسر مى

يى  كند و جاودانه شود و بردبارى است كه شتاب نمى يى است كه مغلوب نمى شود و چيره ناتوان نمى

گردد و  شود و پايدارى است كه زايل نمى يى است كه فانى نمى شود و باقى نابود نمىاست كه 

                                                 
 فهرست شيخ طوسى، چاپ اسپرنکر. م. 88راويان قرن دوم و سوم هجرى، رك. به: صفحه حسن بن خالد برقى: از  .1
قمرى، قم آمده  1377جلد اول كتاب عيون اخبار الرضا، صدوق، )رضی اهلل عنه( چاپ  142اين روايت با سلسله اسناد و دنباله آن در صفحه  .2

 است. م.
، از اصحاب حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا و حضرت جواد و از اصحاب اجماع است. محمد بن زياد بن عيسى: معروف به ابن ابى عمير .3

، 228به: نجاشى، رجال، ص  قمرى درگذشته است. وى نود و چهار كتاب تاليف كرده است. رك. 217مدتها زندانى هارون و مامون بوده، در 

 چاپ قم. م.
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گردد و دانايى است كه نادان  شود و نيرومندى است كه زبون نمى توانگرى است كه نيازمند نمى

ورزد. عقلها و اوهام را ياراى  يى است كه بخل نمى كند و بخشنده نيست و دادگرى است كه ستم نمى

يابند و  گيرد. ديدگان او را در نمى مکانى او را در بر نمى يابد. و نيست. اقطار به او احاطه نمىدرك ا

يابد و او لطيف آگاه است و هيچ چيز مانند او نيست و او شنواى بيناست. نباشد  او ديدگان را در مى

و ششم ايشان است راز گفتن سه كس، مگر او چهارم ايشان است و نه راز گفتن پنج كس، مگر اينکه ا

آن نخستى است كه هيچ  و نه كمتر از اين و نه بيشتر، مگر اينکه او با ايشان است هر كجا باشند، و او

چيز پيش از او نبوده است و آخرى است كه هيچ چيز پس از او نيست. او قديم است و هر چه غير 

 1 شدگان برتر است، برترى بزرگ. اوست حادث است. او از صفات آفريده

 ( از امام صادق )ع( پرسيده شد: آيا خداوند متعال را خشنودى و خشم است؟1) 

فرمود: آرى، ولى چنان نيست كه بر بندگان است، بلکه خشنودى خداوند در ثواب و پاداشى است 

 دارد و خشم خداوند عذاب اوست. كه به بندگان ارزانى مى

زمان و مکان و حركت و انتقال و سکون نشايد  ( و همان حضرت فرموده است: خداوند متعال را با2) 

وصف كردن كه او آفريدگار زمان و مکان و حركت و سکون و انتقال است. خداوند از آنچه 

 2 گويند برتر است، برترى بزرگى. ستمگران مى

( و همان حضرت فرموده است: از انديشيدن در باره ذات خداوند بر حذر باشيد كه انديشيدن در 3) 

يابد و با مقدار  ها در نمى افزايد. همانا كه خداى عز و جل را ديده ره چيزى جز سرگردانى نمىآن با

 3 شود. توصيف نمى

( امام رضا )ع( فرموده است: پروردگارا! قدرت تو آشکار است بدون آنکه در آن سستى باشد. 4) 

كسانى كه ترا با تشبيه  پروردگارا! ترا نشناختند و ياوه ارزيابى كردند و وصف نمودند و من از

يابند و حال  جستجو و طلب كردند بيزارم. پروردگارا! هيچ چيز چون تو نيست و هرگز ترا در نمى

هاى تو راه شناخت تو  آنکه نعمتهاى آشکار تو برايشان دليل آنان است، اگر ترا بشناسند. و در آفريده

رابر دانستند و به همين سبب ترا نشناختند و هايت قياس كردند و ب فراهم است ولى آنان ترا با آفريده

                                                 
 ه آمده است. م.توحيد صدوق، چاپ حوز 178نظير همين روايت در صفحه  .1
 توحيد صدوق، چاپ حوزه آمده است. م. 184با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .2
 توحيد صدوق، چاپ حوزه آمده است. م. 457با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .3
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هاى ترا براى خود خدا گرفتند و چنانت وصف كردند. ولى اى پروردگار من! تو برتر  برخى از نشانه

 1 كنندگان ترا توصيف كردند. از آنى كه تشبيه

 ( و روايت شده است كه يکى از دانشمندان يهودى نزد امير المؤمنين آمد و گفت:5) 

چه هنگامى خداى  ر المؤمنين! خداى تو از چه هنگام بوده است؟ فرمود: مادرت بر تو بگريد.اى امي

از آنکه پيشى وجود داشته باشد   من نبوده است كه گفته شود چه هنگام بوده است؟ خداى من پيش

قطع بوده است و پس از هر چيز هم هست و هيچ غايت و پايانى براى او نيست. پايان و نهايت از او من

 2 است و او منتهاى هر انتهايى است.

هاى او تشبيه كند مشرك است و هر كس  ( امام رضا فرموده است: هر كس خداوند را به آفريده1) 

او را به داشتن مکان توصيف كند كافر است و هر كس چيزى را كه از آن نهى شده به او نسبت دهد 

زنند كسانى كه به  قيق كه افتراى دروغ مىبه تح»دروغگوست و سپس اين آيه را تالوت فرمود: 

 3 «ايشان دروغگويانند. -اند، و آنان هم آيات خداوند ايمان نياورده

كند كه مرد عربى روز جنگ جمل برخاست و پرسيد: اى امير  روايت مى 4( شريح بن هانى2) 

ض كردند و گفتند: گويى و معتقدى كه خداوند يگانه است؟ گويد مردم به او اعترا المؤمنين! آيا مى

بينى كه امير المؤمنين چقدر دل مشغول است؟ امير المؤمنين )ع( فرمود:  اى مرد عرب! مگر نمى

خواهيم. آنگاه فرمود:  خواهد، ما از اين قوم مى آزادش بگذاريد زيرا همان چيزى را كه اين عرب مى

دو گونه آن در مورد خداوند اى مرد! اعتقاد به اينکه خداوند يکى و يگانه است چهار گونه است. 

يى كه جايز نيست اين است كه كسى  متعال جايز نيست و دو گونه آن در خداوند ثابت است. دو گونه

دانى كه  بگويد خداوند يکى است و از آن عدد را در نظر داشته باشد كه اين كفر است. مگر نمى

فرموده است و ديگر اينکه كسى  هاست تکفير خداوند كسانى را كه معتقد باشند او سومى از سوم

بگويد او همچون يکى از مردم است و از آن اراده نوع و جنس كند، اين هم جايز نيست زيرا تشبيه 

توان به آن اعتقاد  يى كه رواست و مى است و خداوند ما از اين گفتار برتر و فراتر است. اما دو گونه
                                                 

 قمرى آمده است. م. 1377جلد اول عيون اخبار الرضا، چاپ قم،  117با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .1
 توحيد صدوق آمده است. م. 174ناد در صفحه با سلسله اس .2
 قمرى آمده است. م. 1377جلد اول عيون اخبار الرضا، صدوق )رضی اهلل عنه(، چاپ قم،  114بخشى از اين حديث در صفحه  .3
حيه سيستان كشته شد. رك. قمرى در جنگهاى نا 78شريح بن هانى: از سرداران شجاع امير المؤمنين على )ع( و از فرماندهان جنگ جمل، در سال  .4

 . م.3، ج 237به: زركلى، االعالم، ص 
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نيست. آرى، پروردگار ما همين گونه است.  داشت اين است كه بگويد يکى كه نظير آن در اشياء

ديگر آنکه كسى معتقد باشد كه خداوند در معنى يگانه است به اين معنى كه در او وجود او عقل و 

 1 است.  وهم بدان گونه كه در خلق قابل تقسيم است نيست، پروردگار ما همين گونه

آنکه به سوى پروردگار تو است نهايت  و»فرمايد:  ( از امام صادق )ع( در باره اين آيه كه مى1) 

 پرسيدند. فرمود: يعنى چون سخن در باره خدا رسيد، ديگر خوددارى كنيد. 2«كارها

ها سخن بگوييد و در مورد  ( از امام باقر )ع( نقل است كه فرموده است: در باره آفرينش و آفريده2) 

افزايد. معنى آن  دانى و حيرت نمىخداوند سخن مگوييد كه گفتگو در باره خداوند چيزى جز سرگر

توان سخن  ها و داليل مى اين است كه گفتگو در ذات خداوند متعال ممکن نيست. ولى در مورد نشانه

 3 گفت كه آنها آفريده و منصوب خداوندند.

« خداى بخشنده بر عرش مستولى شد»فرمايد:  ( از امام صادق )ع( از اين گفتار خداوند كه مى3) 

 4تر از چيز ديگر نيست. فرمود: يعنى مستولى بر همه چيز است و هيچ چيزى به او نزديكپرسيدند. 

( و همان حضرت فرموده است: هر كس گمان كند كه خداوند از چيزى يا در چيزى يا فراز 4) 

چيزى است همانا مشرك شده است و سپس افزود: هر كس خدا را از چيزى پندارد، او را حادث 

ر كس او را در چيزى پندارد، او را محصور پنداشته است و هر كس او را فراز پنداشته است و ه

 چيزى پندارد، او را محمول پنداشته است.

كجا بودن  ( و روايت شده است كه مردى به امير المؤمنين )ع( گفت: معبود كجاست؟ فرمود:5) 

شود چگونه  خدا گفته نمىشود، زيرا او خود مکان را آفريده است و براى  براى خداوند گفته نمى

شود چيست كه خود ماهيت را آفريده  است كه خود چگونگى را آفريده است و در باره او گفته نمى

چنان است كه هوش در گرداب امواج بزرگى او سرگردان   است. منزه است پروردگارى كه عظمتش

 ان است.است و خرد از ذكر ازلى بودنش درمانده است و عقل در افالك ملکوتش حير

( از امير المؤمنين )ع( روايت شده كه فرموده است: از خداى بترسيد و پرهيز كنيد از اينکه براى 1) 

خداوندى كه مثل و مانند ندارد چيزى را مثل و مانند قرار دهيد، يا آنکه او را به چيزى از 
                                                 

 توحيد صدوق آمده است و شيخ صدوق آن را شرح داده است. م. 83با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .1
 بحار االنوار چاپ اسالميه آمده است. م. 3جلد  259به نقل از تفسير على بن ابراهيم قمى در صفحه  .2
 توحيد صدوق مراجعه فرماييد. م. 457چند روايت ديگر هم كه نزديك به اين روايت است، به صفحه  براى اطالع از .3
 خورشيدى، قم آمده است. م. 1361كتاب معانى االخبار صدوق )رضی اهلل عنه(، چاپ  29با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .4
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آنکه فکر خود را در باره  هايش تشبيه كنيد، يا آنکه پرده اوهام خويش را بر او در افکنيد، يا آفريده

شدگان وصف كنيد كه بهره هر كس  او بکار بنديد، يا آنکه مثال بزنيد يا آنکه او را به صفات آفريده

 چنين كند، آتش خواهد بود.

( امام رضا )ع( فرموده است: خداوند همواره عالم و قادر و زنده و توانا و قديم و سميع و بصير 2) 

اى پسر رسول خدا! همانا برخى معتقدند كه خداوند متعال به كمك علم عالم  است. به ايشان گفته شد:

 و به كمك قدرت قادر و به كمك زندگى زنده است.

 همچنين قديم بودن او به قدمت و شنوايى او به شنوايى و بينايى او به چشم است.

د بداند(، به تحقيق فرمود: هر كس چنين اعتقادى داشته باشد و به آن نزديك شود )آن را آيين خو

كه همراه خدا خدايان ديگرى براى خود گرفته است و بر دوستى و واليت ما هم نيست و سپس افزود 

كه خداوند همواره عالم و قادر و حى و قديم و سميع و بصير بوده است و اين امور ذاتى خداوند 

 1 رترى بزرگ.گويند برتر است، ب كنندگان مى است. خداوند از آنچه مشركان و تشبيه

( به امام صادق )ع( گفته شد: به ما خبر بده كه آيا خداوند متعال همواره شنوا و بينا و توانا و عالم 3) 

است؟ فرمود: آرى. به ايشان گفته شد: اگر مردى كه بر آيين دوستى شما اهل بيت است معتقد باشد 

بينايى، بينا و با علم، عالم و با  و بگويد خداوند متعال همواره به كمك شنوايى، شنوا و به كمك

قدرت، تواناست، چگونه است؟ آن حضرت خشمگين شد و فرمود: هر كس چنين بگويد و معتقد 

 2باشد مشرك است و بر آيين دوستى ما نيست. همانا كه خداوند ذاتى توانا و عالم و شنوا و بيناست. 

ن گفتار خدا و كالم و وحى او، و كتاب و ( از امام صادق )ع( در باره قرآن پرسيدند. فرمود: آ4) 

روى و از پشت سر آن.   فرو فرستاده اوست و آن كتاب عزيزى است كه نيايد آن را باطل، از پيش

 3فرو فرستادنى است از درستکار ستوده. 

( امام رضا )ع( فرموده است: قرآن كالم خداست از آن درمگذريد و هدايت را در غير آن 1) 

 4ه گمراه شويد.جستجو مکنيد ك

                                                 
خبار الرضا، توحيد و امالى كه هر سه از مؤلفات صدوق )رضی اهلل عنه( است بحار االنوار، چاپ آخوندى به نقل از عيون ا 4جلد  62در صفحه  .1

 آمده است. م.
 بحار االنوار مجلسى )رضی اهلل عنه(، چاپ جديد، مراجعه فرماييد. م. 4جلد  74تا  62براى اطالع بيشتر از روايات ديگر به صفحه  .2
 .توحيد صدوق آمده است. م 224همه اين روايات در صفحه  .3
 توحيد صدوق آمده است. م. 224همه اين روايات در صفحه  .4
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 ( روايت شده است كه امام هادى )ع( براى يکى از شيعيان خود در بغداد چنين نوشت:2) 

، خداوند ما و ترا از فتنه محفوظ دارد. او كه چنين فرمايد، نعمت بزرگ   بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ارزانى فرموده است و اگر چنين نفرمايد، هالك و نابودى است.

يم كه جدال و ستيزه در باره قرآن بدعتى است كه در آن پرسنده و پاسخگو شريکند، بين ما چنين مى

پرسد كه براى او وضع نشده است و پاسخ دهنده هم خود را به زحمت و  زيرا پرسنده چيزى را مى

 اش نيست. اندازد كه بر عهده تکلفى مى

خداوند است و بر آن نامى  آفريدگارى جز خدا نيست و هر چه جز اوست، آفريده است. قرآن كالم

 از خود مگذار كه در آن صورت از ستمکاران خواهى بود.

ترسند و ايشان از قيامت  خداوند ما و شما را از آن گروه قرار دهد كه نهانى از پروردگارشان مى

 1كنندگانند.  بيم

شما در باره  گويد: به امام كاظم )ع( گفتم اى پسر رسول خدا! مى 2( سليمان بن جعفر جعفرى 3) 

گويند قرآن  گويى؟ كسانى كه پيش از ما بودند در مورد آن اختالف كردند. قومى مى قرآن چه مى

گويند غير آفريده )قديم( است. فرمودند: ولى من در اين باره آنچه  آفريده )حادث( است، قومى مى

 3گويم قرآن كالم خداى عز و جل است.  میگويم و  اند نمى را ايشان گفته

( امام صادق )ع( فرموده است: ما نه معتقد به جبريم و نه به تفويض و نيز فرموده است نه جبر 4) 

 4است و نه تفويض بلکه چيزى ميان اين دو است. 

رسيدم و به  به حضور امام على بن موسى الرضا )ع( در مرو  5 گويد: ( يزيد بن معاويه شامى مى5) 

ما از امام صادق )ع( نقل شده كه فرموده است: نه جبر است و  ايشان گفتم: اى پسر رسول خدا! براى

نه تفويض بلکه چيزى ميان اين دو است. معناى اين چيست؟ فرمود: هر كس گمان كند كه خداى عز 

فرمايد معتقد به جبر است و  دهد و سپس ما را براى كارهايمان عذاب مى و جل كارهاى ما را انجام مى

امر مردم و روزى ايشان را به دست حجج خود سپرده است، معتقد به هر كس گمان كند خداوند 
                                                 

 توحيد صدوق آمده است. م. 224همه اين روايات در صفحه  .1
 ، چاپ قم. م.130سليمان بن جعفر جعفرى: از اعقاب جناب جعفر طيار و از روات قرن دوم و سوم هجرى است. رك. به: نجاشى، رجال، ص  .2
 توحيد صدوق آمده است. م. 224ه همه اين روايات در صفح .3
 جلد اول اصول كافى، چاپ اسالميه مراجعه فرماييد. م. 222تا  220براى اطالع بيشتر به روايات صفحات  .4
 نام اين راوى به صورت بريد، بريد بن عمير، و يزيد بن عمير هم آمده است. .5
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تفويض است. معتقد به جبر كافر و معتقد به تفويض مشرك است. گفتم: اى پسر رسول خدا! چيزى 

اند و ترك آنچه از آن منع  ميان آن دو يعنى چه؟ فرمود: اينکه راه براى انجام آنچه به آن مأمور شده

. گفتم: آيا براى خدا در اين كار اراده و خواستى هست؟ فرمود: در مورد اند، موجود است شده

طاعات اراده و خواست خداوند اين است كه به آن فرمان داده و خشنود است و بر انجام آن بندگان 

فرمايد و معنى اراده و خواست خداوند در مورد گناهان، نهى كردن و خشم گرفتن يعنى  را يارى مى

فرمايد. گفتم: آيا در اين كار قضاى خدايى هست؟  ، و در آن باره يارى نمىعذاب كردن است

دهند مگر اينکه قضاى خدا در آن  فرمود: آرى، هيچ كار خوب و بدى نيست كه بندگان انجام مى

هست. گفتم: معنى اين قضا چيست؟ فرمود: حکم كردن به آنچه استحقاق دارند و پاداش و عقاب در 

 1ن. اين جهان و آن جها

هاى او تشبيه كند مشرك  ( و حضرت امام رضا )ع( فرموده است: هر كس خداوند را به آفريده1) 

است و هر كس او را با مکان توصيف كند كافر است و هر كس چيزى را كه از آن نهى شده است به 

ايمان  همانا كسانى كه به آيات خداوند»او نسبت دهد دروغگوست و سپس اين آيه را تالوت فرمود: 

 «بندند و همانا آنان دروغگويانند. اند، دروغ مى نياورده

( و نيز فرموده است: هر كس معتقد به جبر است از زكات چيزى به او مدهيد و گواهى او را 2) 

نپذيريد. همانا خداى عز و جل فرموده است: خداوند بر هيچ نفسى تکليف نکرده، مگر به اندازه 

ت كه بيشتر از طاقت آن، و هر نفسى هر چه بدست آرد و كسب كند بر گنجايش آن و منظور اين اس

 دارد. عهده خود اوست و هيچ كس بار ديگرى را بر نمى

او را در گمان   ( از امير المؤمنين در باره توحيد و عدل پرسيده شد، فرمود: توحيد اين است كه3) 

 نياورى و عدل اين است كه به او تهمت نزنى.

ادق )ع( روايت است كه فرموده است: اساس توحيد و علم آن بسيار است و هر عاقلى ( از امام ص1)

را از آن چاره نيست، ولى آنچه را آگهى بر آن و حفظش آسان است فراگير. توحيد آن است كه 

آنچه را براى تو جايز است بر پروردگارت جايز ندانى و عدل آن است كه چيزهايى را كه خداوند 

 ا سرزنش كرده است، به او نسبت ندهى.در مورد آن تر

                                                 
 آمده است. م.عيون اخبار الرضا  1جلد  124با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .1
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گفته است: به مدينه رفتم و به حضور امام صادق )ع(  1 ( روايت است كه ابو حنيفه نعمان بن ثابت2) 

رسيدم و سالم دادم و بيرون آمدم. پسرش موسى بن جعفر )ع( را ديدم كه در دهليز خانه در مکتب 

ر كجا بايد قضاى حاجت كند؟ به من نگريست نشسته است. كوچك بود. به او گفتم شخص غريب د

افتد و كنار جاهايى كه مردم فرو  ها بر زمين مى و فرمود: از كنار جويهاى آب و جاهايى كه ميوه

خواهد قضاى حاجت  ها و مسجدها و راههاى عمومى دور شود و سپس هر جا مى آيند و كنار خانه مى

ر دل و چشم من بزرگ شد و گفتم: فدايت گردم، كند. چون اين سخن را از او شنيدم، حرمت او د

 گناه و معصيت از كيست؟ دوباره به من نگريست و فرمود بنشين تا برايت بگويم.

نشستم. فرمود: در انجام معصيت سه حال بيش نيست. يا از بنده است يا از پروردگارش يا از هر دو. 

تر از اين است كه به بنده  دگرتر و با انصافاگر منشأ گناه از ناحيه خداوند عز و جل باشد خداوند دا

خود ستم كند و او را در قبال كارى كه نکرده است به شکنجه بگيرد و اگر از هر دو باشد خداوند 

شريك در آن است و قوى سزاوارتر به انصاف دادن بر بنده ناتوان خويش است و اگر از بنده به 

بر اوست و ثواب و عقاب مترتب بر او، و به اين سبب تنهايى باشد، درست است كه امر و نهى متوجه 

فرزندان كه »شود. گويد چون اين سخن را از او شنيدم گفتم:  بهشت و دوزخ براى كسى فراهم مى

 2 «اند و خداى شنوا و داناست. برخى از آن از نسل برخى

 اند: اين موضوع را به نظم در آورده و چنين سروده

يا خداى ما به تنهايى  شويم در ارتکاب آن سه حالت است. ورد سرزنش مىافعال ما كه در آن م( »1)

موجب آن است كه در اين صورت سرزنش از ما برداشته شده است، يا آنکه خداوند در آن شريك با 

شود، يا آنکه براى  ماست، در آن صورت همان سرزنشى كه متوجه ماست، به او هم متوجه مى

 شود. همى نيست و گناه فقط گناه همان كسى است كه مرتکب آن مىپروردگار من در ارتکاب آن س

( امام صادق )ع( فرموده است: افعال بندگان آفريده خداوند است، ولى آفريده تقديرى، نه 2) 

آفريده تکوينى )يعنى اراده بنده در آن مؤثر است( و منظور از تکوين اين است كه چيزى را از عدم 

 3دهند.  مورد افعال ما از خداوند نيست و خود بندگان آن را انجام مىبه وجود آورند و اين در 

                                                 
قمرى، در زندان منصور عباسى، براى اطالع بيشتر از شرح حال و منابعى كه در  150و درگذشته  80نعمان بن ثابت: رئيس مذهب حنفى، متولد  .1

 . م.9، ج 4باره اوست، رك. به: زركلى، االعالم، ص 
 ق، قم آمده است. م. 1394به حرانى، چاپ تحف العقول ابن شع 307با تفاوتهاى اندكى و بدون ذكر اشعار در صفحه  .2
 توحيد صدوق آمده است. م. 407نظير اين گفتار حضرت صادق با توضيح بيشتر در صفحه  .3
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( و از همان حضرت نقل است كه منظور از تقدير يعنى علم )يعنى خداوند آگاه و عالم به اين 3) 

 زند(. هست كه ارتکاب چه اعمالى از بندگان سر مى

  بابى در قضا و قدر

در پرسيده شد، فرمود: راهى تاريك است، آن را نپيماييد و ( از امير المؤمنين على )ع( در باره ق5) 

 1 دريايى ژرف است، خويشتن در آن ميندازيد و راز خداوند متعال است، آن را به خود مبنديد.

( و روايت شده است پير مردى در جنگ صفين همراه امير المؤمنين على )ع( بود و گفت: اى 6) 

 شام به قضا و قدر الهى بوده است؟ امير المؤمنين! آيا اين حركت ما به

دهد هيچ  شکافاند و جان را پرورش مى فرمود: اى برادر شامى! آرى، سوگند به آن كس كه دانه را مى

 جا را نپيموديم و در هيچ دره فرود نيامديم و به هيچ تپه باال نرفتيم مگر به قضا و قدر خداوند.

ه حساب خدا منظور كنم، زيرا اگر به قضا و قدر ( مرد شامى گفت: در اين صورت رنج خود را ب7)

كنم براى من در اين كوششم پاداشى باشد. على )ع( فرمود: همانا كه  خداوند بوده است خيال نمى

خداوند براى شما در اين مسير چه در حال حركت و چه در توقف پاداش بزرگ منظور فرموده است، 

 2ايد.  اختيار نبوده مضطر و بدون زيرا شما در هيچ مورد مجبور و

( مرد شامى پرسيد: پس اين قضا و قدرى كه ما را در اين راه برده و آورده است چيست؟ فرمود: 1) 

دانى. آرى، اگر چنين باشد،  اى برادر شامى! شايد در گمان خود آن را قضاى الزم و مقدور محتوم مى

باطل است و نيکوكار براى دريافت پاداش و عقاب و بيم و نويد و فرمان دادن و باز داشتن همه 

پاداش نيکو سزاوارتر از گنهکار نيست و گنهکار براى شکنجه سزاوارتر از نيکوكار نيست. اين گفتار 

زنند و سخن  بت پرستان و دشمنان خدا و گروه شيطان است و سخن كسانى است كه دروغ و بهتان مى

به بندگان خود فرمان تخييرى )اختيارى( و نهى معتقدان به قدر و مجوس اين امت است. همانا خداوند 

كند و هرگز  تحذيرى و تکليف آسان و اندك فرموده است و در قبال كار كم پاداش بسيار لطف مى

ورزند و تکليف دشوار بر كسى نيست. خداوند  كنند و به اجبار معصيت نمى او را به زور اطاعت نمى

را بيهوده نفرستاده است و آسمانها و زمين و آنچه را ميان متعال پيامبران را ياوه و بازيچه و كتاب 

                                                 
 توحيد صدوق آمده است. م. 365با شرح و تفصيل بيشتر در صفحه  .1
توحيد صدوق  381ديث هم فقط دو بيت است. در صفحه ، چاپ اسالميه با تفاوتهايى آمده است و ابيات دنباله ح1، ج 216در اصول كافى، ص  .2

 با تفاوتهاى لفظى كمتر آمده است و ابيات شش بيت است. م.
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اند و واى بر آنان كه كافر  آنهاست، ياوه نيافريده است. اين گمان باطل كسانى است كه كافر شده

 اند از شکنجه آتش. شده

( مرد شامى گفت: پس منظور از قضا و قدرى كه رفت و برگشت ما به آن بستگى دارد چيست؟ 2) 

و فرمان خدا »فرمان و حکم خداوند كه در اين مورد است و سپس اين آيه را تالوت فرمود: فرمود: 

. مرد شامى چون اين سخن را شنيد، شادمان برخاست و گفت: گره از 1«حکم گذارده شده و نافذ است

تو همان ( »3كارم گشودى، خدايت گشايش دهاد و شروع به سرودن )خواندن( اين ابيات كرد: )

 هستى كه با اطاعت از تو روز رستاخيز از خداوند بخشنده اميد آمرزش داريم.امامى 

( آنچه را از دين ما كه دشوار و پيچيده بود روشن ساختى و توضيح دادى خدايت از سوى ما در 4) 

 اين مورد پاداش نيکو دهاد.

و روزيهاى جوييم. آرى، درودهاى نيکو  ( چه نيکو مؤدبى هستى كه بجاى آن چيزى را نمى1) 

 ات باد. خوشبو بهره

 يابيم. يى ما را گرفتار شك و ترديد كند نزد تو براى آن شرح و بيان مى ( هر گاه فرومايه2) 

 جويم. ام بهانه نمى ( هرگز در كردار ناپسند كه خود آن را با ظلم و ستم انجام داده3) 

كه در اين صورت، اى قوم!  گويم خداوند آن را پديد آورد و مرا در آن انداخت، و هرگز نمى

 ام. شيطان را پرستيده

( و نه قضاى خداوند دادگر بخشايشگر مرا به آن در انداخته و راهنمايى كرده است كه پروردگار 4) 

 ما از اين برتر است.

( و نه خداوند اراده كرده و نه تبهکارى را خواسته است و نه اينکه دوستدار خود را به ظلم و ستم 5) 

 ن )تباهى( دهد.به كشت

 2 «( من او را ديدم و دشمنى او با گناه برابر است و خداوند اين را اعالن كرده است.6) 

 در فضل توحید

 فرمايد: ( خداوند متعال در سوره ابراهيم چنين مى7) 

 زند كه ريشه آن بر جا و  میآيا نديدى چگونه خداوند مثل كلمه پاكيزه را همچون درخت پاكيزه » 
                                                 

 سوره سى و سوم )احزاب(، كه براى اطالع بيشتر بايد به كتابهاى تفسير مراجعه كرد. م. 39بخشى از آيه  .1
 يد صدوق شش بيت آمده است و تفاوتهايى دارد. م.از اين ابيات در اصول كافى فقط دو بيت اول و دوم و در توح .2



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

 

74 

 

دهد و خداوند مثلها براى  اش را به فرمان خداوندش در همه هنگام مى در آسمان است. ميوه شاخ آن

 1 «زند، شايد پند گيرند. مردم مى

در اين آيه منظور از كلمه پاكيزه و طيبه ال اله اال اهلل و منظور از درخت پاكيزه درخت خرماست. 

لند مرتبه و در آسمان است و چون مؤمن اين يعنى ريشه و بيخ اين كلمه در دلها استوار و شاخ آن ب

كند و اين همان گفتار الهى است كه  آورد اين كلمه به آسمان صعود مى كلمه را بر زبان مى

هاى  و منظور از ميوه هم يعنى نتايج و بهره 2 «شود. سخنان پاكيزه به سوى خداوند بر مى»فرمايد:  مى

 دمى كه آن را بگويند در هر حال خواهد بود.اين كلمه كه به فرمان خداوند براى همه مر

اند: سوگند به كسى كه مرا به حق مژده دهنده مبعوث فرموده است، خداوند  ( پيامبر )ص( فرموده1)

كنند و شفاعت  كند و همانا موحدان شفاعت مى هرگز كسى را كه موحد باشد با آتش شکنجه نمى

دهد كسانى را كه  عال روز رستاخيز نخست فرمان مىشود و سپس فرمود: خداوند مت ايشان پذيرفته مى

دارند: پروردگارا! چگونه ما را  در دنيا كارهايشان زشت و بد بوده است به دوزخ برند. آنان عرضه مى

برى و حال آنکه ما در دنيا به يکتايى تو اقرار داشتيم؟ و چگونه زبانهاى ما در آتش  به دوزخ مى

سوزد و حال  يا سخن از توحيد تو گفتيم؟ و چگونه دلهاى ما در آتش مىسوزد و حال آنکه ما در دن مى

سوزد و  هاى ما در آتش مى آنکه اعتقاد داشتيم كه خدايى جز تو نيست؟ و چگونه پيشانى و چهره

سوزد و حال  ايم؟ و چگونه دستهاى ما در آتش مى حال آنکه براى تو آن را بر خاك نهاده و ساييده

فرمايد: اى بندگان من!  ايم؟ خداوند جل جالله مى دعا به سوى تو بر افراخته آنکه آنها را براى

 دارند: كردارهاى شما در جهان ناپسند و بد بوده است و سزاى شما آتش دوزخ است. آنان عرضه مى

فرمايد: عفو و بخشش من بزرگتر است.  پروردگارا! بخشش تو بزرگتر است يا گناهان ما؟ خداوند مى

 گويند: رحمت و مهر تو فراختر است يا گناهان ما؟ بندگان مى

گويند: پروردگارا اقرار به يگانگى تو بزرگتر است  فرمايد: رحمت من فراختر است. باز مى خداى مى

 فرمايد: اقرار شما به توحيد بزرگتر است. يا گناهان ما؟ و خداى مى

يز را فرا گرفته است ما را هم فرا گويند: پروردگارا! عفو و رحمت تو كه همه چ آنگاه بندگان مى

يى محبوبتر  فرمايد: اى فرشتگان من! سوگند به عزت و جالل خودم كه هيچ آفريده گيرد. خداوند مى
                                                 

 ، چاپ مرحوم آقاى شعرانى مراجعه فرماييد. م.7، ج 21سوره چهاردهم، براى اطالع بيشتر به تفسير ابو الفتوح رازى، ص  31و  30آيات  .1
 سوره سى و پنجم. م. 12بخشى از آيه  .2
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ام و بر عهده من است كه اهل  از اقراركنندگان به توحيد و اينکه خدايى غير از من نيست، نيافريده

 1 نيندازم. اين بندگان مرا به بهشت در آوريد. توحيد را با آتش عذاب نکنم و آنان را به دوزخ

هاى عرش نوشته شده  يى از پايه ( رسول خدا )ص( فرموده است: در شب معراج ديدم بر پايه2) 

است: من پروردگارم. پروردگارى جز من به تنهايى نيست. بهشت عدن را به دست خويش آفريدم. 

 على تأييد و نصرت كردم.محمد )ص( برگزيده من از خلق من است. او را با 

پروردگارى يگانه جز  ( ابو هريره گفته است: بر عرش خداوند نوشته شده است: من پروردگارم.3)

من نيست و براى من انبازى نيست و محمد )ص( بنده و فرستاده من است و او را به على تأييد كردم. 

تو را به نصر خويش و به مؤمنين  او همان كسى است كه»و خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: 

در اين آيه مقصود از نصر، على )ع( است و چون در زمره مؤمنان هم هست، « يارى داده است.

 2 نصرت از هر دو جهت در على )ع( جمع است.

اند كه جبريل )ع( گفته است، خداوند  ( امام رضا )ع( فرموده است، پيامبر )ص( فرموده1) 

  اهلل ال اله اال فرمايد: مى

حصار من است. هر كس به حصار من در آيد از عذاب من زينهار است. امام رضا )ع( افزوده است: 

 3 به شرط آنکه شروط آن جمع باشد و من خود از شروط آن هستم.

( امام صادق )ع( فرموده است: اسالم بر پنج ستون و ركن بنا شده است. بر نماز و زكات و روزه 2) 

 4 المؤمنين و ديگر امامان از نسل او. و حج و واليت امير

( امام باقر )ع( فرموده است: مردى به حضور پيامبر )ص( آمد و گفت: اى رسول خدا! آيا هر 3) 

كس كه ال اله اال اهلل بگويد مؤمن است؟ فرمودند: كسانى كه با ما دشمنى ورزند به يهود و مسيحيان 

را دوست داشته باشيد و هر كس تصور كند مرا دوست شويد تا م شوند. شما وارد بهشت نمى ملحق مى

 گويد. دارد و اين شخص )يعنى على عليه السّالم را( دشمن بدارد دروغ مى مى

                                                 
، بحار االنوار، چاپ دار الکتب االسالميه آمده 3جلد  1حى از مرحوم عالمه مجلسى در صفحه به نقل از دو كتاب توحيد و امالى صدوق و با توضي .1

 است. م.
جلد اول  175براى اطالع بيشتر از رواياتى كه در مورد تأييد خداوند پيامبر )ص( را به على )ع( در منابع اهل سنت آمده است، رك. به: صفحه  .2

 د مرتضى فيروزآبادى. م.فضائل الخمسه من الصحاح، عالمه سي
 ، چاپ قم آمده است. م.2، ج 134بخشى از حديث مبارك سلسلة الذهب است كه در عيون اخبار الرضاى صدوق، ص  .3
 اصول كافى، چاپ علميه اسالميه، تهران مراجعه فرماييد. م. 3جلد  29براى اطالع بيشتر از روايات ديگر به صفحه  .4
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آيا پاداش نيکى جز »فرمايد:  ( امير المؤمنين على )ع( در باره اين گفتار خداوند متعال كه مى4) 

فرمايد: آيا پاداش كسى كه بر  خداوند مى فرمود: گفته است كه شنيدم پيامبر )ص( مى« نيکى است؟

 1ام چيزى جز بهشت است؟ او نعمت توحيد را ارزانى داشته

( و امير المؤمنين على )ع( فرموده است: براى اسالم تعريف و نسبتى خواهم كرد كه هيچ كس 1)

 پيش از من و پس از من چنان تعريفى نکرده است و نخواهد كرد.

تسليم همان تصديق و تصديق همان يقين است و يقين عبارت از پرداخت اسالم همان تسليم است و 

كامل و پرداخت عبارت از عمل و كار كردن )به احکام( است، همانا مؤمن دين خود را از پروردگار 

گيرد، نه از رأى و انديشه خود. اى مردم! دينتان دينتان! به آن متمسك باشيد و هيچ كس  خويش مى

ندارد كه كار ناپسنديده در آن بهتر از كار پسنديده در غير آن است، زيرا كار شما را از آن باز 

 2 شود. ناپسنديده در آن ممکن است بخشيده شود و حال آنکه كار پسنديده به غير آن پذيرفته نمى

( از امير المؤمنين )ع( در باره ايمان پرسيده شد، فرمود: ايمان بر چهار ركن )ستون( بر پا و 2) 

ار است، بر صبر و يقين و عدل و جهاد. صبر بر چهار شعبه است، شوق و بيم و پارسايى و انتظار. استو

كند و هر كس از دوزخ بترسد  هاى نفسى )شهوتها( فراموش مى هر كس مشتاق بهشت باشد از خواسته

شمرد  ورزد و هر كس در دنيا پارسايى كند مصيبتها را اندك و كوچك مى از كارهاى حرام دورى مى

 گيرد. و هر كس منتظر مرگ باشد به انجام نيکيها پيشى مى

( يقين هم چهار گونه است، بينا شدن و زيركى، دست يافتن به حکمت و پند گرفتن از ديگران و 3) 

شود و هر كس حکمت  سنت و روش پيشينيان. هر كس با زيركى بينا شود حکمت براى او آشکار مى

شناسد و آن كس كه پند آموزى )از اعمال گذشتگان(  آموزى را مى براى او آشکار شود موارد پند

 براى او فراهم شود چنان است كه گويى با پيشينيان همراه است.

( عدل هم بر چهار گونه است، دقت در درست انديشيدن و رسيدن به حقيقت دانش و حکمتهاى 4) 

رسد و هر كس  قيقت دانش مىپسنديده و استوارى در بردبارى. هر كس درست انديشه كند به ح

كند و هر كه نيکو بردبارى كند در كار خود  حقيقت دانش را درك كند بر طبق قواعد دين حکم مى

 كوتاهى نکرده است و ميان مردم پسنديده و خوشنام خواهد بود.

                                                 
 بحار چاپ دار الکتب االسالميه آمده است. م. 3جلد  3صدوق در صفحه  به نقل از امالى و توحيد .1
 اصول كافى با عنوان نسبة االسالم آمده است. م. 3جلد  76اين گفتار با اندك تفاوتى در صفحه  .2
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و ( جهاد هم چهار گونه است، فرمان دادن به كار پسنديده، باز داشتن از كار ناپسند و پايدارى 5)

كار پسنديده فرمان دهد پشت   ورزيدن با تبهکاران. هر كس به راستى در ميدانهاى كارزار و دشمنى

مؤمنان را استوار كرده است و هر كس از كار ناپسند نهى كند بينى منافقان را به خاك ماليده است و 

جام داده است و هر هر كس پايدارى و راستى در گفتار و ميدان داشته باشد آنچه را بر عهده اوست ان

كس با تبهکاران دشمنى ورزد و براى خاطر خداوند به خشم آيد، خداوند براى او )به سود او( خشم 

 فرمايد. گيرد و روز رستاخيز او را خشنود مى مى

جويى، دست كشيدن از حق و از حق سر بر  ( كفر هم بر چهار پايه استوار است، كنجکاوى، ستيزه1) 

گردد و هر كس با نادانى  اوى ياوه و بيهوده كند به سوى حق باز نمىتافتن. هر كس كنجک

يابد و هر كس از حق دست بکشد نيکى در  جويى كند كورى و نابينايى او از حق ادامه مى ستيزه

شود و كسى كه با حق دشمنى كند و  نمايد و به مستى گمراهى سرمست مى نظرش بد و بدى نيکى مى

شود.  شدنش از گمراهى تنگ مى بر او سخت و كارش دشوار و راه بيروناز آن سر بتابد راههايش 

شك و ترديد هم بر چهار گونه است، گفت و شنود ياوه و بيم كردن از حق و سرگردانى و تن دادن 

شود و هر كس از  به ناحق. هر كس گفت و شنود ياوه داشته باشد هيچ گاه شب تاريك او صبح نمى

كند و هر كس سرگردان باشد سمهاى شيطان  نشينى مى كند همواره عقب حق )جهاد در راه حق( بيم

كند و هر كس در قبال امورى كه مايه تباهى دنيا و آخرت است تسليم شود و تن  او را پايکوب مى

 1 در دهد، دنيا و آخرتش تباه است.

 مجلس سوم در شگفتیهایى كه داللت بر بزرگى خداوند متعال دارد

( فرموده است: امير المؤمنين )ع( در مسجد جامع كوفه بود. مردى از اهالى شام ( امام رضا )ع3) 

برخاست و مسائلى از ايشان پرسيد. از جمله گفت: اى امير المؤمنين! از رنگها و نامهاى آسمانهاى 

 2 گانه به من خبر بده. هفت

)گاز( است. نام   ب و دود( امير المؤمنين به او فرمود: نام آسمان دنيا رفيع است و مركب از آ4) 

آسمان دوم خيدوم و به رنگ مس است. نام آسمان سوم مادوم و به رنگ سرخ )گلگون( است. نام 

 آسمان چهارم ارفلون و به رنگ نقره )سيمگون( است.

                                                 
 1963بو الفضل ابراهيم، مصر، شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، چاپ محمد ا 18جلد  142در زمره حکم و مواعظ امير المؤمنين )ع( در صفحه  .1

 قم آمده است. م. 1394تحف العقول ابن شعبه حرانى، چاپ  110ميالدى و با اضافاتى در صفحه 
 جلد اول عيون اخبار الرضاى صدوق، چاپ قم آمده است و لطفا براى اطالع بيشتر به آن مراجعه شود. م. 241ضمن حديث مفصلى در صفحه  .2
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نام آسمان پنجم هيعون و به رنگ زر )زرينه( است. آسمان ششم نامش عروس و به رنگ ياقوت سبز 

 آسمان هفتم عجماء و رنگ آن همچون در و مرواريد سپيد است. )زمردين( است. نام

 گويد: از امير المؤمنين )ع( از قدرت خداوند پرسيده شد. ( زيد بن وهب مى1) 

براى ايراد سخنرانى برخاست و خداى را ستود و ستايش كرد و سپس فرمود: همانا خداوند متعال را 

فرود آيد، زمين گنجايش او را ندارد، به سبب بزرگى و فرشتگانى است كه اگر يکى از آنها به زمين 

توانند  بسيارى بالهاى او، و برخى از ايشان چنانند كه اگر جن و انس مکلف به وصف ايشان بشوند نمى

وصف كنند به سبب فاصله بسيارى كه ميان مفاصل ايشان است و زيبايى و تركيب چهره ايشان. و 

مساحت ميان دوشهاى او هفتصد سال راه است و همچنين فاصله يى را كه  چگونه ممکن است فرشته

پوشانند  ميان دوشهاى او تا الله گوشش، توصيف كرد؟ برخى از ايشان با بالهاى خود سراسر افق را مى

و اين غير از بزرگى بدن آنان است. برخى از ايشان چنان كشيده قامتند كه آسمان تا تهيگاه آنان 

پايشان در جو هواى پايينترين طبقه قرار دارد و بلنداى تمام زمينها تا  است. برخى از ايشان كف

زانوان آنان است. برخى از ايشان چنانند كه اگر تمام آبهاى زمين در گودى كنار انگشت دست آنان 

 گيرد. ريخته شود جا مى

گاران بايد ها در درياى اشك آنان به حركت در آيد تمام روز برخى از ايشان چنانند كه اگر كشتى

 هاست. حركت كند، و فرخنده است پروردگارى كه نيکوترين آفريننده

( و از آن حضرت در باره حجابها پرسيده شد. فرمود: حجابها هفت حجاب فشرده است كه مدت 2) 

پيمودن آن پانصد سال است و فاصله ميان هر دو حجاب پانصد سال راه است. حجاب دوم خود 

ست كه ميان هر يك پانصد سال راه است، و درازاى خود حجاب هم پانصد متشکل از هفتاد حجاب ا

اند كه نيروى هر يك  اند كه هفتاد هزار فرشته دارانى گماشته سال است. بر هر يك از اين حجابها پرده

از ايشان همچون نيروى همه جهانيان است. برخى از اين حجابها از نور و برخى از ظلمت و برخى 

يى ديگر برق و رعد است و برخى ريگ كوهستان و  از دود و برخى ابر است. پارهآتشين و برخى 

گرد و غبار و برخى آب جويبار و حجابهاى گوناگون است كه فشرده و ستبر است و مسير هر يك 

جالل است كه شصت سرا پرده است و در هر سرا پرده   هاى هفتاد هزار سال است و سپس سرا پرده

هاى  و فاصله هر سرا پرده با سرا پرده ديگر پانصد سال راه است، سپس سرا پردههفتاد هزار فرشته 

هاى  هاى كبرياء و عظمت و قدس و جبروت و فخر و نور سپيد و سپس سرا پرده عزت و سرا پرده
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وحدانيت است و مسير هفتاد هزار سال است )مساحت هفتاد هزار سال در هفتاد هزار سال است(، 

ت و در اين هنگام سکوت فرمود و سخن خود را به پايان رساند. عمر بن خطاب سپس حجاب اعلى اس

 1 به او گفت: اى ابو الحسن! خدا كند زنده نمانم در آن روزى كه ترا نبينم.

گويد: اين حجابها دليل بر عظمت الهى است همان عظمتى كه تصور آن هم براى  ( ابن الفارسى مى1) 

شود و پوشيده به حجابى  هى است كه خداوند به مکان توصيف نمىخلق بيرون از قدرت است و بدي

 2 نيست.

( امام صادق )ع( فرموده است: حامالن عرش الهى به اين صورتند: يکى از ايشان به صورت 2) 

كند. دوم به صورت خروس است و براى  آدميان است و براى آنان از خداوند طلب روزى مى

ه صورت شير است و از خداوند براى درندگان طلب روزى كند. سوم ب پرندگان طلب روزى مى

كند و از آن هنگام  كند و چهارم به صورت گاو است و از خداوند براى چهار پايان طلب روزى مى مى

اند، سر به زير افکنده است و چون روز رستاخيز شود شمار آنان  پرستى كرده كه بنى اسرائيل گوساله

 رسد. به هشت مى

حسن بن على )ع( هم سؤال شد، يعنى مردى شامى به ايشان گفت: بگوييد فاصله ميان حق  ( از امام3) 

و باطل چند است و فاصله ميان آسمان و زمين چند و ميان خاور و باختر چند است و قوس قزح 

يى كه ارواح مؤمنان به آن  رود چيست و چشمه يى كه ارواح مشركان به آن مى چيست و چشمه

( امام 4تر است چيست؟ ) ادينه چيست و آن ده چيز كه هر يك از ديگرى سخترود چيست؟ م مى

 مجتبى )ع( در پاسخ فرمود: ميان حق و باطل چهار انگشت فاصله است.

اى. مرد  آنچه را به چشم خود بينى حق است و حال آنکه با گوش خود مطالب نادرست بسيار شنيده

يى است  و زمين به اندازه دعا و آه مظلوم و تا اندازه شامى گفت: راست گفتى. اما فاصله ميان آسمان

بيند. هر كس جز از اين به تو بگويد او را تصديق مکن. گفت: آرى، اى پسر رسول خدا  كه چشم مى

درست گفتى. فرمود: فاصله ميان خاور و باختر عبارت از مسيرى است كه آفتاب در يك روز 

                                                 
نهج البالغه چاپ آقاى فيض االسالم( وصف فرشتگان آمده است و بايد به  221)صفحه  90بالغه نيامده است ولى در خطبه اين خطبه در نهج ال .1

 آنجا و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد مراجعه كرد. م.
بنام و در گذشته در محله كرخ بغداد  هجرى قمرى است كه از محدثان 289ابن الفارسى را نشناختم. آيا منظور جعفر بن احمد بن فارس درگذشته  .2

 در رى؟ م. 395است، يا ابو الحسن احمد بن فارس درگذشته 
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شود و آن را  بينى، تا آنجا كه ناپديد مى آيد آن را مىپيمايد، يعنى آنجا كه چون خورشيد بر مى

 بينى. مرد شامى گفت: راست گفتى. مى

( مرد شامى پرسيد: قوس قزح چيست؟ امام فرمود: واى بر تو، قوس قزح مگو كه قزح نام شيطان 1) 

است، آن قوس خداست و نشانه فراخى نعمت و مايه زينهارى مردم زمين از غرق شدن است. اما 

يى كه  گويند و چشمه يى است كه به آن برهوت مى رود چشمه يى كه ارواح مشركان به آن مى شمهچ

يى بنام سلمى است و مادينه )خنثى( آن است كه دانسته نشود كه نر  رود چشمه ارواح مؤمنان به آن مى

و پستانهايش شود  شود و اگر زن باشد حيض مى مانند. اگر نر باشد محتلم مى است يا ماده. منتظر مى

 شود كنار ديوارى ادرار كند. رويد، در غير آن صورت دستور داده مى مى

اگر ادرارش به ديوار ريخت )پاشيد( مرد است و اگر همچون ادرار شتر به عقب ريخته و پاشيده شد 

 زن است.

تر از بعضى ديگر است چنان است كه سنگ از چيزهاى  ( اما ده چيزى كه برخى از آنها سخت2) 

تر از  برد و سخت تر از سنگ، آهن است كه سنگ را مى سختى است كه خداوند آفريده است و سخت

تر از آتش، آب است كه آتش را خاموش  كند و سخت آهن، آتش است كه آن را گداخته و ذوب مى

تر و نيرومندتر، ابر است كه حامل آب است و از ابر نيرومندتر، باد است كه  كند و از آب سخت مى

يى است كه گماشته بر آن است و نيرومندتر از آن  برد و از باد نيرومندتر، فرشته بر را با خود مىا

ميراند و از فرشته مرگ نيرومندتر، مرگى است كه فرشته  فرشته، فرشته مرگ است كه او را مى

ن بر برد و نيرومندتر از مرگ، فرمان خداوند متعال است كه مرگ را از ميا مرگ را از ميان مى

 1 دهم كه تو پسر رسول خدايى. دارد. مرد شامى گفت: گواهى مى مى

( امام صادق )ع( فرموده است: چون ذو القرنين به محل سد رسيد و از آن گذشت و وارد ظلمات 1)

يى برخورد كه بر كوهى ايستاده بود و بلندى آن پانصد ذراع بود. فرشته به او گفت: اى  شد به فرشته

 گر پشت سرت راه نبود؟ ذو القرنين پرسيد:ذو القرنين! م

ام، هيچ كوهى خدا  يى از فرشتگان خدايم كه بر اين كوه گماشته تو كيستى؟ گفت: من فرشته

يى از آن به اين كوه بسته است و چون خداوند اراده فرمايد كه شهرى  نيافريده است مگر آنکه رگه

 آورم. من آن را به جنبش در مى فرمايد و را بلرزاند و زلزله افکند به من وحى مى

                                                 
 مناقب اين شهر آشوب، چاپ قم آمده است. م. 4جلد  13بخشى از اين گفتار در صفحه  .1



 81 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

كند كه فرموده است: در عرش تمثال همه  ( امام صادق )ع( از پدرش از جدش، روايت مى2) 

چيزهايى كه خداوند در دريا و خشکى آفريده است موجود است و اين تأويل گفتار خداوند است 

و همانا فاصله ميان يك پايه  1 «هاى آن پيش ماست. و هيچ چيز نيست مگر آنکه خزانه»فرمايد:  كه مى

عرش تا پايه ديگر آن به اندازه هزار سال پرواز پرنده تيز پرواز است و عرش هر روز از هفتاد هزار 

هاى خداوند ياراى نگريستن به عرش ندارد و همه  شود و هيچ يك از آفريده رنگ نور پوشيده مى

يى به نام حزقائيل  مانا خداوند متعال را فرشتهيى در فالتى است، و ه اشياء در برابر عرش همچون حلقه

است كه او را هيجده هزار بال است و فاصله ميان هر دو بال او پانصد سال راه است. به خاطر اين 

فرشته گذشت كه آيا فراز عرش چيزى هست؟ خداوند متعال به همان اندازه كه بال داشت بر بالهاى 

ل شد كه فاصله ميان هر بال او پانصد سال راه بود و سپس او افزود و او داراى سى و شش هزار با

خداوند به او وحى فرمود كه اكنون پرواز كن. او به اندازه بيست هزار سال پرواز كرد و سرش به 

هاى عرش نرسيد. خداوند باز بر اندازه بالها و قدرت او افزود و آن را دو برابر كرد و  هيچ يك از پايه

يى از  پرواز كند. او به اندازه سى هزار سال ديگر پرواز كرد، باز هم به پايه فرمان داد كه همچنان

هاى عرش نرسيد و خداوند به او وحى فرمود كه اگر با داشتن اين همه بال و نيرو تا نفخ صور هم  پايه

سبحان ربى االعلى )منزه و پاك است  پرواز كنى به ساق عرش نخواهى رسيد. آن فرشته گفت:

من كه برتر است(، و خداوند متعال هم در قرآن چنين نازل فرموده است: سبح اسم ربك  پروردگار

خود كه برتر است.( و پيامبر )ص( فرمودند: اين عبارت را در  االعلى )تنزيه كن به نام پروردگار

 2سجده خود بگوييد. 

وز هشت فرشته عرش و در آن ر»فرمايد:  ( از طريق اهل سنت در باره اين گفتار خداوند كه مى1) 

چنين نقل شده است كه منظور هشت صف از فرشتگان  3 «دارند به باالى سرشان. پروردگارت را بر مى

يى از ايشان چهار چهره دارد و آنان  داند و هر فرشته است كه شمارشان را جز خداوند كسى نمى

پانصد سال راه است. عرش شاخهايى همچون شاخ بز كوهى دارند كه بلندى آن شاخها به اندازه مسير 

ترين زمينها قرار دارد و سرهايشان در  بر شاخهاى ايشان قرار دارد و پاهاى آن فرشتگان بر پايين

 بلندترين طبقه آسمان است و هفتاد حجاب از نور عرش را در بر گرفته است.

                                                 
 بحرانى ذيل همين آيه آمده است. م.سوره پانزدهم )حجر(. اين گفتار از همين كتاب روضة الواعظين در تفسير برهان  21بخشى از آيه  .1
 اين كه پيامبر )ص( امر كردند كه در سجده خود بگوييد، در تفسير ابو الفتوح رازى هم آمده است. م. .2
 تفسير ابو الفتوح رازى، چاپ مرحوم آقاى شعرانى مراجعه فرماييد. م. 11جلد  251هاى ديگرى از اين اقوال به صفحه  براى اطالع از نمونه .3



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

 

82 

 

چنين نقل  ( همچنين از طريق آنان در باره عظمت پروردگار و شگفتى آفرينش عناق دختر آدم2) 

 شده است كه عناق نخستين زنى است كه در زمين به فحشاء پرداخت.

گويند آن زن بيست انگشت داشت كه طول هر يك سه ذراع و عرض آن دو ذراع بود و در هر 

پوشاند  نشست يك جريب را مى میانگشت دو ناخن همچون چنگالهاى آهنى داشت و چون بر زمين 

ه بزرگى فيلى و گرگى به بزرگى شترى و عقابى به بزرگى خرى بر و چون زنا كرد خداوند شيرى ب

 او چيره ساخت كه او را دريدند و خوردند.

گويد: چون نوح )ع( بر كشتى سوار شد عوج پسر عنق پيش او آمد. عنق يکى از  ( ابن عباس مى3) 

نوشيد و از دريا  مىرسيد و چنان بلند بود كه از ابر آب  دختران آدم )ع( بود و عوج سرش به ابر مى

خورد. او به نوح  نهاد و مى كرد و به دهان مى گرفت و آن را كنار چشمه خورشيد كباب مى ماهى مى

 )ع( گفت: مرا با خود حمل كن.

فرمود: اى دشمن خدا! بيرون شو كه به من در باره تو دستور داده نشده است و با همه آبها كه در اثر 

آب تا زانوى او رسيد و اين عوج سه هزار سال بزيست. و اردوگاه و  طوفان از كوهها به زمين ريخت

لشکر موسى )ع( فرسنگى در فرسنگى بود، عوج آمد و به لشکر موسى نگريست و سپس سنگى از 

كوه به همان مساحت جدا كرد و با خود آورد تا آن را به اردوگاه و لشکريان موسى )ع( نهد. در اين 

را برانگيخت و همراه او سوهان تيزى بود و آن سنگ را چنان سوراخ كرد  متعال هدهد هنگام خداوند

كه بر گردن عوج افتاد و او را بر زمين افکند. موسى )ع( در رسيد بلندى قامت موسى ده ذراع و 

بلندى چوبدستى او هم ده ذراع بود و موسى )ع( ده ذراع هم برجست، با وجود اين چوبدستى او به 

 1 يد و او را كشت.پاشنه پاى عوج رس

اش  گويد: چون موسى )ع( عوج را كشت جسدش در نيل افتاد و مدت يك سال الشه ( نوف مى1) 

گرفت به طول  كردند و مساحتى كه به هنگام نشستن عوج زير او قرار مى پلى بود كه از آن عبور مى

 2 هشتصد ذراع شاهى در عرض چهار صد ذراع شاهى بود.

                                                 
تفسير ابو الفتوح رازى  4جلد  144شود، مثال رك. به: صفحه  میاين گونه مطالب كه غالبا منشأ قصص اسرائيلى دارد در كتابهاى تفسير هم ديده  .1

 تفسير گازر. م. 2جلد  337و به پيروى از آن به صفحه 
ر و درگذشته حدود نود و پنج هجرى است. رك. به: زركلى، نوف بکالى: از راويان قرن اول هجرت و مقيم دمشق بوده، پسر زن كعب االحبا .2

 . م.9، جلد 31االعالم، صفحه 
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ذو القرنين به كوه قاف آمد كه محيط بر جهان و جنس آن زبرجد سبز  1گويد:  ( وهب بن منبه مى2) 

است و رنگ سبز آسمان از آن است و بر اطراف آن كوههاى كوچکى است. ذو القرنين به آن كوه 

گفت: تو چيستى؟ گفت: كوه قافم. پرسيد: اين كوههاى كوچك پيرامون تو چيست؟ گفت: اينها 

دهد  فرمايد كه زمين را بلرزاند به من فرمان مى هر گاه خداوند اراده مى هاى من است و عروق و رگه

آيد. ذو القرنين گفت: اى كوه  دهم و زمين به لرزه در مى ها را حركت و تکان مى و يکى از اين رگه

به چيزى از عظمت خداوند به من خبر بده. گفت: شأن پروردگار ما چنان بزرگ است كه گمانها و 

ن آن عاجزند. ذو القرنين گفت: به كوچکترين وصفى كه ممکن است خبر بده، گفت: صفات از بيا

 پشت سر من زمينى است به پهنا و درازاى پانصد سال راه.

همه آن پوشيده از سلسله كوههاى يخ است كه برخى فراز برخى قرار دارد و اگر آن نباشد من از 

. گفت: از پس آن هم زمين ديگرى آكنده از شوم. گفت: بيشتر بگو گرماى دوزخ گداخته و ذوب مى

بود من از گرماى جهنم گداخته و ذوب  برف و تگرگ است كه انباشته و بر هم است كه اگر نمى

 شدم. ذو القرنين گفت: بيشتر بگو. مى

خداوند از هر  لرزد و گفت: همانا جبريل )ع( در پيشگاه خداوند ايستاده است و دست و پايش مى

آفريند و فرشتگان به صورت صفهايى در پيشگاه خداوند و همه سر بزير  ار فرشته مىيى صد هز لرزه

دارند: ال اله اال انت  فرمايد، عرضه مى اند و هر گاه خداوند متعال به آنان اجازه سخن گفتن مى افکنده

 فرمايد. )خدايى جز تو وجود ندارد.( و اين همان گفتار الهى است كه مى

فرشتگان صف زده بايستند، سخن نگويند مگر آنکه خداوند او را اجازه  روزى كه روح و( »1)

 2 «فرمايد و بگويد سخن صوابى.

( ابن عباس گفته است: از جمله چيزها كه خداوند آفريده است لوح محفوظ است كه از مرواريد 2) 

ميان آسمان و  سپيد و حاشيه آن از ياقوت سرخ است. كتابت آن و قلمش از نور و پهنه آن به اندازه

افکند  افکند و در هر نظرى كه مى زمين است و خداوند در هر روز سيصد و شصت بار به آن نظر مى
                                                 

قمرى و از تابعان است. رك. به: زركلى، االعالم،  114وهب بن منبه: از مورّخان و داستان پردازان قرن اول هجرت و اوايل قرن دوم، درگذشته  .1

 . م.9، جلد 150صفحه 
تفسير ابو الفتوح  11جلد  378شود، در صفحه  و هشتم. اين روايت با اندكى تغيير كه از هر لرزه يك فرشته آفريده مىاز سوره هفتاد  39آيه  .2

، چاپ بيروت آمده است و در مجمع البيان همچنان 10و  9، جلد 427رازى چاپ مرحوم آقاى شعرانى و در تفسير مجمع البيان شيخ طبرسى، صفحه 

 صد هزار فرشته است. م.
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ميراند و آنچه  فرمايد و گروهى را مى دهد و گروهى را زنده مى آفريند و روزى مى گروهى را مى

ر روز او در كارى ه»فرمايد:  پذيرد و اين همان گفتار خداوند است كه مى خواهد انجام مى مى

 1 «است.

( و گفته شده است از جمله كارهاى خداوند متعال اين است كه در هر شبانروز سه لشکر بيرون 3) 

آورد. لشکرى از پشتها به رحمها و لشکرى از رحمها به دنيا و لشکرى از دنيا به سوى گورها و  مى

 كنند. سپس همگان به سوى خداوند كوچ مى

 )پیامبرى( مجلس چهارم در نبوت

( نبى در عرف و اصطالح كسى است كه بدون آنکه بشرى واسطه باشد، از سوى خداوند متعال 5) 

يى او را فرستاده است به شرط  احکام را ابالغ كند. رسول در اصل لغت داللت بر اين دارد كه فرستنده

رستادگان الهى است دارا دار بودن رسالتى را كه دليل بر حسن بعثت پيامبران و ف آنکه شايستگى عهده

كنند، و هر چند خداوند  باشد و پيامبران آنچه را كه در تکليف عقلى به صالح ماست به ما ابالغ مى

است كه براى شخص مکلف چه كارى الزم است كه او را به انجام افعال واجب عقلى وادارد و از   عالم

نجام كار ناپسند و اخالل به واجب وادارد، ولى انجام كار ناپسند عقلى باز دارد، يا بر عکس او را به ا

الزم است كه اين موضوع را به ما بياموزد، زيرا فرستادن پيامبر و رسول به قاعده لطف است و 

 2 نفرستادن آنان موجب تباهى است.

كند، اين آيات  ( و چون اين موضوع ثابت شد، آنچه كه داللت بر پيامبرى پيامبر ما )ص( مى1) 

همانا كه ما ترا به حق مژده دهنده و بيم »فرمايد:  ( خداوند متعال در سوره بقره مى2ت: )قرآنى اس

خداوند كه زنده پاينده است و خدايى »فرمايد:  و اين گفتار خداوند متعال كه مى« دهنده فرستاديم.

ى بوده جز او نيست، فرو فرستاد بر تو كتاب را به راستى. باور دهنده است آنچه را كه پيش از و

 3« است و تورات و انجيل را از پيش فرستاد هدايت براى مردم )آن دو امت( و فرو فرستاد فرقان را.

 و خداوند متعال فرموده است:

 و نيز فرموده است:« شدند. بودى، از گرد تو پراكنده مى اگر بدخوى و سخت دل مى» 

                                                 
 تفسير مجمع البيان طبرسى ذيل همين آيه آمده است. م. 10و  9جلد  202سوره پنجاه و پنج. حديث ابن عباس در صفحه  30بخشى از آيه  .1
 ق. م. 1400اقتصاد، چاپ  150اين مقدمه را از گفتار مفصل شيخ طوسى در كتاب االقتصاد تلخيص كرده و گرفته است. رك. به: صفحه  .2
 سوره آل عمران است. م. 164و  153، 2و آيه بعد، آيات اين آيه و د .3
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ر ايشان رسولى از خودشان كه به تحقيق خداوند منت گزارد بر گروندگان، چون برانگيخت د» 

بخواند بر ايشان آيتهاى او را و پاك كندشان و بياموزدشان كتاب و حکمت را و اگر چه بودند پيش 

 «از آن در گمراهى روشن.

و نفرستاديم هيچ رسولى را مگر براى اينکه اطاعت »فرمايد:  ( و خداوند متعال در سوره نساء مى3) 

كنند پيش تو آيند و از خداوند  میر آنان هنگامى كه بر خود ستم كرده شود به فرمان خدا و اگ

آمرزش بخواهند و رسول هم براى ايشان آمرزش بخواهد، همانا خداوند را توبه پذير و مهربان 

يابند. و سوگند به حق پروردگارت كه ايمان نخواهند داشت تا اينکه ترا حکم قرار دهند در آنچه  مى

ن باشد و از آنچه حکم كنى در نفس خود ناخشنودى نيابند و تسليم باشند مورد اختالف ميان ايشا

 «تسليم بودنى.

كننده به كتابى كه  و فرستاديم به تو كتاب را به راستى، تصديق»فرمايد:  ( در سوره مائده مى4) 

ن را پيش از اوست و گواه بر او. حکم كن ميان ايشان به آنچه خدا فرستاد و پيروى مکن هواهاى ايشا

شريعت و راهى قرار داديم و اگر خداوند  از آنچه آمد به تو از راستى. براى هر يك از شما

 «داد و لکن تا بيازمايد شما را در آنچه كه داد شما را. خواست شما را گروهى تنها قرار مى مى

ه شده است و اى پيامبر برسان آنچه را از پروردگارت بر تو فرستاد»فرمايد:  ( و در همين سوره مى1)

 «دارد ترا از مردم. اى و خدا نگه مى اگر چنين نکنى پيام او را نرسانده

و وحى كرده شد به من اين قرآن براى آنکه بيم دهم شما را به آن و »فرمايد:  ( در سوره انعام مى2) 

آنکه كننده  اين كتابى است كه فرو فرستاديم آن را با بركت )فرخنده(. تصديق»و « كسى كه رسيد.

 «ميان دو دست اوست و براى اينکه بترسانى مردمان مکه را و هر كه پيرامون آن است.

بگو اى مردمان من فرستاده خدايم به سوى همه شما. خدايى كه او »فرمايد:  ( در سوره اعراف مى3) 

ه خدا ميراند، پس بگرويد ب كند و مى میراست پادشاهى آسمانها و زمين. نيست خدايى مگر او. زنده 

 «و فرستاده او پيامبر درس ناخوانده كه ايمان آورد به خدا و سخنانش.

ايد فرمان بريد خدا و پيامبر او را و بر  اى كسانى كه ايمان آورده»فرمايد:  ( در سوره انفال مى4) 

ايد، اجابت  اى آنان كه ايمان آورده»فرمايد:  و در همين سوره مى« شنويد. مگرديد از او و شما مى

 1 «كند. كنيد خداوند و پيامبر را چون فرا خواند شما را به چيزى كه شما را زنده مى

                                                 
 اين آيه در متن عربى كتاب در هم ريخته چاپ شده است و اصالح شد. م. .1
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 «اوست آنکه فرستاد پيامبرش را به راهنمايى و دين حق.»فرمايد:  ( در سوره توبه مى5) 

آيا براى مردم عجيب است كه وحى كرديم به مردى از ايشان كه »فرمايد:  ( در سوره يونس مى6) 

اند كه ايشان راست پيشرو به راستى نزد  رسان و مژده بده آنان را كه گرويدهمردم را بت

 «پروردگارشان.

و چنان نيست كه خداوند آنان را عذاب كند در حالى كه تو ميان »فرمايد:  ( و در سوره انفال مى7) 

 «كنند. كننده ايشان نيست و ايشان استغفار مى ايشانى و خداى عذاب

اى پيامبر! بس است ترا خداوند و هر كس از گروندگان كه از تو »فرمايد:  و در همين سوره مى

 «پيروى كند. اى پيامبر! گروندگان را بر كارزار تشويق كن.

شود و  كننده باشى برخى از آنچه را به تو وحى مى پس شايد تو ترك» 1 فرمايد: ( در سوره هود مى1)

يى؟ جز  رستاده نشد بر او گنجى يا نيامد بر او فرشتهگويند: چرا ف ات كه مى شود به آن سينه تنگ مى

 «اى. اين نيست كه تو بيم دهنده

خوانم مردم را به سوى خدا بر  بگو اين راه من است كه مى»فرمايد:  ( در سوره يوسف مى2) 

 «بينايى.

ه اين چنين فرستاديم ترا در گروهى، كه پيش از آن گروههايى ب»فرمايد:  ( در سوره رعد مى3) 

 «ايم. تحقيق گذشت، تا بخوانى بر آنان چيزى را كه به تو وحى فرستاده

مند كرديم به  و دراز مکن دو ديده خود را )منگر( به سوى آنچه بهره»فرمايد:  ( در سوره حجر مى4) 

آن اصنافى را از ايشان و اندوهگين مباش بر آنها و فرو شکن بالت را براى گرويدگان و بگو به 

 «يم دهنده آشکارم.تحقيق من ب

و فرستاديم به سوى تو قرآن را، تا واضح كنى براى مردم آنچه را »فرمايد  ( در سوره نحل مى5) 

 «فرستاده شد براى ايشان.

و نفرستاديم پيش از تو پيامبرى مگر اينکه به او وحى كرديم كه »فرمايد:  ( در سوره انبياء مى6) 

 2 «نيست خدايى مگر من، پس بپرستيد مرا.

                                                 
 در متن به اشتباه سوره يونس نوشته شده است. م. .1
 را فراموش كرده است كه بياورد. م.« جهانيانو نفرستاديم ترا مگر رحمتى براى »فرمايد:  گويا آيه مباركه يك صد و هشتم سوره انبياء كه مى .2
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اى پيامبر برگزيده! بترس از خدا و اطاعت مکن كافران و منافقان »فرمايد:  ( در سوره احزاب مى7) 

را، به درستى كه خدا باشد داناى درست كردار، و پيروى كن آنچه وحى كرده شده به سوى تو از 

خدا كار  كنيد آگاه است و توكل كن بر خدا و بس است پروردگارت، همانا كه خداوند به آنچه مى

 «سازى را.

محمد )ص( نيست پدر هيچ يك از مردان شما، و ليکن فرستاده »( و در همين سوره فرموده است: 8) 

اى پيامبر برگزيده! به درستى كه ما ترا »فرمايد:  و در همين سوره مى« خدا و خاتم پيامبران است.

مردم به سوى خدا به فرمان او و  و فرا خواننده« »كننده فرستاديم گواه راست و مژده دهنده و بيم

فرستند بر پيامبر. اى كسانى كه  همانا كه خداوند و فرشتگانش درود مى»و « چراغى روشن.

 «ايد درود فرستيد بر پيامبر و تسليم كنيد تسليم كردنى را. گرويده

و عموم  همه  كننده براى و نفرستاديم ترا مگر مژده دهنده و بيم»فرمايد:  ( در سوره سبا مى9) 

 «مردم.

يى از امر، پس آن را پيروى كن و  پس قرار داديم ترا بر طريقه»فرمايد:  ( در سوره جاثيه مى1)

 «دانند. پيروى مکن خواهشهاى كسانى را كه نمى

و در همين سوره « به تحقيق گشوديم براى تو گشودنى هويدا.»( و در سوره فتح فرموده است: 2) 

ت آورد خدا پيامبر خود را خواب بر حق. هر آينه اگر خدا بخواهد، در به تحقيق راس»فرمايد:  مى

 «حالى كه در امان باشيد، به مسجد الحرام در خواهيد آمد.

سوگند به ستاره چون فرود آيد، گمراه نشد صاحب )پيامبر( »( و در سوره و النجم فرموده است: 3) 

 «گر وحيى كه وحى كرده شد.گويد از هوى. نيست آن م شما و سركشى نکرد و سخن نمى

اوست آنکه فرستاد پيامبر خود را به هدايت و دين راست، تا پيروز »فرمايد:  ( در سوره صف مى4) 

 «كند اين دين را بر همه دينها و اگر چه مشركان كراهت داشته باشند.

و « امت بترسد.اى كسى را كه از قي جز اين نيست كه تو بيم دهنده»فرمايد:  ( در سوره نازعات مى5) 

اى و نيستى تو بر ايشان  پس پند ده، جز اين نيست كه تو پند دهنده»فرمايد:  در سوره غاشيه مى

 «مسلط.
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( امام باقر )ع( فرموده است: پيامبران اولو العزم پنج تن هستند. نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و 6) 

يامبرى است كه شريعت و دينى بياورد كه شان باد و اولو العزم پ محمد كه درودهاى خداوند بر همه

 1 شريعت پيامبران پيش را نسخ كند.

اى »( خداوند متعال فرموده است: 7) :  سخن در باره مبعث پيامبر ما محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

 2 «جامه بر خود پيچيده! برخيز و بيم ده و پروردگارت را به بزرگى ياد كن.

يعه همگان در اين اتفاق دارند كه پيامبر )ص( از هنگام تکليف رسول و نبى بود ( بدان كه طايفه ش8)

كردند بود، و چون چهل  آنچه قريش رفتار مى  گرفت و بر خالف گزارد و روزه مى و پوشيده نماز مى

سالگى ايشان فرا رسيد، خداوند به جبريل فرمان داد كه براى اظهار و ابالغ رسالت به حضور آن 

. جبريل از كنار ميکائيل گذشت و 3ود آيد و اين در روز بيست و هفتم ماه رجب بود حضرت فر

روى؟ گفت: همانا كه خداوند پيامبرى را مبعوث فرموده كه پيامبر  ميکائيل از او پرسيد: كجا مى

 رحمت است و مرا فرمان داده است كه براى ابالغ رسالت پيش او روم.

م. گفت: آرى بيا و هر دو فرود آمدند و پيامبر )ص( را در منطقه آي ميکائيل گفت: من هم با تو مى

ابطح خفته يافتند كه ميان امير المؤمنين على )ع( و جعفر بن ابى طالب )رضی اهلل عنه( خفته بود. 

جبريل كنار سر پيامبر و ميکائيل كنار پاهاى ايشان نشستند و جبريل به پاس بزرگداشت پيامبر )ص( 

اى؟ گفت: به سوى  شده د. ميکائيل به جبرئيل گفت: به سوى كداميك از ايشان مبعوثاو را بيدار نکر

آن كس كه در وسط است. ميکائيل خواست تا پيامبر را از خواب برانگيزد. جبريل او را از اين كار 

باز داشت در اين هنگام پيامبر )ص( بيدار شد و جبريل پيام رسالت را گزارد و از سوى خداوندش 

كرد، و چون جبريل آهنگ برخاستن كرد، پيامبر )ص( جامه او را در دست گرفت و فرمود:  ابالغ

. از كنار هيچ درخت و 4نامت چيست؟ گفت: جبريل. آنگاه پيامبر برخاست كه كنار گوسپندانش رود 

 گفت. داد و شادباش مى فرمود مگر آنکه به آن حضرت سالم مى بوته خارى عبور نمى

                                                 
، تفسير تبيان شيخ طوسى آمده است و همين گونه از 9جلد  285اسامى پيامبران اولو العزم به همين ترتيب ذيل آيه آخر سوره احقاف در صفحه  .1

 ، مجمع البيان طبرسى ذكر شده است. م.10و  9، جلد 94قول حضرت باقر در صفحه 
 سوره هفتاد و چهارم. م. 3 تا 1آيات  .2
دانند و براى اطالع از ديگر اقوال و بيان مرحوم  كلينى در فروع كافى و مفيد در امالى و ابن الشيخ همين بيست و هفتم رجب را روز مبعث مى .3

 . م.190، دار الکتب االسالميه، صفحه 18رجب صحيح است، رك. به: بحار االنوار، جلد  27مجلسى كه همين 
ترجمه طبقات محمد بن سعد به قلم اين بنده، و  1جلد  120براى اطالع بيشتر از گوسپندچرانى رسول خدا )ص( در ديگر مآخذ، رك. به: صفحه  .4

 ترجمه داليل النبوه بيهقى. م. 1جلد  200به صفحه 
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گرفت و سپس نزديك ايشان  آمد، نخست اجازه مى بريل به حضور پيامبر مى( پس از اين ج1) 

آمد. روزى كه پيامبر )ص( در منطقه باالى مکه بود جبريل به حضورش آمد و با پاشنه پاى خود  مى

 يى كرد. چشمه آبى آشکار شد. به كنار دره اشاره

اين نخستين نماز بود كه  جبريل وضو گرفت و پيامبر هم وضو ساخت و سپس نماز ظهر گزارد و

 خداى واجب فرمود و امير المؤمنين هم همراه پيامبر اين نماز را گزارد.

پيامبر همان روز پيش خديجه آمد و موضوع را به او خبر داد. خديجه وضو ساخت و نماز عصر آن 

 روز را گزارد.

. پيامبر 1« زديك خود راو بيم ده خويشاوندان ن»( سپس خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: 1)

)ص( فرزندزادگان هاشم را كه حدود چهل مرد بودند فرا خواندند و امير المؤمنين على )ع( هم 

يى شير  همراهشان بود. براى آنان ران گوسپندى پخته و يك صاع گندم خمير و نان شد و هم كاسه

تن آنان پذيرايى شد و همگان  فراهم گرديد. نخست با همين مقدار غذا و آشاميدنى از هر ده تن، ده

خوردند  خوردند و آشاميدند و از كنار سفره برخاستند. ميان اين گروه برخى بودند كه يك بره را مى

آشاميدند. آنگاه پيامبر )ص( به ايشان فرمود: من به سوى مردم سپيد و سياه و  و شانزده رطل شير مى

رمان داده است كه وابستگان نزديك خويش را ام و خداى عز و جل مرا ف سرخ )همگان( مبعوث شده

توانم بدون اينکه اقرار به وجود خداى يگانه كنيد و ال اله اال اهلل بگوييد  پند دهم و بترسانم و من نمى

 يى را در پيشگاه خداوند تعهد كنم. براى شما بهره

ده بودى؟ و رفتند و ( ابو لهب كه نفرين خدا بر او باد گفت: ما را براى اين موضوع فرا خوان2) 

سپس پيامبر )ص( بار  2 پراكنده شدند و خداوند متعال سوره تبت يدا ابى لهب و تب را نازل فرمود.

ديگر آنان را فرا خواند و چون بار نخست براى ايشان خوراك و آشاميدنى فراهم فرمود و سپس به 

اكمان و پادشاهان زمين شويد و آنان گفت: اى فرزندان عبد المطلب! از من فرمانبردارى كنيد تا ح

خداوند هيچ پيامبرى را بر نينگيخته، مگر آنکه براى او وصى و وزير و همچون برادرى قرار داده 

 كداميك از شما برادر و وزير و وصى من و وارث و قاضى دين من خواهد بود؟ است.

                                                 
مجمع البيان  8و  7جلد  206ال رك. به: صفحه ، سوره بيست و ششم )شعراء( ذيل همين آيه در تفاسير هم اين موضوع آمده است. مث215آيه  .1

 تفسير ابو الفتوح رازى. م. 8جلد  366طبرسى و صفحه 
، جلد 559، چاپ نجف و صفحه 10، جلد 426ذيل همين سوره روايات مختلف در اين باره آمده است. رك. به، تفسير تبيان شيخ طوسى، صفحه  .2

 . مجمع البيان طبرسى. م.10و  9
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من خواهم بود، و بدين  امير المؤمنين كه از همگان از لحاظ سن كوچکتر بود، گفت: اى رسول خدا!

 1 سبب على )ع( وصى اوست.

جمع فرمود كه ابو  ( و روايت شده است كه پيامبر )ص( چهل و پنج مرد از خويشاوندان خود را3)

خواهد از دعوت آنان به آنچه قبال دعوت فرموده است دست  لهب هم بود. ابو لهب پنداشت پيامبر مى

اند عموها و پسر عموهاى تو هستند. سخن  ن كه جمع شدهبردارد. برخاست و گفت: اى محمد! اينا

بگو و بدان كه قوم ترا ياراى جنگ و ستيز با اعراب نيست. پيامبر )ص( برخاست و چنين سخن 

( نخست خدا را ستود و نيايش كرد و چنين ادامه داد: همانا پيشاهنگ و پيشتاز به اهل خود 1گفت: )

ه خدايى جز او نيست، من فرستاده خدايم بر حق و به ويژه گويد. سوگند به خداوندى ك دروغ نمى

 نخست براى شما و سپس براى همگان و عموم مردم.

شويد،  خوابيد، همين گونه خواهيد مرد، و همين گونه كه بيدار مى سوگند به خدا همين گونه كه مى

دانيد و هر  ان كه مىشود آنچن پس از مرگ بر انگيخته خواهيد شد و هر آينه به حساب شما بررسى مى

شويد و در قبال بدى به بدى و همانا يا بهشت جاودانه است  آينه در قبال نيکى به نيکى پاداش داده مى

يا آتش جاودانه و شما نخستين گروهيد كه پند و بيم داده شديد. گروهى از خويشاوندان به آن 

 حضرت گرويدند.

يى بر ضد بنى  خانه( خويش جمع شدند و عهدنامه ( در اين هنگام قريش در دار الندوه )انجمن2) 

هاشم نوشتند كه با آنان سخن نگويند و خريد و فروش نکنند مگر آنکه پيامبر )ص( را به ايشان تسليم 

هايشان بيرون كردند و آنان در دوره ابو طالب فرود  كنند كه او را بکشند. سپس بنى هاشم را از خانه

ان گماشتند و سه سال در آن دره مقيم بودند تا آنکه خداوند موريانه بر آمدند. قريش بر ايشان نگهبان

پيامبر )ص( همچنان به ايشان معجزاتى نشان  2 آن عهد نامه افکند كه آن را خورد و از ميان برد.

و »داد و خداوند اين آيه را بر آن حضرت نازل فرمود:  داد و از امور پوشيده به آنان خبر مى مى

، و معنى اين است كه بر خواندن قرآن 3«قرآن پيش از آنکه برسد بسوى تو وحى آن شتاب مکن به

 شود. بر ايشان شتاب مکن تا آنکه تفسير آن بر تو نازل شود همان گونه كه تالوت آن بر تو نازل مى

                                                 
 بحار االنوار آمده است. م. 18جلد  178، در صفحه 68و  67ديگر نظير اين به نقل از علل الشرائع صدوق، صفحه  دو روايت .1
 بحار از قول قتاده و به نقل از مناقب ابن شهر آشوب اين خطبه پيامبر را آورده است. م. 18جلد  197مرحوم مجلسى در صفحه  .2
 مجمع البيان طبرسى مراجعه فرماييد. م. 8و  7جلد  32ع بيشتر به صفحه سوره بيستم )طه( و براى اطال 115آيه  .3
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( آنگاه شبى جبرئيل به حضور پيامبر )ص( كه در منطقه ابطح بود آمد و براق همراهش بود كه از 3) 

و جبريل ركاب بگرفت و نخست به  ستر كوچکتر و از خر بزرگتر بود. پيامبر )ص( بر آن سوار شدا

بيت المقدس رفت و سپس به آسمان دنيا فرشتگان با او ديدار كردند و سالم دادند و برابر او به پرواز 

 در آمدند تا آنکه به آسمان هفتم رسيد.

گرفتند و هماهنگ شدند كه بنى هاشم و بنى عبد گويد: چون قريش تصميم  مى 1( عکرمه1)(. 2)

يى نوشتند و همه افراد خاندان هاشم و  المطلب را در شعب ابى طالب محاصره كنند ميان خود عهدنامه

به همان دره رفتند و سه سال در آن  2عبد المطلب، چه مؤمن و چه كافر غير از ابو لهب و ابو سفيان 

رفت و چشمهاى مردم  س از اينکه پيامبر به بستر خود مىدره محصور بودند و در اين مدت پ

خواباند و  كرد و على )ع( را به جاى ايشان مى آمد و ايشان را از بستر بلند مى خفت، ابو طالب مى مى

 گفت: على )ع( مى

اى على! شکيبا باش كه ( »2) 3 گفت: شوم و ابو طالب )ع( چنين مى پدر جان! امشب احتماال كشته مى

رود. ترا در مورد دشوارى  يى به سوى مرگ مى تر است و هر شخص زنده يى خردمندانهشکيبا

آزموديم كه فداى شخص نجيب پسر نجيب گردى. براى اينکه فداى سپيد چهره واالنژادى كه 

شود، برخى  رخشنده و بخشنده و نيرومند است گردى. اگر تيرهاى پراكنده مرگ به سويت رها مى

يى هر چند عمرش دراز باشد سرانجام  خورد و هر شخص زنده رخى به هدف نمىخورد و ب به هدف مى

 «يابد. نصيب خود را از تير مرگ در مى

( امام چهارم على بن حسين )ع( فرموده است: ابو طالب با شمشير خود از پيامبر )ص( دفاع و با 3) 

ا رسيد پيامبر )ص( نيرومند كرد. چون مرگ ابو طالب فر جان و دل از ايشان نگهبانى و نگهدارى مى

ورزيدن نسبت به ايشان پايدارى  و دعوتش آشکار شده بود، ولى قريش همچنان در دشمنى و رشك

كردند، و در اين هنگام پيش ابو طالب آمدند و رسول خدا هم آنجا بودند. قريش به ابو طالب  مى

 و طالب پرسيد: منظور چيست و چهخواهيم نسبت به ما انصاف دهد. اب ات مى گفتند: ما از برادرزاده
                                                 

هجرى قمرى است. او به خوارج و نجده حرورى  105و درگذشته  25عکرمة از بربريان شمال افريقا، آزاد كرده ابن عباس و شاگرد او، متولد  .1

 . م.5، جلد 44به: زركلى، االعالم صفحه  گرايش داشته است. رك.
توجه نشدم كه اين اشتباه چگونه از فتال سر زده است. ابو سفيان پسر حرب پسر اميه پسر عبد شمس است، و از بنى هاشم و بنى عبد المطلب م .2

 نيست. م.
 تر و با اختالف لفظى اندكى آمده است. م. مناقب ابن شهر آشوب صحيح 64بحار االنوار و صفحه  35جلد  93اين ابيات در صفحه  .3
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خواهيد؟ گفتند: او از ما دست بردارد و ما از او دست برداريم. نه او با ما جدال كند  انصافى از او مى

و نه ما با او، و نه او با ما جنگ كند و نه ما با او جنگ كنيم، و اين دعوت و آيين دلها را از يك 

 رويانده است.ديگر دور كرده و تخم كينه كاشته و خشم 

خواهند كه انصاف دهى و  ( ابو طالب گفت: اى برادر زاده! پسر عموها و خويشاوندانت از تو مى1)

 از آنان خويشتن دارى كنى و آنان هم از تو خويشتن دارى كنند.

خواستند نسبت به من انصاف دهند دعوت و  پيامبر )ص( فرمود: عمو جان! اگر پسر عموهايم مى

ذيرفتند و خداوند عز و جل به من فرمان داده است مردم را به آيين حنيف كه همان پ نصيحت مرا مى

آيين ابراهيم است فراخوانم. هر كس دعوت مرا بپذيرد براى او در پيشگاه خداوند رضوان و جاودان 

كنم تا خداوند خود ميان  زيستن در بهشت خواهد بود و هر كس سرپيچى و طغيان كند با او ستيز مى

 كنندگان است. کم فرمايد و خداوند بهترين حکمما ح

( قريش گفتند: اى ابو طالب! از او بپرس آيا خداوند او را ويژه ما فرستاده است يا براى همه 2) 

اى يا فقط براى قوم خود؟  شده مردم. ابو طالب گفت: اى برادر زاده آيا براى همه مردم برانگيخته

ام و سوگند به كسى  اه و سرخ و عرب و غير عرب مبعوث شدهفرمود: براى همه مردم از سپيد و سي

كه جان من در دست اوست من همگان را، سپيد و سياه را و هر كس را كه بر سر كوهها و جزاير 

 خوانم. خوانم و فارسيان و روميان را هم همين امسال به اين كار فرا مى درياهاست به اين آيين فرا مى

ات چه  شنوى برادرزاده با نخوت و تکبر به ابو طالب گفتند: آيا مى ( قريش سرگردان شدند و3) 

گويد؟ به خدا سوگند اگر ايرانيان و روميان اين سخن را بشنوند ما را از سرزمين خود بيرون  مى

و گفتند ( »4كنند و سنگهاى كعبه را يکى يکى خواهند كند، و خداوند اين آيه را نازل فرمود: ) مى

هدايت را، با تو ربوده شويم از زمين خود. آيا ما براى آنان جايگاه نساختيم حرم اگر پيروى كنيم 

شود به سوى آن ثمرهاى هر چيزى، روزى از نزد ما، و ليکن بيشتر آنها  امنى را كه جمع كرده مى

 1 «دانند. نمى

م تر كيف سوره أ ل ( و در مورد اين سخن آنان كه سنگهاى كعبه را يکى يکى از بن خواهند كند،5)

)فيل( را نازل فرمود. قريش چون اين سخنان را از پيامبر )ص( شنيدند از خانه ابو طالب بيرون آمدند 
                                                 

 470سوره بيست و هشتم )قصص( است. در مورد اين آيه و آيه قبل آن در تفاسير بحث شده است. در مآخذ فارسى، رك. به: صفحات  57ه آي .1

 ، تفسير ابو الفتوح رازى، چاپ مرحوم آقاى شعرانى. م.8جلد  475تا 



 93 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

بينى كه محمد )ص( بر كبر و غرور خود افزوده است و يا جادوگر است يا جن زده و  و گفتند: مى

دند كه اگر ابو طالب پيامبر را تهديد كردند و با يك ديگر نشستند و همپيمان شدند و سوگند خور

بميرد همه قبايل قريش جمع شوند و تا هنگامى كه دستهاى ايشان ياراى گرفتن تازيانه داشته باشد 

متحد باشند كه محمد )ص( را بکشند. چون اين موضوع به اطالع ابو طالب رسيد برادران و بستگان 

آنان سفارش كرد و گفت: اين خويش و همپيمانان ايشان از قريش را خواست و نسبت به پيامبر به 

ام محمد )ص( همان طور كه خودش هم معتقد است، مانند پسر من است و نياكان و  برادرزاده

گويد  اند كه محمد )ص( پيامبر امين و راستگوست و سخن بر حق و امانت مى دانشمندان ما خبر داده

ر من سر آمده است و شما و او را از سوى خداوند، شأن عظيم و مکان رفيع است. اكنون روزگا

ايد. دعوتش را بپذيريد و بر يارى دادنش هماهنگ باشيد و دشمن را از كنارش برانيد  بازماندگان نژاده

در ( »1كه موجب شرف جاودانه براى شما در همه روزگار خواهد بود و سپس اين ابيات را خواند: )

است پس از خودم به على و عموى مورد يارى كردن اين امين كه ديدارش سرا پا خير و نيکى 

و به جعفر كه در  -شود اش بيم مى شيرى كه از حمله -كنم، و به حمزه گراميش عباس سفارش مى

كنم به يارى دادن او و اينکه در قبال جنگ  برابر مردم از او دفاع كنند. به تمام بنى هاشم سفارش مى

زاييده است فداى شما باد و در پيشگاه احمد هاى خود را بکار گيرند. مادر من و آنچه  مردم تجربه

هاى آن صيقلى است و در  )ص( به هنگام جنگ و ترس سپر بال باشيد، با شمشيرهاى سپيد كه كناره

 1 «پندارى. بينى و مى تاريکى شب آنها را همچون چراغ مى

يگر هم بر ( چون پيامبر )ص( اين سخنان را از عموى خود شنيد، فرمود: عمو جان! يك كلمه د2) 

زبان آور تا به آن وسيله شفاعت من روز رستاخيز براى تو واجب گردد. ابو طالب گفت: اى برادر 

گويى. همانا كه تو بر حق پيامبرى و پروردگار تو خداى بر حق است. پيامبر فرمود:  زاده! راست مى

ز منکر آن است عمو جان! خداوند به من وعده فرموده است كه قريش به زودى به آنچه كه امرو

فرمايد و دين خود را بر  متعال به زودى براى من زمين را گشوده مى ايمان خواهد آورد و خداوند

كنى و اكنون همراه من  كند و هم خبر داده است كه تو به جهان ديگر كوچ مى همه دينها پيروز مى

                                                 
 35جلد  90ناقب ابن شهر آشوب و به نقل از آن در صفحه جلد اول م 61گفتگوى قريش با يك ديگر و همين ابيات به نقل از مقاتل در صفحه  .1

تر بود،  بحار االنوار، چاپ مکتبة االسالميه آمده است. و در آن دو كتاب صحيحتر و با اختالف لفظى اندكى است. در ترجمه از آنها كه صحيح

 استفاده شد. م.
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ى خود را تکان داد و با يى بگو كه سزاوار رضوان و رحمت خداوند گردى. گويد ابو طالب لبها كلمه

 انگشت هم اشاره كرد و پيامبر )ص( خشنود شدند و براى او آمرزش خواهى فرمودند.

گويد: هر كس بر خالف اين بگويد ناچار است دليلى براى صدق  مى 1( شيخ امام اجل ابن الفارسى1)

وشتن خبر معراج ( اكنون پس از ن2) 2گفتار خود بياورد و گر نه به گفتارش توجهى نخواهيم كرد

 كنيم. پيامبر )ص( بخشى از معجزات رسول خدا را بيان مى

 سخن در معراج پیامبر )ص(

كنار جويى گويد: هنگامى كه پيامبر )ص( به آسمان برده شدند، جبرئيل ايشان را  ( ابن عباس مى4) 

. 3«آفريده استظلمات و نور را »فرمايد:  اين نور همانى است كه خداوند مىبردكه نامش نور است و

چون كنار اين جوى رسيدند جبرئيل به ايشان گفت: اى محمد! در پناه بركت خدا از اين جوى بگذر 

كه خداوند چشم و بينش ترا روشن ساخته است و پيش روى تو گسترده است و اين جويى است كه 

روز يك بار در  هيچ كس از آن نگذشته است، نه فرشته مقربى و نه پيامبر مرسلى، جز اينکه من هر

دهم و از هر قطره آب كه  آيم بالهاى خود را تکان مى شوم و چون از آن بيرون مى اين جوى فرو مى

آفريند كه او را بيست هزار چهره و چهل هزار زبان  ريزد، خداوند فرشته مقربى مى از پرهاى من مى

فهمد. پيامبر )ص( از آن  ىگويد كه زبان ديگر آن را نم است و هر زبان به كالم و لغتى سخن مى

جوى گذشت و به حجابها رسيد و شمار حجابها پانصد، و فاصله هر يك از ديگرى پانصد سال بود، باز 

آيى؟ گفت: بر  همراه من نمى جبرئيل گفت: اى محمد پيش برو و رسول خدا فرمود: اى جبرئيل! چرا

ر كه خدا خواست پيش رفت تا آنکه من روا نيست كه از اين مکان پيشتر روم، و پيامبر )ص( آنقد

ام. هر  فرمود: من محمودم و تو محمدى. نام ترا از نام خود مشتق ساخته اين كالم خدا را شنيد كه مى

ام. پيش بندگان من فرود  ام و هر كس از تو ببرد، من از او بريده كس به تو پيوندد، من به او پيوسته

ام مگر  خبر بده و من هرگز پيامبرى مبعوث نکرده آى و به ايشان از كرامت من نسبت به خودت

 4 ام، همانا به تحقيق تو رسول منى و على وزير تو است. آنکه براى او وزيرى قرار داده

                                                 
زنده بوده است؟ و نام او در مجمع الرجال قهپايى،  328ى فارسى است كه تا سال قبال هم گفتم كه اين مرد را نشناختم. آيا احمد بن محمد بن يحي .1

 راهنمايى اهل فضل مايه سپاس است. م. ، آمده است.1، ج 168ص 
 در همين كتاب، مجلسى جداگانه در مورد ايمان حضرت ابو طالب و فاطمه بنت اسد است كه پس از طرح شهادت امير المؤمنين آمده است. م. .2
 راجع است به آيه اول سوره ششم )انعام(. .3
 بحار االنوار، چاپ جديد آمده است. م. 18جلد  339امالى صدوق و به نقل از آن در صفحه  213در صفحه  .4
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( پيامبر )ص( چون به زمين باز آمد، خوش نداشت كه چيزى براى مردم بگويد كه مبادا به او 1) 

خر خبر كه طوالنى است و اينجا نياورديم زيرا برخى از تهمت زنند، كه ايشان تازه مسلمان بودند. تا آ

 آن مربوط به امور ديگرى است كه ما در اين باب قصد بيان آن را نداريم.

فرمايد: نخست شبانه پيامبر )ص( را به بيت المقدس بردند و محرابهاى  ( امام صادق )ع( مى2) 

ماز گزاردند و جبريل ايشان را برگرداند. به پيامبران را به ايشان عرضه كردند و رسول خدا در آنها ن

هنگام بازگشت پيامبر )ص( از كنار كاروانى از قريش عبور فرمودند كه در ظرفى مقدارى آب 

داشتند و يکى از شتران خود را گم كرده و در جستجوى آن بودند. چون صبح شد پيامبر )ص( به 

هاى باز مانده از  س برد و منازل و نشانهقريش گفتند كه خداى عز و جل ديشب مرا به بيت المقد

پيامبران را كه درود خدا بر ايشان باد به من ارائه دادند، و من در فالن جا از كنار كاروانى از قريش 

 گذشتم كه شترى گم كرده بودند و از ظرف آب ايشان آب نوشيدم و بقيه آن را بر زمين ريختم.

رسيد. از او بپرسيد شمار ستونها و قنديلهاى مسجد  ( ابو جهل گفت: اينك فرصت به دست شما3)

اند اينك براى  االقصى چند است. آنان گفتند: اى محمد! اينجا كسانى هستند كه به بيت المقدس رفته

ما وصف كن كه شمار ستونها و قنديلها و محرابهاى آن چند است؟ در اين هنگام جبرئيل )ع( آمد و 

ول خدا نهاد و پيامبر شروع به پاسخ دادن به پرسشهاى ايشان فرمود تصويرى از بيت المقدس برابر رس

خبر داد، گفتند: باشد تا كاروانى برسد و از ايشان در باره آنچه گفتى بپرسيم. پيامبر فرمودند:   و چون

رسد و پيشاپيش  نشان راستى اين گفتار اين است كه فردا با بر آمدن خورشيد، كاروان شما اينجا مى

نگريستند و  كند. سپيده دم فردا آنان آمدند و به گردنه مى خاكسترى رنگ حركت مى آن شترى

كند. در همان حال كه قرص خورشيد سر زد كاروان هم فرا  گفتند: هم اكنون آفتاب طلوع مى مى

رسيد و پيشاپيش آن شترى خاكسترى در حال حركت بود. قريش از آنچه رسول خدا فرموده بود از 

سيدند. گفتند: آرى، شترى از ما در فالن جا گم شده بود و آبى در ظرفى نهاده بوديم و كاروانيان پر

 1 چون صبح شد ديديم آب به زمين ريخته است. با وجود اين چيزى جز سركشى برايشان نيفزود.

آمد و همراهش چهار پايى « ص»به حضور رسول خدا « ع»( و روايت شده است كه جبرئيل 1) 

داشت تا  و بزرگتر از خر بود. پاهايش از دستهايش بلندتر بود و هر گام كه بر مى كوچکتر از استر

                                                 
 بحار االنوار آمده است. م. 18جلد  336به نقل از امالى صدوق در صفحه  .1
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كرد، و چون پيامبر )ص( خواست بر آن سوار شود، چموشى  ديد حركت و سير مى آنجا كه چشم مى

كرد. جبرئيل به آن گفت: اين محمد )ص( است و براق چنان فروتنى كرد كه گويى به زمين چسبيده 

تر و پاهايش كوتاه شد، در  مين كه پيامبر )ص( سوار بر آن شد دستهايش كشيدهاست. گويد ه

تاريکى شب پيامبر )ص( را از كنار شتر و كاروانى برد كه بر شترى كه محمل نهاده بودند گذشت و 

آن شتر از صداى عبور براق رم كرد، و مردى از آخر كاروان بانگ برداشت كه اى فالن! فالن شتر 

الن زن بار بر نهاد و دستش هم شکست و آن كاروان از ابو سفيان بود. آنگاه به ناحيه بلقاء رم كرد و ف
 ام. رسيدند. رسول خدا فرمود: تشنه 1

يى آب آورد كه پيامبر گرفت و نوشيد و به راه خود ادامه دادند. از كنار قومى  جبرئيل كاسه

 ژگونه آويخته بودند.هاى پاى خويش با گذشتند كه با قالبهاى آتشين از پاشنه

نيازشان  رسول خدا پرسيد: اى جبرئيل! اينان كيستند؟ گفت: كسانى هستند كه خداوند از حالل بى

فرمود و باز در جستجوى حرام بودند. آنگاه از كنار قومى گذشتند كه پوستهاى بدن ايشان را با 

: كسانى هستند كه به ناحق و كيستند؟ گفت  دراندند. فرمود: اى جبرئيل! اينان سوزنهاى آتشين مى

حرام دوشيزگى دوشيزگان در ربودند. به راه خود ادامه دادند و از كنار مردى گذشتند كه تالش 

كرد.  افزود و كوشش مى توانست باز بر مقدار هيزم مى كرد بسته هيزمى را بردارد و چون نمى مى

خواهد وام خود را  رى است كه مىپيامبر پرسيد: اى جبريل! اين كيست؟ گفت: اين نمودار وام دا

افزايد، به راه خود ادامه دادند. چون به كوه شرقى  بپردازد و چون توانايى ندارد باز بر وام خود مى

 بيت المقدس رسيدند، بادى سوزان احساس كردند و بانگى شنيدند.

 رسول خدا پرسيد: اى جبريل! اين باد سوزان و هياهو چيست؟ گفت: جهنم است.

يى دل انگيز و آواى  برم از جهنم، سپس از جانب راست خود رايحه ر )ص( فرمود: به خدا پناه مىپيامب

خوشى احساس كرد و فرمود: اى جبريل اين بوى دل انگيز و نغمه خوش چيست؟ فرمود: بهشت 

كنم، و به راه خود ادامه دادند تا كنار  است و پيامبر )ص( فرمود: از خداوند بهشت را مسألت مى

بستند  هاى آن شهر را مى روازه بيت المقدس رسيدند. هرقل در آن شهر مقيم بود و همه شب دروازهد

نهادند. در آن شب نتوانستند دروازه را ببندند و آنچه  آوردند و كنار بستر هرقل مى و كليدهايش را مى

 كنيد.كوشش كردند بسته نشد. به هرقل خبر دادند، گفت: پاسداران دروازه را دو برابر 

                                                 
)در دائرة المعارف  lhuBبراى اطالع بيشتر رك. به: مقاله بول(  اند. اين منطقه دانستهنام بخش جنوب شرقى اردن، هم موته و هم اربد را از  .1

 . م.4، جلد 107اسالم، ترجمه عربى، صفحه 



 97 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

( گويد پيامبر )ص( آمد و وارد بيت المقدس شد. جبريل كنار صخره آمد و آن را بلند كرد و از 1) 

 زير آن سه قدح بيرون آورد: قدحى شير و قدحى عسل و قدحى مى.

پيامبر نخست قدح شير را گرفت و آشاميد و سپس قدح عسل را نوشيد و چون جبريل قدح مى را 

ام. جبريل گفت: اگر اين را آشاميده بودى امت تو گمراه و  سيراب شده عرضه داشت، فرمود: ديگر

 شدند. از گرد تو پراكنده مى

 ( آنگاه پيامبر )ص( درون مسجد بيت المقدس از كنار هفتاد پيامبر عبور فرمود.2) 

 در اين هنگام فرشته ديگرى همراه جبريل به زمين آمد كه تا آن هنگام پاى بر زمين ننهاده بود و

رساند و  هاى زمين همراهش بود و گفت: اى محمد! پروردگارت سالمت مى كليدهاى گنجينه

خواهى  خواهى پيامبر و بنده باش و اگر مى هاى زمين است. اگر مى فرمايد اينها كليدهاى گنجينه مى

پيامبر و پادشاه باش. جبرئيل به رسول خدا اشاره كرد كه فروتن باش و رسول خدا عرض كرد: 

خواهم پيامبر و بنده باشم. سپس پيامبر به آسمان صعود فرمود و چون كنار در آسمان رسيدند  مى

جبرئيل خواست در را بگشايند. گفته شد: اين كيست؟ گفت: محمد است. گفتند: چه نيکو ميهمانى 

 بر آن  است كه آمده است و پيامبر وارد آسمان شد و به هيچ گروهى از فرشتگان نگذشت مگر اينکه

 حضرت سالم دادند و دعا كردند و فرشتگان مقرب ايشان را بدرقه كردند.

 پيامبر از كنار پير مردى گذشت كه زير درختى نشسته بود و كودكانى بر گرد او بودند.

اين كودكان  پيامبر پرسيد: اى جبرئيل! اين پيرمرد كيست؟ گفت: نياى تو ابراهيم است. پرسيد:

دهد. سپس از كنار پيرمردى عبور فرمود  نند كه به آنان خوراك مىكيستند؟ گفت: كودكان مؤمنا

زد و چون به  شد و لبخند مى كرد شادمان مى كه بر كرسى نشسته بود. چون به راست خويش نظر مى

گريست. فرمود: اى جبرئيل! اين كيست؟  شد و مى نگريست اندوهگين مى جانب چپ خويش مى

شود و  نگرد شاد و خندان مى اند مى ود كه به بهشت در آمدهگفت: آدم است كه چون به فرزندان خ

يى  شود. آنگاه از كنار فرشته نگرد، اندوهگين و گريان مى اند مى چون به فرزندانش كه به دوزخ افتاده

رويى كه از ديگر فرشتگان  گذشت كه بر كرسى نشسته بود. رسول خدا بر او سالم داد. ولى گشاده

و فرمود: اى جبرئيل! به هيچ يك از فرشتگان نگذشتم مگر اينکه از او آنچه ديده بود از او نديد 

 دوست داشتم ديدم، غير از اين. اين فرشته كيست؟



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

 

98 

 

تر فرشتگان بود و چون خازن دوزخ  گفت: اين مالك دوزخ است و او از خوشروتر و گشاده چهره

كرده است ديد و پس از آن  شد يك بار به آن سر كشيد و آنچه را خداوند براى دوزخيان فراهم

 ديگر خنده بر لبهايش نقش نيست.

( پس از آن پيش رفت تا به آنجا كه رسيد، و پنجاه نماز واجب شد و چون برگشت به موسى 1) 

 برخورد. موسى گفت: اى محمد! چند نماز بر امت تو واجب شد؟

كن كه بر امت تو تخفيف  فرمود: پنجاه نماز. موسى گفت: باز گرد و از پيشگاه پروردگار مسألت

دهد. پيامبر بازگشت و چون آمد، باز از كنار موسى عبور فرمود و موسى )ع( پرسيد: چند نماز بر 

 امت تو واجب شد؟ فرمود چه مقدار. موسى گفت:

ترين امتهاست. به پيشگاه خداوند باز گرد و تخفيف بگير كه من ميان بنى اسرائيل  امت تو ضعيف

گشت  اقت و توان اين مقدار نداشتند و محمد )ص( همچنان به پيشگاه خداوند بازمىام و آنان ط بوده

تا آنکه به پنج نماز قرار گرفت و چون باز از كنار موسى )ع( عبور فرمود و موسى پرسيد چند نماز 

بر امت تو واجب شد، فرمود: پنج نماز. موسى گفت: باز گرد و تخفيف بگير. فرمود: مکرر به 

رگشتم و ديگر از خداى خود آزرم دارم، و چون رسول خدا از كنار ابراهيم خليل الرحمن پيشگاهش ب

)ع( گذشت، ابراهيم از پشت سر، پيامبر را صدا كرد و گفت: اى محمد! از سوى من به امت خود 

زمينهاى آن هموار و سپيد است.  سالم برسان و بگو بهشت آبش شيرين و گوارا و خاكش خوشبو و

سبحان اهلل و الحمد هلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر و ال حول و ال قوة اال باهلل »اين اذكار است:  درختان آن

 «العلى العظيم

. به امت خود فرمان بده كه از اين درختان بسيار بکارند. آنگاه پيامبر از كنار كاروانى گذشت كه 

د به آنان خبر داد كه كجا برده كرد، و چون به مکه رسي شترى خاكسترى پيشاپيش آن حركت مى

شده است، و در مکه گروهى از قريش بودند كه به بيت المقدس رفته بودند و به آنان از چگونگى آن 

رسد كه  خبر داد و فرمود: نشان آن هم اين است كه هم اكنون با بر آمدن خورشيد كاروانى مى

ند كه كاروان آشکار شد. پيامبر كرد كند. آنان نگاه مى پيشاپيش آن شترى خاكسترى حركت مى

)ص( همچنين به آنان خبر داد كه از كنار كاروان ابو سفيان گذشته است و شتر او در دل شب رم 

كرد و يکى از غالمان او در اول كاروان بانگ برداشت كه اى فالن، فالن شتر رم كرد و فالن زن بار 

 گونه بود كه رسول خدا خبر داده بود.نهاد و دستش شکست و چون از كاروانيان پرسيدند همان 
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( و روايت شده است كه پيامبر )ص( در بيت المقدس به پيامبران نگريست و پرسيد: شما به چه 1) 

دهيم كه خدايى جز خداوند نيست و تو رسول اويى و على  دهيد؟ گفتند: گواهى مى چيز گواهى مى

ه شد و به قاب قوسين يا نزديکتر رسيد و امير مؤمنان است. سپس پيامبر )ص( به آسمان هفتم برد

رفت و ندا داده شد: اى محمد! همانا در مکانى راه  حجابها برداشته شد و پيامبر همچنان پيش مى

روى كه پيش از تو بشرى بر آن گام ننهاده است و خداى عز و جل با محمد )ص( گفتگو فرمود و  مى

رسول خدا عرضه « شد بر او از پروردگارش. گرويد رسول به آنچه فرو فرستاده»چنين گفت كه 

و گروندگان همگى گرويدند به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگان »داشت: آرى پروردگارا! 

نهيم ميان هيچ يك از پيامبران او و گفتند و شنيديم فرمان خدا را و فرمان برديم. بيامرز  او. فرق نمى

تکليف نکند »و خداى عز و جل فرمود:  1 «وى تو است.ما را اى پروردگار ما و بازگشت به س

خداوند هيچ كس را مگر به اندازه توانايى او. براى اوست آنچه به دست آورده و بر اوست آنچه به 

 دست آورده است.

اى پروردگار ما! ما را مگير اگر فراموش يا خطا كنيم. اى پروردگار ما! بر ما تکليف گران منه 

آنان كه پيش از ما بودند نهادى. پروردگار ما! آنچه را كه ما را به آن توانايى نيست چنانچه آن را بر 

بر ما منه، در گذر از ما و بيامرز ما را و ببخشاى بر ما، تو موالى مايى، پس يارى ده ما را بر گروه 

را به  و پذيرفتم و سپس به پيامبر فرمود: چه كسى  خداى عز و جل فرمود: چنين كردم 2 «كافران.

گمارى؟ عرض كرد: پروردگار داناتر است، و خداى فرمود: على  میجانشينى خود بر امت خويش 

بن ابى طالب امير المؤمنين است و بنا بر اين امامت او به فرمان رويا روى و شفاهى خداوند به پيامبر 

 )ص( است.

مرا به آسمان برد، تمام امت اند: چون خداى عز و جل  ( و از پيامبر )ص( روايت شده كه فرموده1) 

تر  من از اول تا آخر براى من در گل ممثل شدند، آنچنان كه من از هر يك از ايشان به وجودش آگاه

از خود اويم و خداوند تمام نامها را به من آموخت و همان شب نماز را بر امت من واجب فرمود و 

گشت، در آن شب ابو طالب عموى اين پنج سال پس از مبعث آن حضرت بود و سپس به زمين بر

پيامبر كه آن حضرت را پيدا نکرده بود به اتفاق همه بنى هاشم به جستجوى ايشان پرداخت و 
                                                 

 دو آيه آخر سوره دوم )بقره( است. م. .1
 دو آيه آخر سوره دوم )بقره( است. م. .2
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گفت: اى واى، چه مصيبت بزرگى خواهد بود كه اگر رسول خدا را تا طلوع سپيده دم نبينم. در  مى

ام هانى، دختر ابو طالب و  همين حال با پيامبر )ص( برخورد و آن حضرت از آسمان كنار خانه

خواهر امير المؤمنين، فرود آمد و ابو طالب گفت: همراه من بيا و وارد مسجد الحرام شو. ابو طالب و 

همه بنى هاشم هم وارد مسجد شدند. ابو طالب كنار حجر اسماعيل )يا كنار حجر االسود( شمشير خود 

كه همراه داريد بيرون آوريد و به قريش را بيرون كشيد و به بنى هاشم گفت: سالحهاى خود را 

ماند كه  يافتم هيچ چشمى از شما باقى نمى نگريست و گفت: به خدا سوگند اگر محمد )ص( را نمى

اى، و قريش پس  مژه بر هم زند. قريش گفتند: اى ابو طالب! نسبت به ما كار بزرگى را آهنگ كرده

فتند. هنگام طلوع صبح پيامبر )ص( با مردم نماز از اين تصميم به غافلگير ساختن رسول خدا )ص( گر

گزارد و موضوع معراج را براى ايشان بيان كرد و آنان گفتند: براى ما چگونگى بيت المقدس را 

نگريست و به  وصف كن و جبرئيل بيت المقدس را مقابل ديدگان آن حضرت قرار داد و به آنان مى

كرد، به  سفيان و شترى را كه پيشاپيش آن حركت مىداد و سپس موضوع كاروان ابو  ايشان خبر مى

ايشان فرمود و آنان او را تکذيب كردند و گفتند: اين جادوگرى آشکار است. نفرين خداوند بر 

دادند  فرمود. مؤمنان به او پاسخ مى ايشان باد. پيامبر )ص( همچنان مقيم مکه بود و مردم را دعوت مى

  1 كردند. و كافران او را انکار مى

توان توصيف كرد؟ فرمود:  ( از على بن حسين )ع( پرسيده شد: آيا خداوند را به داشتن مکان مى1)

خداوند برتر از اين است. گفته شد: پس چرا خداوند پيامبرش را به آسمان برد؟ فرمود: براى اينکه 

د اين گفتار خداوند گفته ش 2 ملکوت آسمان و شگفتيهاى آن و آفرينشهاى تازه و بديع را به او بنمايد.

يعنى چه؟ « پس نزديك شد و نزديك شد، پس بود به اندازه دو كمان يا نزديکتر»فرمايد:  كه مى

فرمود: يعنى رسول خدا به حجابهاى نور نزديك شد و ملکوت آسمان را ديد و از پايين و به ملکوت 

يا نزديکتر. و معراج  زمين نگريست آنچنان كه پنداشت نزديك زمين است، همچون فاصله دو كمان

 آن حضرت چند سال پس از بعثت بود.
                                                 

ترجمه داليل النبوه  2جلد  110تا  88ت در منابع عامه مراجعه شود به صفحات براى اطالع بيشتر از بسيارى از مطالب كه در اين بخش آمده اس .1

، چاپ دار 18، جلد 410تا  283هجرى، و در منابع خاصه به بحث مستوفاى مرحوم عالمه مجلسى در بحار االنوار، صفحات  458بيهقى، درگذشته 

 الکتب االسالميه. م.
 بحار چاپ مکتبة االسالميه آمده است. م. 3جلد  314از آن در صفحه اين روايت در امالى شيخ صدوق و به نقل  .2
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  هاى پیامبر )ص( آمده است باب آنچه كه در باره معجزه

هاى پيامبر بسيار و مهمترين آنها قران است كه اعراب و همگان را به آوردن نظير  ( بدان كه معجزه3) 

و اگر از آنچه »ره چنين فرموده است: توانند بياورند. خداوند در سوره بق آن فرا خوانده كه اگر مى

يى نظير آن بياوريد و گواهان خود غير از خدا را  ايم در شك هستيد، سوره بر بنده خود فرو فرستاده

هم فراخوانيد اگر راستگويانيد و اگر اين كار را نکرديد و هرگز نخواهيد توانست كه انجام دهيد، 

 «و سنگ است و براى كافران آماده شده است.پس بترسيد از آتشى كه آتشگيره آن مردمان 

 فرمايد: و هم مى 1« يى نظير آن بياوريد سوره»فرمايد:  ( و در جاى ديگر هم مى4) 

 2 «هاى بهم بافته )ادعاى خودتان( بياوريد. شما هم ده سوره مانند همين سوره» 

شوند كه مانند اين قرآن  بگو اى پيامبر كه اگر جن و انس متفق»فرمايد:  ( و در جاى ديگر مى5) 

 3«بياورند هرگز نتوانند كه مانند آن بياورند، هر چند همگان پيشتيبان يك ديگر باشند

دانى  ( امير المؤمنين )ع( فرموده است كه يهوديان پيش زنى يهودى به نام عبدة آمدند و گفتند: مى1)

 كه محمد پايه بنى اسرائيل را و آيين يهودى را ويران كرده است؟

اند و براى تو  خواهند با اين زهر او را غافلگير كنند و اين زهر را فراهم آورده اينك بزرگان يهود مى

اند كه گوشت اين گوسپند را با آن زهر آلوده كنى و محمد را مسموم سازى.  يى قرار داده جايزه

گرد آورد و  عبدة آن گوسپند را زهر آلوده و سپس سرخ كرد و همه سران يهود را در خانه خود

اند. تو و برخى  دانى. سران يهود در خانه من آمده خود به حضور پيامبر آمد و گفت: احترام مرا مى

از يارانت هم خانه مرا زينت دهيد. رسول خدا )ص( برخاست و در حالى كه امير المؤمنين على و ابو 

د به خانه عبده آمد. همين دجانه و ابو ايوب و سهل بن حنيف و تنى چند از مهاجران همراهش بودن

هاى خود را با  كه ايشان آمدند و آن زن يهودى گوسپند زهر آلوده را حاضر كرد، يهوديان جلو بينى

هاى پشمى بستند و به پا خاستند و بر عصاهاى خود تکيه زدند. پيامبر )ص( به آنان فرمود:  پارچه

داريم كه  نشيند و خوش نمى چ كس از ما نمىآيد هي میبنشينيد. گفتند: هر گاه پيامبرى به ديدار ما 

                                                 
 سوره دهم )يونس(. 38بخشى از آيه  .1
 سوره يازدهم )هود(. 13بخشى از آيه  .2
 سوره هفدهم )بنى اسرائيل(. 88آيه  .3
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گفتند و اين  نفس ما به او برسد كه مبادا ناراحت شود، و يهوديان كه خدايشان لعنت كناد دروغ مى

خاست كرده بودند. همين كه گوسپند زهر آلوده را به  كار را از بيم تأثير سم و بخارى كه از آن برمى

ف آن گوسپند سخن گفت كه اى احمد )ص( دست نگهدار و از حضور پيامبر )ص( نهادند، شانه و كت

من مخور كه من زهر آلوده و مسمومم. پيامبر )ص( عبدة را خواستند و به او فرمودند: چه چيز ترا 

رساند و اگر جادوگر و  وادار به اين كار كرد؟ گفت: با خود گفتم اگر پيامبر باشد زيانش نمى

 كنم. الص مىدروغگو باشد قوم خود را از او خ

فرمايد: بگو به  رساند و مى در اين هنگام جبريل )ع( فرود آمد و به پيامبر گفت: خداوندت سالم مى

كنند و و عزت هر مؤمنى به آن است و  نام پروردگار نامى كه همه مؤمنان او را به آن نامگذارى مى

درت خداوند كه هر ستمگر شود، و به ق به پرتو خداوند كه با آن پرتو آسمانها و زمين روشن مى

كند، از شر هر زهر و جادو و  كند و هر شيطان سركشى را زبون مى سركشى در قبال آن فروتنى مى

يى كه جز او خدايى نيست و فرو  جنون )ديوزدگى(. به نام خداوند بلند مرتبه و پادشاه يگانه

 -بر ستمگران جز زيان نمى فرستيم از قرآن چيزى كه آن مايه شفا و رحمت براى مؤمنان است و مى

 افزايد.

ايشان فرمود: از اين   ( پيامبر )ص( اين سخنان را گفت و به ياران خود هم فرمود بگويند. آنگاه به2) 

 1 بخوريد و خوردند و سپس دستور داد خون بگيرند.

دم سجده ( همچنين امير المؤمنين فرموده است: خداوند متعال به فرشتگان دستور داده است، بر آ1) 

و حال  2 «و هنگامى كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كردند.»فرمايد:  كنند، در آنجا كه مى

فرستند.  همانا و به تحقيق كه خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى»فرمايد:  آنکه براى پيامبر ما مى

و  3 «)تسليم فرمان او باشيد(. ايد بر او درود فرستيد و سالم دهيد، سالم دادنى اى كسانى كه گرويده

« پس آدم از خداى خود كلماتى آموخت و خدايش توبه او را پذيرفت.»فرمايد:  باز در باره آدم مى
براى آنکه خداوند همه گناهان گذشته و آينده ترا براى »فرمايد:  و حال آنکه در مورد پيامبر ما مى 4

                                                 
 السالميه آمده است. م.بحار االنوار چاپ مکتبة ا 17جلد  395، امالى صدوق و به نقل از آن در صفحه 135در صفحه  .1
 سوره دوم )بقره(. 34بخشى از آيه  .2
 سوره سى و سوم )احزاب(. 56آيه  .3
 سوره دوم )بقره(. 37بخشى از آيه  .4
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به جايگاهى بلند بر آورده است و در مورد پيامبر ما و خداوند ادريس پيامبر )ع( را  1 «تو بيامرزد.

 2 «و نام نکوى ترا در جهان بلند كرديم.»فرموده است: 

( و خداوند به ادريس )ع( پس از وفاتش از خوراكيهاى تحفه بهشت عنايت فرمود و حال آنکه به 2) 

ن بود كه جبريل محمد )ص( در همين جهان و در زندگانى او از خوراك بهشت عطا فرمود، و چنا

)ع( جامى از بهشت براى او آورد كه در آن تحفه بهشتى بود. آن جام و آن خوراك ال اله اال اهلل 

گفت و پيامبر هم تسبيح و  گفتند و آن خوراك در دست پيامبر )ص( همچنان ال اله اال اهلل مى مى

گفتند. پيامبر خواستند   اهلل مىتحميد و تکبير گفت و آن را به اهل بيت خود داد كه همچنان ال اله اال

از آن خوراكى به برخى از ياران خود بدهند، جبريل آن را گرفت و گفت: خودت بخور كه تحفه 

بهشتى است و خداوند آن را به تو ارزانى فرموده است و سزاوار نيست مگر براى پيامبر يا وصى 

هنوز و تا اين ساعت لذت و شيرينى  پيامبر، و رسول خدا )ص( از آن خوردند و ما هم خورديم و من

كنم، و همانا نوح )ع( خداى خود را فرا خواند و آسمان براى او سيالب فرو ريخت،  آن را درك مى

يى مردم مدينه به حضورش  و رسول خدا )ص( هنگامى كه به مدينه هجرت فرموده بود، روز جمعه

اند. پيامبر  ن زرد شده و برگها فرو ريختهرسول خدا! باران دير كرده و درختا  رسيدند و گفتند: اى

)ص( دستهاى مباركش را برافراشت آنچنان كه زير بغل ايشان پيدا شد و دعا فرمود و در آن حال هيچ 

ابرى در آسمان نبود و همان دم چنان بارانى خداى عز و جل فرو فرستاد كه جوانهاى شيفته به قدرت 

ند و اين بارندگى يك هفته ادامه پيدا كرد. در جمعه دوم به و نيروى خود از بيم سيل به خانه برگشت

حضور پيامبر رسيدند و گفتند: اى رسول خدا! ديوارها فرو ريخت و كاروانها و مسافران از حركت 

باز ماندند. پيامبر )ص( لبخند زدند و فرمودند: اين سرعت دلتنگى و ماللت آدميزاده است و سپس 

 عرض كرد:

راف ما، نه بر خود ما. پروردگارا! در بيخ و بن نخلستانها و جاهايى كه آب جمع پروردگارا! بر اط

باريد و به حرمت و كرامت پيامبر )ص( حتى  شود. و باران ماليم و قطره قطره بر اطراف مدينه مى مى

باريد. و همانا هود )ع( به يارى خداوند از دشمنان خويش با باد سخت  يك قطره هم در مدينه نمى

ديدند،  قام گرفت و خداوند متعال در جنگ خندق با طوفان و لشکرهاى ديگرى كه آنها را نمىانت
                                                 

 از سوره چهل و هشتم )فتح(. 2آيه  .1
 از سوره نود و چهارم )شرح(. 4آيه  .2
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پيامبر )ص( را يارى داد. بادى كه گرد باد شن و خاك برانگيخت و خداوند متعال خود در اين باره 

م كه ايد! به ياد آوريد نعمت خداوند را بر خودتان در آن هنگا اى كسانى كه گرويده»فرمايد:  مى

 1 «ديديد فرستاديم. سپاههايى به سوى شما آمدند و ما بر ايشان طوفان و سپاههاى ديگرى كه نمى

( و همانا خداوند براى صالح )ع( ماده شترى را اختصاص داد. ما هم در يکى از جنگها كه همراه 1) 

و گفت: اى  پيامبر )ص( بوديم، ناگاه شترى الغر نزديك آمد و خداوند زبان آن شتر را گشود،

خواهد مرا  ام مى رسول خدا! فالن كس از من كمال استفاده را برد و كار كشيد. اكنون كه پير شده

 ام. بکشد و من به شما پناه آورده

پيامبر )ص( كسى نزد صاحب او فرستادند و خواستند كه آن شتر را به ايشان ببخشد و او چنان كرد و 

ديگر كه همراه ايشان بوديم عربى، مرد عرب ديگرى را آورد  پيامبر )ص( آن را رها فرمودند. بارى

كشيد، و چون  و مدعى شد كه اين مرد ماده شتر مرا دزديده است و ماده شتر را هم از پى خود مى

كردند. در اين هنگام  گواهانى به دروغ گواهى داده بودند، آن مرد را براى بريدن دستش آماده مى

اى رسول خدا اين مرد از اين تهمت پاك است و همانا گواهان به  ماده شتر زبان گشود و گفت:

 اند و كسى كه مرا دزديده فالن شخص يهودى است. نادرستى گواهى داده

( و همانا ابراهيم )ع( را چون قوم در آتش افکندند، خداوند عز و جل آتش را بر او سرد و سالمت 1)

زن خيبرى به قصد انتقام خون خويشاوندانش كه  فرمود و پيامبر )ص( چون در خيبر فرود آمد، آن

كشته شده بودند به پيامبر )ص( زهر داد و خداوند زهر را در درون پيامبر )ص( سرد و سالمت قرار 

سوزاند و به آتش  داد تا هنگامى كه رحلت ايشان فرا رسيد، و حال آنکه زهر هم چون آتش مى

 كشد. مى

با چوبدستى »وازده چشمه عنايت فرمود و چنين فرموده است كه ( و همانا به موسى )ع( خداوند د2) 

 2 «خود به سنگ بزن و از آن سنگ دوازده چشمه جوشيدن گرفت.

( و پيامبر )ص( چون در حديبيه فرود آمد و مردم مکه او را محاصره كردند يارانش به حضورش 3) 

تشنگى به هم چسبيده بود و چون آمدند و از تشنگى شکايت كردند و چنان شد كه تهيگاه اسبها از 

تذكر دادند، پيامبر )ص( كوزه آبى خواست و دست فرخنده خويش را در آن نهاد و از ميان 

                                                 
 بخشى از آيه نهم سوره سى و سوم )احزاب(. .1
 ، سوره هفتم )اعراف(. م.160بخشى از آيه  .2
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هاى آب شروع به جوشيدن كرد، آنچنان كه ما همگى سيراب شديم و اسبها همگى  انگشتانش چشمه

يبيه همراه ايشان بوديم. به سيراب شدند و تمام ظرفها و مشکهاى خود را پر آب كرديم. و باز در حد

چاه خشك بدون آبى برخورديم. پيامبر )ص( تيرى از تيردان خود در آورد و به براء بن عازب 

مرحمت فرمود و گفت: برو اين تير را در اين چاه خشك بيفکن )بر ته زمين و كف چاه بکار( و براء 

روز ديگر كه به روز وضو گرفتن  چنان كرد و خداوند از زير آن تير دوازده چشمه جوشانيد. و آن

يى است كه همچون  كنندگان نبوت او، معجزه مشهور است، مايه عبرت و پند است و براى تکذيب

معجزه سنگ آب موسى )ع( است. در آن روز پيامبر )ص( ظرف آب وضويى را گرفت و دست 

ند و همگان آب خويش در آن نهاد و چندان آب جوشيد و باال آمد كه هشت هزار مرد وضو گرفت

 خواستند برداشتند. نوشيدند و چهار پايان خود را سيراب كردند و آنچه آب مى

و همانا عيسى )ع( به فرمان خداوند مردگان را زنده فرمود و ميان دست محمد )ص( هفت سنگريزه 

ود بر جان بودند و اين براى اتمام حجت ب تسبيح گفتند كه آواى آن شنيده شد و حال آنکه جماد و بى

پيامبرى آن حضرت و باز چون در طايف فرود آمد و مردمش را محاصره فرمود، آنان هم گوسپند 

يى براى ايشان فرستادند و شانه آن گوسپند زبان گشود و گفت: اى رسول خدا! از من  پخته زهر آلوده

به فرمان دميد و  آنيى درست كرد و در گل مجسمه پرنده)ع( از ام. و همانا عيسى ر كه زهر آلودهمخو

خداوند آن تنديس گلى به پرواز درآمد و پيامبر )ص( هم روز خندق سنگى در دست گرفت كه از 

آن آواى تسبيح و تقديس شنيديم و سپس به آن سنگ فرمود شکافته شو و به سه قطعه شد كه از هر 

 اشت.شد و آواى هر يك با ديگرى تفاوت د قطعه همچنان آواى تسبيح و تقديس شنيده مى

( و روزى در بطحاى مکه به درختى پيام داد و درخت پاسخ داد، در حالى كه هر شاخه آن تسبيح و 1)

تقديس و تهليل خاص داشت. سپس به آن درخت فرمان داد به دو نيم شو و دو نيم شد و باز فرمود 

فرمود به جاى  پيوسته شو و پيوسته شد. آنگاه فرمود در مورد پيامبرى من گواهى ده و گواهى داد و

كرد. جاى اين  خود بازگرد و درخت به جاى خود برگشت، در حالى كه تسبيح و تقديس و تهليل مى

 1 درخت در محله قصابهاى مکه بود و اين حديث طوالنى است و ما بخشى از آن را نقل كرديم.

                                                 
اين حديث طوالنى كه گفتگو و محاجه مردى يهودى با امير المؤمنين على )ع( است در كتاب احتجاج احمد بن على طبرسى از دانشمندان قرن  .1

ى اطالع بيشتر از معجزاتى ، بحار االنوار مجلسى، چاپ دار الکتب االسالميه آمده است و برا17، جلد 298تا  273ششم و به نقل از آن در صفحات 

متن عربى و ترجمه فارسى آن  18، جلد 349تا  302كه در اين حديث آمده است، در منابع عامه به بحث مستوفاى نويرى در نهاية االرب، صفحات 

 بحار مراجعه فرماييد. م. 17جلد  422تا  159به قلم اين بنده و در منابع خاصه به بحث صفحات 
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را انجام داد ( ديگر از معجزات آن حضرت شکافته شدن ماه است كه چون از ايشان خواستند آن 2) 

قيامت )يا قيام رسول خدا( نزديك آمد و ماه ( »3و قرآن اين معجزه را بيان داشته و فرموده است: )

گويند جادوگرى  گردانند و مى آسمان شکافته شد و اگر كافران آيت بزرگى هم ببينند، باز روى برمى

كردند و هر امرى را  مستمرى است و رسول خدا را تکذيب كردند و از هواهاى نفس خود پيروى

عاقبت مقرى خواهد بود. و به تحقيق كه آياتى كه در آن مايه عبرت از گناه است به شما رسيد، 

پيامبر )ص( با انگشت  1 «حکمت بالغه خداوند است و از اين پس پند و اندرز سودى نخواهد داشت.

ن ستيزه كردند و گفتند: خويش به ماه اشاره فرمود و ماه دو نيمه شد. ولى كافران قريش همچنا

 جادويى مستمر است.

خواندند و چون منبر  مى  ( ديگر از معجزات رسول خدا اين است كه كنار يکى از ستونها خطبه4)

كند و  ساخته شد و پيامبر )ص( براى خطبه به منبر رفتند آن ستون چنان ناله كرد كه ماده شتر ناله مى

( 1) 2 گرفت. محمد بن ابى طلحه عونى چنين سروده است: پيامبر )ص( آن را در برگرفتند و آرام

درود بر راهنماى همه جهانيان و آخرين پند دهندگان و سالم بر نگهبان پاك و پاكيزه. سالم و روح »

و ريحان و آسايش بر آن رايت برافراخته دين باد كه تاج افتخار بر سر دارد و سالم بر درياى خرد و 

 «شدند. بر آن كس كه فرشتگان و آيتها و پندها بر او نازل مىاقيانوس انديشه و سالم 

  مجلس پنجم در تولد پیامبر صلوات اهلل علیه

گفته است: در حالى كه در حجر  ( ابو طالب از قول عبد المطلب نقل مى كرده كه چنين مى3) 

روپوش خز بر  اسماعيل خفته بودم خوابى ديدم كه مرا ترساند. پيش كاهنه قريش آمدم در حالى كه

ام ناراحتى  رسيد. چون آن زن به چهره من نگريست، در چهره تن داشتم و گيسوانم به دوشهايم مى

ديد. او درست نشست و من در آن هنگام سرور قوم خود بودم. پرسيد: بر ساالر عرب چه رسيده 

 اش دگرگون است؟ است كه چهره

گفتم: آرى دوش در حالى كه در حجر اسماعيل آيا از پيشامدهاى روزگار به او بيمى رسيده است؟ 

هاى  خفته بودم، خواب ديدم كه گويى درختى از پشت من روييد كه سرش به آسمان رسيد و شاخه

                                                 
 تفسير تبيان شيخ طوسى مراجعه فرماييد. م. 9جلد  442تا  440ره پنجاه و چهارم )قمر( و به صفحات سو 5تا  1آيات  .1
هنمايى به نام اين شاعر و شرح حالش در معجم مرزبانى و الشعر و الشعراى ابن قتيبه و المحمدون من الشعراى قفطى و اعالم زركلى بر نخوردم. را .2

 اهل فضل موجب سپاس است. م.
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آن خاور و باختر را فرو گرفت و ديدم پرتوى از آن سر زد كه شايد هفتاد برابر پرتو خورشيد بود و 

بر خاك نهادند و فروتنى كردند و هر روز بر  چنان ديدم كه عرب و عجم براى آن درخت پيشانى

خواهند آن را قطع كنند و همين كه نزديك  شود. و ديدم گروهى از قريش مى پرتو آن افزوده مى

گيرد و پشت ايشان را  تر و نيکو لباستر است آنان را مى رسند، جوانى كه از همگان خوش چهره آن مى

يى از آن دست  كشد. من دست دراز كردم كه به شاخه شکند و چشمهايشان را بيرون مى در هم مى

يى نيست. گفتم:  آويزم. همان جوان بر من فرياد كشيد كه دست نگهدار! براى تو از اين درخت بهره

اند  اش براى آنان است كه به آن آويخته بهره اين درخت كه از من است، بهره آن براى كيست؟ گفت:

ام دگرگون شده  ترسان و بيم زده و در حالى كه رنگ چهره  من آيند. و به زودى به سوى آن باز مى

 بود از خواب بيدار شدم.

گويى از صلب  میدر اين هنگام ديدم كه رنگ چهره آن زن كاهن دگرگون شد و گفت: اگر راست 

كند و ميان مردم به پيامبرى برانگيخته  شود كه خاور و باختر را تصرف مى تو پسرى متولد مى

و اى ابو طالب مواظب باش شايد آن شخص تو باشى. هنگامى كه  -ندوه من زدوده شدا -شود مى

افزود: به خدا سوگند آن درخت  گفت و مى پيامبر )ص( مبعوث شده بودند ابو طالب اين سخن را مى

 1 ابو القاسم امين است.

بد المطلب، عبد گفت: چون براى پدرم ع گويد، از پدرم عباس شنيدم كه چنين مى ( ابن عباس مى1) 

درخشيد و آشکار بود. پدرم گفت:  میاهلل متولد شد در چهره او پرتوى ديدم كه چون پرتو خورشيد 

 اين پسر را شأن و منزلت بزرگى خواهد بود.

يى سپيد از سوراخ بينى عبد اهلل بيرون آمد و به  عباس گويد: من در خواب ديدم كه گويى پرنده

ختر رسيد و سپس برگشت و بر خانه كعبه فرو افتاد و همه قريش براى او پرواز درآمد و به خاور و با

پيشانى بر خاك نهادند و در همان حال كه مردم متوجه آن بودند به صورت پرتوى درآمد كه ميان 

آسمان و زمين بود و امتداد يافت و به خاور و باختر رسيد. چون از خواب بيدار شدم از كاهنه بنى 

اى عباس! اگر خواب راست و صادقى ديده باشى، همانا از صلب او پسرى  فت:مخزوم پرسيدم. گ

گفت: كار عبد اهلل مرا وجهه  شود كه مردم خاور و باختر پيرو او خواهند شد. پدرم مى متولد مى
                                                 

آمده  1305جلد اول كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق )رضی اهلل عنه(، چاپ حوزه قم، محرم  173ين حديث با ذكر سلسله اسناد در صفحه ا .1

 نقل شده است. م. 158است. و در امالى صدوق هم در صفحه 
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ترين و زيباترين زنان قريش بود ازدواج كرد و  همت است، تا آنکه عبد اهلل با آمنه كه از نيکوخلق

 درگذشت و آمنه رسول خدا )ص( را زاييد به ديدار او رفتم و ديدم كه ميان دو چشم چون عبد اهلل

اش نگريستم و دانستم كه هموست. و از او رايحه مشك  درخشد و در چهره آن حضرت پرتوى مى

يى مشك خوشبو شدم. آمنه براى  استشمام كردم و از شدت بوى خوش او خود من هم، همچون قطعه

فت: چون درد زايمان مرا گرفت و سخت شد، همهمه و سخنى شنيدم كه چون سخن من نقل كرد و گ

آدميان نبود و رايتى از سندس بر چوبى از ياقوت ديدم كه ميان آسمان و زمين زده شد و چون پسرم 

متولد شد ديدم پرتوى از سرش بر زد و به آسمان رسيد و كاخهاى شام را ديدم كه همچون شعله آتش 

اند. در همين هنگام  اطراف من گسترده بالهاى خود را  رد خود پرندگان بسيار ديدم كهبود، و بر گ

را ديدم كه از كنار من گذشت و گفت: اى آمنه! كاهنان و  1 شعيره اسدى )گويا نام زنى كاهن است(

 بتها از پسر تو چه بر سرشان آمد. و مردى جوان و كشيده قامت و سخت سپيد چهره و نيکو لباسى را

ديدم كه فقط پنداشتم عبد المطلب است. او به من نزديك شد و نوزاد را گرفت و آب دهان خود را 

در دهان نوزاد انداخت و از او سخنانى پرسيد و نوزاد سخن گفت و من نفهميدم جز آنکه آن مرد به 

دانش و  نوزاد گفت: در پناه امان خدا و حفظ و نگهداشت او باشى. همانا من دل ترا از ايمان و

 بردبارى و يقين و عقل و شجاعت انباشتم.

ترين بشرى. خوشا بر آنکه از تو پيروى كند و واى بر آن كس كه از تو تخلف ورزد. آنگاه  تو گزيده

انبانى از حرير سپيد بيرون آورد و گشود و در آن مهر و خاتمى بود كه بر دوش نوزاد زد و گفت: 

روح قدس بدمم، و در او دميد و بر او پيراهنى پوشاند و گفت:  خدايم فرمان داده است كه بر تو از

 اين امان تو از آفات دنياست.

 خواندم. آمنه به من گفت: اين چيزى بود كه من ديدم، و من در آن هنگام خط مى

جامه پيامبر )ص( را كنار زدم و ديدم مهر نبوت ميان دوشهاى اوست، و اين موضوع را همواره 

م و فراموش كرده بودم و آن را به ياد نياوردم، تا روزى كه مسلمان شدم پيامبر )ص( داشت پوشيده مى

 2 آن را به ياد من آوردند.

                                                 
 در كمال الدين صدوق آمده است كه همزاد )تابع( شعيره اسدى را ديدم. م. .1
، كمال الدين صدوق و امالى آمده است و به نقل از آن دو در صفحه 175ديث با ذكر سلسله اسنادى كه چندان ارزشى ندارد، در صفحه اين ح .2

بحار االنوار، چاپ دار الکتب االسالميه ذكر شده است. مرحوم حاج شيخ عبد الرحيم ربانى در پاورقى همان صفحه بحار اظهار نظر  15جلد  256
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كرد و  اند: شيطان، كه نفرين خداوند بر او باد، از هفت آسمان عبور مى ( امام صادق )ع( فرموده1) 

گذشت، و چون رسول  مان مىچون عيسى )ع( متولد شد از عبور سه آسمان ممنوع شد و از چهار آس

زدند و  ها در آسمان مى خدا )ص( متولد شد از تمام هفت آسمان باز داشته شد و شيطانها را با ستاره

كه از   1شنيديم. عمرو بن اميه آن را از اهل كتاب مى رستاخيز است كه  قريش گفتند: اين نشانه برپايى

ستارگانى كه موجب راهنمايى و شناختن تابستان و داناتر مردم دوره جاهلى بود، گفت: بنگريد، اگر 

كنند، نشانه نابودى همه چيز است و اگر آن ستارگان پايدارند و  زمستان از يك ديگرند سقوط مى

يى رخ داده است. سحرگاه تولد پيامبر )ص(  آيد، كار تازه هاى ديگرى به صورت شهاب درمى ستاره

ن شدند و ايوان كسرى در آن شب شکست برداشت و چهارده تمام بتها به روى خود درافتاده و باژگو

 كنگره آن فرو ريخت.

هاى فارس كه هزار سال پيوسته روشن بود خاموش شد و موبد  درياچه ساوه خشك شد و آتشکده

كشند و از  موبدان آن شب در خواب ديد كه شتران سخت كوش و تناور اسبهاى عربى را يدك مى

 سرزمين آنان پراكنده شدند. رودخانه دجله گذشتند و در

و در آن شب نورى از جانب حجاز   2طاق ايوان كسرى هم از وسط شکست خورد و دجله طغيان كرد

پراكنده و به سوى خاور كشيده شد و به خاوران رسيد. تمام تختهاى پادشاهان جهان در آن شب 

علم جادوگران از ايشان گرفته  توانست سخن بگويد. باژگونه شد. زبان پادشاه آن روز بند آمد و نمى

يى در عرب باقى نماند مگر اينکه همزادش از او در  شد و سحر ساحران باطل گرديد و هيچ زن كاهنه

فرمايد:  حجاب قرار گرفت و قريش ميان عرب بزرگ و به آل اهلل معروف شدند. امام صادق )ع( مى

 گفتند.  مىبه آنان از اين جهت كه در بيت اهلل الحرام بودند آل اهلل

گويد: به خدا سوگند چون فرزندم متولد شد، دستها را بر زمين نهاد و سرش را به سوى  ( آمنه مى1) 

آسمان بلند كرد و به آن نگريست و نورى از من سر زد كه همه چيز را روشن ساخت و در همان نور 
                                                                                                                                                                      

دهم كه به نقل كتابهاى مهم تراجم رجال و شرح  ه اين حديث از طريق عامه روايت شده است. عالوه بر اظهار نظر آن استاد فقيد تذكر مىاند ك كرده

، اصابه ابن حزم، ص 4، ج 1، بخش 1حال اصحاب، عباس عموى پيامبر )ص( دو يا سه سال از آن حضرت بزرگتر بوده است، )طبقات ابن سعد، ص 

رسد. احتماال اين گونه احاديث را  ، در حاشيه اصابه( و نقل اين گونه مطالب از او صحيح به نظر نمى3، ج 94استيعاب ابن عبد البر، ص ، 2، ج 271

 اند. م. براى بيان اهميت عباس، در دوره حکومت عباسيان بدون توجه جعل و وضع كرده
 شخص در جنگ بدر اسير و بعدها مسلمان شده است. م.ميالدى است. اين  675ظاهرا عمرو بن اميه ضمرى درگذشته  .1
گويد: يعنى دجله  اند و ياقوت حموى مى براى دجله در متن صفت عوراء يا غوراء هم آمده است كه مرحوم عالمه مجلسى در بحار توضيح داده .2

 در منطقه بصره. م.
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ام بگذار. آنگاه نوزاد را گفت: همانا كه تو سرور مردم را زاييدى. او را محمد ن شنيدم سروشى مى

پيش عبد المطلب آوردند كه ببيند و سخنان آمنه به اطالع او رسيده بود، كودك را در دامن خود نهاد 

سپاس خداوندى را كه به من اين پسر فرخنده و پاكيزه سرشت را عنايت ( »2و اين ابيات را خواند: )

 «رد.فرمود، كه در گهواره هم بر كودكان سرورى و برترى دا

  1المطلب نوزاد را به اركان كعبه ماليد و براى او كنار كعبه دعا كرد و براى او اشعارى سرود. ( عبد1)

گويد و ابليس كه نفرين خداوند بر او باد چنان فريادى برآورد كه همه شيطانها پيش او جمع شدند و 

ى بر شما كه از ديشب گفتند: اى سرور ما! چه چيزى چنين ترا ناراحت كرده است؟ گفت: اى وا

آسمان و زمين دگرگون شده و شگفتيها در آنها پديد آمده است و بدون ترديد در زمين حادثه 

يى رخ نداده است. برويد و بنگريد  بزرگى رخ داده است كه از هنگام بر شدن عيسى )ع( چنين حادثه

 ى نيافتيم.چه اتفاقى افتاده است. آنان پراكنده شدند و باز آمدند و گفتند: چيز

ابليس گفت: من خود بايد براى اين كار بروم و سپس همه جهان را زير پا گذاشت و در آن به گردش 

پرداخت. همين كه به منطقه حرم رسيد آن را آكنده و حفاظت شده به فرشتگان ديد و چون خواست 

است از جانب وارد حرم شود، بر او بانگ زدند و برگشت و خود را به شکل گنجشکى درآورد و خو

خواهى كه خدايت نفرين كناد. ابليس به جبريل  كوه حرا وارد شود جبريل به او بانگ زد: چه مى

 پرسم كه اين چه حادثه است كه امشب در زمين رخ داده است؟ گفت: گفت: فقط سخن از تو مى

مرا در امت او يى است؟ گفت: نه. پرسيد: آيا  محمد )ص( متولد شد. ابليس گفت: آيا مرا از او بهره

 2يى است؟ گفت: آرى، گفت: به همين خوشنودم.  بهره

( امام صادق )ع( فرموده است: جبرئيل به حضور پيامبر )ص( آمد و گفت: اى محمد! خداوندت 2) 

فرمايد: من آتش را بر پشتى كه ترا فرو ريخته و رحمى كه ترا برداشته و دامنى  رساند و مى سالم مى

ت حرام كردم. پيامبر )ص( فرمود: اى جبرئيل! اين سخن خود را توضيح بده. كه ترا پرورانده اس

گفت: پشتى كه ترا فرو ريخته، عبد اهلل بن عبد المطلب است و رحمى كه ترا برداشته، آمنه دختر 

 3 وهب است و دامنى كه ترا پرورانده، دامن ابو طالب و فاطمه بنت اسد است.

                                                 
، سيره ابو الفداء، 1، جلد 208بيهقى، چاپ مدينه منوره مراجعه شود و به صفحه  ، دالئل النبوة1، جلد 92براى اطالع از نمونه اين اشعار به صفحه  .1

 ميالدى، بيروت. م. 1976چاپ 
 بحار االنوار آمده است. م. 15جلد  257با ذكر اسناد در امالى صدوق )رضی اهلل عنه( و به نقل از آن در صفحه  .2
 بحار االنوار آمده است. م. 15جلد  108، در صفحه در معانى االخبار و امالى صدوق و به نقل از آن دو .3
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بهشت بود، شما  از پيامبر )ص( پرسيده شد: آنگاه كه آدم )ع( در( امام صادق )ع( فرموده است: 3)

كجا بوديد؟ فرمود: در پشت )صلب( او بودم و آنگاه كه در پشت پدر خود نوح بودم، همراه او 

سوار كشتى بودم و چون پدرم ابراهيم )ع( را در آتش افکندند، بر پشت او بودم. هرگز هيچ يك از 

اند و همواره خداوند متعال مرا از پشتهاى پاكيزه به  شرع و آيين نکردهنياكان من ازدواج بر خالف 

ام، تا آنکه خداوند متعال از من  رحمهاى پاكيزه و پاك منتقل فرموده و همواره راهنما و رهنمون بوده

پيمان پيامبرى گرفت و ميثاق مرا براى اسالم استوار فرمود و همه صفات مرا روشن فرمود و نام مرا 

ورات و انجيل ثبت كرد و مرا به آسمان خود برد و براى من نامى از نام خود مشتق ساخته است. در ت

 1 امت من ستايشگرانند، صاحب عرش محمود است و من محمدم.

گويد: به كعب االحبار در حضور معاويه گفتم: شما تولد پيامبر )ص( را چگونه  مى 2( ليث بن سعد1) 

ايد؟ كعب نخست به معاويه نگريست تا  )عترت( آن حضرت فضيلتى يافته ايد و آيا براى خاندان ديده

دانى  خداوند چنين به زبان معاويه آورد كه گفت: اى ابو اسحاق! آنچه مى  3 خواهد. ببيند او چه مى

ام و  بگو. كعب گفت: من هفتاد و دو كتاب و صحيفه را كه همه از آسمان نازل شده است خوانده

ام و در همه آنها موضوع والدت رسول خدا و والدت عترت آن  انيال را هم خواندههاى د تمام صحيفه

حضرت آمده است. نام رسول خدا شناخته شده و مشهور است و هيچ كس پيامبر از مادر زاده نشده و 

اند مگر عيسى و احمد كه سالم و درودهاى خداوند بر آن دو باد و بر هيچ  فرشتگان بر او نازل نشده

هاى بهشتى زده نشده است مگر بر مريم و آمنه و فرشتگان بر هيچ زنى كه باردار شود  پردهآدمى 

هاى باردارى آمنه اين است كه چون آبستن شد  اند مگر بر مريم و آمنه و يکى از نشانه گماشته نشده

 درياها همزمينها و  سروشى در آسمانهاى هفتگانه ندا داد: مژده باد كه نطفه احمد )ص( بسته شد و در

يى كه پرواز  كند و هيچ پرنده يى كه حركت مى چنين سروشى ندا داد و در آن هنگام هيچ جنبنده

كند نبود مگر اينکه به اين امر آگاه شد. و شب والدت محمد )ص( در بهشت هفتاد هزار كاخ از  مى

به مناسبت والدت  ياقوت سرخ و هفتاد هزار كاخ از مرواريد آبدار ساخته شد و گفته شد اين كاخها

افراخته شد و به آن گفتند: آراسته شو و به اهتزاز درآى كه پيامبر اولياى تو زاده  -است. بهشت سر
                                                 

 بحار االنوار مراجعه فرماييد. م. 15جلد  22تا  10براى اطالع بيشتر از اين روايت و نظاير آن به صفحات  .1
هجرى باشد، چون  175و درگذشته  94تواند ليث بن سعد فهمى، متولد  به شرح حال اين شخص دسترسى پيدا نکردم. بدون ترديد اين شخص نمى .2

 هايى هم كه ذهبى در ميزان االعتدال آورده است، منطبق با اين شخص نيست. م. درگذشته است، و هيچ يك از ليث 32كعب در 
هجرى در شام  32اين كعب كه به كعب االحبار هم معروف است از علماى بزرگ يهود است كه به روزگار ابو بکر مسلمان شد و در سال  .3

 .درگذشت. م
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شد و از آن هنگام بهشت لبخند زد و تا روز رستاخيز لبخندزنان است. كعب چنين ادامه داد كه به من 

ر ماهيان است! هفتصد هزار دم دارد و اى از ماهيان دريا نامش طموسا و ساال خبر رسيده است كه ماهى

تصد هزار رود كه هر يك بزرگتر از دنياست و هر گاو نر هف بر پشت آن هفتصد هزار گاو نر راه مى

 )ص(شادى تولد پيامبر كند.آن ماهى از ان را احساس نمىآن ماهى وجود ايششاخ زمردين سبز دارد! و

 1شد.  داشت همانا كه زمين زير و زبر مى ار نمىبه جنبش درآمد و اگر خداوند متعال او را پايد

( و به من خبر رسيده است كه در آن روز هيچ كوهى نبود مگر اينکه به كوههاى ديگر شادباش 1) 

گفت و كلمه ال اله اال اهلل بر زبان آورد و همه كوهها براى احترام و بزرگداشت پيامبر )ص( براى 

هاى خود به شادى تولد رسول خدا  چهل روز با شاخها و ميوه كوه ابو قبيس فروتنى كردند و درختان

كردند و ميان زمين و آسمان هفتاد ستون از نورهاى رنگارنگ كه هيچ كدام به  )ص( تقديس مى

ديگرى شبيه نبود، زده شد و چون به آدم )ع( مژده تولدش را دادند هفتاد برابر بر زيبايى او افزوده 

ده بود و در او اثر گذاشته بود، با مژده والدت محمد )ص( آن اثر و شد. او كه تلخى مرگ را چشي

افسردگى از او برداشته و مرتفع شد، و به من خبر رسيده است كه جويبار كوثر در بهشت به تالطم 

آمد و از خرمى هفتصد هزار كاخ از مرواريد و ياقوت نثار مولد محمد )ص( كرد. بر شيطان سخت 

و چهل روز در حصار قرار گرفت، و سريرش چهل روز در آب غرق بود و همه  گرفته و بند نهاده شد

گفت: اى  بتها به روى خود درافتادند و فرياد برآوردند و ولوله كردند و از كعبه آوايى شنيدند كه مى

او خاتم  قريش! مژده رسان و بيم دهنده براى شما آمد. عزت هميشگى و سود بزرگ همراه اوست و

بينيم كه عترت و خاندان او بهترين مردم پس از اويند، و تا هنگامى كه  ت، و در كتابها مىپيامبران اس

 رسد. از عترت او كسى در دنيا باشد همه مردم در امان خواهند بود و عذاب بر آنان نمى

معاويه گفت: اى ابو اسحاق! عترت او كيستند؟ كعب گفت: فرزندان فاطمه. معاويه چهره ترش كرد 

ى خود را به دندان گزيد و شروع به بازى كردن با ريش خود كرد. كعب گفت: صفت دو و لبها

كشند نيز  اند و بدترين مردم ايشان را مى شوند و آن دو پسران فاطمه يى كه شهيد مى جوجه

 كشد؟ گفت: مردى از قريش. معاويه برخاست و گفت: شناسيم. معاويه گفت: چه كسى آنها را مى مى

 د برخيزيم.خواهي اگر مى

                                                 
يى( آمده است. استاد فقيد آقاى حاج شيخ عبد  ترجمه آقاى كمره 601اول حديثى است كه در مجلس هشتاد و هشتم امالى صدوق )صفحه  .1

اند كه اينها از چيزهاى عجيب ساخته و پرداخته كعب االحبار و  بحار االنوار ضمن پاورقى مفيدى گفته 15جلد  292الرحيم ربانى در حاشيه صفحه 

 سراييهاى اوست. م. انهافس
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فرموده است: چون ساعت والدت رسول خدا  فرمايد: آمنه دختر وهب مى ( امام صادق )ع( مى1) 

)ص( نزديك شد، مرا سخت بيم گرفته بود. پرنده سپيدى را ديدم كه بال خود را بر قلب من كشيد و 

ست آوردند و تشنه بيم من از ميان رفت و در همان هنگام براى من آشاميدنى سپيدى كه پنداشتم شير ا

بودم، آن را نوشيدم و سخت روشن شدم. آنگاه زنانى بلند قامت چون سرو ديدم كه با من شروع به 

اند؟ سپس درد سختتر  سخن گفتن كردند. شگفت كردم و با خود گفتم: اينان از كجا جاى مرا دانسته

ناگاه چيزى همچون حرير شنيدم و  شد. من همواره صداى كسى را كه سپيد چهره و زيباروى بود مى

گفت: او را از  يى را شنيدم كه مى سپيد ديدم كه ميان آسمان و زمين را آكنده كرد و آواى گوينده

اند و در دستهاى ايشان  عزيزترين مردم بگيريد. آنگاه مردانى را ديدم كه ميان آسمان و زمين ايستاده

پرده از پيش چشم من برداشت و همه  ابريقهايى است، و آنگاه براى ساعتى پروردگار عز و جل

خاوران و باختران زمين را ديدم و سه رايت برافراشته ديدم، يکى در خاور، ديگرى در باختر و يکى 

بر بام كعبه. و چون رسول خدا )ص( متولد شد به سجده درافتاد و همچون كسى كه به درگاه خدا 

گام ابرى سپيد ديدم كه از آسمان فرود آمد تضرع كند، انگشت به سوى آسمان برافراشت. در اين هن

گويد: محمد را به خاور و باختر زمين و درياها  و او را پوشاند و آواى سروشى به گوشم رسيد كه مى

بگردانيد تا نام و صفات و صورتش را بشناسند. آنگاه ابر كنار رفت و فرزند خود را ديدم كه در 

زير آن حرير سبزى بود و سه كليد از مرواريد تازه در  جامه سپيدى از شير سپيدتر پيچيده است و

گفت: محمد )ص( كليدهاى نصرت و سود و پيامبرى را در دست گرفت.  دست داشت و سروشى مى

برگرفت و از نظر من براى مدت  سپس ابر ديگرى آمد كه از ابر نخست پرنورتر بود و او را در

گفت: محمد )ص( را در خاور و باختر جهان  ه مىبيشترى پوشيده ماند و آواى سروشى را شنيدم ك

بگردانيد و او را بر همه روحانيان جن و انس و پرندگان و جانوران ارائه دهيد. صفاى آدم و نرمى 

نوح و دوستى ابراهيم و زبان اسماعيل و كمال يوسف و مژده يعقوب و صداى داود و شکيبايى ايوب 

رزانى داريد. سپس آن ابر هم كنار رفت و من فرزندم را ديدم و پارسايى يحيى و كرم عيسى را به او ا

كه در دستش حرير سبزى بود و آن را تند در هم نورديد و گرفت و سروشى ندا داد: محمد )ص( 

تمام دنيا را گرفت. هيچ چيز باقى نماند مگر آنکه به تصرف او درآمد. سپس سه تن كه گويى 

شدند. در دست يکى از ايشان ابريقى بود كه از آن بوى درخشيد ظاهر  شان مى خورشيد از چهره

شد و در دست دومى طشتى از زمرد سبز بود كه چهار جانب  خوشى چون بوى مشك احساس مى
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داشت و بر هر جانب مرواريدى سپيد بود و سروشى گفت: اى حبيب خدا! اين جهان است، آن را 

محمد كعبه را گرفت. در دست شخص سوم بگير. و پيامبر )ص( وسط آن را گرفت و سروشى گفت: 

حرير سپيدى ديدم كه پيچيده بود. آن را گسترد و باز كرد و از آن خاتم و مهرى بيرون آورد كه 

 ماند. چشم بينندگان بر آن خيره و سرگردان مى

 آنگاه پسرم را با آن آب شستند و هفت بار از آن ابريق بر او آب ريختند و ميان دو دوش او را با آن

خاتم مهر زدند و او را در آن حرير پيچيدند و ساعتى او را ميان بالهاى خود گرفتند و كسى كه اين 

خواست برود، روى به فرزندم  داد رضوان بهشت بود. آنگاه برگشت و چون مى كارها را انجام مى

پاكيزه بزاد كرد و گفت: بر تو مژده باد اى مايه عزت اين جهانى و آن جهانى. و پيامبر )ص( پاك و 

 1 و پدر و مادرش در كودكى او درگذشتند.

( از عبد المطلب روايت است كه گفته است: شب تولد پيامبر )ص( در كعبه مشغول انجام اصالحى 1)

بودم. چون شب به نيمه رسيد ناگاه ديدم اركان چهارگانه كعبه به سوى مقام ابراهيم مايل شد و در 

به حال خود و بر پا ايستاد و از كعبه صداى تکبير عجيبى شنيدم كه مقام به حال سجده درآمد و سپس 

داد: اهلل اكبر، خداى محمد مصطفى. هم اكنون پروردگار من مرا از ناپاكيهاى مشركان و  ندا مى

پاك كرد. آنگاه بتها همچون پارچه شروع به تکان خوردن كردند و گويى هم   پليديهاى دوره جاهلى

نگرم كه خميده است. چون چگونگى خانه كعبه و بتها را ديدم نفهميدم چه  اكنون به بت بزرگ مى

گويم. نخست چشمهاى خود را ماليدم و با خود گفتم آيا خوابم يا بيدار و با خود گفتم هرگز  مى

خواب نيستم و بيدارم و سپس به سمت بطحاى مکه رفتم و از در بنى شيبه بيرون شدم و چون روى 

شود كه  ( اى سرور قريش! ترا چه مى1شود: ) میيدم از هر سوى به من گفته كوه صفا رسيدم، شن

توانستم پاسخ دهم و  چنين بيم زده و ترسانى؟ مگر در جستجوى تو هستند؟ و من از سرگردانى نمى

اند و همه  تمام همت من رسيدن پيش آمنه بود. ناگاه ديدم گويى همه پرندگان در خانه او جمع شده

اش بود، و همين كه چنين ديدم خود را  شرف بر خانه اوست و ابرى سپيد برابر حجرهكوههاى مکه م

يى پاسخ داد.  بر در خانه رساندم، ولى آنجا هيچ نشانى از زايمان نديدم. در زدم. آمنه با صداى آهسته

 گفتم: بشتاب و در را بگشاى. در را شخص آمنه گشود.

                                                 
 هجرى، چاپ افست بصيرتى قم آمده است. م. 346، اثبات الوصيه مسعودى، درگذشته 110اين روايت بدون هيچ تفاوتى در صفحه  .1
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درخشيد و آن پرتو را  ى بود كه پرتو محمدى در آن مىنخستين جاى چهره او كه چشم من افتاد جاي

شود كه ترسان هستى؟ آيا  نديدم. گفتم: اى آمنه من خوابم يا بيدار؟ گفت: بيدارى، ولى ترا چه مى

شود كه  در تعقيب و جستجوى تو هستند؟ گفتم: نه، ولى من امشب در بيم و ترس بسيارم و مرا چه مى

 بينم؟ ىات بود نم نورى را كه در چهره

گفت: وضع حمل كردم. گفتم: چه هنگام بار بر زمين نهادى كه بر تو نشانى از زايمان نيست؟ گفت: 

بينى، همين  ام مى آرى، به بهترين و آسانترين صورت بار بر زمين نهادم و اين پرندگان كه كنار حجره

خود ببرند و اين ابر هم كه  كه كودك را زاييدم از من خواستند كه او را به ايشان بسپرم تا به آشيان

 بينى همين خواسته را داشت. مى

توانى او  گفتم: اى آمنه! اكنون بياورش تا ببينمش. گفت: امروز ميان تو و او مانع خواهند شد و نمى

يى كه همچون نقره درخشان و به  را ببينى. گفتم: به چه سبب؟ گفت: همين كه او را زاييدم فرشته

اى آمنه! دقت كن اين پسر را تا سه روز به هيچ  ود بر من ظاهر شد و گفت:بلندى درخت خرمايى ب

 كس از آفريدگان و بنى آدم نشان مده.

كشم و گر نه نخست  من شمشير خود را كشيدم و گفتم: كودك را بياور كه ببينم و گر نه ترا مى

دانى و او.  ت مىخود خواهم چنان كنم، گفت: خودم را خواهم كشت. آمنه چون ديد به راستى مى

گفتم: كجاست؟ گفت: در اين خانه است. در جامه پشمينه سپيدى پيچيده است. و زير آن پارچه حرير 

سبزى است. همين كه خواستم وارد خانه شوم، از درون خانه مردى بيرون آمد و گفت: كجا 

يى را  دميزادهمحمد )ص( بنگرم. به من گفت: برگرد كه هيچ آ  خواهم به پسرم روى؟ گفتم: مى مى

گويد: من شروع به  راهى براى ديدار او نيست تا ديدار فرشتگان از او تمام شود. عبد المطلب مى

لرزيدن كردم و شمشير را از دست افکندم و براى اينکه اين خبر را به قريش بدهم بيرون آمدم. ولى 

 1يى به زبان آورم.  كلمهخداى عز و جل قدرت سخن گفتن را از من گرفت و هفت شبانروز نتوانستم 

م.(  -( ميالد پيامبر )ص( روز جمعه هفدهم ربيع االول عام الفيل )سال حمله ابرهه با فيل به مکه1) 

تر  بوده است و گفته شده است، روز جمعه دوازدهم ماه ربيع االول بوده است و روايت نخست صحيح

 2تر است.  و معروف

                                                 
د شود اثبات الوصيه در اختيار و مور اثبات الوصيه مسعودى بدون هيچ كم و كاستى آمده است، و معلوم مى 112اين روايت هم در صفحه  .1

 استفاده فتال بوده است و اين موضوع در خور دقت است. م.
خوانندگان گرامى توجه دارند كه برخى از بزرگان علماى شيعه مانند شيخ كلينى تولد حضرت ختمى مرتبت )ص( را دوازدهم ربيع االول  .2

 ، چاپ علميه اسالميه، تهران(.323، ص 2اند )اصول كافى، ج  دانسته
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يى آفريد و از پشتى به پشت  نطفه مرا از مرواريد سپيد اندوخته اند: خداوند ( پيامبر )ص( فرموده2) 

ديگر منتقل فرمود تا به پشت عبد المطلب رسيد و آن به دو نيم شد نيمى به پشت عبد اهلل و نيمى به 

پشت ابو طالب رسيد. من از عبد اهلل هستم و على از ابو طالب است و اين است معنى گفتار خداوند كه 

و او خدايى است كه بشر را از آب )نطفه( آفريد و براى او خويشى و بستگى ازدواج »فرموده است: 

 1 «قرار داد و خداى تو بر هر چيز تواناست.

اش در زمين جا گرفت. زمين را مقدس كرد، تا  درود بر آن كس كه چون جسم پاك و پاكيزه( »3) 

 «ر گنبد رخشان سپيد و سالم بر گور.درخشد درود بر نژادگان باد و سالم ب هنگامى كه خورشيد مى

 مجلس ششم در باره رحلت سرور ما محمد مصطفى )ص(

در شصت و سه  ( بدان كه پيامبر )ص( روز دوشنبه، بيست و هشتم صفر سال دهم از هجرت خود،5)

. گفته شده است رحلت ايشان در ماه ربيع 2 سالگى و در حالى كه مسموم شده بودند رحلت فرمودند

 بوده است و همان قول اول صحيح و مورد اعتماد است و قول دوم شاذ است.االول 

( و چون آن حضرت رحلت فرمود افراد خاندان و اصحاب در محلى كه بايد دفن شود اختالف 1) 

نظر پيدا كردند. برخى گفتند: بايد ايشان را در بقيع به خاك سپرد، و برخى ديگر گفتند: بايد در 

خداوند پيامبر خود را در بهترين نقطه زمين قبض  امير المؤمنين )ع( فرمود:صحن مسجد دفن كرد. 

روح فرموده است و شايسته است كه در همان نقطه كه قبض روح شده است به خاك سپرده شود. 

 .3 همگان با پيشنهاد آن حضرت موافقت كردند و پيکر پاك پيامبر )ص( در حجره خودشان دفن شد

ه دو مرد از قريش به حضور امام چهارم على بن الحسين )ع( آمدند. امام ( روايت شده است ك2) 

فرمود: آيا براى شما از پيامبر )ص( سخن بگويم؟ گفتند: آرى از ابو القاسم )ع( براى ما سخن بگوى. 

فرمود: سه روز پيش از رحلت رسول خدا )ص( جبريل )ع( به حضور  فرمود: از پدرم شنيدم كه مى

ت: اى احمد! خداى عز و جل مرا براى بزرگداشت و گراميداشت تو فرستاده است و ايشان آمد و گف

 پرسد، هر چند خودش به آن از تو داناتر است. به ويژه از تو در باره چيزى مى

                                                 
بحار االنوار، چاپ دار الکتب االسالميه كه از منابع كهن چون  35جلد  360تر در مورد اين روايت مراجعه فرماييد به: صفحه براى اطالع بيش .1

 تفسير فرات بن ابراهيم و عمدة و كشف الغمه و روضة الواعظين همين روايت و روايات ديگرى را آورده است.
 م وفات رسول خدا سال يازدهم نوشته شده است. م.بعدها كه مبناى سال هجرى محرم شده است، هنگا .2
هاى ديگرى از اين روايت و پيشنهاد على )ع( كه به وصيت رسول خدا )ص( بوده است. مراجعه فرماييد به اصول  براى اطالع بيشتر از نمونه .3

 ، چاپ علميه اسالميه و به اعالم الورى طبرسى. م.1، ج 343كافى، ص 
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يابى؟ پيامبر فرمود: اى جبريل! خود را افسرده و  فرمايد: اى محمد! خود را چگونه مى خدايت مى

پس از آن جبريل همراه فرشته مرگ به حضور پيامبر آمد و فرشته ديگرى  يابم. سه روز اندوهگين مى

از كه نامش اسماعيل و از ساكنان هوا و گماشته بر هفتاد هزار فرشته بود همراهشان بود. جبريل پيش 

گراميداشت تو فرستاده اى بزرگداشت وخداوند متعال مرا برآن دو شروع به سخن گفتن كرد وگفت:

يابى؟  فرمايد: خود را چگونه مى تر است و مى پرسد كه خود بر آن آگاه زى را مىاست و از تو چي

يابم. در اين هنگام فرشته مرگ اجازه ورود  فرمود: اى جبريل! خويشتن را افسرده و اندوهگين مى

خواهد. از هيچ  مرگ است كه از تو اجازه ورود مى  خواست و جبريل گفت: اى احمد! اين فرشته

تو اجازه نگرفته است واز هيچ كس پس از تو اجازه نخواهد خواست. رسول خدا فرمود: كس پيش از 

به او اجازه ورود بده و جبريل )ع( به فرشته مرگ اجازه ورود داد. او درآمد و برابر پيامبر ايستاد و 

ه تو من فرمان داده است در آنچ اى احمد! همانا خداوند متعال مرا پيش تو فرستاده است و به گفت:

ويى فرمانبردار باشم. اگر خود فرمان دهى كه جانت بازستانم، باز خواهم ستد و اگر ناخوش داشته يگم

كنى؟ گفت: آرى به  اى فرشته مرگ آيا چنين مى باشى اين كار را رها خواهم كرد. پيامبر فرمودند:

گام جبريل گفت: اى من فرمان داده شده است كه به هر چه فرمان دهى فرمانبردار باشم. در اين هن

گويد: يعنى خداوند اراده فرموده  مى 1احمد! خداى عز و جل مشتاق ديدار تو است. شيخ امام و سيد 

است كه در بهشت باشى. و پيامبر )ص( به فرشته مرگ فرمود: كار خود را انجام بده. جبريل گفت: 

 ز جهان تو بودى.نهم كه همانا تمام نياز من ا اين آخر بار است كه پاى بر زمين مى

پروردگار بر او و عترت پاكش باد رحلت فرمود و جان  ون رسول خداى كه درودها و سالم( و چ1) 

درود ( »2گفت: ) ديدند و چنين مى پاكش به جنان پر كشيد. آواى تسليتى شنيدند و شخص آن را نمى

ا روز رستاخيز دريافت همانا پاداشهاى خود رهمه كس چشنده مرگ است و 2و رحمت خدا بر شما باد.

 داريد. همانا خداى خود بهترين تسکين از هر سوگ و سوگوارى است و بهترين جانشين هر نابود مى

شونده و بهترين جبران هر چيزى است كه از دست برود. به خداوند اعتماد كنيد و از او اميد داشته 

و سالم و رحمت و بركات  باشيد كه مصيبت زده و سوگوار كسى است كه از پاداش محروم گردد

 3 دانيد اين تسليت دهنده كيست؟ اين خضراست. امير المؤمنين فرمود: آيا مى« خداوند بر شما باد.

                                                 
 هجرى است. م. 436م الهدى، درگذشته منظور سيد مرتضى عل .1
 هم آمده است. م.« اى اهل بيت»در طبقات ابن سعد پس از اين  .2
، جلد دوم، بخش دوم، از قول امام صادق )ع( آمده است و هم در امالى شيخ صدوق و به 48اين روايت به طور كامل در طبقات ابن سعد، صفحه  .3

 چاپ دار الکتب آمده است. م.بحار،  22جلد  504نقل از آن در صفحه 
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ياسر برخاست و   ( ابن عباس گفته است: در بيمارى پيامبر كه يارانش حضور داشتند، عمار بن3)

ه كسى از ما ترا بايد غسل دهد؟ گفت: پدر و مادرم فداى تو باد اى رسول خدا! چون رحلت كردى چ

كند مگر اينکه فرشتگان  فرمود: على بن ابى طالب )ع( و او آهنگ شستن هيچ يك از اعضاى من نمى

 دهند. عمار گفت: ياريش مى

 گزارد؟ پدر و مادرم فدايت باد، چون رحلت كردى چه كسى از ما بر تو نماز مى

ه على )ع( فرمود: اى پسر ابى طالب! چون ديدى فرمود: آرام باش كه خدايت رحمت كناد. آنگاه ب

كه جان از پيکر من دورى گزيد مرا غسل بده و نيکو غسل بده و مرا در همين دو جامه )مالفه( ام 

هاى سپيد مصرى و يك برد يمنى، كفنم را گرانبها نکنى. و سپس جسدم را  كفن كن، يا در پارچه

كننده  كس كه بر من نماز خواهد گزارد، خداوند جبرانبرداريد و مرا بر لبه گورم نهيد و نخستين 

گزارد، )اين موضوع مثل آن است كه خداوند فرموده  است كه از فراز عرش خود بر من نماز مى

فرستند و در مورد خداوند فراز و نشيب  است: به تحقيق كه خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى

شمار از فرشتگان كه شمار آنان را  سرافيل در گروههايى بىمطرح نيست(، سپس جبريل و ميکائيل و ا

گزارند، سپس فرشتگان گرد عرش و سپس ساكنان هر يك از  داند نماز مى جز خداوند كس نمى

فرستند. و  كنند و درود مى آسمانها و پس از ايشان همه افراد خاندانم و زنان و خويشاوندانم اشاره مى

خروش برآوردن بيازارند. آنگاه فرمود: اى بالل! مردم را فرا خوان و  مبادا كه مرا با صداى گريه و

يى بر سر پيچيده و به كمان خويش تکيه  چون مردم فرا آمدند، رسول خدا )ص( در حالى كه عمامه

داده بود آمد و به منبر رفت و نخست ستايش و نيايش خداوند را به جا آورد و سپس چنين فرمود: 

من براى شما چگونه پيامبرى بودم؟ آيا ميان شما جهاد نکردم؟ آيا دندانهاى  ( اى گروه ياران!1)

ام روان نشد، تا آنجا كه ريش مرا  پيشين من نشکست؟ آيا پيشانى من آسيب نديد؟ آيا خون بر چهره

رنگين ساخت؟ آيا با نادان قوم خود تحمل سختى و رنج نکردم؟ آيا سنگ گرسنگى بر شکم خويش 

آرى اى رسول خدا! سخت گرفتار و در راه خداوند شکيبا و پايدار بودى و از انکار  نبستم؟ گفتند:

فرمودى. خدايت از سوى ما برترين پاداش را عنايت فرمايد. پيامبر  كردن آزمون خداوند نهى مى

فرمود: و خداوند به شما هم پاداش نيکو دهاد. آنگاه فرمود: همانا پروردگار من عز و جل چنين حکم 

دهم كه  ه و سوگند خورده است كه از ستم ستمکاران در نگذرد. اكنون شما را به خدا سوگند مىداد
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محمد ستمى شده است برخيزد و قصاص گيرد كه قصاص در اين خانه دنيا   به هر يك از شما از سوى

 تر از قصاص در خانه ديگر است كه در محضر فرشتگان و پيامبران باشد. براى من دوست

برخاست و گفت: اى رسول خدا! پدر و مادرم فداى تو  1مردم مردى به نام سوادة بن قيس از كناره

گشتى من به استقبال تو آمدم و شما سوار بر ناقه عضباى خود  باد. در آن هنگام كه از طايف بازمى

 بوديد و تازيانه دراز و باريك در دست شما بود.

ى تازيانه به شکم من خورد و ندانستم كه اين كار بر عمد تازيانه را بلند كردى و آهنگ ناقه داشتى، ول

برم كه عمدا اين كار را كرده باشم و فرمودند: اى بالل  بود يا از خطا. پيامبر فرمودند: به خدا پناه مى

( بالل از مسجد بيرون آمد و در 1برخيز و به خانه فاطمه )ع( برو و تازيانه باريك و بلند مرا بياور. )

مدينه بانگ برداشته بود كه اى مردم! كيست كه پيش از رستاخيز از خود دادخواهى كند هاى  كوچه

 و تن به قصاص در دهد؟

 خواهد. بالل به خانه فاطمه )ع( آمد و گفت: برخيز پدرت تازيانه باريك و بلند را مى

ه امروز روز تازيانه فاطمه كه از خدايش سالم باد ناله برآورد كه اى بالل! پدرم را با تازيانه چه كار؟ك

گويد؟  دانى كه پدرت به منبر رفته است و با اهل دين و دنيا بدرود مى نيست. بالل گفت: مگر نمى

فاطمه كه از خدايش سالم باد ناله برآورد و گفت: اى واى از اين اندوه. اندوه بر تو اى پدر جان! 

د بود، اى محبوب خداوند و محبوب ديگر چه كسى بر مستمندان و بينوايان و در راه ماندگان خواه

دلها؟ و تازيانه را به بالل داد و او آن را به پيامبر )ص( رساند. رسول خدا فرمود: اين پير مرد كجا 

رفت؟ گفت: پدر و مادرم فداى تو باد همين جايم. رسول خدا )ص( فرمود: بيا و قصاص كن تا 

رماى و پيامبر )ص( جامه از شکم خود كنار راضى شوى. پيرمرد گفت: شکم خود را براى من برهنه ف

فرمايى لبهاى خود را بر  زد. پيرمرد گفت: اى رسول خدا پدر و مادرم فدايت باد. آيا اجازه مى

شکمت نهم؟ و چون اجازه فرمود پيرمرد گفت: من به اين موضع شکم رسول خداى از آتش دوزخ در 

خواهى قصاص بگيرى؟ گفت: حتما  كنى يا مى ىبرم. پيامبر فرمودند: آيا عفو م رستاخيز پناه مى

 ( آنگاه1درگذشت. )  بخشم و رسول فرمود: پروردگارا از سواده در گذر همچنان كه از پيامبرت مى

فرمود: پروردگارا! امت محمد را  میرسول خدا )ص( برخاست و به خانه ام سلمه رفت در حالى كه 

 ر.از آتش سالمت بدار و حساب ايشان را آسان بگي

                                                 
، به 2، ج 95اصابه، به صورت سوادة بن عمرو و در اصابه ابن حجر، ص  2جلد  117نام اين شخص در استيعاب ابن عبد البر، حاشيه صفحه  .1

 ، نيز سواد بن غزيه است. م.2، ج 374صورت سواد بن غزيه انصارى و در اسد الغابه ابن اثير، ص 
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بينم؟ فرمود: در  شود كه شما را اندوهگين و رنگ پريده مى ام سلمه گفت: اى رسول خدا! مرا چه مى

اين ساعت خبر مرگ مرا دادند. از من بر تو در اين جهان درود باد و از اين پس ديگر آواى محمد را 

يعنى اندوه بر تو.  كند، آن را جبران نمىه گفت: واى بر اندوهى كه هيچ چيزشنوى. ام سلم هرگز نمى

پيامبر فرمودند: روشنى ديدگان و محبوب دلم فاطمه را فراخوانيد و حال پيامبر سنگين شد. در اين 

 ات باشد. ام سپر بالى چهره گفت: جان من فداى جان تو و چهره هنگام فاطمه )ع( آمد در حالى كه مى

بينم كه از جهان جدا  نگرم و مى گويى كه بر تو مى ( پدر جان! آيا با من يك كلمه سخن نمى2) 

اند. پيامبر فرمودند: دخترك عزيزم! از تو جدا  بينم كه لشکرهاى مرگ ترا فرو گرفته شوى و مى مى

شوم و از من بر تو درود باد. گفت: پدر جان! روز رستاخيز ديدارگاه كجاست؟ فرمود: به هنگام  مى

 حساب. گفت: اگر به هنگام حساب نبينمت؟ گفت:

كنم. گفت: اگر آنجا ترا نبينم؟ فرمود: كنار پل صراط كه آنجا  كه براى امت خود شفاعت مى آنجا

جبرئيل در سمت راست و ميکائيل در سمت چپ و فرشتگان پشت سرم و پيش رويم خواهند بود و 

دارند كه پروردگارا! امت محمد را از آتش سالمت بدار و حساب را بر ايشان  همگان بانگ بر مى

 بگير. فاطمه )ع( پرسيد:آسان 

مادرم خديجه كجاست؟ فرمود: در كاخى كه آن را درهايى به بهشت است و آنگاه حال پيامبر سخت 

 شد. بالل وارد خانه شد و بانگ برداشت: نماز، خدايت رحمت آورد.

بن  پيامبر )ص( براى نماز بيرون آمد و نمازى سبك با مردم نهاد و فرمود: على بن ابى طالب و اسامة

يك دست بر دوش على )ع( و دست ديگر بر دوش اسامه نهاد و فرمود: مرا به  1 زيد را فراخوانيد.

خانه فاطمه بريد. رسول خدا را آنجا بردند و سر بر دامن دختر خويش نهاد. در اين هنگام حسن و 

ن ما فداى جان گفتند: جا كردند و مى تابى مى گريستند و بى حسين كه درود خداوند بر هر دو باد مى

تو باد و چهره ما سپر بالى چهره تو باد. پيامبر فرمودند: اى على! اين دو كيستند؟ گفت: دو پسرت 

 (1گريست. ) مى تر حسن و حسين. رسول خدا آن دو را در آغوش گرفت و بوسيد. امام حسن سخت

مرگ فرود آمد و  على فرمود: حسن آرام بگير كه بر رسول خدا دشوار است. در اين هنگام فرشته

 گفت: اى رسول خدا! سالم و درود بر تو باد.

                                                 
اسامه در آن هنگام بيرون از مدينه بود و براى رفتن به جنگ اردو  اند: شيخ عبد الرحيم در حاشيه بحار ذيل اين حديث نوشته مرحوم آقاى حاج .1

 زده بودند. م.
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پيامبر )ص( پاسخ او را داد و فرمود: مرا به تو نيازى است. فرشته مرگ پرسيد: اى رسول خدا! نياز 

شما چيست؟ فرمود: اينکه جان مرا نستانى تا جبرئيل برسد. من بر او سالم دهم و او بر من سالم دهد. 

گفت: آوخ بر از دست دادن محمد بيرون رفت. جبرئيل در هوا به او  لى كه مىفرشته مرگ در حا

رسيد و پرسيد: آيا محمد )ص( را قبض روح كردى؟ گفت: نه از من خواست كه او را قبض روح 

بينى كه  نکنم تا ترا ببيند و تو بر او سالم دهى و او بر تو سالم دهد. جبرئيل گفت: مگر نمى

اى ورود روح محمد )ص( گشوده است و فرشتگان براى رويارويى با روح هاى آسمان بر دروازه

اند؟ جبرئيل فرود آمد و گفت: اى ابو القاسم! درود بر تو باد. پيامبر پاسخ  محمد خويشتن را آراسته

سالمش را داد و فرمود: اى حبيب من! به من نزديك شو. جبرئيل نزديك شد. فرشته مرگ باز آمد. 

سفارش خداوند را در مورد قبض روح محمد )ص( به جاى آور. در اين حال  جبرئيل بدو گفت:

جبرئيل بر سمت راست و ميکائيل بر سمت چپ رسول خدا بودند و فرشته مرگ شروع به قبض روح 

 رسول خدا كرد.

به هنگام   فرمود: نگريست و مى شد، به جبرئيل مى و هر گاه پارچه از چهره رسول خدا بر كنار مى

ميرند، و همه  ميرى و آنان هم مى همانا كه تو مى»گفت: اى محمد  مرا رها مکنى و جبريل مى سختيها

 1 «كس چشنده مرگ است.

( از عبد اهلل بن عباس روايت شده است كه پيامبر )ص( در بيمارى مرگ خود فرمود: محبوب مرا 2) 

پيامبر )ص( روى از آنان پيش من فراخوانيد. يکى دو مرد را يکى پس از ديگرى فرا خواندند و 

كنيم پيامبر )ص( غير او  برگرداند. به فاطمه )ع( گفته شد برخيز و على )ع( را بياور كه گمان نمى

كس ديگرى را بخواهد. فاطمه به على پيام فرستاد و چون على آمد پيامبر )ص( دستش را گرفت و او 

اين هنگام حسن و حسين كه درود خداوند را باالى سر خود نشاند. دوباره حال پيامبر سنگين شد. در 

 گريستند و خود را بر پيکر پاك پيامبر افکندند. بر ايشان باد آمدند. با ناله و فرياد مى

آن دو را بردارد و كنار برد. پيامبر )ص( به خود آمد و فرمود: اى على! بگذار تا  على )ع( خواست

ا و بگذار كه من از ديدار آن دو بهره گيرم و آن من رايحه آن دو را استشمام كنم و آن دو رايحه مر

شوند  شود و با ستم كشته مى دو از ديدار من بهره ببرند. همانا كه به آن دو به زودى پس از من ستم مى

                                                 
آن  امالى صدوق )رضی اهلل عنه( و به نقل از 379تا  376اين روايت به همين تفصيل و بدون هيچ كم و كاستى و با ذكر سلسله اسناد در صفحات  .1

 بحار چاپ مکتبة االسالميه آمده است. م. 22جلد  511تا  507در صفحات 
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كس كه بر ايشان ستم كند و اين سخن را سه بار تکرار فرمود. آنگاه دست على و نفرين خداوند بر هر

يى( كه بر روى آن حضرت بود وارد كرد  يى )مالفه و على را زير جامه)ع( را گرفت و آن را كشيد 

گفت تا جان مقدسش از تن بيرون شد.  و دهان بر دهان على نهاد و مدتى با او همچنان آهسته سخن مى

على )ع( سر از زير آن مالفه بيرون آورد و فرمود: خداوند پاداش شما را در مصيبت از دست دادن 

و بزرگ فرمايد و صداى ناله و گريه از حاضران برخاست. به امير المؤمنين على )ع(  پيامبرتان افزون

كرد؟  فرمود و چه رازى را بيان مى گفته شد: هنگامى كه سر در زير جامه پيامبر داشتى با تو چه مى

 1 شد. فرمود: هزار باب از علم به من آموخت كه از هر يك هزار باب ديگر گشوده مى

ل خدا )ص( به هنگام رحلت شصت و سه سال و مدت پيامبرى ايشان بيست و سه سال ( عمر رسو1) 

درود بر آن كس كه ( »2بود، سيزده سال در مکه و ده سال در مدينه. شاعر چنين سروده است: )

درخشد سالم  اش در زمين قرار گرفت زمين را مقدس كرد. تا خورشيد مى چون پيکر پاك و پاكيزه

 «بر آن گنبد رخشان و درود بر آن آرامگاه باد.بر پاكان و سالم 

بر هر كس »  ( و فاطمه )ع( پس از مرگ پدرش كه درودهاى خدا بر او باد چنين سروده است:3) 

يى نبويد. اندوههايى بر  كه تربت احمد را ببويد، سزاوار است كه ديگر در روزگاران مشك و غاليه

 2 «شوند. ن شب تيره و تار مىمن فرو ريخت كه اگر بر روزها فرو ريزد چو

 در وصف پیامبر )ص(

مسجد كوفه  در( روايت است كه مردى به حضور امير المؤمنين على )ع( در حالى كه ايشان 5) 

ت پيامبر را حمايل شمشير بر خود پيچيده و نشسته بود آمد و گفت: اى امير المؤمنين! براى من صف

 م. فرمود:نگر چنان بيان كن كه گويى خودم او را مى

پيامبر )ص( داراى چهره گلگون )سرخ و سپيد(، چشمان درشت مشکى و موهاى نسبتا صاف »آرى، 

هاى هموار بود. موهاى بدنش كم پشت و از بيخ گلو تا نافش رشته باريك مويى نرم چون نى  و گونه

چون راه باريك رسته بود و بر سينه و شکمش موى ديگرى وجود نداشت. دست و پايش ستبر بود و 

فرمايد. هنگامى كه به سويى  رفت اندكى به جلو خميده بود، گويى در فراز و نشيب حركت مى مى
                                                 

 اين روايت ابن عباس هم دنبال روايت قبلى در همان صفحات امالى و بحار االنوار آمده است. م. .1
ده نخورد، ولى در منابع بعد در صفحه اين دو بيت كه مشهور است از حضرت زهرا سالم اهلل عليهاست در منابع قبل از روضة الواعظين به چشم بن .2

فصول المهمه ابن صباغ مالکى،  148به امير المؤمنين على )ع( يا فاطمه زهرا )ع( و در صفحه  734عيون االثر ابن سيد الناس، درگذشته  1جلد  340

 اند. م. از قول حضرت على نقل شده، كه حضرت زهرا سروده 855درگذشته 
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شد. قامتى معتدل داشت كه نه بلند بود و نه كوتاه.  فرمود، با تمام بدن به آن سو متوجه مى توجه مى

تازه خوشبوتر بود.  هاى مرواريد بود و بوى عرق بدنش از مشك اش چون دانه هاى عرق بر چهره دانه

 1 «ام. درودهاى خداوند بر او و خاندانش باد. نه پيش از او و نه بعد از او مانند او نديده

  مجلس هفتم در باره تولد امیر المؤمنین على علیه السالم

( روايت شده است كه امير المؤمنين على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف، وصى رسول 2) 

فه آن حضرت، امام عادل و سيد مرشد و صديق اكبر، سرور همه اوصياء و امام يکتا خدا و خلي

اش ابو الحسن است، در مکه و داخل بيت الحرام به روز جمعه سيزدهم رجب سى سال  پرستان كه كنيه

پس از سال فيل متولد شد و مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف است و او نخستين بانوى 

 2است كه براى مردى هاشمى فرزند آورده است. هاشمى 

همراه عباس بن عبد المطلب و گروهى از خاندان عبد العزى كنار كعبه  گويد: ( يزيد بن قعنب مى1)

نشسته بوديم كه فاطمه دختر اسد، مادر امير المؤمنين، در حالى كه نه ماهه به على )ع( آبستن بود آمد 

 فاطمه گفت:و او را درد زايمان گرفته بود. 

پروردگارا! من به تو و به فرستادگان و كتابهاى ايشان مؤمنم و گفتار نياى بزرگوار خودم ابراهيم 

 كنم و او اين خانه عتيق را ساخته است. خليل )ع( را تصديق مى

دهم به حق كسى كه اين خانه را ساخته است و به حق اين مولود كه در  پروردگارا! ترا سوگند مى

 زايمان مرا بر من آسان فرماى. شکم دارم،

ما خود ديديم كه پشت خانه كعبه شکافته شد و فاطمه دختر اسد وارد  3گويد:  ( يزيد بن قعنب مى2) 

 كعبه شد و از چشمهاى ما پوشيده ماند و ديوار كعبه به هم برآمد.

                                                 
جلد اول ترجمه داليل النبوه بيهقى آمده است و براى اطالع بيشتر به مجموعه احاديث  140دكى تفاوت لفظى در صفحه نظير همين روايت با ان .1

، چاپ دار الکتب االسالميه مراجعه 16جلد  194تا  144و مجموعه احاديث بحار االنوار صفحات  150تا  132همان كتاب در اين مورد، صفحات 

 فرماييد. م.
بحار االنوار، چاپ مکتبة االسالميه آمده است. ضمنا ترجمه با توجه به شرح و  35جلد  5لد دوم تهذيب و به نقل آن در صفحه ج 7در صفحه  .2

 توضيح مرحوم مجلسى صورت گرفت. م.
كعبه، در كتب  رساند كه موضوع تولد حضرت على )ع( در به شرح حال اين شخص دسترسى پيدا نکردم. ضمنا به اطالع خوانندگان ارجمند مى .3

فصول المهمه  30تذكرة الخواص سبط ابن جوزى و صفحه  10جلد سوم مستدرك الصحيحين حاكم نيشابورى و صفحه  483اهل سنت، در صفحه 

 نور االبصار شبلنجى آمده است. م. 69ابن صباغ مالکى و صفحه 
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خداى عز و جل آنچه كوشيديم كه قفل در كعبه گشوده شود، گشوده نشد. دانستيم كه اين به فرمان 

است. پس از روز چهارم از كعبه بيرون آمد و على )ع( در دستش بود و گفت: من بر همه زنان پيش 

از خود برترى يافتم، زيرا آسيه دختر مزاحم )يعنى همسر مؤمن فرعون. م.( خداى را پوشيده و به 

ه سوى خويش اضطرار عبادت كرد و مريم دختر عمران درخت خرماى خشکيده را به دست خود ب

ها و خوراكيهاى  كشيد و از آن خرماى تازه و رسيده خورد و حال آنکه من وارد كعبه شدم و از ميوه

بهشت خوردم و چون خواستم بيرون آيم، سروشى بر من بانگ زد كه اى فاطمه! او را على نام بگذار 

و به ادب خود او را ادب و كه او على و خداوند على اعلى است، و نام او را از نام خود مشتق ساختم 

شکند و  يى از علم خود آگاهش كردم. و او همان كسى است كه بتها را در خانه من مى به امور پوشيده

كند. خوشا به حال آن كس كه او را دوست  گويد و مرا تقديس و تمجيد مى ام اذان مى بر فراز خانه

 .1و نافرمانى كند بدارد و فرمان برد و واى بر كسى كه او را دشمن بدارد 

على )ع(   گويد: از رسول خدا )ص( در باره تولد امير المؤمنين ( جابر بن عبد اهلل انصارى مى3) 

رسيدى. پرسيدم. فرمود: آه كه از بهترين مولودى كه پس از من به سنت مسيح )ع( متولد شده است پ

ار سال پيش از آنکه خلق را همانا كه خداوند تبارك و تعالى من و على را از يك نور پانصد هز

؛ و چون خداوند آدم را بيافريد ما را  2كرديم بيافريند، آفريده است و ما خداى را تسبيح و تقديس مى

در پشت او افکند. من در جانب راست و على در جانب چپ قرار گرفتيم و سپس از پشت او به 

يم تا خداوند متعال مرا در پشت پاك پشتهاى پاك و رحمهاى پاكيزه منتقل شديم و همواره چنين بود

عبد اهلل و بهترين رحم، يعنى رحم آمنه، مستقر فرمود و خداوند متعال على را در پشت پاك ابو طالب 

 و رحم پاك فاطمه دختر اسد قرار داد.

پيش از آنکه على در رحم مادرش قرار گيرد، به روزگار  3 ( پيامبر چنين ادامه دادند كه اى جابر!1) 

كرد و مشهور به عبادت بود  و طالب، مرد راهب پارسايى به نام مثرم بن رعيب بن شيقنام زندگى مىاب

و خداوند را يك صد و نود سال عبادت كرده بود و هرگز از خداى خود حاجتى نخواسته بود و از 

                                                 
 بحار االنوار، چاپ دار الکتب االسالميه آمده است. م. 35جلد  9حه در علل الشرائع، معانى االخبار و امالى صدوق و به نقل از آنها در صف .1
 جلد اول فضائل الخمسه من الصحاح السته. م. 168اين مقدار در منابع اهل سنت هم با اندك اختالف لفظى آمده است. رك. به: صفحه  .2
و  77، 74ر جنگ صفين همراه حضرت على )ع( بود. سال وفاتش جابر بن عبد اهلل، در هيجده يا نوزده جنگ در التزام ركاب پيامبر )ص( و د .3

 . م.1، ج 222ر ك. به: ابن عبد البر، استيعاب، در حاشيه اصابه، ص  هجرى نقل شده است. 78
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و فرستاد. خداوند متعال ابوطالب را پيش ااولياى خود را به او نشان دهد و خداوند خواست كه يکى از

همين كه مثرم او را ديد برخاست و به سوى ابو طالب آمد و سرش را بوسيد و او را برابر خود نشاند 

 ام. گفت از كدام منطقه تهامه؟ گفت مردى از تهامهرحمت كناد، تو كيستى؟و گفت خدايت 

خانواده آنان؟ گفت از مکه. پرسيد از كدام خاندان مکه؟ گفت از خاندان عبد مناف. پرسيد از كدام 

گفت از خانواده هاشم. راهب از جاى برجست و دوباره سرش را بوسيد و گفت سپاس و ستايش 

خداوندى را كه خواسته مرا عنايت فرمود و مرا نميراند تا ولى خودش را به من نشان دهد. سپس 

ده براى تو است. گفت: اى فالن! بر تو مژده باد كه على اعلى الهامى به من فرموده است كه در آن مژ

آيد كه ولى خداوند تبارك و تعالى  ابو طالب پرسيد چيست؟ گفت: پسرى از صلب تو بيرون مى

است و پيشواى پرهيزگاران و وصى رسول خداوند است و چون اين پسرت را ديدى سالم مرا به او 

انباز  يکتاى بى دپروردگارى جز خداون  دهد كه رساند و گواهى مى برسان و بگو مثرم به تو سالم مى

پذيرد و به تو  نيست و محمد بنده و فرستاده اوست و تو وصى بر حق اويى. به محمد نبوت پايان مى

وصايت. گويد ابو طالب گريست. و گفت نام او على است. ابو طالب گفت: من حقيقت مطلبى را كه 

خواهى كه از خداوند  مىگويى، فقط با دليل و برهان روشنى خواهم پذيرفت. مثرم گفت: چه  میتو 

 متعال بخواهم كه همين جا به تو عنايت فرمايد تا براى تو دليل و برهان باشد؟

( 1خواهم كه هم اكنون خوراكى از خوراكهاى بهشت براى من فراهم شود. ) ابو طالب گفت: من مى

تى ظاهر شد و ابو راهب دعا كرد و هنوز دعاى او تمام نشده بود كه طبقى از خرما و انگور و انار بهش

طالب از آن طبق انارى برداشت و همان ساعت شادمان برگشت و چون به خانه خود رسيد آن انار را 

خورد و تبديل به نطفه گرديد و با همسر خويش فاطمه دختر اسد همبستر شد و او به على باردار 

قريش به شدت ترسيدند و  گرديد. در اين هنگام چند روز پياپى زمين لرزه اتفاق افتاد، آنچنان كه

گفتند برخيزيد به قله كوه ابو قبيس برويد و به خدايان خود توجه كنيد و از آنان بخواهيد اين زمين 

يى را كه در سرزمين ما پيش آمده است آرام كنند. چون آنان بر قله ابو قبيس اجتماع  لرزه و حادثه

افتاد و جلو  اى سخت و استوار فرو مىكردند، چنان لرزه و جنبشى در كوه صورت گرفت كه سنگه

ريخت و بتها را كه با خود برده بودند، ديدند كه به رو در افتاده و از هم پاشيده  پاهاى ايشان فرو مى

( در اين 2شد. قريش كه چنين ديدند گفتند ما را ياراى ايستادگى در برابر اين گرفتارى نيست. )

خواهد بگويد، گفت: اى مردم! همانا خداوند  ه هر چه مىهنگام ابو طالب كه پروايى نداشت از آنچ
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يى پيش آورده و كسى را آفريده است كه اگر از او فرمانبردارى نکنيد و به  در شب گذشته حادثه

واليت او اقرار نداشته باشيد و پيشوايى او را نپذيريد، اين زمين لرزه آرام نخواهد گرفت و براى شما 

ايم و هر چه بگويى  اقى نخواهد ماند. گفتند: اى ابو طالب! ما با تو هم عقيدهدر تهامه خانه و مسکنى ب

گوييم. ابو طالب گريست و دستهاى خود را بلند كرد و گفت: پروردگارا! اى سرور من! از تو  مى

كنم به حرمت محمودى محمد و به علو علوى و به حرمت رخشان فاطمه كه نسبت به تهامه  سؤال مى

روياند و جان را پرورش  شکافد و مى فرمايى. و سوگند به كسى كه دانه را مىرأفت و رحمت 

دهد، كه عربها در دوره جاهلى بدون اينکه معنى و حقيقت اين كلمات را بدانند آن را نوشتند و  مى

 خواندند. ها و سختيها خدا را با همين كلمات فرا مى در هنگامه

آن افزون گرديد و   مان سخت درخشان شد و نور ستارگان( شبى كه امير المؤمنين متولد شد آس3) 

يى رخ داده است؟ ابو  پرسيدند: در آسمان حادثه زده شدند و با هيجان از يك ديگر مى قريش شگفت

گفت: اى مردم! حجت  ها و بازارهاى مکه مى طالب از خانه خود بيرون آمد و ضمن حركت در كوچه

آمدند و از سبب درخشندگى آسمان و افزوده شدن پرتو  خداوند تمام شد، و مردم پيش او مى

گفت: مژده باد بر شما كه در اين ساعت يکى از اولياى خداوند  پرسيدند و او به آنان مى میستارگان 

فرمايد و او  متولد شد كه خداوند صفات پسنديده را در او تکميل و وصايت پيامبران را در او ختم مى

دين و درهم كوبنده مشركان و مايه خشم منافقان و آرايش و زيور عابدان  پيشواى پرهيزگاران و ياور

 و وصى رسول خداى جهانيان است.

 هاست. پيشواى هدايت و ستاره برترى و چراغ تاريکى و از ميان برنده شرك و شبهه

كرد و چون آن شب را به صبح  او نفس يقين و سر دين است و همواره همين سخنان را تکرار مى

 ند، براى چهل روز به سفر رفت و از پيش قوم خود دور شد.رسا

گويد، به پيامبر )ص( گفتم: ابو طالب كجا رفت؟ فرمود: به جستجوى مثرم كه در كوه  ( جابر مى1) 

لکام درگذشته بود و اين سخن را پوشيده دار كه از اسرار پوشيده خداوند است و از علوم اندوخته. 

و گفته بود كه تو مرا در آن  1در كوه لکام را نشان داده و وصف كرده بودمثرم براى ابو طالب غارى 

غار مرده يا زنده خواهى يافت و چون ابو طالب خود را به آن غار رساند، مثرم را در حالى ديد كه 
                                                 

البلدان،  لکام: به ضم الم و تشديد كاف و تخفيف آن، نام كوهى مشرف بر انطاكيه شام و از نواحى لبنان است. رك. به: ياقوت حموى، معجم .1

 ميالدى. م. 1906، چاپ مصر، 7، جلد 336صفحه 
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اش )يعنى بيت المقدس( كشيده است و دو مار يکى  يى پيچيده و پاهايش به سوى قبله مرده و در جامه

كردند. آن دو مار چون ابو طالب را ديدند  يگرى سياه آنجا بودند و از آن بدن نگهبانى مىسپيد و د

يى از غار پنهان شدند و ابو طالب كنار پيکر مثرم آمد و گفت: اى ولى خدا! سالم و رحمت  در گوشه

بر و بركات خداوند بر تو باد. خداوند به قدرت خويش مثرم را زنده فرمود و او برخاست و دست 

انباز نيست و همانا  دهم كه خدايى جز خداوند يگانه بى گفت: گواهى مى كشيد و مى چهره خود مى

 كه محمد بنده و فرستاده اوست و همانا كه على ولى خدا و پس از پيامبر امام است.

ابو طالب گفت: اى مثرم بر تو مژده باد كه على در زمين آشکار شد. مثرم پرسيد: در شبى كه متولد 

درد زايمان فاطمه دختر اسد را  يى رخ داد؟ ابو طالب گفت: چون يك سوم شب گذشت، شد چه نشانه

 شود؟ گرفت. به او گفتم: اى سرور زنان! ترا چه مى

كنم. من آن نامى را كه در آن نجات است خواندم و او  گرمى و اضطراب مى گفت: در خود احساس

و چند تن از بانوانى را كه دوستان تو هستند بياورم تا  آرام گرفت. به او گفتم: اجازه بده برخيزم

خواهى عمل كن. همين كه براى اين كار برخاستم ناگاه  امشب ترا يارى دهند. گفت: هر گونه مى

سروشى از گوشه خانه بانگ برداشت كه اى ابو طالب از اين كار خوددارى كن كه نبايد بر بدن ولى 

يى به شکل و رنگ  يدم چهار زن پيش فاطمه آمدند كه بر آنان جامهخدا دست ناپاكى بخورد و ناگاه د

( 1يى بود. ) شد كه همچون بوى مشك تازه انگيزى از ايشان استشمام مى ابريشم سپيد بود و بوى دل

آنان به فاطمه گفتند اى بانويى كه از اولياى خدايى سالم بر تو باد و فاطمه به آنان پاسخ داد. آنان 

ستند و با آنان طشتى سيمين بود. آنان با فاطمه انس و محبت كردند تا آنکه امير پيش فاطمه نش

المؤمنين متولد شد و چون متولد شد خود را به او رساندم. ناگاه ديدم كه چون خورشيد تابان به حال 

دهم كه پروردگارى جز خداى نيست و گواهى  گويد: گواهى مى سجده پيشانى بر خاك نهاده و مى

دهم كه على وصى خداست. خداوند به محمد پيامبرى  كه محمد رسول خداست و گواهى مى دهم مى

را ختم فرموده و به من وصايت پيامبران را و من امير مؤمنانم. در اين هنگام يکى از آن چهار زن 

كودك را از زمين برداشت و در دامن خود نهاد و چون على به چهره آن زن نگريست با زبان گويا و 

ان گفت مادر جان سالم بر تو و آن بانو پاسخ داد كه سالم بر تو اى پسركم. على گفت: پدرم در رو

مند است. من چون اين سخن را شنيدم  چه حال است؟ گفت: در نعمتهاى خداوند و جوار او بهره

خويشتن دارى نتوانستم و گفتم: پسر جانم مگر من پدرت نيستم؟ گفت: چرا، ولى مگر من و تو هر 
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دو از پشت آدم نيستيم؟ و اين مادرم حوا است. من چون اين سخن را شنيدم، رداى خودم را بر سرم 

بستم و خود را از شرم و آزرم گوشه خانه به زمين انداختم. آنگاه بانوى ديگرى نزديك شد كه طشت 

ه آن زن )عوددان و جعبه عطر( سيمين همراه او بود. او على را در آغوش گرفت و چون على به چهر

نگريست، گفت: خواهرم سالم بر تو، و او پاسخ داد: برادرم بر تو سالم. على پرسيد: عمويم چگونه 

 است؟ گفت:

 رساند. من گفتم: پسرم يعنى كدام خواهر و كدام عمويت؟ خوب است و به تو سالم مى

ا از آن گفت: اين مريم دختر عمران است و منظورم از عمو عيسى )ع( است. آن زن على )ع( ر

يى كه  او را گرفت و در پارچه  عطردان معطر كرد و بر او بوى خوش زد و يکى ديگر از آن بانوان

شستيم بهتر بود و اعراب  گويد: با خود گفتم اگر كودك را قبال مى همراه داشت پيچيد. ابو طالب مى

الب! همانا كه او كردند. همان بانو گفت: اى ابو ط شستند و پاك مى معموال كودكان خود را مى

رسد مگر به دست مردى كه خداى و  كودكى پاك و پاكيزه است و در دنيا سوزش آهن بر او نمى

دارند و دوزخ مشتاق  رسولش و فرشتگانش و آسمانها و زمين و كوهها و درياها او را دشمن مى

فرين كناد و اوست. من پرسيدم: اين مرد كيست؟ همگان گفتند: ابن ملجم مرادى است كه خدايش ن

او سى سال پس از رحلت محمد )ص( على )ع( را در كوفه خواهد كشت. آنگاه آن بانوان از نظرم 

شناختم و خداوند در اين باره به على )ع(  پنهان شدند. با خود گفتم اى كاش دو بانوى ديگر را مى

آغوش گرفت مريم الهام فرمود و او گفت: پدر جان! بانوى نخست حوا بود و آن بانو كه مرا در 

دختر عمران بود كه ناموس خويش را حفظ فرموده است و آن كس كه مرا در جامه پيچيد آسيه 

دختر مزاحم بود و آن كس كه عطردان در دست داشت مادر موسى بن عمران بود. اكنون پدر جان 

فالن موضع است  پيش مثرم برو و به او مژده بده و از آنچه ديدى او را آگاه كن و او در فالن غار و

ام به  و من بيرون آمدم تا پيش تو رسيدم. ابو طالب موضوع آن دو مار را هم گفت و افزود كه آمده

ام گزارش دهم. مثرم گريست و سجده شکر گزارد. سپس به پشت  تو مژده دهم و آنچه از او ديده

كردم و ديدم او همچنان ام را روى من بکش(. چنان  ام بپيچ )جامه دراز كشيد و گفت: مرا در جامه

مرده است. من سه روز همان جا ماندم و آنچه سخن گفتم پاسخ نداد. مرا بيم گرفت. در اين هنگام آن 

دو مار بيرون آمدند و به من گفتند: اى ابو طالب سالم بر تو باد و من پاسخ دادم و گفتند: تو پيش 

ترى. من به آن دو گفتم: شما كيستيد؟ ولى خدا برو كه از ديگران براى حفظ و صيانت او سزاوار

گفتند: ما كارهاى پسنديده اوييم و خداوند ما را از كارهاى خير او آفريده است و تا روز رستاخيز از 
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كنيم و چون قيامت بر پا شود، يکى از ما راهنما و ديگرى برنده او به سوى بهشت  او نگهبانى مى

 و خشنود باد به مکه برگشت.خواهيم بود، و سپس ابو طالب كه خداى از ا

گويند ابو طالب كافر درگذشته است. فرمود:  گويد: گفتم اى رسول خدا بيشتر مردم مى ( جابر مى1) 

خداوندت داناتر به غيب است. همانا شبى كه به آسمان برده شدم، چون به عرش رسيدم چهار پرتو 

 ديدم و گفتم: پروردگارا اين انوار چيست؟

عبد اهلل و چهارمى   يکى عبد المطلب و ديگرى عمويت ابو طالب و سومى پدرت فرمود: اى محمد!

م.( طالب است. گفتم: پروردگارا در برابر انجام چه كارى به اين درجه  -برادرت )يعنى پسر عمويت

اند؟ فرمود: به سبب آنکه ايمان خود را پوشيده داشتند و تظاهر به كفر نمودند و تا هنگامى كه  رسيده

 1 ند بر اين كار شکيبا بودند و درود خداوند بر آنان باد.مرد

( و روايت شده است كه فاطمه دختر اسد، مادر امير المؤمنين )ع(، در شبى كه آمنه دختر وهب 1) 

مادر رسول خدا )ص( آن حضرت را زاييد حضور داشت، و آنچه را كه آمنه ديده بود او هم ديد. 

اف برگشت، فاطمه به استقبال او رفت و به شوهر گفت: ديشب صبح آن روز چون ابو طالب از طو

 چيز شگفتى ديدم. گفت: چه ديدى؟

گفت: آمنه دختر وهب پسرى زاييد كه براى او ميان آسمان و زمين پرتوى آشکار شد كه چون 

م نگريستم، نخلستانهاى منطقه هجر را ديدم. ابو طالب به فاطمه گفت: سى سال منتظر باش تا براى تو ه

 2 پسرى چون او زاييده شود و فاطمه دختر اسد پس از سى سال على )ع( را زاييد.

گفته است: از على بن حسين )ع(  كند كه مى ( محمد بن فضيل دورقى از ابو حمزه ثمالى نقل مى2) 

فرمود: فاطمه دختر اسد در طواف بود كه درد زايمان گرفت و وارد كعبه شد و امير  شنيدم مى

گويد: اين حديث را براى سلمة بن فضيل  میعلى )ع( را در كعبه زاييد. عمرو بن عثمان المؤمنين 

كرد كه على بن ابى طالب )ع(  گفتم. گفت: محمد بن اسحاق هم از عمويش و موسى بن بشار نقل مى

 3 در كعبه متولد شده است.

                                                 
بحار االنوار آمده است و سپس آن را از كتاب فضايل شاذان بن  35جلد  16تا  10اين حديث از قول جابر به نقل از همين كتاب در صفحات  .1

واعظين به چشم اين بنده نخورد، و اگر مرحوم عالمه جبريل قمى كه از علماى قرن هفتم است نيز نقل كرده است. در كتابهاى قبل از روضة ال

 فرمود. م. مجلسى ديده بود، ال بد نقل مى
 ، چاپ علميه اسالميه آمده است. م.2، جلد 349و  347دو روايت نظير اين روايت در اصول كافى صفحات  .2
يله ازد از بزرگان اصحاب چهار امام بزرگوار حضرات سجاد و باقر و يى از قب ثابت بن دينار معروف به ابو حمزه ثمالى، منسوب به ثماله نام شاخه .3

 ق. م. 1397، چاپ قم، 83هجرى است. رك. به: ابو العباس نجاشى، رجال، صفحه  150صادق و كاظم عليهم السالم و درگذشته سال 
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خداوند  درش او را در حرمما» گويد: در اين مورد در يکى از اشعار خود چنين مى  1( سيد حميرى3) 

زاييد و هر كجا كه پيرامون اوست مسجد و كعبه است، بانوى سپيد چهره گرامى و پاك سرشت كه 

اند، در شبى كه ستارگان نحس آن پوشيده بود و  خود و فرزندش و جايگاه والدتش پاك و پاكيزه

اند مگر پسر آمنه يعنى  يچيدهها چون او كسى را در جامه نپ ستاره سعد و ماه رخشنده بودند. قابله

 «محمد نبى )ص( را.

 مجلس هشتم در باره چگونگى اسالم آوردن امیر المؤمنین على )ع(

( بدان نخستين كس كه اسالم آورده است على بن ابى طالب )ع( است. برخى در اين مورد اشکال 2) 

است. و اين اعتراض، خود  اند على بن ابى طالب )ع( در آغاز ظهور اسالم صغير بوده كرده و گفته

اشتباهى بزرگ است. زيرا در اين مسأله اختالفى نيست كه على )ع( نخستين كس از مردان است كه 

همراه رسول خدا )ص( نماز گزارده است و در اين هم شك ندارند كه از او براى گرويدن به اسالم از 

ينکه سزاوار و شايسته آن باشد شود، مگر ا سوى پيامبر )ص( دعوت شده است و دعوت از كسى نمى

و بايد توجه داشت كه از مردان مورد اعتماد در مورد كمال عقل آن حضرت از هنگام تولد و پيش از 

 اسالم و به هنگام مسلمان شدن روايات فراوان نقل شده است.

ول خدا اند: در حضور رس ( از مجاهد، از قول ابى عمرو و ابو سعيد خدرى نقل شده كه هر دو گفته3)

غفارى و مقداد بن اسود و عمار بن ياسر و حذيفة بن يمان ه بوديم كه سلمان فارسى و ابوذر)ص( نشست

و ابو الهيثم بن تيهان و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين و ابو الطفيل عامر بن واثله آمدند و مقابل پيامبر 

سول خدا! پدر و مادرمان به فداى )ص( زانو زدند و اندوه بر چهره ايشان آشکار بود و گفتند: اى ر

شويم و اكنون  شنويم كه اندوهگين مى تو باد. ما از گروهى در باره برادر و پسر عمويت سخنانى مى

عمويم برادر و پسر  خواهيم كه پاسخ آنان را بدهيم. پيامبر فرمودند: چه چيزى در باره از شما اجازه مى

ند چه فضيلتى براى على در مورد پيشى گرفتن او به اسالم گوي گويند؟ گفتند: مى طالب مى ابى بن على

آوردن است و حال آنکه به هنگام ظهور اسالم او كودك و كوچك بوده است و امثال اين سخنان. 

سازد؟ گفتند: آرى به خدا سوگند. پيامبر  پيامبر )ص( پرسيدند: همين موضوع شما را اندوهگين مى

                                                 
دوم هجرى است كه در قرن چهارم و پنجم هجرى هجرى، از شاعران بسيار بزرگ قرن  173و درگذشته  105اسماعيل بن محمد حميرى، متولد  .1

اند، از جمله ابو بکر صولى. اين شاعر از لحاظ كثرت شعر ضرب المثل است. براى اطالع بيشتر از  سه كتاب مستقل در باره اهميت و اخبار او نوشته

 ، مراجعه فرماييد. م.1، ج 321اند به االعالم زركلى، ص  منابعى كه شرح حال او را آورده
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دانيد كه چون  پرسم كه مگر از كتابهاى گذشتگان نمى شما مى شما را به خدا سوگند از فرمودند:

هاى خاكى  ابراهيم )ع( را پدرش از بيم پادشاه سركش بيرون برد و مادرش ابراهيم )ع( را كنار توده

همين كه  1گذشت قرار داد، كه بر لبه جويى بود و در فاصله هنگام غروب تا آغاز شب از آن آب مى

كشيد و مکرر و  زمين نهاد، كودك برخاست و بر چهره و سر خود دست مىمادر كودك را آنجا بر 

يى را گرفت و بر خود پيچيد و مادرش كه او را چنين ديد  گفت و سپس پارچه فراوان ال اله اال اهلل مى

ها را  سخت به بيم و ترس افتاد. آنگاه ابراهيم برابر مادرش شروع به هروله )حركت در حالى كه شانه

ند( كرد و چشمهاى خود را به سوى آسمان دوخت و خداوند عز و جل در اين باره چنين تکان ده

دارندگان  -همچنين ما به ابراهيم ملکوت آسمانها و زمين را نشان داديم تا از يقين( »1فرموده است: )

تا « اين پروردگار من است. باشد، پس چون شب تاريك بر او نمودار شد ستاره رخشانى ديد. گفت:

 2 «دهيد بيزارم. من از آنچه شما شريك خدا قرار مى»فرمايد:  آنجا كه مى

دريد و  دانيد كه فرعون چنان در جستجوى موسى )ع( بود كه شکم زنان باردار را مى ( و نيز مى2) 

كشت براى اينکه موسى )ع( را بکشد، و همين كه مادرش موسى )ع( را زاييد فرمان  كودكان را مى

دك را در صندوقى نهد و آن را به دريا )رود نيل( افکند و مادر سرگردان شد تا آنکه داده شد كه كو

فرزند با او به گفتگو آمد و گفت: اى مادر مرا به دريا بيفکن و چون اين سخن را گفت مادرش به 

 وحشت افتاد و گفت:

ش تو بر پسركم بيم آن دارم كه غرق شوى. موسى فرمود: اندوهگين مباش كه خداوند مرا پي

گرداند و مادر سرانجام چنان كرد و موسى )ع( در آن صندوق بر روى دريا چندان باقى ماند كه  مى

يا  بدون آنکه هيچ خوراكى خورده به ساحل رسيد و با تمام وجود در اختيار مادرش قرار گرفت،

ن مدت هفتاد مايعى آشاميده باشد و سالم و معصوم به دامان مادر برگشت و روايت شده است كه اي

روز يا هفت ماه طول كشيده است و خداوند متعال در مورد كودكى موسى )ع( چنين فرموده است: 

گفت  تا تربيت و پرورشت به نظر ما انجام گيرد، آنگاه كه خواهرت در جستجوى تو بود و مى( »1)

ترا پيش مادرت باز خواهيد شما را راهنمايى كنم به كسى كه كفالت اين طفل را بر عهده بگيرد و  مى

 3 «گردانديم تا چشمش روشن گرديد.

                                                 
 بحار االنوار نام اين رود، حرزان آمده است. م. 35جلد  20در روضه كافى و صفحه  .1
 سوره ششم )انعام(. م. 78تا  75آيات  .2
 سوره بيستم )طه(، و براى اطالع بيشتر از هر دو مورد بايد به تفاسير مراجعه كرد. م. 40و  39آيات  .3
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از زير آن درخت او »( و مگر در باره عيسى بن مريم )ع( خداى عز و جل چنين نفرموده است كه 2) 

و مگر عيسى )ع( به  1 ...«را ندا كرد كه غمگين مباش كه خداى زير پاى تو چشمه آبى جارى كرد 

گفتند »گويد:  او اشاره كرد سخن نگفت و قرآن در اين مورد مى هنگام تولد و هنگامى كه مادرش به

چگونه با كودكى كه در گهواره است سخن گوييم؟ عيسى گفت: همانا كه من بنده خدايم كه كتاب 

بينيد كه عيسى )ع( به هنگام تولد سخن گفته است و  بنا بر اين مى 2 «آسمانى به من عنايت شده است.

كتاب آسمانى و نبوت خاصه عنايت شده است و چون سه روز از عمر او  به او در همان سن و سال

گذشته به گزاردن نماز و پرداخت زكات سفارش شده است و روز دوم تولدش با مردم سخن گفته 

دانيد كه خداى عز و جل من و على را از يك نور و پرتو آفريده است و ما  است، و شما همگان مى

گفتيم و سپس به پشت ديگر مردان و ارحام زنان  خداى را تسبيح مىهر دو در پشت آدم بوديم و 

شد تا  منتقل شديم و در هر دوره و روزگار آواى تسبيح ما در پشتهاى مردان و رحمهاى زنان شنيده مى

شد تا آنجا  روزگار عبد المطلب، و پرتو ما در چهره پدران ما )نياكان ما( و چهره مادران ما ديده مى

بست. آنگاه پرتو ما دو نيمه شد، نيمى در عبد اهلل و  ما با پرتو بر پيشانيهاى ايشان نقش مىكه نامهاى 

شد و پدر و  نيمى در عمويم ابو طالب قرار گرفت و آواى ستايش و تسبيح ما از پشت آن دو شنيده مى

ش تابان نشستند، نور من در چهره پدرم و نور على در چهره پدر عمويم چون در انجمنهاى قريش مى

بود تا آنکه هر يك از پشت پدر و شکم مادر خويش بيرون آمديم، و به هنگام تولد على حبيب من 

 تو مژده و شاد باش  رساند و به جبرئيل فرود آمد و به من گفت: اى حبيب خدا! پروردگارت سالم مى

وحى بر تو نزديك  فرمايد: هنگام ظهور پيامبرى تو و آشکار شدن دهد و مى تولد برادرت على را مى

شده است كه اينك ترا با برادر و وزير و خليفه و همانند خودت تأييد كردم و به وسيله او نام ترا 

بلند آوازه و بازويت را استوار ساختم. من شتابان برخاستم و ديدم فاطمه دختر اسد و مادر على در 

بريل به من دستور داد كه ميان خودت هاست. حبيب من ج حال درد زايمان است و او ميان زنان و قابله

 يى بياويز و پس از اينکه على را زاييد او را ببين. و فاطمه دختر اسد پرده

من چنان كردم كه فرمان داده شده بودم. سپس جبريل به من گفت دست راست خود را دراز كن كه 

دختر اسد دراز على هم سر سلسله اصحاب يمين تو است. من دست راست خود را به سوى فاطمه 
                                                 

 سوره نوزدهم )مريم(. 31تا  25آيات  .1
 سوره نوزدهم )مريم(. 31تا  25ت آيا .2
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( ناگاه على را در دست خود ديدم در حالى كه دست راست خود را بر گوش راست خود 1كردم. )

داد و  گفت و گواهى به يگانگى خداوند و پيامبرى من مى نهاده و بر آيين حقيقت اذان و اقامه مى

و سوگند به آن فرمايى كه بخوانم؟ گفتم: آرى بخوان  سپس به من گفت: اى رسول خدا! اجازه مى

هايى كه بر آدم )ع( نازل شده است  كس كه جان محمد در دست اوست، او شروع به خواندن صحيفه

ها كه پسر آدم شيث )ع( براى برپا داشتن احکام آن قيام كرده بود و از نخستين  كرد، همان صحيفه

كه على از او بهتر  كرد بود همانا اقرار مى حرف تا آخرين حرف آن را خواند و اگر شيث حاضر مى

داشت،  ( سپس تورات موسى )ع( را چنان خواند كه اگر موسى )ع( حضور مى2آن را حفظ دارد. )

فرمود كه على بهتر از او آن را حفظ دارد. سپس زبور داود )ع( را خواند همان گونه كه اگر  اقرار مى

را همان گونه خواند كه اگر  كرد و پس از آن انجيل عيسى )ع( داشت چنان اقرار مى داود حضور مى

كرد و سپس قرآنى را كه خداوند بر من نازل  میآمد همچنان اقرار  عيسى )ع( به حضورش مى

فرموده است، از آغاز تا پايان چنان خواند كه او را چنان ديدم همچون خودم كه اينك آن را از حفظ 

ا آيات قرآن را شنيده باشم. آنگاه على بيى از  دانم حافظ آن بود، بدون اينکه در آن هنگام من آيه مى

گويند  سخن گفتيم كه پيامبران و اوصياى ايشان با يك ديگر سخن مىمن و من با او چنان با يك ديگر

و سپس على )ع( به حالت كودكى خود برگشت. و شما براى چه اندوهگين مى شويد و چرا از گفتار 

دانيد كه من برترين  شويد؟ مگر نمى ند افسرده مىمردمى كه نسبت به خداوند متعال در شك و ترديد

پيامبران و جانشين و وصى من برترين اوصيا است و اينکه پدرم آدم )ع( چون نام من و على و دخترم 

 ا نور نوشته ديد، عرضه داشت: بارفاطمه و حسن و حسين را و نام فرزندان ايشان را بر پايه عرش ب

يى؟ فرمود: اگر  آفريدهتر ازمن باشد يى كه در پيشگاهت گرامى دهسرور من! آيا آفري  خدايا، اى

صاحبان اين نامها نبودند، همانا آسمان برافراشته و زمين گسترده و هيچ فرشته مقربى را نيافريده بودم 

و هيچ پيامبر مرسلى، و نه ترا خلق كرده بودم، و چون آدم ترك اولى كرد و از او لغزشى سر زد از 

اش را بپذيرد و لغزش او را بيامرزد و خداوند خواسته او  به حق ما مسألت كرد كه توبه خداوند متعال

 1را پذيرفت و اجابت فرمود، و ما همان كلماتى بوديم كه آدم آنها را از خداوند عز و جل فرا گرفت

                                                 
سوره دوم )بقره( و نيز در  37اين موضوع در منابع اهل سنت هم آمده است. براى نمونه مراجعه فرماييد به تفسير الدر المنثور سيوطى، ذيل آيه  .1

مسه من الصحاح السته تأليف استاد محترم جلد اول فضائل الخ 170جلد اول كنز العمال آمده است و براى اطالع بيشتر، رك. به: صفحه  234صفحه 

 سيد مرتضى فيروزآبادى. م.
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ن اين اش را پذيرفت و لغزشش را آمرزيد و به آدم فرمود: بر تو مژده باد كه صاحبا و خداوند توبه

نامها از ذريه و فرزندان تو هستند و آدم خداوند خود را ستود و به وجود ما بر فرشتگان افتخار كرد 

و   يى از فضيلت ما و بخشش و فضل خداوند بر ماست. سلمان و همراهانش برخاستند واين نمونه

و بهشت براى شما  گفتند: ما رستگارانيم و پيامبر )ص( به ايشان فرمودند: آرى شما رستگارانيد مى

 1 آفريده شده است و دوزخ براى دشمنان ما و دشمنان شما آفريده شده است.

گويد پيامبر )ص( به ابو طالب فرمودند: شما براى من از خديجه دختر خويلد  مى  2( سعيد بن جبير1) 

تو كه خواستگارى فرماى. گفت: اگر من بروم و تقاضاى مرا نپذيرند رسوايى است، ولى اى حمزه 

تر  با آنان خويشاوندى سببى دارى برو و خواستگارى كن و بر فرض كه تقاضاى تو را نپذيرند ساده

)ص(. گفت: اجازه يا برويم به خواستگارى براى محمداست. آنان از كنار على )ع( گذشتند و گفتند: ب

د شدند، آنان بدهيد كفش و جامه خود را بردارم، و برداشت و از پى ايشان روان شد و چون وار

 يى را كه نخواهد مرد. )ص( فرمود: سپاس خداوند زندهاى محمد سخن بگوى. پيامبر گفتند:

ناگفته نگذاشت  خواستند چيزى را گفتند: اين چگونه سخنى است؟ پيامبر )ص( آن گونه كه آنان مى

سى ضمانت خواستيم شما فرمودى ولى چه ك شما سخن بگوييد. گفتند: آنچه ما مى و سپس فرمودند:

كند و چون اين خبر به ابو  كند؟ على )ع( فرمود: پدرم پرداخت مهريه را ضمانت مى مهريه را مى

گفت: پدر و مادرم فداى تو باد، و اين موضوع پيش از  طالب رسيد شروع به بوسيدن على كرد و مى

  4بن جويريه عرنى  ( حبة1)  3شود؟ اسالم بوده است و آيا هيچ كامل و عاقلى به اين كار ستوده نمى

پروردگارا! من كسى غير از پيامبر )ص( از  فرمود: گويد: از على )ع( شنيدم كه بر منبر بود و مى مى

فت نماز شناسم كه پيش از من مسلمان شده باشد و من پيش از آنکه كسى نماز بگزارد، ه اين امت نمى

                                                 
روضه كافى هم آمده است و از آن كتاب و همين روضة الواعظين  18و  17اين حديث با همين تفصيل و با تفاوتهاى اندك لفظى، در صفحات  .1

 بحار االنوار نقل شده است. م. 35جلد  23تا  20در صفحات 
و از دانشمندان بنام و شاگرد ابن عباس است. براى اطالع بيشتر، رك. به: طبقات ابن  95و مقتول به دست حجاج ثقفى در سال  45سعيد متولد  .2

 . م.6، جلد 178سعد، صفحه 
ج آن حضرت بارد، توجه نشده است كه بنا بر مشهور على )ع( سى سال از پيامبر )ص( كوچکتر است و ازدوا در اين روايت كه از آن سستى مى .3

 قبل از سى سالگى ايشان و پيش از تولد امير المؤمنين بوده است. م.
، و 1، جلد 367اند. رك. به: ابن اثير، اسد الغابه، صفحه  از اصحاب و ياران امير المؤمنين على )ع( و برخى او را از صحابه رسول خدا هم دانسته .4

 نام پدرش جوين ضبط شده است. م.
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ت: پيامبر )ص( روز دوشنبه برانگيخته فرموده اس كند كه مى )ع( روايت مىام. و همو از على گزارده

 1 شدند و من روز سه شنبه مسلمان شدم.

( امير المؤمنين )ع( فرموده است: پنج يا هفت سال پيش از آنکه كسى از اين امت خداوند را 2) 

پرستيدم و نخستين نماز كه گزارديم نماز عصر بود و  كردم و مى عبادت كند، من خدا را عبادت مى

 ام. فرمودند: به آن فرمان داده شده بر )ص( گفتم: اين چه كارى است؟من به پيام

گويد: پيامبر )ص( صبح دوشنبه نماز گزارد و خديجه آخر آن روز و على روز سه  مى  2( ابو رافع3) 

 3 گزاردم. شنبه نماز گزاردند. على )ع( فرموده است: من هفت سال پيش از مردم نماز مى

است پيامبر )ص( به من فرمودند: مرا بر دوش بگير )بگذار پاى روى  فرموده( امير المؤمنين )ع( 1)

ات بگذارم( بتها را از كعبه بيرون بريزم. من ياراى اين كار را نداشتم. پيامبر مرا بر دوش خود  شانه

 4 توانستم. خواستم به آسمان برسم، مى گرفتند و در آن حال اگر مى

ل محمد بن منکدر و ربيعة بن ابى عبد الرحمن و ابو حازم مدنى و ( عيسى بن سوادة بن جعد از قو2) 

اند: نخستين انسان كه به پيامبر )ص( ايمان آورده، على بوده  گفته كند كه همگان مى كلبى نقل مى

گويد: نخستين انسان مذكر  گويد: در آن هنگام على نه ساله بوده است. ابن اسحاق مى است. كلبى مى

ان آورده و همراه آن حضرت نماز گزارده و آنچه را كه از جانب خداوند آورده كه به پيامبر ايم

تصديق كرده است، على بن ابى طالب )ع( است كه در آن هنگام ده ساله بوده است. مجاهد و جابر 

  گويند: هم مى

لگى يا پيامبر )ص( روز سه شنبه نماز گزارد، و گفته شده است على )ع( در چهارده سالگى يا يازده سا

 5دوازده سالگى مسلمان شده و هنگامى كه به مدينه هجرت كرده است بيست و چهار ساله بوده است. 

 گويد: رسول خدا فرمودند: ابو ايوب انصارى مى

                                                 
 بحار االنوار آمده است. م. 18جلد  179ت در تفسير على بن ابراهيم قمى و به نقل آن در صفحه نظير اين رواي .1
در خالفت عثمان يا دوره خالفت امير المؤمنين )ع( درگذشته  از بردگان آزاد كرده پيامبر )ص( كه نامش اسلم، ابراهيم و صالح ذكر شده است. .2

 . م.5، جلد 191ه است. رك. به: ابن اثير، اسد الغابه، صفح
نقل اين موضوع در سنن ابن ماجه و تفسير ثعلبى و تاريخ طبرى و مسند احمد و مسند ابى يعلى هم كه همه از منابع اهل سنت است آمده است. به  .3

 بحار االنوار، چاپ آخوندى. م. 38جلد  204از صفحه 
بحار االنوار كه روايات ديگرى هم در  38جلد  77به: صفحه  ( نقل كرده است. رك.اين روايت را ابو بکر بيهقى هم از ابى مريم، از قول على )ع .4

 اين مورد از كتب اهل سنت آورده است. م.
 جلد اول ترجمه نهاية االرب به قلم اين بنده. م. 179قمرى و به صفحه  1355، چاپ 1، ج 262رك. به: سيره ابن هشام، ص  .5
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فرستادند، زيرا در آن مدت مردى جز او با من نماز  فرشتگان هفت سال بر من و بر على درود مى

 1گزارد.  نمى

گيرندگان از همه بر اسالم، آنان  و پيشى»فرمايد:  رد اين گفتار خداوند كه مى( ابن عباس در مو3) 

 گفته است شأن نزول آن در باره على )ع( است.  2 «به حقيقت مقربان درگاهند.

گفته است: من مرد بازرگانى بودم و  كند كه مى ( محمد بن اسحاق با اسناد خود از عفيف نقل مى4) 

آمد كه عطر الزم براى ايام  دوستان من بود و او براى خريد عطر به يمن مىعباس بن عبد المطلب از 

موسم حج را فراهم كند. من در دوره جاهلى و به هنگام مراسم حج به مکه آمدم و ميهمان عباس بن 

نگريستم، جوانى آمد و نخست  مى همچنان كه من به كعبهعبد المطلب بودم. همين كه خورشيد برآمد،

ن دوخت و سپس روى به قبله ايستاد و چيزى نگذشت كه نوجوانى آمد و در سمت چشم به آسما

راست او ايستاد. اندكى بعد زنى آمد و پشت سر آن دو ايستاد. آن جوان ركوع كرد، آن دو هم 

ركوع كردند. آن جوان سجده كرد، آن دو هم سجده كردند و چون آن جوان سر از سجده برداشت، 

 . من گفتم: اى عباس! بزرگ كارى است.آن دو هم سر برداشتند

دانى اين كيست؟ گفتيم: نه. گفت: اين محمد بن عبد اهلل بن عبد  گفت: آرى، چه بزرگ كارى! آيا مى

پندارد كه خدايش به پيامبرى فرستاده است و مأمور به اين كار  المطلب و برادرزاده من است و مى

دانى اين نوجوان  شوده و فتح خواهد شد. آيا مىاست و به زودى گنجهاى خسرو و قيصر براى او گ

دانى اين بانو كه  كيست؟ گفتم: نه. گفت: اين على بن ابى طالب، برادرزاده ديگر من است. آيا مى

 پشت سر ايشان ايستاده است كيست؟

خورم كه بر  ام است و به خدا سوگند مى گفتم: نه. گفت: خديجه، دختر خويلد و همسر برادرزاده

 شناسم كه بر اين دين و آيين باشند. ام زمين كسى جز اين سه نفر را نمىروى تم

 3گفت: اى كاش من چهارمى ايشان بودم. ( عفيف پس از اينکه مسلمان و اسالم او راسخ شد، مى1)

گويد: از جمله نعمتهايى كه خداوند به على بن ابى طالب )ع( ارزانى فرمود،  ( محمد بن اسحاق مى2) 

كرد و عبد اهلل بن ابى نجيح از مجاهد بن جبر  او پيش از اسالم در خانه پيامبر زندگى مىاين است كه 
                                                 

 . م.38، جلد 204رك. به: بحار االنوار صفحه  .1
مجمع  6و  5جلد  65بحار االنوار و به صفحه  38جلد  205، چاپ بيروت و هم به صفحه 10و  9، ج 215رك. به: طبرسى، مجمع البيان، ص  .2

 البيان. م.
 ترجمه جلد اول داليل النبوه بيهقى از قول حاكم نيشابورى آمده است. م. 269اين روايت در صفحه  .3
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گفته است: از بهترين نعمتها و الطاف ويژه خداوند بر على )ع( و از  ابو الحجاج برايم نقل كرد كه مى

ه بسيار خيرهايى كه خداوند براى او مقدر فرموده بود اين است كه قريش گرفتار قحطسالى شدند ك

 سخت بود.

مند بود. رسول خدا )ص( به عموى خود عباس كه از توانگران قريش بود فرمودند:  ابو طالب عائله

بينى كه مردم در چه تنگنايى قرار دارند. بيا با يك ديگر برويم  مند است و مى برادرت ابو طالب عائله

ا تو بگير و هزينه آن دو را از دوش گيرم و يکى ر میو بار او را سبك كنيم. يکى از پسرانش را من 

خواهيم تا  او برداريم. عباس گفت: آرى چنين كنيم و هر دو پيش ابو طالب رفتند و به او گفتند: مى

هنگامى كه براى مردم گشايشى فراهم آيد، بار ترا سبکتر كنيم. ابو طالب به ايشان گفت: عقيل را 

انتخاب كنيد. رسول خدا على )ص( را با خود برد و  خواهيد را مى بگذاريد و هر كه  براى من باقى

عباس جعفر را. و على )ع( از آن زمان همواره با پيامبر )ص( بود و همين كه پيامبر مبعوث شدند از 

نياز  ايشان پيروى كرد و ايمان آورد و تصديق كرد و جعفر هم با عباس بود تا آنکه مسلمان و از او بى

 1 شد.

فرموده است: نخستين نماز جماعت چنين بود كه رسول خدا )ص( در حالى كه  ( امام صادق )ع(1) 

گزارد. در اين هنگام ابو طالب همراه جعفر از كنار ايشان گذشت و ابو  على )ع( همراهش بود نماز مى

طالب به جعفر گفت: پسركم! برو پهلوى پسر عمويت به نماز بايست و همين كه پيامبر )ص( احساس 

فر به نماز ايستاد، طورى ايستاد كه بر هر دو امامت داشته باشد و ابو طالب شادمان فرمود كه جع

همانا در پيشامدهاى روزگار و سختى، على و جعفر مورد ( »2خواند: ) برگشت و اين ابيات را مى

اعتماد منند. كوتاهى مکنيد و پسر عموى خود را كه پسر برادر تنى من است يارى دهيد. به خدا 

كنم و هيچ يك از پسران نژاده و واالتبار من هم در يارى او كوتاهى  كه من پيامبر را رها نمىسوگند 

 2 «كند. نمى

پنداشتيم كه خالفت از خاندان بنى هاشم و  هرگز نمى»  هم چنين سروده است: ( خزيمة بن ثابت3) 

س نيست كه بر قبله شما بويژه از دست ابو الحسن )على عليه السّالم( بيرون رود. مگر على نخستين ك

                                                 
 قمرى، مصر، آمده است. م. 1355جلد اول سيره ابن هشام چاپ  263ن هيچ گونه تغيير و اختالفى در صفحه به تفصيل و بدو .1
بحار االنوار چاپ آقاى  35جلد  68در كتاب امالى صدوق با ذكر سلسله سند، بدون هيچ افزونى و كاستى آمده است و به نقل از آن در صفحه  .2

 آمده است. م. به صورت ديگرى 121آخوندى و در صفحه 
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كسى نيست كه با   نماز گزارده است و داناترين مردم به آيات قرآن و سنن نيست؟ مگر او آخرين

)ص( بدرود گفته و مگر او كسى نيست كه جبريل )ع( در غسل دادن و كفن كردن پيامبر ياور  پيامبر

ن شك ندارند و حال آنکه او بوده است؟ كسى كه در او آنچه در ايشان است موجود است و در آ

نکوييهايى كه در او موجود است در اين قوم نيست. چه چيزى شما را از او بازداشته است؟ كاش 

 1 .ترين مغبونهاست همانا كه اين بيعت شما از مغبون .دانستيم مى

امير از ابو الحسن على بن عبد اهلل بن ابى يوسف بن ابى سيف مداينى نقل است كه معاويه براى ( 1) 

المؤمنين )ع( نوشت كه اى ابو الحسن! براى من فضايل بسيارى است. پدرم از ساالرهاى دوره جاهلى 

بود و خودم در اسالم پادشاه شدم و من برادر زن پيامبر )ص( و دايى مؤمنان و كاتب وحى هستم. 

ل خود بر من فخر چون امير المؤمنين )ع( اين نامه را خواند، فرمود: آيا پسر زن جگرخواره به فضاي

محمد )ص( پيامبر خدا برادر و ( »2فروشد؟ اى غالم! چنين بنويس و اين ابيات را امالء فرمود: ) مى

پدر همسر من است و حمزه سيد الشهداء عموى من است، و جعفرى كه هر ظهر و شام همراه 

و گوشت بدنش با كند، برادر تنى من است. دختر محمد مايه آرامش و همسر من  فرشتگان پرواز مى

گوشت و خون من وابسته است. دو نوه احمد )ص( كه از زهرايند پسران منند و كداميك از شما 

سهمى چون سهم من دارند؟ از همه شما زودتر مسلمان شدم، در حالى كه كودكى بودم كه به حد 

و الزم  بلوغ نرسيده بودم. رسول خدا )ص( روز غدير خم واليت خود بر شما را براى من واجب

فرمود، و من همواره با شمشير خود بر قوم خويش ضربه زدم تا آنکه در قبال اسالم خوار و زبون 

شدند. اى واى و واى و آوخ بر كسى كه فردا خداى خود را در حالى كه گناه ظلم و ستم بر دوش 

ا پاره كن و از و چون معاويه اين نامه را خواند به خدمتگزار خود گفت: آن ر 2 «اوست مالقات كند.

 .ميان ببر كه مبادا مردم شام به پسر ابو طالب گرايش پيدا كنند

                                                 
ق، به  568كتاب مناقب اخطب خوارزم، درگذشته  8اين ابيات كه در اينجا به خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين نسبت داده شده است، در صفحه  .1

است. در اعالم بحار االنوار به ربيعة بن حارث بن عبد المطلب نسبت داده شده  38جلد  274عباس بن عبد المطلب نسبت داده شده است و در صفحه 

ترجمه آن به نام زندگانى چهارده معصوم نيز به ربيعة بن حارث نسبت داده شده و در تاريخ يعقوبى، چاپ بيروت،  267الوراى طبرسى، صفحه 

 ، به عتبة بن ابى لهب منسوب است. م.2جلد  124ميالدى، صفحه  1960
ن منسوب به امير المؤمنين على )ع( همراه با ترجمه آقاى محمد جواد نجفى و هم در اين ابيات با اختالف لفظى اندك و دو بيت اضافه در ديوا .2

من الشعر المنسوب الى االمام الوصى على بن »يى كه با نام  بحار االنوار به نقل از روضة الواعظين آمده است. ولى در مجموعه 38جلد  238صفحه 

 .ت چاپ شده نيامده است. مبه اهتمام عبد العزيز سيد االهل در بيرو« ابى طالب
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مجلس نهم در ذكر امامت، و امامت على بن ابى طالب و فرزندانش )ع( كه درودهاى خداوند بر همه 

 آنان باد

و بدان كه امامت واجب است. به اين دليل كه چون مردم معصوم نيستند، بروز خطا و فراموشى ( 2)

ترك واجب از ايشان ممکن و رواست و هر گاه داراى رئيس مطاعى باشند كه دست او در امور باز 

كند و دست نادان و فرومايه را  دارد و جنايتکار را ادب مى باشد، ستمگر را از ستم و دشمنى باز مى

ى انجام كار نيك ستاند و در اين حال مردم و جامعه برا كند و از ستمگر داد ستمديده را مى كوتاه مى

شوند. و هر گاه جامعه از رئيسى با آن شرايط كه وصف كرديم  و كم شدن تباهى و فساد آماده مى

آيد  شود و هرج و مرج پيش مى افتد و صالح و خوبى اندك مى خالى باشد، تباهى در جامعه اتفاق مى

عه بايد داراى رئيس شود. و اين عادت درست و منطبق بر حکمت است كه جام و زندگيها فاسد مى

باشد و چون در همه عقلها اين موضوع مركوز و ثابت است، بنا بر اين گفتگو با كسى كه در اين كار 

يى نيست. و واجب است كه امام معصوم باشد، زيرا مردم از اين  بديهى مخالف باشد كار پسنديده

نباشد به ديگرى نيازمند است و  جهت به امام نيازمندند كه خود معصوم نيستند و اگر امام هم معصوم

كشد و اگر امام به رعيت نيازمند باشد، در اين صورت هم نيازمند به مانند خود  اين كار به تسلسل مى

 1 است و باطل است.

واجب است امام در ظاهر و باطن از رعيت خود افضل باشد و چون در پيشگاه خداوند از همگان ( 3) 

است معصوم باشد و بر طبق احکام ظاهرى هم زشت و ناپسند است  داراى ثواب بيشترى است، الزم

كه مفضول را بر فاضل ترجيح و برترى دهند و اين موضوع در زشتى چنان است كه يك نوآموز در 

فقه را كسى به ابو حنيفه يا شافعى ترجيح دهد. و الزم و واجب است كه امام عالم به تمام احکام شرع 

بينيم كه براى پادشاهان دانا و خردمند زشت است كه  شرعى حاكم است و مى باشد، زيرا در همه امور

وزارت و نظارت در امور مملکت خود را به كسى واگذارند كه از عهده آن به خوبى برنيايد، يا برخى 

 .از امور را بداند

ر باشد كه پايدارت  و واجب است كه امام از همه مردم شجاعتر و در انجام عبادت جهاد از همه( 4) 

گريزند و مايه نابودى اسالم  گريزد و با گريز او مسلمانان مى چنين نباشد خود او از جنگ مى اگر

اش  شود. و الزم است كه عاقلترين مردم باشد و مقصود از عقل در اين مورد اين است كه انديشه مى
                                                 

 .اقتصاد شيخ طوسى مراجعه فرماييد. م 195و  174براى اطالع بيشتر به صفحات  .1
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اظ چهره و شکل ظاهرى از همه بهتر و به سياست از همگان داناتر باشد و نيز واجب است كه از لح

زشت و غير عادى نباشد و نيز واجب است كه در مورد امامت او نص يا معجزه وجود داشته باشد، 

زيرا الزم است معصوم باشد و عصمت هم موضوع قابل مشاهده و احساس نيست و به همين جهت يا 

ن داليل واجب و الزم است كه بايد معجزه داشته باشد يا پيامبر در مورد او تصريح فرموده باشد و با اي

امامان، امير المؤمنين على )ع( و سپس به ترتيب حسن و حسين و على بن الحسين و محمد باقر و 

جعفر صادق و موسى كاظم و على بن موسى الرضا و محمد بن على الجواد و على بن محمد الهادى و 

اد باشند، زيرا آن كس كه شرايط حسن بن على و حجت قائم منتظر كه درودهاى خدا بر همه ايشان ب

فوق را براى امام بيان كرده، فرموده است كه امامان ايشانند، و هر كس كه امامت را براى كسان 

داند، در واقع با شرايط فوق مخالفت كرده است و هر كس به شرايط  ديگرى غير از ايشان روا مى

برشمرديم امامند، با اجماع مخالفت  گويد كسان ديگرى غير از اينان كه فوق معتقد است ولى مى

 .كرده است

منزلت تو نسبت به من »اين روايت از پيامبر )ص( ثابت شده كه به على )ع( فرموده است:  (1)

و اين گفتار پيامبر  1 «همچون منزلت هارون به موسى است، جز اينکه پس از من كسى پيامبر نيست.

و اين سخن را  2 «يم، اين على هم موالى اوست.هر كس كه من موالى او»)ص( كه فرموده است: 

پيامبر روز هجدهم ذى حجه پس از بازگشت از حج يعنى حجة الوداع فرمودند و ما اكنون آنچه را كه 

  .كنيم در غدير خم اتفاق افتاده است بيان مى

ر آن شده است كه پيامبر )ص( از مدينه آهنگ حج گزاردن كرد و د از امام باقر )ع( روايت( 1) 

هنگام همه احکام شرعى جز حج و واليت را بر قوم خود ابالغ فرموده بود. در اين هنگام جبريل به 

فرمايد: من هيچ يك از پيامبران و  رساند و مى میحضورش آمد و گفت: اى محمد! خدايت سالم 

و حجت كنم مگر پس از آنکه دين خود را به حد كمال برساند  -فرستادگان خويش را قبض روح نمى

و برهان خويش را تأكيد كنم و از اين دين دو چيز بر عهده تو باقى مانده است كه بر قوم خود ابالغ 
                                                 

براى اطالع از مواردى كه اين گفتار حضرت ختمى مرتبت )ص( در كتب عمده اهل سنت چون صحاح بخارى و مسلم و ترمذى و سنن و  .1

جلد  317تا  299ر به بحث و بررسى مستوفاى استاد محترم سيد مرتضى فيروزآبادى در صفحات خصائص نسايى و مسند احمد حنبل و كتابهاى ديگ

 .اول فضائل الخمسه من الصحاح السته مراجعه فرماييد. م
الغدير در مورد اين گفتار رسول خدا )ص( و اطالع از منابع آن در آثار اهل سنت هيچ كس به اندازه مرحوم عالمه امينى طاب ثراه در كتاب  .2

 .بحث و فحص و تتبع نکرده است و بايد به آن كتاب ارزشمند مراجعه كرد و خوشبختانه برخى از مجلدات آن به فارسى هم ترجمه شده است. م
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كنى و برسانى، فريضه حج و فريضه واليت و اينکه خليفه پس از تو كيست و من هيچ گاه زمين خود 

دهد كه به  ان مىرا از حجت خالى نگذاشته و هرگز آن را خالى نخواهم گذاشت و اكنون خدايت فرم

قوم خود ابالغ كنى براى حج آماده شوند و خودت حج بگذارى و هر كس كه از شهرنشينان و 

توانند حج بگذارند با تو همراه باشند تا مراسم حج را هم به آنان  ساكنان حومه و اعراب اطراف مى

اى و مردم را در اين  ختهبياموزى، همان گونه كه نماز و زكات و روزه و احکام آنها را به ايشان آمو

 .اى دو مسأله هم چنان آموزش دهى كه موارد ديگر دين را آموزش داده

منادى پيامبر )ص( ميان مردم ندا داد كه همانا رسول خدا آهنگ حج دارد تا مراسم و اعمال آن ( 2) 

اين هم آگاه را به شما آموزش دهد و همان گونه كه از ديگر احکام دين شما را آگاه كرده است، از 

فرمايد. و چون پيامبر )ص( بيرون آمد مردم هم بيرون آمدند و گوش به سخنان ايشان دادند و به 

كردند. شمار همراهان پيامبر )ص( كه در  نگريستند و همچون ايشان رفتار مى اعمال آن حضرت مى

شتر بودند، به شمار حج شركت كردند، از مردم مدينه و حومه و ديگر اعراب، حدود هفتاد هزار يا بي

همراهان موسى )ع( كه از ايشان براى هارون بيعت گرفت. و در واقع تلبيه گفتن و احرام بستن در 

تمام فاصله مدينه تا مکه پيوسته بود، و چون رسول خدا )ص( در عرفات وقوف فرمود، جبرئيل به 

ايد: همانا مرگ تو فرم رساند و مى حضورش رسيد و گفت: اى محمد! خداى عز و جل سالمت مى

نزديك و مدت عمرت سپرى شده است و من ترا به چيزى كه از آن چاره و گريزى نيست پيش 

برم. اكنون وصيت خويش فراهم ساز و آنچه از علوم و ميراث علوم پيامبران پيش از تو و سالح و  مى

از خودت تسليم كن  تابوت سکينه نزد تو هست و همه آيات پيامبران پيشين را به وصى و خليفه بعد

كه او حجت بالغه من بر مردم است و او على بن ابى طالب )ع( است و او را براى مردم به اين سمت 

و به مردم هم تذكر بده كه عهد و پيمانى را كه از  منصوب كن و از او عهد و پيمان الزم را بگير

و موالى ايشان و موالى هر زن و  ام فراياد آورند كه بايد ولى مرا دوست داشته باشند ايشان گرفته

كنم مگر  مرد مؤمن على بن ابى طالب )ع( است و همانا كه من هيچ يك از پيامبران را قبض روح نمى

پس از اينکه دين خود را كامل كنم و نعمت خود را با واليت اولياى خود و ستيز با دشمنان خويش به 

دين و اتمام نعمت من بر خلق من دارد و بايد از  كمال برسانم و اين موضوع بستگى به كمال توحيد و

كنم و همان حجت من  ولى من پيروى و فرمانبردارى كنند. و من هيچ گاه زمين را بدون قيم رها نمى
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امروز دين شما را براى شما كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردم و آيين »بر خلق من است و 

 1 «اسالم را براى شما برگزيدم.

على ولى من است و موالى هر مرد و زن مؤمن. على بنده من و وصى پيامبر من و خليفه پس از ( 1) 

او و حجت بالغه من بر خلق من است. فرمانبردارى از او وابسته و پيوسته به فرمانبردارى از محمد 

 )ص( است و فرمانبردارى از محمد )ص( پيوسته به فرمانبردارى از من است هر كس از محمد )ص(

فرمان برد، از من فرمان برده است و هر كس از او سرپيچى كند از من سرپيچى كرده است و من او 

ام. هر كس او را بشناسد مؤمن و هر كس او را نشناسد  را نشانه ميان خود و خلق خويش قرار داده

( كافر است و هر كس به بيعت او شرك ورزد مشرك است. هر كس روز رستاخيز با واليت على )ع

با من روبرو شود وارد بهشت خواهد شد و هر آن كس با دشمنى او با من رويا روى شود، به آتش در 

خواهد افتاد. اكنون اى محمد! على را منصوب كن و بر مردم بيعت بگير و عهد و ميثاق مرا كه از 

اين مورد از  گيرم. پيامبر )ص( در ام فرا يادشان آور كه من ترا به سوى خويش فرا مى ايشان گرفته

قوم خويش و آنان كه منافق و بدبخت بودند بيم كرد كه پراكنده شوند و به آيين جاهلى خويش باز 

 .هاى نفسانى آنان نسبت به على )ع( آگاه بود گردند كه از دشمنى و ستيزه

ظر پيامبر )ص( از جبرئيل خواست كه از خداوند مسألت فرمايد كه از مردم در امان باشد و منت (2) 

ماند تا جبريل اين موضوع را از پيشگاه خداوند ابالغ كند و تبليغ اين موضوع را به تأخير انداخت تا 

آمد و به ايشان گفت عهد خود را انجام  خيف به حضور پيامبر به مسجد خيف رسيد. جبريل در مسجد

تا آنکه پيامبر )ص( دهد و على را منصوب فرمايد. ولى موضوع در امان بودن از مردم را ابالغ نکرد 

كه ميان مکه و مدينه است رسيدند. آنجا جبريل به حضور ايشان باز آمد و  2به منطقه كراع الغميم 

موضوع را بازگو كرد ولى همچنان موضوع در امان بودن از مردم را بيان نکرد و پيامبر به جبريل 

در باره على )ع( نپذيرند و حركت فرمود: بيم از آن دارم كه قوم من مرا تکذيب كنند و گفتار مرا 

است رسيدند. پنج ساعت از روز گذشته جبريل  3فرمود و چون به غدير خم كه سه ميل قبل از جحفه

                                                 
 .بخشى از آيه سوم سوره پنجم )مائده( و براى اطالع از اقوال مفسران بايد به كتابهاى تفسير مراجعه كرد. م .1
عنى كرانه و كناره و كراع الغميم در هشت ميلى منطقه عسفان و ميان مکه و مدينه است. رك. به: معجم البلدان، ياقوت، كراع الغميم: كراع ي .2

 .، چاپ مصر. م7، جلد 226صفحه 
 .تى. م، ترجمه استاد عبد المحمد آي111تقويم البلدان، صفحه  :جحفه: جايى نزديك رابغ و ميقات مصريان و خالى از سکنه است. رك. به .3
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رساند و چنين  با فرمان استوار و امان از مردم باز آمد و گفت: اى محمد! خداى عز و جل سالمت مى

نازل شد تبليغ كن و اگر نرسانى رسالت خدا را اى پيامبر! آنچه از خداى تو بر تو ( »1فرمايد: ) می

دارد و همانا به تحقيق خداوند قوم كافر را هدايت  اى و خداى ترا از شر مردم محفوظ مى انجام نداده

 1 «كند. نمى

گروههاى پيشتاز مسلمانان در اين هنگام نزديك جحفه رسيده بودند. دستور داده شد آنان را كه ( 2) 

رسيدند همه را آنجا نگهداشتند  اين مکان برگردانند و كسانى را هم كه از دنبال مى جلو رفته بودند به

تا پيامبر )ص( على )ع( را به امامت منصوب فرمايد و آنچه را كه خداوند در اين مورد نازل فرموده 

امبر دارد و پي است به آنان ابالغ كند. و به پيامبر وحى شده بود كه خداوندش از شر مردم محفوظ مى

دستور داد ندا دهند كه همگان جمع شوند و كمى از راه به سمت راست رفت و خود را كنار مسجد 

غدير رساند كه جبريل از سوى خداوند چنين فرمان داده بود. و آنجا چند درخت بود و پيامبر دستور 

گان آنجا جمع داد زير آن درختها با سنگ چيزى شبيه منبر بسازند كه بر مردم مشرف باشد و چون هم

شدند و ايستادند، پيامبر )ص( باالى آن سنگها ايستادند و پس از ستايش و نيايش خداوند چنين 

نزديك و   ( ستايش خداوندى را كه در يکتايى خود بلند مرتبه و با تفرد خود به همگان3فرمودند: )

ا كه باشد. خداوندى كه خود با شکوه و اركان او بزرگ و بر هر چيز احاطه دارد، در هر ج در قدرت

 .بندگان را به قدرت و برهان خود مقهور ساخته است

شود. پروردگارى كه آسمانهاى برافراشته  يى كه نابود نمى بزرگوارى كه همواره پا برجاست و ستوده

را برافراشته و زمينهاى گسترده را گسترانيده است. پاك و منزه از همه آلودگيها و ستوده است. 

فرمايد و بر هر كس  همه فرشتگان و روح است. بر همه چيزها كه آفريده است فضيلت مىپروردگار 

بينند، بزرگوار  ها او را نمى بيند و ديده ها را مى فرمايد. همه ديده شود عنايت مى كه به او نزديك مى

 .بردبار با گذشت

. هرگز براى انتقام شتاب رحمتش همه چيز را فرا گرفته است و با نعمت خود بر آنان منت نهاده است

ها و آنچه را در  فرمايد و به فرستادن عذابى كه گنهکاران سزاوارند پيشى نمى گيرد. همه انديشه نمى

شود. به همه چيز  ها بر او پوشيده نيست و هيچ پوشيده بر او مشتبه نمى داند و پوشيده ضمير دارند مى

                                                 
 .سوره پنجم )مائده(. م 68آيه  .1
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ا و بر هر كار نيرومند است. هيچ چيز مانند او نيست احاطه دارد و بر همه چيره است. در همه كار توان

و او پديد آورنده همه اشياء است. از آنگاه كه هيچ چيز نبوده است او همچنان هميشگى و بر پاى به 

( هيچ خدايى جز او نيست و او عزيز و حکيم است. برتر از آن است كه چشمها او 1دادگرى است. )

فرمايد و او نامريى و به همه چيز آگاه است. هيچ كس را  ك مىها را در را درك كنند و او ديده

نرسد كه وصف او را به ديدار وصف كند و هيچ كس را نرسد كه كيفيت او را چه نهان و چه آشکار 

دهم كه قدس خداوند  درك كند، مگر به آنچه كه نفس خداوند خود بر آن داللت دارد. و گواهى مى

و پرتو او از ابد بر همه چيز افتاده است. او خداوندى است كه فرمان  همه روزگاران را انباشته است

فرمايد و هيچ انباز و شريکى او را نيست و هيچ تدبيرى از  خود را بدون مشورت با مشاوران اجرا مى

شود. آنچه را كه ابداع فرموده است بدون مثال و مانند بوده است و آنچه را آفريده است  او فوت نمى

 .ى كسى و بدون چاره انديشى آفريده استبدون يار

اراده فرموده است و بوجود آمده است. خلق فرموده است، پديد شده است. او خدايى است كه 

خدايى جز او نيست و او پروردگارى است كه همه چيز را استوار و پسنديده و معتدل آفريده است. 

دهم  گردد. گواهى مى كارها به او باز مىكند و بزرگوارى كه همه  خداوند عادلى كه هرگز جور نمى

كند و همه چيز در برابر عزت او زبون  او خدايى است كه همه چيز در قبال بزرگى او فروتنى مى

است و همه چيز تسليم قدرت اوست و همه چيز در برابر هيبت او خاضع است. او پادشاه پادشاهان 

 .مسير و مدت معينى روان است خورشيد و ماه در فلکها مسخر اوست و همه در است و

افزايد روز را بر شب و با شتاب در پى اوست. در هم شکننده هر  افزايد شب را بر روز و مى مى( 1) 

نياز  جو و هر شيطان سركش، نه او را ضدى است و نه همراه او شريکى است. يکتاى بى ستمگر ستيزه

اى اوست. پروردگار يکتا و خداوند بزرگوار زايد و نه هيچ كس همت كه نه زاييده شده است و نه مى

شود و چون اراده فرمايد حکم او جارى است و چون اراده كند همه چيز  خواهد همان مى هر چه مى

 .گرياند خنداند و مى كند، مى نياز مى كند، نيازمند و بى ميراند و زنده مى در احصاى اوست. مى

( 2كاهد. ) افزايد و مى فرمايد. ثروت را مى مى هر كس را خواهد نزديك و هر كس را خواهد دور

ملك و ستايش از آن اوست و خير همه در دست اوست و بر هر كارى تواناست. شب را به روز در 

شمرد. پروردگار  آورد و عطاى او بسيار است و نفسها را مى آورد و روز را به شب. دعا را بر مى مى

يست. فرياد فريادخواهان و اصرار اصراركنندگان او را جن و آدميان است. هيچ چيز بر او مشکل ن



 145 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

سازد. پناهگاه و نگهدارنده نيکوكاران و توفيق دهنده رستگاران و موالى مؤمنان و  دلتنگ نمى

پروردگار جهانيان است. آنکه بر همه خلق سزاوار است فقط او را سپاسگزار باشند و به هر حال او را 

كنم و در سختى و راحت و شدت و آسايش  همه حال ستايش مىستايش كنند. من خداوند را به 

شنوم و اطاعت  شکرگزار اويم. به او و فرشتگانش و كتابها و فرستادگان او مؤمنم. فرمانش را مى

كنم و تسليم فرمان و قضاى اويم براى  كنم و به هر چه كه موجب خوشنودى او باشد مبادرت مى مى

او، زيرا خداوند كسى است كه هيچ كس از مکر او ايمن نيست و  رغبت در طاعت او و بيم از عذاب

كند كه از آن جهت از او بيم شود(. در نفس خود براى  شود )ستم نمى در عين حال از ستم او بيم نمى

دهم كه او پروردگار است و آنچه را خداوند به من وحى  كنم و گواهى مى او اقرار به بندگى مى

كنم و بيم آن است كه اگر ابالغ نکنم، عذابى به من برسد كه هيچ كس هر فرموده است بايد ابالغ 

ساز باشد، نتواند آن را از من باز دارد. و خدايى جز او نيست و به من اعالم فرموده  اندازه هم چاره

است كه اگر آنچه را بر من نازل كرده است ابالغ نکنم، چنان است كه پيام و رسالت خداوند را ابالغ 

ام و خداوند تبارك و تعالى خودش براى من محفوظ ماندن را تضمين فرموده است. و او  هنکرد

 :خداوند كريم و كافى است و به من چنين وحى فرموده است

تفعل فما بلغت رسالته، و اهلل  .بسم اهلل الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم

مبر! آنچه از خدا بر تو نازل شد برسان كه اگر نرسانى تبليغ رسالت او را )اى پيا« يعصمك من الناس.

 .اى و خداى ترا از مردم محفوظ خواهد داشت نکرده

اى گروه مردم! اينك من در تبليغ آنچه خداوند بر من نازل فرمود كوتاهى نکردم و من براى ( 1) 

)ع( سه بار به حضور من آمد و از سوى  كنم. بدانيد كه جبرئيل شما سبب نزول اين آيه را بيان مى

پروردگار من كه اصل و مايه سالم است به من امر كرد كه در چنين اجتماعى بپا خيزم و به همه 

افراد، سياه و سپيد، اعالم كنم كه على بن ابى طالب برادر و جانشين و وصى و امام بعد از من است. 

لت و محل هارون نسبت به موسى است، جز اينکه يعنى كسى كه منزلت و محل او نسبت به من، منز

( و همانا كه خداوند 2پس از من پيامبرى نيست. و همانا پس از خدا و رسول خدا على ولى شماست )

همانا و به  :فرمايد يى از قرآن را بر من نازل فرمود كه در آن مى تبارك و تعالى در اين مورد آيه

دارند و در حالى  نى هستند كه ايمان آورده و نماز را بر پا مىتحقيق ولى شما خدا و رسول خدا و كسا
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داد و در حالى  و على بن ابى طالب نماز را بر پا مى  1 «دهند. كه در ركوع هستند صدقه و زكات مى

كه در ركوع بوده صدقه پرداخته است و در همه حال فقط خداى عز و جل را اراده كرده است و 

استم كه از خداوند تقاضا كند مرا از تبليغ اين موضوع به شما معاف كند. من از جبرئيل خو مى

كنند  دانم كه مؤمنان اندكند و منافقان بسيارند و گنهکاران در اين كار فرومايگى مى فرمايد، زيرا مى

اند، همآنانى كه خداوند آنان را در كتاب خود چنين  كنندگان به اسالم در كمين نشسته و مسخره

 :ه استتوصيف فرمود

پندارند و حال آنکه  گويند كه در دلهايشان نيست و آن را سبك مى آنان به زبانهاى خود چيزى مى» 

اند، تا آنجا كه مرا گوش نام  و همانا مکرر و چند بار مرا آزار داده 2 «در نزد خدا گناهى بزرگ است.

نند و من هم به آنان توجه دارم، تا پنداشتند اين كار آنان اهميتى ندارد كه همواره مالزم م نهادند و مى

و از ايشانند آنان كه همواره پيامبر »نازل فرمود:  اين مورد اين آيه را آنکه سرانجام خداوند متعال در

كند(. بگو اى پيامبر، اين لطفى  گويند او گوش است )هر چه بگويى گوش مى دهند و مى را آزار مى

م نام اين اشخاص را ببرم و به هر يك از ايشان اشاره و آنان توان و اگر بخواهم مى 3 «است براى شما.

را مشخص كنم. ولى به خدا سوگند من در مورد ايشان بزرگوارى كردم و با وجود همه اينها خداوند 

شود مگر اينکه آنچه را بر من نازل كرده است ابالغ كنم، و آنگاه باز همان آيه  از من راضى نمى

 .... بلغمباركه يا ايها الرسول 

( اى گروه مردم! بدانيد كه خداوند على را براى 1را تالوت فرمود و به گفتار خود چنين ادامه داد: )

شما به منصب واليت و امامت منصوب فرموده است و فرمانبردارى از او بر مهاجران و انصار و 

ر همه شهرنشينان و آيند واجب است و ب كسانى كه از آنان به نيکى پيروى كرده و پس از ايشان مى

صحرانشينان و بر عجم و عرب و آزاده و برده و برده زر خريد و كوچك و بزرگ اطاعت از او 

واجب است و بر همه يکتا پرستان از سپيد و سياه فرمان و گفتار و حکم او جارى و روان است. هر 

رحمت است و هر  كس با او مخالفت كند نفرين شده است و هر كس از او پيروى كند مورد مهر و
                                                 

از سوره پنجم )مائده(، و براى اطالع از نظر مفسران بزرگ اهل سنت چون فخر رازى و زمخشرى و طبرى و سيوطى و واحدى و گروهى  55آيه  .1

ه: استاد محترم سيد مرتضى فيروزآبادى، فضائل اند، رك. ب از محدثان ايشان كه متفقا شأن نزول اين آيه را در مورد امير المؤمنين على )ع( دانسته

 .. م2، ج 13الخمسه، ص 
 .سوره نور است. در اصل آيه، افعال به صورت مخاطب مذكر است و در متن به صورت مغايب بکار رفته است. م 15مأخوذ از آيه  .2
 .سوره نهم )توبه(. م 61بخشى از آيه  .3
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آمرزد و هر كس از او سخن بشنود و فرمانبردارى كند مورد  آن كس او را تصديق كند خدايش مى

 .غفران خداوند است

ايستم. بشنويد و اطاعت كنيد و  اى گروه مردم! اين آخرين بار است كه من در اين جايگاه مى(2) 

شما و پروردگار شماست و پس از او محمد، فرمانبردار خدايتان باشيد. همانا خداى عز و جل موالى 

گويد. و پس از من  فرستاده خدا براى شما، ولى شماست، كسى كه اين جا ايستاده و با شما سخن مى

على ولى شماست و به فرمانى از سوى پروردگار شما امام شماست و سپس امامان و پيشوايانى كه از 

كنيد. همانا هيچ چيز حالل نيست  ز و جل را ديدار مىفرزندان اويند، تا روزى كه در آن روز خداى ع

جز آنچه خداوند حالل كرده است و هيچ چيز حرام نيست جز آنچه او حرام كرده است و خداوند 

حالل و حرام را به من آموخته و نشان داده است و من آنچه را كه پروردگارم از كتاب خويش به من 

ا به على آموختم. اى گروه مردم! بدانيد هيچ علمى نيست آموخته است و همه امور حالل و حرام ر

احصاء فرموده است و من آن را در امام پرهيزگاران احصاء كردم.   مگر آنکه خداوند آن را در من

گروه  است. ای هيچ علمى نيست مگر آنکه آن را به على تعليم دادم و او امام آشکاركننده و آشکار

  .مگريزيد و از واليت او سرپيچى مکنيد مردم! از على كناره مگيريد و

برد و در راه  كند و آن را از ميان مى كند و از باطل نهى مى اوست كه به حق هدايت و به حق عمل مى

دارد. او نخستين كس است كه به خدا و رسولش ايمان آورده  كننده او را باز نمى خدا سرزنش سرزنش

كرده است )در راه رسول خدا جان فشانى كرده  و كسى است كه جان خود را فداى رسول خدا

است(، و او كسى است كه در آن هنگام كه هيچ يك از مردان همراه رسول خدا نبوده و پرستش 

كرده است. اى مردم! او را برترى دهيد  كرده است، همراه پيامبر بوده و با او خدا را عبادت مى نمى

د و بپذيريد كه همانا خداوندش او را به امامت كه خدايش برترى داده است و به او روى آوري

منصوب فرموده است. اى گروه مردم! همانا كه على از سوى خداوند امام است و خداوند هرگز توبه 

آمرزد و اين بر عهده خداوند  پذيرد و حتما هرگز او را نمى كسى را كه واليت او را انکار كند نمى

مخالفت كند چنين رفتار فرمايد و او را عذاب دردناك است كه نسبت به هر كس كه با فرمانش 

گيره آن  هميشگى دهد. پس بترسيد از اينکه با من مخالفت كنيد و به آتشى )دوزخ( درافتيد كه آتش

 .مردمان و سنگهايند و آماده شده است براى كافران
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اند و من  مژده داده اى مردم! به خدا سوگند كه همه پيامبران و فرستادگان پيش به من و ظهورم( 2)

خاتم پيامبرانم و حجت بر همه آفريدگان، چه آنان كه در آسمانهايند و چه آنان كه در زمينها، و هر 

كس در اين ترديد كند كافر است، همچون كفر دوره جاهلى نخستين، و هر كس در چيزى از اين 

ر اين گفتار من در آتش گفتار من شك كند، نسبت به همه چيز ترديد كرده است و ترديدكننده د

 .است

اى گروه مردم! خداوند با فضل و منت خود اين موهبت و احسان را نسبت به من ارزانى داشته ( 3) 

 .است و خدايى جز او نيست. همواره و در طول روزگار و به هر حال او را ستايشگر و سپاسگزارم

هر مرد و زنى افضل است. خداوند به اى گروه مردم! على را برترى دهيد كه او پس از من از ( 4) 

دارد. نفرين شده و مورد خشم و غضب خداوند است،  فرستد و خلق را باقى مى پاس ما روزى فرو مى

بنگرد كه براى فرداى قيامتش چه چيزى پيش فرستاده   هر كس كه اين گفتار مرا رد كند، و هر كس

 .كنيد آگاه است د به آنچه مىاست و از خداى بترسيد كه مخالفت كنيد و همانا خداون

اى گروه مردم! در مورد قرآن تدبر كنيد و آيات محکم آن را نيکو بفهميد و از آيات متشابه  (1)

كند، جز  پيروى مکنيد و به خدا سوگند هرگز كسى دشواريها و تفسير آن را براى شما روشن نمى

افرازم و به شما  و بازويش را بر مى آورم گيرم و به سوى خود بر مى همين كس كه من دست او را مى

كنم كه هر كس من موالى اويم اين على موالى اوست، يعنى على بن ابى طالب كه برادر و  اعالم مى

 .وصى من است و واليت او از سوى خداوند متعال بر من نازل شده است

بزرگ است و هر اى گروه مردم! همانا على و فرزندان پاكيزه من ثقل كوچکند و قرآن ثقل ( 2) 

شوند تا كنار  دهد و موافق با اوست و اين دو از يك ديگر هرگز جدا نمى يك از ديگرى خبر مى

حوض پيش من آيند. همانا كه آنان امناى خداوند ميان خلق خدايند و حکيمان الهى در زمين خدايند. 

ساندم و توضيح دادم و همان بدانيد كه من رسالت خود را ادا كردم و تبليغ كردم و به گوش شما ر

 .روشن ساختم

گويم كه كسى جز اين  همانا كه اين فرمان را خداوند فرموده است و من از قول خداى عز و جل مى

 .برادر من امير مؤمنان نيست و پس از من براى هيچ كس جز او، اميرى بر مؤمنان، حالل و روا نيست

تر از آن حضرت ايستاده بود گرفت و  كه پايينآنگاه پيامبر )ص( با دست خود بازوى على را ( 3) 

على را چنان بلند كرد كه پاهايش كنار زانوان رسول خدا قرار گرفت و باز چنين فرمود كه اى گروه 
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مردم! اين على برادر و وصى من است و كسى است كه پس از من شبان اين امت است و خليفه من بر 

كتاب خداوند و فرا خواننده به سوى خداوند و قرآن  امت من است و جانشين من براى تفسير كردن

كننده با دشمنان خداوند است و به  كننده به چيزى است كه خداوند به آن راضى است و جنگ و عمل

فرمانبردارى خداوند فرمان دهنده و از معصيت باز دارنده است. او جانشين رسول خدا و امير مؤمنان 

گويم كه به فرمان خداوند اين گفتار مبدل نخواهد شد و  د است و مىو امام و راهنما به فرمان خداون

دارد و دشمن بدار هر كه را با او  گويم: پروردگارا! دوست بدار آن كس را كه او را دوست مى مى

كند خشم  دشمن است، و هر كس كه او را منکر شود لعنت فرماى و بر هر كس كه با او ستيز مى

  فرمان امامت را براى على نازل فرمودى و فضيلت او را چنان روشن كردى بگير. پروردگارا! تو خود

كه براى بندگان خويش با نصب او به امامت دين را كامل و نعمت خود را بر ايشان تمام فرمودى و 

و هر كس غير از اسالم دينى اختيار كند هرگز از »براى آنان به آيين اسالم خشنود شدى و فرمودى: 

گيرم كه به  پروردگارا! من ترا گواه مى 1 «كاران است. شود و او در آخرت از زيان نمىوى پذيرفته 

 .درستى تبليغ كردم

اى گروه مردم! همانا كه خداوند عز و جل دين شما را با امامت او تکميل فرمود و هر كس او را ( 1) 

عمال به خداوند، به امامت و فرزندان مرا كه از ذريه اويند، تا روز رستاخيز و هنگام عرضه كردن ا

شود و در آتش جهنم  نپذيرد و به آنان اقتدا نکند، همانا اعمال او سبك سنگ خواهد شد و نابود مى

 2 شود. شود و نه نظر رحمت بر آنان مى جاودانه است. نه عذاب از آنان تخفيف داده مى

ترين مردم در رعايت  و شايستهاى گروه مردم! اين مرد از همه شما مرا بيشتر يارى داده است ( 2) 

يى كه در آن بيان  حق خداى عز و جل و من بوده و هست و خداى و من از او خشنوديم و هيچ آيه

رضايت حق باشد نازل نشده است، مگر اينکه در باره اوست و خداوند هيچ گاه خطاب اى كسانى كه 

است و خداوند در سوره هل اتى اند صادر نفرموده است، مگر اينکه او سر فصل آن خطاب  گرويده

گواهى به بهشت نداده است، مگر براى او و آن را در مورد كس ديگرى جز او نازل نفرموده است و 

 .در آن سوره كسى جز او را نستوده است

                                                 
 .از سوره سوم )آل عمران 84آيه  .1
 .از سوره سوم )آل عمران 88ه آي .2
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كننده از رسول خداست و پرهيزگار پاك سرشت و راهنما و  اى مردم! اين ناصر دين خدا و دفاع( 3) 

 .ست. پيامبر شما بهترين پيامبر و وصى شما بهترين وصى استكننده ا راهنمايى

 .اى مردم! ذريه هر پيامبرى از صلب اوست و ذريه من از صلب على است( 4)

اى مردم! همانا ابليس آدم )ع( را با حسد و رشگ از بهشت بيرون كرد، شما بر او رشگ مبريد ( 5)

ا آدم )ع( با اينکه برگزيده خداوند بود با يك ترك كه اعمال شما تباه و قدمهاى شما لغزان شود. همان

اولى به زمين فرستاده شد و اين موضوع در باره شما چگونه خواهد بود؟ و حال آنکه شما نه تنها 

معصوم نيستيد، بلکه برخى از شما دشمنان خدايند. همانا كسى جز بدبخت و شقى على را دشمن 

 -دارد و كسى جز مؤمن مخلص به او ايمان نمى نمى را دوست كسى جز پرهيزگار او دارد و نمى

 .آورد. به خدا سوگند سوره و العصر در باره على نازل شده است

اى مردم! من خدا را گواه گرفتم و پيام و رسالت او را به شما تبليغ كردم و بر رسول چيزى جز (1) 

 .ابالغ آشکار نيست

ه ترسيدن از اوست، تا نميريد مگر آنکه شما مسلمان از خداى بترسيد چنان كه شايست»اى مردم! ( 2) 

 1 «باشيد.

پيش »، «ايمان بياوريد به خدا و رسول خدا و نورى كه با او فرو فرستاده شده است»اى مردم! ( 3) 

 2 «هايى را هالك و نابود كنيم يا واژگونه سازيم. از آنکه چهره

ه و سپس در على و پس از او در نسل اوست تا اى مردم! پرتو از سوى خداوند متعال در من نهاده شد

مهدى قائم، يعنى همان كس كه حق خدا و حق هر مؤمنى را اداء خواهد كرد، زيرا خداوند عز و جل 

گران و مخالفان و خيانتکاران و گنهکاران و ستمگران و غاصبان همه  ما را براى مقصران و ستيزه

 .جهانيان حجت قرار داده است

اند. آيا اگر بميرم يا كشته شوم  من رسول خدايم كه پيش از من رسوالن ديگر بوده اى مردم! (4) 

رسانيد و خداوند  هاى خود برگرديد؟ و اگر چنين كنيد به خداوند هيچ زيانى نمى خواهيد به پاشنه مى

دهد، و همانا على موصوف به شکرگزارى و شکيبايى  به زودى شکرگزاران و شکيبايان را پاداش مى

 .ت و پس از او فرزندان من كه از صلب اويند به اين صفات موصوف هستنداس

                                                 
 .سوره سوم )آل عمران( است 102بخشى از آيه  .1
 .سوره نساء است. م 47سوره اعراف. بخش دوم، بخشى از آيه  157سوره شصت و هشتم است و بخشى از آيه  8بخش اول، بخشى از آيه  .2
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اى مردم! در باره اسالم خود به خداوند منت منهيد كه در نتيجه خداوند بر شما خشم گيرد و ( 5) 

 .عذابى از نزد خود به شما رساند. همانا كه خدايت در كمينگاه است

خوانند و  زودى خواهند بود كه مردم را به آتش فرا مىاى مردم! پس از من پيشوايان و امامانى به 

روز رستاخيز يارى كرده نخواهند شد. اى مردم! خداوند و من از آنان بيزاريم و همانا آنان و ياران و 

ترين طبقه دوزخند و بسيار بد جايگاهى است براى متکبران. همانا من  شيعيان و پيروان ايشان در پست

سپرم و به تحقيق آنچه را بايد  ثت تا روز رستاخيز در اعقاب خود به وديعه مىامامت را به صورت ورا

در اينجا حاضر   تبليغ كنم تبليغ كردم و اين حجت است براى هر حاضر و غايب و بر هر كس چه

و چه حاضر نيست و هنوز متولد نشده است. همانا شاهدان به غايبان تبليغ كنند و پدران به  است

كنند و به صورت پادشاهى در  ز قيامت تبليغ كنند، و به زودى اين موضوع را غصب مىفرزندان تا رو

رسيم. و خداوند بر شما  اى گروه جن و انس! به زودى به حساب شما مى»آورند و در آن صورت  مى

اى مردم! خداى عز و  1 «فرستد، تا هيچ نصرت و نجاتى نيابيد. هاى آتش و مس گداخته فرو مى شراره

بر آنچه كه بر آن هستيد، تا آنکه به آزمايش، بد سرشت را از »نان نيست كه شما را واگذارد جل چ

 2 «سازد. پاك سرشت جدا سازد و خداوند شما را بر سر غيب آگاه نمى

كنند  يى نيست مگر آنکه خداوند ساكنان آن را به سبب تکذيبى كه مى اى مردم! هيچ قريه( 1) 

ند و خداوند اين موضوع را در كتاب خود ذكر فرموده است و اين امام كند و آنان ستمگر هالك مى

فرمايد. اى مردم! پيش از  و ولى شماست و او وعده خداوند است و خداى وعده خود را راست مى

شما بيشتر گروههاى نخستين گمراه شدند و خداوند همچنان كه پيشينيان را نابود ساخت، ديگران را 

 .فرمايد هم نابود مى

گذارم  اى مردم! خداوند مرا به امر و نهى فرمان داده است و من هم آن را بر عهده على مى( 2) 

موضوع امر و نهى از سوى خداى عز و جل بر عهده على است. بنا بر اين فرمانش را بشنويد و از هر 

راه او كند خود دارى كنيد و به خواسته او كار كنيد و راههاى گوناگون شما را از  چه نهى مى

پراكنده نکند. همانا من راه و صراط مستقيم خدايم كه به شما فرمان به اطاعت او داده است و پس از 

كنند و به  ( صلب اويند امامانى هستند كه به حق حکم مى3من على و پس از او فرزندان من كه از )
                                                 

 .(سوره پنجاه و پنجم )الرحمن 35و  31آيات  .1

 .ه سومسور 179بخشى از آيه  .2
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گفتند: اين سوره در  را تالوت فرمودند و« فاتحة الکتاب»جويند و سپس پيامبر سوره  آن توسل مى

مورد من و ايشان نازل شده است و عموم و خصوص آن به ايشان بستگى دارد و آنان همان اولياى 

شوند. همانا حزب خدا همانان رستگاران و  خداوندند كه نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين مى

ادران شيطانهايند كه برخى به چيرگانند و همانا دشمنان على، آنان بدبختان و سر كشانند و آنان بر

كنند، و همانا دوستداران ايشان همان مؤمنانى هستند  برخى ديگر سخنان فريبنده و غرور را الهام مى

)اى رسول( هرگز مردمى را كه » كه خداوند در كتاب خود آنان را ياد كرده و چنين فرموده است: 

او   دوستى كنند با كسى كه با خدا و رسول اند نخواهى يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده

دوستداران ايشان آنانى هستند كه خداى عز و جل ايشان را چنين وصف  و همانا« كند. دشمنى مى

اند؛ براى آنان ايمنى  اند و ايمان خود را به ستم نيالوده آنان كه ايمان به خدا آورده»فرموده است: 

دوستداران آنان كسانى هستند كه در كمال امان وارد بهشت  همانا 1 «است و آنان هدايت يافتگانند.

گويند: پاك شديد، جاودانه وارد بهشت شويد. همانا  دهند و مى شوند و فرشتگان به آنان سالم مى مى

بدون حساب وارد »دوستداران ايشان كسانى هستند كه خداى عز و جل در باره آنان فرموده است: 

افتند و دشمنان ايشان كسانى هستند  آنان كسانى هستند كه به دوزخ مىو دشمنان  2 «شوند. بهشت مى

شنوند و دوزخ را هياهوست، چه هر امتى بر آن وارد  كند مى كه آواى جهنم را در حالى كه فوران مى

كند. دشمنان ايشان كسانى هستند كه خداى عز و جل در  شود قوم )هم كيشان( خود را لعنت مى مى

پرسند:  افتند، خزانه داران آن از ايشان مى هر فوجى از ايشان كه در دوزخ مى»است: شان فرموده  باره

همانا دوستداران ايشان كسانى هستند كه از پروردگار خود در  3«آيا براى شما بيم دهنده نيامده است؟

 .نهان بيم دارند و براى آنان آمرزش و پاداش بزرگ است

دايش نکوهش و نفرين فرموده است و دوستدار ما كسى اى مردم! دشمن ما كسى است كه خ( 1) 

 .دارد است كه خدايش ستوده و دوست مى

 4 كننده است. ام و على هدايت اى مردم! همانا من بيم دهنده( 2)

                                                 
 .(سوره ششم )انعام 82آيه  .1
 .(سوره چهلم )مؤمن 40بخشى از آيه  .2
 (از سوره شصت و هفتم )ملك 8آيه  .3
اشاره به آيه نهم سوره سيزدهم )رعد( است كه به نقل بسيارى از منابع اهل سنت چون مستدرك حاكم و تفسير طبرى و تفسير فخر رازى هم به  .4

 .. ماين موضوع تصريح شده است
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اى مردم! من پيامبرم و على وصى من است و همانا مهدى قائم كه خاتم امامان است از ماست. ( 3) 

زد و از ستمگران انتقام مى گيرد. همانا كه او گشاينده و ويرانگر سا اوست كه دين را آشکار مى

گيرد.  كشد. او انتقام خون همه اولياى خدا را مى هاى مشركان را مى دژهاست و اوست كه تمام فرقه

دارد. او فضل و فضيلت را  او ناصر دين خداوند است او از درياهاى ژرف به دست خويش آب بر مى

بخشد و نسبت به هر نادان به اندازه نادانى او. همانا كه او برگزيده و  سهم او مى به هر كس به اندازه

 آن است. اوست كه از خداى گزينه خداوند است. همانا كه او وارث همه علوم و آگاه و چيره به همه

يض وار است.كارها به او تفو، او راهنماى استدهد مىدهد و امور مربوط به ايمان را خبر  خود خبر مى

حجت باقى خداوند اند.او ند به وجود او مژده دادها بودهشده است.اوست كه همه كسانى كه پيش از او

هيچ كس  .است و پس از او حجتى نيست و حق فقط همراه اوست و نور و پرتوى جز پيش او نيست

داست و شود و همانا كه او ولى خدا در زمين خدا و حکم خدا ميان خلق خ بر او چيره و پيروز نمى

 .امين خدا در نهان و آشکار است

فهماند.  اى مردم! براى شما روشن كردم و فهماندم و اين على است كه پس از من به شما مى( 1) 

خوانم كه نخست دست بيعت به من دهيد و ضمن دست  ام شما را فرا مى همانا اكنون پس از پايان خطبه

س از آن دست در دست او نهيد. همانا من با خداوند نهادن در دست من به واليت او اقرار كنيد و پ

و »گيرم  بيعت كردم و على با من بيعت كرد و من از سوى خداوند عز و جل از شما براى او بيعت مى

 1 «هر كس پيمان شکند همانا پيمان خويش را شکسته است.

تا آخر ...« گزارد  و هر كس حج يا عمره»اى مردم! همانا حج و عمره از شعائر خداوند است. ( 2)

شوند و افزون  گزارند مگر اينکه باليده مى يى حج نمى آيه، اى مردم! حج بگزاريد كه اهل هيچ خانه

 .شوند شوند مگر اينکه پريشان و پراكنده مى گردند و اهل هيچ خانه از حج رويگردان نمى مى

اش را  داوند گناهان گذشتهكند مگر اينکه خ اى مردم! هيچ مؤمنى در موقف عرفات وقوف نمى( 3) 

 .كنند آمرزد و پس از انقضاى حج، بررسى اعمال آينده او را از نو شروع مى مى

شود و خداوند پاداش  شود. هزينه آنان جبران مى اى مردم به حاجيان از سوى خداوند كمك مى( 4) 

 .سازد نيکوكاران را تباه نمى

                                                 
 (سوره چهل و هشتم )فتح 10بخشى از آيه  .1
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ن در لحاظ امور دينى و انديشيدن و دانستن احکام آاى مردم! حج خانه خدا را در حالى كه از ( 5) 

از مشاهد حج بر مگرديد مگر آنکه توبه كرده و خود را از گناه باز  حد كمال باشيد انجام دهيد و

 .داريد

اى مردم! نماز را بپا داريد و زكات را همان گونه كه خداى عز و جل به شما فرمان داده است ( 6)

 فراموش يا در مورد آن كوتاهى راى شما پيش آمد كه برخى از امور رابپردازيد و اگر روزگارى ب

كننده است. همين على كه خداوند عز و جل او را  كنيد، على ولى شما خواهد بود و براى شما روشن

پس از من به امامت منصوب فرموده و او را از من و مرا از او آفريده است. از هر چه بپرسيد به شما 

كند. همانا امور حالل و حرام بيش از آن است  آنچه را ندانيد براى شما بيان و روشن مىدهد و  خبر مى

كه بتوانم در يك جلسه براى شما بشمارم و معرفى كنم و اكنون به من فرمان داده است كه از شما 

 -كه امير المؤمنين است -بيعت بگيرم. و دست پيمان دهيد كه آنچه را از سوى خداوند در مورد على

ابالغ كردم، بپذيريد و هم در مورد امامان پس از او كه از من و اويند فرمانبردار باشيد و مهدى قائم 

 .كند )ع( ميان ايشان است كه به حق تا روز قيامت حکم مى

ام و هر كار حرامى كه شما را از  اى مردم! هر كار حاللى كه شما را به انجام آن راهنمايى كرده( 1)

كنم. هر آينه اين  گردم و تبديل نمى ام همان گونه است و من هرگز از آن بر نمى داشتهانجام آن باز 

كنم كه نماز را بپا  موضوع را به ياد داشته باشيد و آن را مبدل مسازيد. باز هم سخن خود را تکرار مى

معروف اين  داريد و زكات را بپردازيد و امر به معروف و نهى از منکر كنيد و اكنون مهمترين امر به

است كه به اين گفتار من در مورد واليت على عمل بسنده كنيد و آن را به كسانى كه اينجا حاضر 

نيستند تبليغ كنيد و به آنان امر كنيد آن را بپذيرند و آنان را از مخالفت با اين امر باز داريد، كه اين 

 .فرمانى از سوى خداى عز و جل و من است

ى شما بيان كرده كه امامان پس از على از ميان فرزندان و اعقاب اويند و من اى مردم! قرآن برا( 2)

و جعلها »فرمايد:  هم به شما شناساندم كه آن امامان از نسل على و منند، آنجا كه خداى عز و جل مى

و هرگز تا هنگامى كه  1)و آن را در ذريه خود تا قيامت، كلمه باقى گردانيد.( « كلمة باقية فى عقبه

 .به آن دو )قرآن و امامان( تمسك جوييد، گمراه نخواهيد شد

                                                 
سوره چهل و سوم )زخرف(. در تفسير على بن ابراهيم قمى و تبيان طوسى و مجمع البيان طبرسى به اين موضوع اشاره شده  28بخشى از آيه  .1

 .، به تفصيل بحث شده است. م128، ص 4، ج، چاپ حوزه، در همين مورد روايتى آورده و در تفسير برهان131است. صدوق در معانى االخبار، ص
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اى مردم! پرهيزگارى، پرهيزگارى! و از قيامت بترسيد كه خداوند فرموده است: زلزله قيامت ( 3)

پروردگار جهانيان  حساب پس دادن در پيشگاه چيزى سخت بزرگ است. مرگ و حساب و موازين و

هر كس نيکويى آورد رستگار است و هر كس گناه آورد او را و پاداش و شکنجه را فراياد آوريد. 

 .در بهشت بهره و نصيبى نيست

اى مردم! شما بيش از آن هستيد كه در يك جلسه بتوانيد با من دست دهيد و بيعت كنيد و خداى ( 1) 

 عز و جل فرمان داده است كه نخست از شما اقرار زبانى بگيرم كه در مورد امير المؤمنين على و

آيند و از نسل من و اويند اقرار كنيد و به شما گفتم و اعالم  امارت او و امامانى كه پس از او مى

كردم كه ذريه من از صلب اويند. اكنون همگان بگوييد: ما شنوا و فرمانبردار و پذيرا و خشنود به 

فرزندانش ابالغ آن چيزى هستيم كه از سوى پروردگارمان كه پروردگار تو نيز هست در مورد على و 

ميريم  كنيم و مى كنيم و بر اين بيعت زندگى مى كردى و در اين با دل و جان و دست و زبان بيعت مى

داريم و از اين  كنيم و در آن شك و ترديد روا نمى شويم. آن را تغيير و تبديل نمى و برانگيخته مى

منين على و فرزندانش حسن و حسين شکنيم و از خداوند و امير المؤ گرديم و پيمان نمى عهد بر نمى

كنيم. و من منزلت و مقام حسن و حسين را  باشند اطاعت مى كه امامند و از صلب على و ذريه تو مى

در پيشگاه خدايم و خودم به شما اعالم كردم و رساندم و همانا آن دو سرور جوانان بهشتند و آن دو 

 :دو باشد، من پدر ايشانم. اكنون بگوييدپس از پدرشان امامند و پيش از آنکه على پدر آن 

از خداى فرمانبرداريم و در اين مورد با تو و على و حسن و حسين و ديگر امامان كه گفتى عهد و 

دهيم  گيرى از دل و جان و دست و زبان رضايت مى دهيم و اين پيمان كه براى على )ع( مى پيمان مى

كنيم و  گذاريم(، و گر نه با زبان اقرار مى دست او مى دهيم )دست در و اگر بتوانيم دست بيعت هم مى

هرگز به فکر تغيير آن نخواهيم بود و در دل خود خيال بازگشت از آن را نخواهيم داشت و خدا را در 

تر گواه است و تو و همه كسانى را كه بايد از ايشان اطاعت  گيريم و خداوند بسنده اين باره گواه مى

گيريم و خداوند از هر  و چه نهان و فرشتگان و لشکرهاى خدا را گواه مىكرد، چه آشکار باشند 

 .گواهى بزرگتر است

گوييد؟ همانا خداوند داننده هر سخن و انديشه نهانى همگان است. هر كس  اى مردم! چه مى(2) 

رهنمون شده است به سود خويش رهنمون شده و هر آن كس گمراه شود به زيان خود گمراه شده 

 .هر كس بيعت كند با خدا بيعت كرده است و دست خدا بر فراز دست ايشان استاست و 
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ديگر امامان كه كلمه  اى مردم! از خدا بترسيد و با على كه امير المؤمنين است و حسن و حسين و(3) 
طيبه باقيه هستند بيعت كنيد. خداى هر كه را غدر كند نابود فرمايد و بر هر كس وفا كند مهر و 

 .مايد: و هر كس پيمان شکند، همانا به زيان خويش شکسته استمحبت فر

اى مردم! آنچه را كه براى شما گفتم بگوييد و به على به اميرى بر مؤمنان سالم دهيد و بگوييد: ( 1) 
و « بازگشت به سوى تو است. .شنيديم و اطاعت كرديم. خواهان آمرزش تو هستيم پروردگارا»

كرد، خود  كه ما را به اين هدايت كرد و اگر خدايمان هدايت نمىسپاس خداوندى را »بگوييد: 
 .شديم هدايت نمى

اى مردم! همانا فضائل على بن ابى طالب نزد خداوند عز و جل است و آنها را در قرآن نازل ( 2) 
فرموده است و بيش از آن است كه بتوانم در يك جلسه بيان كنم و هر كس از آن به شما خبر داد و 

اى مردم! هر كس از خداوند و رسول او و على و امامانى ( 3)  .شناخت او را تصديق كنيد مى آن را
 .كه گفتم اطاعت كند، همانا به فوز بزرگ رسيده است

ورزيدن و سالم دادن به او به امارت  اى مردم! كسانى كه به بيعت با او پيشى گيرند و به دوستى(4) 
 .دان در بهشتهاى پر نعمتندمن مؤمنان سبقت بجويند، آنان بهره

اى مردم! چيزى را بگوييد كه خداوند از آن خشنود باشد و اگر شما و همه كسان كه در زمينند (5) 
پروردگارا مؤمنان را بيامرز و بر كافران خشم  .كافر شويد هرگز هيچ زيانى به خداوند نخواهد رسيد

 .بگير و سپاس خداوند پروردگار جهانيان را

ن هنگام مردم با صداى بلند گفتند: آرى، فرمان خدا و رسولش را شنيديم و با جان و دل و در اي( 6) 
دست و زبان فرمانبرداريم و براى بيعت و دست در دست نهادن پيش پيامبر و على هجوم آوردند. 
 نخستين كسان كه با رسول خدا بيعت كردند، خليفه اول و دوم بودند و پس از آن دو ديگر مهاجران و
انصار و مردم به ترتيب قدر و منزلت خويش همگان بيعت كردند. آنگاه نماز ظهر و عصر پيوسته به 
يك ديگر گزارده شد و شب هم نماز مغرب و عشا را پيوسته گزاردند و سه روز مدت بيعت و دست 

فرمودند: سپاس  میكردند، رسول خدا  بر دست دادن طول كشيد، و هر گاه گروهى بيعت مى
 1 دى را كه ما را بر همه مردم فضيلت داده است.خداون

                                                 
هايى در احتجاج احمد بن على طبرسى از محدثان قرن ششم هجرى آمده است و به  اين حديث با همين تفصيل و با اختالفات لفظى و كم و بيشى .1

مرحوم عالمه مجلسى در كشف اليقين عالمه  بحار االنوار چاپ دار الکتب االسالميه آمده است و به نقل 37جلد  218تا  201نقل از آن در صفحات 

ع حلى، دانشمند بزرگ قرن هفتم و به نقل از طبرى در كتاب صراط المستقيم على بن يونس بياضى دانشمند قرن نهم هجرى آمده است و براى اطال

است، در ترجمه از بحار و احتجاج استفاده بحار مراجعه فرماييد. چون در متن روضة الواعظين غلطهاى چاپى فراوان  37جلد  218بيشتر به صفحه 

 .شد. م
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گويد: به پيامبر عرض كردم مرا به راه نجات راهنمايى كنيد. فرمودند: اى  مى 1عبد الرحمن بن سمره 

پسر سمره! هر گاه آراء مختلف و پراكنده شد، بر تو باد به على بن ابى طالب كه او امام امت من و 

دهد. هر  ست. او فاروقى است كه ميان حق و باطل را تشخيص مىخليفه من پس از من بر همگان ا

كند و هر كس از  دهد و هر كس از او راهنمايى بخواهد راهنمائيش مى كس از او بپرسد پاسخش مى

يابد و هر كس خواهان هدايت باشد آن را در محضر على خواهد يافت و  او طلب حق كند آن را مى

دهد و هر آن  دهد و هر آن كس به او متوسل شود نجاتش مى مى هر آن كس به او پناه برد پناهش

كند. اى پسر سمرة! هر كس تسليم او باشد و او را دوست بدارد به  كس از او پيروى كند هدايتش مى

شود. اى پسر سمره! همانا على  ماند و هر كس بر ضد او باشد و با او دشمنى ورزد نابود مى سالمت مى

از روح من و سرشت او از سرشت من است. او برادر من و من برادر اويم و او از من است و روح او 

شوهر دخترم فاطمه سرور همه زنان گذشته و آينده جهانيان است و همانا دو امام امت من كه دو 

سرور جوانان اهل بهشتند از اويند، يعنى حسن و حسين، و نه تن از فرزندان حسين كه نهمى آنان قائم 

ت و زمين را انباشته از عدل و داد خواهد كرد همان گونه كه انباشته از ظلم و ستم شده امت من اس

 2 باشد.

اى مردم! هيچ كس از خداوند نيکو گفتارتر و راست :گويد پيامبر )ص( چنين فرمودند ابن عباس مى 

هدايت و امام تر نيست. همانا پروردگار شما جل جالله، به من فرمان داده است كه على را نشانه  سخن

 .براى شما قرار دهم و براى خودم او را برادر و وزير قرار دهم خليفه و وصى خود و

اى مردم! همانا پس از من على دروازه هدايت و فرا خواننده به سوى خداى من است و او صالح (1)

كند و مؤمنان است و چه كسى نيکو گفتارتر است از كسى كه به سوى خدا فرا خواند و كار نيکو 

بگويد من از مسلمانانم. اى مردم! على از من است و فرزندانش فرزندان منند او همسر حبيبه من است. 

فرمان او فرمان من و نهى او نهى من است. اى مردم! بر شما باد فرمانبردارى از او و پرهيز از سركشى 

 .او، سرپيچى از من استاز فرمان او كه فرمانبردارى از او، فرمانبردارى از من و سرپيچى از 

                                                 
ر از عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب: نامش عبد الکعبه بود، پيامبر )ص( به عبد الرحمن تغيير دادند. روز فتح مکه مسلمان شد. براى اطالع بيشت .1

 .. م3، جلد 298اسد الغابه، ابن اثير، صفحه  :شرح حالش، رك. به
 .شمسى آمده است. م 1355يى، چاپ اسالميه،  امالى همراه با ترجمه فارسى آقاى كمره 26لى صدوق و صفحه اما 17در صفحه  .2
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اى مردم! همانا على صديق و فاروق و محدث اين امت است و هارون و يوشع و آصف و شمعون اين 

امت و دروازه غفران و آمرزش و كشتى رستگارى و طالوت و ذو القرنين اين امت است. اى مردم! 

دستگيره مورد اعتماد او مايه آزمون همگان و حجت بزرگ و آيت عظماى خدا و امام اهل دنيا و 

كننده آتش  است. اى مردم! على همراه حق و حق همراه على و زبان اوست. اى مردم! على تقسيم

كننده  يابد و او تقسيم افتد و هيچ دشمن او از آن رهايى نمى است. هيچ دوستدار او به جهنم در نمى

 1 شود. كنار رانده نمىشود و هيچ دوست او از آن  بهشت است. هيچ دشمن او وارد بهشت نمى

اى مردم! اى اصحاب من! همانا كه براى شما خير خواهى كردم، ولى شما خيرخواهان را دوست ( 2) 

 .كنم گويم و براى خود و شما از خداوند طلب آمرزش مى نداريد. من سخن خود را مى

ت خداوند است و اند: واليت على بن ابى طالب والي گويد، پيامبر )ص( فرموده ابن عباس مى( 3) 

دوستى او عبادت خداست و پيروى كردن از او فريضه الهى است و دوستان او دوستان خدا و دشمنان 

 2 او دشمنان خدايند. نبرد با او نبرد با خدا و تسليم بودن براى او تسليم بودن به خداست.

و خازن علم خدا و  امير المؤمنين فرموده است: من حجت خدا و خليفه خدا و صراط و باب خدا( 4)

هستم و بر او و  كه نبى رحمت است( مؤتمن سر خدا و امام همه مردم پس از بهترين مردم محمد )ص

 3 آل او درود و سالم باد.

و نيز فرموده است: به حضور پيامبر كه در مسجد قبا بودند و تنى چند از اصحابش حضور ( 1) 

اش شاد شد و چنان لبخند زد كه درخشش و  د چهرهداشتند رفتم. چون چشم پيامبر )ص( به من افتا

سپيدى دندانهاى ايشان را ديدم و سپس فرمود: اى على! پيش من بيا، پيش من بيا، و همچنان مرا 

خواند، آنچنان كه متصل به ايشان نشستم. آنگاه روى به ياران خود كرد و  نزديك خويش فرا مى

و من از على هستم. روح او از روح من و سرشت او از فرمود: اى ياران من! بدانيد كه على از من 

سرشت من است. او برادر و وصى من است و در زندگى و پس از مرگ من خليفه من است. هر كس 

از او فرمان برد از من فرمان برده است و هر كس با او موافقت كند با من موافقت كرده است و هر 

 4است. كس با او مخالفت كند با من مخالفت كرده 

                                                 
 .يى آمده است. م امالى صدوق، همراه با ترجمه آقاى كمره 31در صفحه  .1
 .يى آمده است مرهامالى صدوق همراه با ترجمه آقاى ك 39و  36، 35، 32همه اين موارد با ذكر سلسله اسناد در صفحات  .2
 .يى آمده است امالى صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 39و  36، 35، 32همه اين موارد با ذكر سلسله اسناد در صفحات  .3
 .يى آمده است امالى صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 39و  36، 35، 32همه اين موارد با ذكر سلسله اسناد در صفحات  .4
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شود كه چون من زندگى كند و چون من  اند: هر كس شاد مى گويد، پيامبر فرموده ابن عباس مى( 2) 

بميرد و در بهشت عدن به جايگاه من در آيد كه درختى است كه خدايش غرس فرموده است و به آن 

ى كه از بگويد باش و باشد، به راستى دوستدار على بن ابى طالب باشد و سپس نسبت به اوصياي

اند. من از افراد امت  فرزندان اويند دوستدار باشد كه آنان عترت منند و از سرشت من آفريده شده

كنم، و به  خود كه دشمن و منکر فضل ايشان باشند و پيوند مرا با ايشان قطع كنند، به خدا شکايت مى

ت مرا به ايشان خورم كه پس از من پسرم حسين را خواهند كشت. خداوند شفاع خدا سوگند مى

 1 نرساند.

گويد: در حضور رسول خدا بودم. على بن ابى طالب )ع( آمد و پيامبر فرمود: اين  عايشه مى( 3) 

سرور عرب است. گفتم: اى رسول خدا! مگر تو سرور عرب نيستى؟ فرمود: من سرور فرزندان آدمم 

طاعت از او همچون اطاعت معنى آن چيست؟ فرمود: يعنى كسى كه ا :و على سرور عرب است. گفتم

 2از من واجب است. 

: اى على! منزلت و نسبت تو به من چون منزلت هبة اهلل شيث به پيامبر )ص( به على )ع( فرمودند( 1)

آدم و سام به نوح و اسحاق به ابراهيم و هارون به موسى و شمعون به عيسى است، جز اينکه پس از من 

يفه منى و هر كس وصايت و خالفت ترا انکار كند از من پيامبرى نيست. اى على! تو وصى و خل

نيست و من هم از او نيستم و خود روز رستاخيز دشمن اويم. اى على! تو از همه امت من در فضل 

تر و  شان بيشتر و بردبارى تو از همه افزون اى و دانش تو از همه شده شان مسلمان برترى و پيش از همه

تر است. اى على! تو پس از من امام و امير و صاحب  ف تو از همه بخشندهتر و ك قلب تو از همه شجاع

كننده بهشت و دوزخى با دوستى  و وزيرى و ميان امت من براى تو مانندى نيست. اى على! تو تقسيم

 3شود.  شوند و ميان بدان و گزيدگان و مؤمنان وكافران تميز داده مى تو نيکان از تبهکاران شناخته مى

اند: امامان پس از من دوازده تن هستند. نخستين ايشان تويى و آخر ايشان  مبر )ص( فرمودهپيا( 2)

 4 گشايد. قائم است كه خداى تعالى به دست او خاوران و باختران زمين را مى

                                                 
 .يى آمده است امالى صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 39و  36، 35، 32ذكر سلسله اسناد در صفحات  همه اين موارد با .1
يى آمده است و براى اطالع بيشتر در  امالى صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 39و  36، 35، 32همه اين موارد با ذكر سلسله اسناد در صفحات  .2

 .ل الخمسه مراجعه فرماييد كه از منابع مختلف اهل سنت نقل شده است. مفضائ 2جلد  97به صفحه  4مورد شماره 
 .ترجمه امالى صدوق آمده است. م 46اين حديث هم با سلسله اسناد از امام صادق )ع( در صفحه  .3
بحار االنوار، چاپ دار  36جلد  226با ذكر سلسله اسناد در كمال الدين و عيون اخبار الرضا و امالى صدوق و به نقل از اين سه كتاب در صفحه  .4

 .الکتب االسالميه آمده است. م
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امام باقر )ع( فرموده است: گروهى از يهوديان مسلمان شدند كه از جمله ايشان عبد اهلل بن سالم و ( 3)

لبه و ابن يامين و ابن صوريا بودند. آنان به حضور پيامبر آمدند و گفتند: اى پيامبر خدا! اسد و ثع

موسى )ع( به يوشع بن نون وصيت كرد. وصى شما و ولى ما پس از شما كيست؟ اين آيه نازل شد: 

ارند د هر آينه ولى شما خداوند و رسول اوست و كسانى كه ايمان آوردند. آنان كه نماز را بر پا مى»

آنگاه پيامبر )ص( به آنان فرمود « پردازند. و در حالى كه در ركوع هستند زكات )صدقه( مى

برخيزند. برخاستند و به سوى مسجد آمدند. در همان حال فقيرى از مسجد بيرون آمد. پيامبر 

دا پرسيدند: اى مرد! آيا كسى به تو چيزى داد؟ گفت: آرى، اين انگشترى را به من دادند. رسول خ

پرسيدند: چه كسى آن را به تو داد؟ گفت: اين مرد كه در حال نماز گزاردن است. پيامبر پرسيدند: 

 در چه حالى به شما اين انگشترى را داد؟

پيامبر )ص(  گفت: در حال ركوع بود. پيامبر )ص( تکبير فرمود و اهل مسجد تکبير گفتند و

 :آنان گفتندعلى بن ابى طالب پس از من ولى شماست.  فرمودند:

خشنوديم به اينکه خداوند پروردگار ما و اسالم آيين ما و محمد پيامبر ما و على بن ابى طالب ولى ما 

اند ولى  هر كس خداى و رسول او و كسانى را كه گرويده»باشد و خداوند اين آيه را نازل فرمود: 

 1 «خود بداند، همانا كه حزب خدا همانان چيرگانند.

)ص( روز غدير خم چنين فرمودند: بهترين اعياد و جشنهاى امت من همين روز است رسول خدا ( 1) 

كه خداوند متعال به من فرمان داد كه برادرم على بن ابى طالب را براى ملت خود منصوب كنم كه 

پس از من به وسيله او رهنمون شوند و آن روزى است كه خداوند دين را كامل و نعمت خويش را بر 

م فرمود و براى آنان اسالم را برگزيد و به آن خشنود گرديد. اى مردم! همانا على از من امت من تما

و من از على هستم و او از سرشت من آفريده شده و او پس از من امام خلق است و براى آنان هر 

يد كند و او امير مؤمنان و پيشواى سپ گونه اختالفى را كه در سنت من داشته باشند روشن و بيان مى

 .چهرگان و زنبور عسل دين و برگزيده اوصيا و همسر برترين زنان جهانيان و پدر امامان راهنماست

دارم و هر كس على را دشمن  اى مردم! هر كس على را دوست بدارد، همانا من او را دوست مى( 2) 

على ببرد، من پيوندم و هر كس از  دارم. هر كس به على بپيوندد، من به او مى بدارد، من دشمنش مى

                                                 
 .بحار االنوار، چاپ مکتبة االسالميه آمده است. م 35جلد  183يى در آخر حديث، در امالى شيخ صدوق و به نقل از آن در صفحه  با اندك اضافه .1
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دارم و هر كس با او دوستى ورزد،  برم و هر كس به او ستم روا دارد، من به او ستم روا مى از او مى

 .كنم ورزم و هر كس با على ستيزه كند، من با او ستيزه مى من با او دوستى مى

دروازه آن و توان به شهر در آمد مگر از  اى مردم! من شهر دانشم و على دروازه آن است و نمى( 3) 

 .دارد در حالى كه على را دشمن بدارد گويد هر كس تصور كند كه مرا دوست مى دروغ مى

اى مردم! سوگند به كسى كه مرا به پيامبرى مبعوث كرده است و از همه خلق برگزيده است، ( 4) 

 در آسمان ام مگراينکه خداوند نامش را من على را امام و پيشوا براى امت خود در زمين نصب نکرده

 1 ساخته است. بر فرشتگانش واجب هاى خود بلند مرتبه و اعالم فرموده و واليت او را

گويد: روز غدير خم پيامبر )ص( نخست فرمان دادند منادى ندا دهد كه  ابو سعيد خدرى مى( 1) 

يم پروردگارا! هر كس من موالى او :همگان جمع شوند و آنگاه دست على )ع( را گرفته و فرمودند

اين على موالى اوست. خداوندا! دوست بدار هر كس على را دوست دارد و دشمن بدار هر كه او را 

 2 دارد. دشمن مى

در اين هنگام حسان بن ثابت گفت: اى رسول خدا! آيا در باره على شعرى بگويم؟ فرمود: آرى، ( 2) 

در كنار غدير خم و پيامبر چه نيکو  روز غدير پيامبر ايشان آنان را ندا داد( »3بگو و او چنين سرود: )

يى آشکار شود گفتند:  مناديى است. به آنان فرمود: موال و ولى شما كيست؟ همگى بدون اينکه ستيزه

پروردگارت موالى ماست و تو خود ولى مايى و در تمام روزگار در ميان ما در اين مورد سركشى 

كه من ترا پس از خود به امامت و راهنمايى  نخواهى يافت. پيامبر به على فرمود: اى على! برخيز

برگزيدم. هر كس من موالى اويم اين على ولى اوست و همگان براى او ياران راست و درست باشيد 

و سپس چنين دعا فرمود كه پروردگارا! دوستدار على را دوست بدار و با هر كس كه با او دشمن 

 3 «باشد دشمن باش.

                                                 
يى چاپ  ترجمه امالى صدوق به قلم آقاى كمره 124تبديلى در صفحه  با ذكر سلسله اسناد از قول حضرت صادق )ع( بدون هيچ گونه تغيير و .1

جلد دوم  250تا  248در كتابهاى اهل سنت به صفحات « انا مدينة العلم و على بابها»ضمنا براى اطالع از منابع حديث  .خورشيدى آمده است 1355

 .كتاب فضائل الخمسه مراجعه فرماييد. م
جلد اول كتاب فضائل الخمسه  384تا  349هاى ديگرى از اين روايت و به نقل گروهى از بزرگان اصحاب به صفحات  براى اطالع بيشتر از نمونه .2

 .مراجعه فرماييد. م
ترجمه امالى صدوق همراه با متن عربى، با اختالف لفظى اندكى و تفاوت در دو بيت آمده است. در منابع اهل سنت در  574اين ابيات در صفحه  .3

 .كتاب تذكرة الخواص سبط ابن الجوزى آمده است. م 33قمرى و صفحه  568مناقب اخطب خوارزم، درگذشته  81صفحه 
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غدير خم را انکار مکن كه » 1 فنجکردى در اين باره چنين سروده است:شيخ اديب على بن احمد ( 4) 

درست به بهترين مردم يعنى  است. آنچه كه با اسناد همچون آفتاب تابان و بلکه از آن هم آشکارتر

 .شود رسد انکار نمى احمد )ص( مى

ترين  ود. شايستهدر آن روز امامت و جمال و جالل حيدر آشکار شد و تا روز رستاخيز باقى خواهد ب

مردم براى اينکه او را به واليت بپذيرند مرتضى است، كسى كه بايد احکام اسالم را از او فرا گرفت 

 «.و آموخت

پروردگارى كه ديروز بصره را براى ما گشود، ما را بسنده است :  گويد و همين شاعر اديب مى(1) 

 .رآن در اين باره نازل شده استو سخن بسيار است. على امام ما و امام ديگران است و ق

 «.روزى كه پيامبر فرمود هر كس من موالى اويم على موالى اوست، روزى نامور است

غير از عيد فطر و عيد قربان، روز غدير هم براى من » 2 قيس بن سعد بن عباده چنين گفته است:( 2) 

مرتضى به امامت رسيد و از  عيد است. روزى كه در آن سروران و بزرگان شاد و خرمند. در آن روز

سوى خداوند به تشريف و تمجيد رسيد. احمد)ص( كه بهترين رسوالن است، صبح آن روز در انجمنى 

پايان و او را الطاف وجود و  كه سياه و سپيد حاضر بودند اين را اعالن فرمود: سپاس خدا را سپاس بى

 .حجه سال دهم هجرت بوده استموضوع غدير خم روز هيجدهم ذى  .همه كارهاى پسنديده است

  مجلس دهم در ذكر فضائل امیر المؤمنین على بن ابى طالب صلوات اهلل علیه

از مردم كسى است كه جان خود را در راه »اند: اين آيه  ابن عباس و على بن الحسين )ع( گفته( 5) 

و ابن  3 شده است. در باره على )ع( نازل« فروشد و خداوند به بندگان مهربان است. رضاى خدا مى

يى كه در آن يا ايها الذين آمنوا است، مصداق كامل و فرد مشخص و امير آن  گويد: هر آيه عباس مى

به خدا سوگند، منظور از صالح المؤمنين على است و  و ابن عباس گفته است:( 1) .على )ع( است

 4ان ياور و مددكار پيامبرند. فرمايد: خدا خود و جبريل و مردان صالح با ايمان و فرشتگ خداوند مى

                                                 
هجرى قمرى است. همين ابيات او و ابيات ديگر و ابياتى كه به  513نيشابور است، معاصر فتال و درگذشته « پنج كرد»اين شاعر خراسانى كه از  .1

 .قمرى، بيروت، آمده است. م 1403اعيان الشيعه، چاپ جديد،  8جلد  156حه قيس بن سعد نسبت داده شده، در صف
از جناب قيس است. « پروردگارى كه ديروز بصره را براى ما گشود»ظاهرا متن مخدوش است. اين ابيات از پنجکردى )فنجکردى( است و ابيات  .2

 .. م8، ج 457رك. به: اعيان الشيعه، ص 
 .تفسير تبيان شيخ طوسى، چاپ نجف. م 2جلد  183( و رك. به: صفحه سوره دوم )بقره 206آيه  .3
 .، م483مناقب ابن مغازلى شافعى، درگذشته  269)تحريم( و رك. به: صفحه  66سوره  4آيه  .4
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از خداى بترسيد و با راستگويان »فرمايد  گويد: اين گفتار خداوند كه مى همچنين ابن عباس مى( 2)

كسى كه به راستى آمد و »فرمايد  میمنظور از راستگويان على است و در آيه ديگرى كه « باشيد

 1 محمد )ص( و على )ع( هستند.« كسى كه او را تصديق كرد

، على «يى و براى هر قوم راهنمايى است همانا و به درستى كه تو بيم دهنده»در باره اين آيه كه ( 3) 

 2 )ع( فرموده است: راهنما منم.

گويد، پدرم عباس بن عبد المطلب افتخار كرد و گفت: من عموى محمد )ص( و  ابن عباس مى( 4) 

 .على برترمداراى منصب سقايت و آب رسانى به حاجيان هستم و از 

ام، پس من از على برترم.  دار كعبه دارم و پرده شيبة بن عثمان بن طلحه هم گفت: من كعبه را آباد مى

گفتند، على شنيد و فرمود كه من از شما برترم، زيرا در راه خدا  در همان حال كه آن دو چنين مى

و آب رسانى به حاجيان و تعمير آيا مرتبت سقايت »كنم، و خداوند اين آيه را نازل فرمود:  جهاد مى

كردن مسجد الحرام را با مقام آن كس كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد 

 3 «دانيد؟ هرگز در نزد خداوند يکسان نخواهند بود. كند برابر مى مى

 .از امام باقر )ع( هم نزديك به همين مضمون روايت شده است( 5) 

ه است: منظور از مصداق كامل آيه و تعيها اذن واعية )گوش شنواى هوشمندان ابن عباس گفت (6) 

من از خداوند  اند: اى على! فرموده( و پيامبر )ص 4 اين و پند و اندرز را تواند شنيد( على )ع( است.

 .مسألت كردم كه گوش ترا گوش شنوا قرار دهد و خداوند پذيرفت

و على از خداوند « .ترسند كه از خداوند، بندگان عالم او مى همانا»گويد:  همچنين ابن عباس مى( 1) 

كند و در راه او جهاد  ترسد و بيم دارد و به تمام امورى كه خداوند واجب كرده است عمل مى مى

فرمايد:  ايستد، همچون بنيان استوار است كه خداوند مى كند و چون براى جنگ در صف مى مى

« ايستند. نى را كه در راه او صف كشيده، همچون بنياد استوار مىهمانا كه خداوند دوست دارد كسا»

 و على در هر كارى در صدد كسب رضايت خدا و رسول خداست و پيش از او هيچ كس مشركان را 
                                                 

 .طى. ممناقب ابن مغازلى و تفسير در المنثور سيو 269سوره سى و نهم )زمر( و رك. به: صفحه  33سوره نهم )توبه( و  119آيات  .1
 .مستدرك الصحيحين حاكم نيشابورى. م 2جلد  129)رعد( و رك. به: صفحه  13سوره  6آيه  .2
 .قمرى، چاپ بيروت. م 468اسباب النزول واحدى نيشابورى، درگذشته  163سوره نهم )توبه( و رك. به: صفحه  19آيه  .3
، )به نقل از كتاب فضائل الخمسه، 67، ص 1، و به حلية األولياء، ج 35، ص 29از سوره شصت و نهم )الحاقه( و رك. به: تفسير طبرى، ج  12آيه  .4

 .مناقب ابن مغازلى. م 265( و نيز رك. به: صفحه 1، ج 272ص 
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 1 نکشته است.

منظور على )ع(  :فرموده است« و كسى كه پيش او علم كتاب است»امام باقر )ع( در باره آيه ( 2) 
 2 كتابهاى اول و آخر پيش اوست. است كه علم همه

و آنگاه بهشتيان، دوزخيان را ندا كنند كه ما آنچه »فرمايد:  امام باقر )ع( در مورد اين آيه كه مى( 3)
خدايتان وعده داده بود را خداى ما به ما وعده داده بود به حقيقت دريافتيم، آيا شما هم آنچه را كه 

گويد « كند ميان ايشان كه لعنت خدا بر ستمکاران. منادى ندا مىگويند: آرى. در اين هنگام دريافتيد؟
گويد: طوبى درختى در  مى« طوبى لهم»و ابن عباس در مورد آيه  3 آن موذن و منادى على )ع( است.

ى در بهشت نيست مگر آنکه شاخى ي بهشت است كه بيخ و اصل آن در خانه على )ع( است و هيچ خانه
رد و هيچ چيزى خداوند نيافريده مگر آنکه زيرا آن درخت است. همچنين آن درخت در آن قرار دااز

كنند و در زير آن درخت  زير آن درخت انجمن بهشتيان است كه نعمت خداوند را بر خود ياد مى
 4 هاى ريگ و شن است كه زير درختان اين جهان قرار دارد. هاى مشك و عبير بيشتر از توده توده

هابيل و مؤمن آل  :تفسير آيه ثلة من االولين )جمعى از پيشينيان( فرموده است امام صادق )ع( در( 1)
فرعون و صاحب ياسين هستند و در باره و قليل من اآلخرين )اندكى از متاخران( فرموده است: على 

 5 )ع( است.

با بصيرت بگو اين راه من است كه »فرمايد:  امام باقر )ع( در باره تفسير اين آيه كه خداوند مى (2) 
، فرموده است: منظور از پيرو رسول «خوانم، من و كسى كه از من پيروى كند به سوى خدا فرا مى
و امام باقر گفته است كه رسول خدا )ص( خود به على فرمودند مصداق كامل  6خدا على )ع( است

تو و شيعيان تو  «همانا كسانى كه ايمان آورند و كار نيك انجام دهند، آنان بهترين مردمند»اين آيه 
گاه ما كنار حوض كوثر و هنگام حشر مردم كه در آن هنگام تو و شيعيانت سير و  هستيد و وعده

 7 هاى درخشان خواهيد بود. سيراب و داراى چهره

                                                 
 .. م3، ج 361سوره سى و پنجم )فاطر( و رك. به: تفسير برهان، ص  28از آيه  .1
سير قمى و بصائر الدرجات صفار و بحث مستوفاى مرحوم عالمه مجلسى در سوره سيزدهم )رعد( و رك. به: امالى صدوق و تف 43از آيه  .2

 بحار االنوار. م 35جلد  436تا  429صفحات 
 .. م1، ج 216سوره هفتم )اعراف(، و رك. به: تفسير قمى ص  44آيه  .3
 .آن را نقل كرده است. مبحار االنوار كه كتب مختلف  36جلد  69سوره سيزدهم )رعد(، و رك. به: صفحه  29بخشى از آيه  .4
 .. م35، ج 333سوره پنجاه و ششم )الواقعه( و رك. به: بحار االنوار، ص  14و  13آيات  .5
 .. م1، ج 358سوره دوازدهم )يوسف(، رك. به: تفسير قمى، ص  108آيه  .6
ابع پيش از روضة الواعظين فتال و پس از آن، به كه اين حديث را از من 4، ج 490سوره نود و هشتم )بينه(، رك. به: تفسير برهان ص  7آيه  .7

 .تفصيل آورده است. م



 165 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

 1در مورد آيه و بالوالدين احسانا فرموده است: منظور از والدين محمد و على است.دق)ع(امام صا( 3)

« كنند آنان كه اموال خود را، شب و روز، آشکار و نهان، انفاق مى»ين آيه ابن عباس در تفسير ا

گفته است: در مورد على )ع( نازل شده است و چهار درهم داشت كه يك درهم شب و يك درهم  مى

 2 روز و يك درهم پوشيده و يك درهم آشکارا صدقه داد.

كه مستقيم است و از آن پيروى كنيد و  و همانا اين راه من است»پيامبر )ص( در ذيل اين آيه: (4) 

اند: از خداى خواستم كه اين را  فرموده« راههاى گوناگون را پيروى مکنيد كه شما را پراكنده سازد

 3در على قرار دهد.

هر كس به ايمان كفر ورزد، به درستى كه »زيد بن على گفته است: منظور از ايمان در اين آيه ( 5)

 4 واليت اوست. على و« كاران است رستاخيز از زيانعملش تباه شده و او در 

اين به آن سبب است كه ايشان آنچه را كه خداوند را خشمگين »امام باقر )ع( در تفسير اين آيه: (1) 

فرموده است: « ساخت پيروى كردند و خشنودى خداوند را مکروه داشتند و اعمال ايشان تباه شد.

و روز  5آنکه خداوند در جنگ بدر و حنين و در بطن النخلة  داشتند و حال آنان على را خوش نمى

هشتم و نهم ذيحجه فرمان به واليت او داده بود و در حديبيه و جحفه و غدير خم، پانزده آيه در 

 6 فضيلت على )ع( نازل فرموده است.

از همه بگو به فضل خدا و رحمت او سخت شادمان باشند كه بهتر »ابن عباس در تفسير اين آيه (2)

 7يد: فضل خداوند يعنى پيامبر و رحمت خدا يعنى على )ع(. يگوم« كنند. چيزهايى است كه جمع مى

ايد! همگى در مقام تسليم در  اى كسانى كه ايمان آورده»شريك بن عبد اهلل در تفسير اين آيه ( 3)

 8 گويد: منظور امامت و واليت على )ع( است. مى« آييد.

                                                 
مناقب  47و به صفحه  1، جلد 121به: تفسير برهان، ص  .سوره چهل و ششم )احقاف( و رك 15در پنج آيه از قرآن آمده است. از جمله، آيه  .1

 .ابن مغازلى. م
 .نزول واحدى چاپ بيروت. م، اسباب ال58سوره دوم )بقره(، رك. به: ص  274آيه  .2
 .جلد اول تفسير برهان. م 563سوره ششم )انعام(، رك. به: صفحه  153آيه  .3
 .جلد اول تفسير برهان. م 450از سوره پنجم )مائدة(. عياشى، از جابر از امام باقر )ع( هم اين روايت را آورده است و رك. به: صفحه  5آيه  .4
 .، در فاصله دو روز راه تا مدينه است. م2، ج 381در وفاء الوفاء، ص بطن النخله: به نقل سمهودى  .5
 .. م4، ج 189سوره چهل و هفتم )محمد(، و رك. به: تفسير برهان، ص  28آيه  .6
از ابن ، همين روايت را 5، ج 15، خطيب در تاريخ بغداد، ص 1، ج 285سوره يونس، به نقل آقاى فيروزآبادى در فضائل الخمسه، ص  58آيه  .7

 .عباس آورده است. م
 .جلد اول تفسير برهان كه دوازده روايت در اين باره آورده است. م 207سوره دوم )بقره( و رك. به: صفحه  208آيه  .8
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« اطاعت كنيد از خدا و اطاعت كنيد رسول و اولى االمر را.»ر اين آيه ابن عباس در تفسي( 4) 

 1 ها هستند و على نخستين ايشان است. گويد: منظور فرماندهان سريه مى

پيامبر فرموده است: هر كس يك بار سوره اخالص را بخواند چنان است كه يك سوم قرآن را ( 5)

كه دو سوم قرآن را خوانده باشد و هر كس آن را سه خوانده باشد و آنکه دو بار بخواند چنان است 

على را با دل دوست بدارد،  باشد. همانا هر كس  بار بخواند چنان است كه قرآن را دور و ختم كرده

رسد و هر كس او را با دل و دست دوست بدارد،  ثواب و پاداش يك سوم اين آيه )سوره( به او مى

و هر كس او را با دل و دست و زبان دوست بدارد، تمام پاداش  دهد خداى دو سوم پاداش را به او مى

 2 شود. به او داده مى

هر كس كار نيکى بياورد براى او بهتر از آن است و هر كس »امام باقر )ع( در مورد اين آيه ( 1) 

فرموده است: كار نيك و حسنه، واليت و محبت على « افتد. كار بدى بياورد با چهره در آتش مى

 3 شود. و كار بد دشمنى و ستيزه با على است و عملى با آن پذيرفته نمىاست 

همانا كسانى كه ايمان آوردند و نيکوكارى كردند، خداوند رحمان »)ص( در مورد اين آيه پيامبر(2) 

مصداق كامل آن على )ع( است و در مورد آيه اند: فرموده« دهد. مودت قرار مى به زودى براى ايشان

تا به آن پرهيزكاران را مژده دهى م،و همانا حقايق قرآن را تنها به زبان تو آسان كردي»آيه بعد از اين 

 4 اند. جو بنى اميه اند: پرهيزكار على )ع( و قوم ستيزه فرموده« جو را بيم دهى. و قوم لجوج و ستيزه

اوند قوى و خداوند جنگ را از مؤمنان كفايت فرمود و خد»ابن مسعود در مورد اين آيه كه ( 3) 

 5 گفته است: يعنى به وجود على )ع( جنگ را از آنان كفايت فرمود. مى« عزيز است.

گويد: پيامبر )ص( به على )ع( فرمان داد كه در بستر ايشان بخوابد و پيامبر )ص(  ابن عباس مى( 4) 

يد. برخى رفت. على برد سبز پيامبر را بر خود كشيد و خوابيد. برخى از دشمنان گفتند: حمله كن

خواست بگريزد تاكنون گريخته بود و چون صبح شد  ديگر گفتند: اكنون كه خوابيده است و اگر مى

                                                 
 .، چاپ علميه اسالميه. م293، ص 1سوره پنجم )نساء( و رك. به: اصول كافى، ج  59آيه  .1
 .. اخطب خوارزم هم اين حديث را نقل كرده است. م4، ج 523برهان، ص  به نقل مرحوم سيد هاشم بحرانى در تفسير .2
 .. م3، ج 212سوره بيست و هفتم )نحل(، رك. به: تفسير برهان، ص  90آيه  .3
حه مناقب خوارزمى و صف 197سوره نوزدهم )مريم(. در مورد آيه اول در كتابهاى عامه و خاصه مکرر آمده است. مثال صفحه  97و  96آيات  .4

 .بحار االنوار، چاپ مکتبة االسالميه. م 35جلد  360تا  353مناقب ابن مغازلى و تفسير كشاف ذيل اين آيه. در منابع خاصه رك. به: صفحات  327
 .. م8و  7، ج 350از سوره سى و سوم )احزاب(، و رك. به: تفسير مجمع البيان طبرسى، ص  25آيه  .5
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دانم، و خداوند متعال در  گفت: نمى گفتند: پيامبرت كجاست؟ على )ع( برخاست. او را گرفتند و

سى است كه جان و از مردم ك»مورد خوابيدن على )ع( در بستر پيامبر )ص( اين آيه را نازل فرمود: 

 1 «فروشد. خود را براى كسب خشنودى خداوند مى

كرديم، على )ع( بار و بنه پيامبر را بر  گويد: هر گاه همراه پيامبر )ص( سفر مى بريده اسلمى مى( 1) 

ديد انجام  كرد و اگر اصالحى الزم مى آمديم، از آن مواظبت مى داشت و هر گاه جايى فرود مى مى

نه دوختن به كفش بود. در جايى فرود آمديم و على شروع به اصالح و پينه زدن داد هر چند پي مى

كفش پيامبر كرد. در اين حال ابو بکر وارد شد. پيامبر به او فرمودند: برو به امير المؤمنين سالم كن. 

 ايد؟ فرمودند: آرى. پرسيد: امير المؤمنين كيست؟ ابو بکر گفت: اى رسول خدا! با اينکه شما زنده

زند. در اين هنگام عمر آمد. به او هم همين گونه فرمودند. بريده  فرمودند: همانى كه كفش را پينه مى

گويد: من هم كه به حضور پيامبر رسيدم، همان گونه فرمودند و من به على همان گونه كه آنان  مى

 2 سالم دادند، سالم دادم.

ماره بيرون آمد. نزديك رفتم و سالم دادم. دستم گويد: على )ع( را ديدم از دار اال ابو سعده مى( 2) 

و پيراهنى از آن خريد كه بلند بود و  3را در دست خويش گرفت و به راه افتاد و كنار خانه فرات آمد

 .سه يا چهار درهم بهاى آن را پرداخت و پوشيد و آستينهاى آن به اندازه بود

اهنى سنبالنى )منسوب به جايى است( به چهار درهم فرمايد: كه على )ع( پير امام باقر )ع( نقل مى( 3)

خريد و پيش خياطى آمد و دستور فرمود: مقدارى از آستينهاى آن را كه بلندتر از سر انگشتان ايشان 

 .بود، قطع كند

گويد: امير المؤمنين على )ع( همراه قنبر به بازار پارچه  اصبغ بن نباته ضمن خبرى طوالنى مى( 4) 

يى پرسيد و سپس فرمود: دو پيراهن به من بفروش. آن  بهاى دو پيراهن را از فروشندهفروشان آمد و 

من موجود است.  هر چه الزم داشته باشيد، پيش !مرد على )ع( را شناخت و گفت: اى امير المؤمنين

همين كه آن مرد على )ع( را شناخت، آن حضرت از خريد منصرف شد و كنار دكان نوجوانى آمد و 

                                                 
 .. م2و  1، ج 301. به: تفسير مجمع البيان طبرسى، ص سوره دوم )بقره(، و رك 207آيه  .1
حديث خاصف النعل به صورتهاى گوناگون در منابع عامه و خاصه آمده است. از جمله در سنن ترمذى و تذكرة الخواص سبط ابن جوزى، ص  .2

 .ة االسالميه، تهران. مبحار االنوار، چاپ مکتب 37جلد  347تا  290، چاپ مکتبة النينوى، تهران و رك. به: صفحات 39
 .شده است. م دار فرات: )تيمچه، سرا( به بازار كرباس فروشان كوفه گفته مى .3
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جامه به من بفروش. پس از چانه زدن به هفت درهم توافق كردند. يکى كه بهتر بود به چهار  گفت: دو

درهم و ديگرى به سه درهم و به غالم خود قنبر فرمود: يکى از اين دو جامه را براى خودت بردار و 

گفت: او آن را كه چهار درهم ارزش داشت برداشت و على )ع( پيراهنى را كه سه درهم بود پوشيد و 

يى به من عنايت فرمود تا برهنگى خويش را بپوشم و ميان خلق او آراسته باشم.  خدا را شکر كه جامه

سپس به مسجد آمد و مشتى شن براى زير سر خود جمع فرمود و دراز كشيد. در اين هنگام پدر آن 

پيراهن است  نوجوان به مسجد آمد و گفت: پسرم ترا نشناخته است و اين دو درهم سود فروش آن دو

و بگيريد. فرمود: چنين نخواهم كرد، زيرا او با من و من با او چانه زديم و با رضايت يك ديگر به آن 

 1 مبلغ اتفاق كرديم.

و روايت شده است كه امير المؤمنين )ع( به بازار كرباس فروشان آمد و با مردى تنومند روبرو (1) 

 آن پنج درهم باشد دارى؟ شد و فرمود: فالنى! آيا دو پيراهن كه ارزش

آن مرد گفت: اى امير مؤمنان آنچه بخواهى دارم. همين كه آن مرد امام )ع( را شناخت، على از 

معامله با او منصرف شد و كنار دكان نوجوانى ايستاد و گفت: آيا دو پيراهن دارى كه پنج درهم 

ديگرى را به دو درهم و فرمود: باشد؟ گفت: آرى، و آن دو پيراهن را خريد يکى را به سه درهم و 

اى قنبر! پيراهنى را كه سه درهم است تو بردار. قنبر گفت تو به آن شايسته و سزاوارترى كه به منبر 

خوانى. فرمود: نه، كه تو جوانى و در تو آرزوى جوانان است و من از  روى و براى مردم خطبه مى مى

 :فرمود شنيدم رسول خدا )ص( مىكنم كه از تو بهتر بپوشم كه  خداى خود آزرم مى

خوريد بخورانيد، و چون  پوشيد بپوشانيد و از آنچه خودتان مى به بردگان خود از آنچه خودتان مى

على )ع( پيراهن را پوشيد، دست خود را در آستين آن كشيد و چون بلندتر از سر انگشتانش بود به 

پيراهن فروش گفت: صبر كن تا لبه آستين  پيراهن فروش فرمود: اضافه آن را قطع كند و چنان كرد.

 .تر از اين است را بدوزم. فرمود: به همان حال رهايش كن كه اجل شتابان

چون خداوند مرا به آسمان و معراج برد سه مورد را در باره على به من  اند: پيامبر )ص( فرموده(1)

 2 است. وحى فرمود كه او امام متقيان و سرور مؤمنان و رهبر سپيد چهرگان

                                                 
 .، چاپ مکتبه نينوى، تهران آمده است. م70نظير اين موضوع در كتاب مناقب خوارزمى )اخطب خوارزم( ص  .1
فضائل  2جلد  106تا  100ه است و براى اطالع بيشتر به صفحات مستدرك الصحيحين حاكم نيشابورى آمد 3جلد  137اين روايت در صفحه  .2

 .يى آمده است. م ، همراه با ترجمه آقاى كمره183الخمسه من الصحاح السته مراجعه فرماييد. روايت بعدى هم در خصال صدوق، ص 
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خواهم از سه چيز كه در تو وجود دارد بپرسم. نخست از  مردى به امير المؤمنين )ع( گفت: مى( 2) 

ات، سوم از اينکه چرا موهاى جلو سرت ريخته است. على )ع(  كوتاهى قامت تو، دوم از ستبرى سينه

است. به هر كوتاه قامت و  فرمود: خداى متعال مرا نه بلند و نه كوتاه بلکه معتدل و ميانه باال آفريده

سازم. ستبرى سينه من بدان جهت است كه رسول خدا بابى از  بلند قامت كه ضربه بزنم به دو نيم مى

گيرد و اين بزرگى علم است و اما ريختن  دانش به من آموخت كه از آن هزار باب سرچشمه مى

 .است موهاى سرم به سبب كوشش و پيکار با هماوردان و پوشيدن جامه سپيد

اند: در قيامت كسى جز ما كه چهارتن هستيم سواره نخواهد بود. عباس بن  پيامبر )ص( فرموده( 3) 

 عبد المطلب برخاست و گفت: اى رسول خدا! آنها كيستند؟

هاى  هايش چون گونه اش چون چهره آدميان و گونه فرمود؟ اما من سوار بر براق خواهم بود كه چهره

ريد سفته و گوشهايش از زبرجد سبز و چشمانش به درخشندگى ستاره اسب و عرق آن چون مروا

درخشد و پرتوى چون پرتو خورشيد دارد. از زير  زهره است كه همچون دو ستاره پر فروغ مى

ريزد. بسيار خوش تركيب و داراى دست و پاى كشيده است. نفس او  هاى گهر فرو مى گلويش رشته

 .همچون نفس آدميان است

ديگر كيست؟  :فهمد. از خر بزرگتر و از استر كوچکتر است. عباس پرسيد شنود و مى سخن را مى

فرمود برادرم صالح كه بر آن ناقه كه خدايش ارزانى داشته و قومش آن را پى زدند و كشتند سوار 

 خواهد بود. عباس پرسيد: اى رسول خدا! ديگر كيست؟

شير رسول خدا و ساالر شهيدان است و او بر فرمود: عمويم حمزه، پسر عبد المطلب كه شير خدا و 

اين ناقه عضباى من سوار خواهد بود. عباس پرسيد: اى رسول خدا! ديگر كيست؟ فرمود: برادرم على 

هاى بهشت سوار خواهد بود كه لگام آن از مرواريد آبدار است و بر او محملى از  يى از ناقه بر ناقه

دارد. بر سر على تاجى از نور و بر تن او دو حله  هر سپيدآويخته از گ هاى ياقوت سرخ است و خوشه

اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال :  زند كه سبز و به دستش لواى حمد و ستايش خواهد بود و جار مى

  شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

عرش نخواهد بود. يى مقرب، يا پيامبرى مرسل، يا از حامالن  گويند: اين كسى جز فرشته مردمان مى

دارد كه اين نه فرشته مقرب است و نه نبى مرسل و نه از حامالن  سروشى از بارگاه الهى بانگ بر مى



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

 

170 

 

عرش. اين على بن ابى طالب است كه وصى رسول پروردگار جهانيان و پيشواى پرهيزگاران و رهبر 

 1سپيد چهرگان است.

ز به من عنايت فرموده است و پنج چيز به على )ع( اند: خداوند متعال پنج چي و رسول خدا فرموده(1) 

ارزانى داشته است. به من جوامع الکلم داده و به على جوامع العلم ارزانى داشته است. مرا پيامبر و او 

را وصى قرار داده است. به من كوثر و به او سلسبيل لطف كرده است. به من وحى و به او الهام 

 2 ها را گشود. مان برد و براى او درهاى آسمانها و پردهبخشيده است و مرا شبانه به آس

گويد: امير المؤمنين على نه گفتار بالبديهه دارد كه چشم بالغت را خيره ساخته و  مى 3عامر شعبى( 2)

جواهر حکمت را كم بها كرده است و هيچ كس نتواند كه يکى مانند آن بياورد. سه گفتار از آن در 

در حکمت و سه گفتار در فرهنگ و ادب. اما آن سه كه در نيايش است، اين نيايش است و سه گفتار 

پروردگارا براى من كمال عزت است كه براى تو بنده باشم و براى من كمال فخر »كلمات است: 

دارم. مرا آنچنان كه خود دوست بدارى  است كه تو پروردگار من باشى. تو چنانى كه من دوست مى

ارزش هر مرد آن چيزى است كه آن را »كه در حکمت است اين كلمات است: اما آن سه « قرار بده.

و آن « نيکو بداند. هالك نشد مردى كه اندازه خويش را شناخت. مرد زير زبان خويش پنهان است.

خواهى بخشش كن تا امير او  بر هر كس كه مى»  :سه كه در فرهنگ و ادب است اين كلمات است

نيازى بجوى  خواهى بى شوى، و از هر كس مى نيازمند باش تا اسير او  خواهى شوى، و به هر كس مى

 «.تا همچون او باشى

 .اند: جبريل در حالى كه شاد و گشاده رو بود پيش من آمد پيامبر )ص( فرموده( 1 

گفتم: اى حبيب من! اكنون با آنکه بسيار شاد و خرمى به من بگو منزلت و مقام برادر و پسر عمويم 

بى طالب در پيشگاه خداوندش چگونه است؟ گفت: سوگند به كسى كه ترا به حق براى على بن ا

ام. اى محمد!  نبوت و پيامبرى برگزيده است، من اين بار فقط براى همين موضوع به زمين آمده

فرمايد: محمد پيامبر رحمت من است و على بر پا  رساند و مى خداوند على اعلى به شما دو تن سالم مى

                                                 
 .آمده است. م 209ب اخطب خوارزم، ص قمرى و هم در مناق 463تاريخ بغداد خطيب، درگذشته  13جلد  123نظير اين روايت در صفحه  .1
 .، چاپ آقاى آخوندى آمده است. م39، ج 159اين روايت در كتاب فضايل و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  .2
رك. به: هجرى كه در باره تاريخ مرگش اقوال ديگرى هم گفته شده است.  103و درگذشته  19عامر بن شراحيل شعبى: از بزرگان تابعين، متولد  .3

 .. م12، ج 234تا  227تاريخ بغداد، ص 
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كنم، اگر چه گناهکار باشد  حجت من است. هر كس كه على را دوست داشته باشد عذابش نمى دارنده

كنم، اگر چه فرمانبردار باشد. آنگاه رسول خدا  و هر كس على را دشمن بدارد بر او رحم نمى

آيد و لواى ستايش و حمد همراهش خواهد  فرمودند: چون روز قيامت برسد جبريل به حضور من مى

يى از كرسيهاى  تاد قطعه است كه هر قطعه آن فراختر از ماه و خورشيد است و من بر كرسىبود و هف

دهم. عمر  گيرم و به على مى رضوان و بر فراز منبرى از منبرهاى قدس خواهم بود. آن لوا را مى

برخاست و گفت: اى رسول خدا! چگونه على ياراى حمل آن لوا را خواهد داشت و حال آنکه خودت 

 :دى كه هفتاد قطعه است و هر قطعه آن بزرگتر از ماه و خورشيد. پيامبر فرمودندفرمو

يى  خداوند روز قيامت به على )ع( نيرويى چون نيروى جبرئيل و پرتوى چون پرتو آدم و بردبارى

چون بردبارى رضوان و زيبايى و جمالى چون جمال يوسف و صدايى شبيه صداى داود ارزانى 

ه اين بود كه داود خطيب بهشت است، به على هم صوتى چون صوت او داده فرمايد و اگر ن مى

هر گامى كه على بر صراط  1 آشامد. شد، و على نخستين كس است كه از سلسبيل و زنجبيل مى مى

شود و همانا براى على و شيعيانش در پيشگاه خداوند متعال منزلتى  نهد جاى پاى ديگرش استوار مى مى

 2 خورند. آنان غبطه مىاست كه همگان بر 

رسول اهلل، على اخو  ال اله اال اهلل، محمد:  اند: بر در بهشت نوشته شده است )ص( فرمودهپيامبر(2) 

 3 ، و اين نوشته دو هزار سال پيش از آفرينش آسمانها و زمين نوشته شده است.  رسول اهلل

براى مردم است و در آسمان دنيا  اند: على در آسمانها همچون خورشيد و پيامبر )ص( فرموده (1) 

همچون ماه تابان است. خداوند به على چنان فضيلتى عنايت كرده است كه اگر بر اهل زمين بخش 

گيرد و چنان فهمى به او ارزانى فرموده است كه اگر بر مردم زمين بخش شود  شان را فرا مى شود همه

وط )ع( و خلق او شبيه خلق يحيى و زهدش گيرد. نرمى و ماليمت او چون نرمى ل همگان را فرا مى

چون پارسايى ايوب و بخشندگى او چون بخشندگى ابراهيم و بهجت او چون بهجت سليمان و نيروى 

هاى بهشت نبشته است و خداى من مرا به او  او چون نيروى داود است. نام على بر تمام حجابها و پرده

                                                 
 .سوره هفتاد و ششم )انسان(. م 19و  18اشاره است به آيات  .1
، چاپ دار الکتب االسالميه و روايات ديگرى هم در همين زمينه 39، ج 214بخشى از اين روايت به نقل از مناقب شهر آشوب در بحار االنوار، ص  .2

 .فضائل الخمسه آمده است. م 3جلد  98تا  94در صفحات 
 .تذكرة الخواص سبط ابن جوزى آمده است. م 22اين حديث به همين صورت از قول جابر در منابع اهل سنت هم از جمله در صفحه  .3
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گان پاك و پاكيزه است و ويژه من است و چراغ مژده داد كه على در نزد خلق ستوده و نزد فرشت

هدايت است و دوست من است و خداى مرا به او انس داده است. و از خداى خود خواستم كه او را 

پيش از من نميراند و قبض روح نفرمايد، و از خداى خواستم كه او را به درجه شهادت نائل فرمايد، و 

ران على( را ديدم كه بيش از برگ درختان بودند و وارد بهشت شدم و در آن فرشتگان على )حو

كاخهاى او را ديدم كه به شمار انسانها بود. و على از من است و من از على هستم. هر كس على را 

 .دوست بدارد همانا مرا دوست داشته است

دوستى على نعمت است و پيروى كردن از او فضيلتى است كه فرشتگان سر تسليم به آن فرو 

اند. هيچ كس پس از من بر زمين پاى ننهاده است مگر اينکه  اند و صالحان جن آن را پذيرا شده آورده

على )ع( برتر و عزيزتر از اوست. على )ع( راه روشن هدايت است كه هرگز شتاب زده نيست و 

تباهى و فساد را بر او راهى نيست. از شکم هيچ مادرى پس از من كسى به كرامت على متولد نشده 

است. او به هر جا كه فرود آيد آنجا فرخنده است. خداى بر او حکمت را نازل فرموده است و با فهم 

كنند، بدون آنکه او ايشان را ببيند، و  و دانش او را سيراب فرموده است. فرشتگان با او همنشينى مى

 .شد اگر قرار بود بر كسى پس از من وحى شود به او وحى مى

سرزمينها را به او  دارد و آرايد و لشکرها را به او گرامى مى نها را به او مىخداوند محافل و انجم

 .بخشد كند و سپاهها را با وجود او عزت مى و خرم مى سرسبز

كند و  مثل او همچون مثل كعبه است كه بايد او را زيارت كرد و او از كسى ديدار و زيارت نمى

كند و چون خورشيد است كه با طلوع خود  وشن مىهمچون ماه است كه چون ظاهر شود تاريکى را ر

سازد. خداوند او را در كتاب خود توصيف فرموده است و با آيات  همه جا را روشن و نورانى مى

خود او را ستوده است و آثار على را در كتاب خويش وصف كرده و منازل و مراتب او را برافراشته 

 .در حال مرگ شهيد و آگاه است است. او در حال حيات خود كريم و بزرگوار و

اند: خداى عز و جل يك صد و بيست و چهار هزار پيامبر آفريده است كه  پيامبر )ص( فرموده( 1) 

ترم و خداى عز و جل به همين شمار  شان، بدون اينکه افتخار كنم، در پيشگاه الهى گرامى من از همه

 1 تر و برتر است. اوند گرامىشان در پيشگاه خد وصى آفريده است كه على )ع( از همه

                                                 
ل از آن در بحار در كتاب اختصاص شيخ مفيد با ذكر سلسله سند از قول حضرت صادق )ع( نظير اين روايت با اختالف لفظى اندكى آمده و به نق .1

 .، آمده است. م16، ج 352االنوار، ص 



 173 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

رساند مگر  شد، شب را به صبح نمى و روايت شده است كه هر گاه شب به پيامبر )ص( وحى مى( 2) 

شد، آن روز را به شب  فرمود و اگر روز به آن حضرت وحى مى آنکه على را از آن آگاه مى

 .فرمود رساند مگر آنکه على را از آن آگاه مى نمى

فرمايد:  گويد: از پيامبر )ص( در باره اين گفتار خداوند در سوره نمل كه مى درى مىابو سعيد خ( 3) 

پرسيدم كه منظور كيست؟ فرمودند: وصى برادرم « گفت آن كسى كه علمى از كتاب نزدش بود.»

و كسى كه »فرمايد:  سليمان بن داود )ع(. گفتم: اى رسول خدا! در باره اين آيه سوره رعد كه مى

 منظور كيست؟« نزد اوست. دانش كتاب

 1 فرمود: اين يکى برادر و وصى من على بن ابى طالب است.

هاى زرين است كه چون  اند: حلقه و كوبه در بهشت ياقوت سرخى بر صفحه و پيامبر فرموده( 4) 

 .شود كوبه را بر صفحه بکوبند از آن بانگ يا على شنيده مى

ين على )ع( روزى بر منبر كوفه چنين فرمود: من بهترين گويد: امير المؤمن اصبغ بن نباته مى( 5) 

و همسر  پرهيزكاران و موالى مؤمنان  اوصياء و وصى ساالر پيامبرانم. من امام مسلمانان و پيشواى

ام و من  كنم و پيشانى بر خاك ساينده سرور زنان همه جهانيانم. من در دست راست خويش انگشتر مى

ام. ساالر جنگهاى بدر و حنين و ضربه زننده با دو شمشير  يعت كردهكسى هستم كه دو هجرت و دو ب

كننده به پهلوانانم. وارث علم پيشينيان و حجت خداوند پس از پيامبران بر همه جهانيانم و  و حمله

محمد بن عبد اهلل خاتم پيامبران است. آنان كه به من مواالت ورزند، مورد مهر و رحمت خدايند و 

فرمود: محبت و  شدگانند و حبيب من رسول خدا بسيار مى ستيزه ورزند، نفرين و لعنتآنان كه با من 

فرمود: من خانه حکمتم و  دوستى به تو ايمان است و خشم و دشمنى با تو موجب كفر و نفاق، و مى

 :فرمود تو كليد آنى، و مى

 2 دارد و ترا دشمن بدارد. گويد هر كس تصور كند مرا دوست مى دروغ مى

كنندگان  در مسجد رسول خدا نشسته بوديم و در باره احوال شركت 3 گويد: عروة بن زبير مى(1)

 :گفت 4كرديم: ابو الدرداء  جنگ بدر و بيعت رضوان گفتگو مى

                                                 
 .، آمده است. م35، ج 429امالى صدوق و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  337اين روايت در صفحه  .1
 .، آمده است. م39، ج 341امالى صدوق و به نقل از آن در بحار، ص  17اين روايت هم در صفحه  .2
 هجرى است. براى اطالع بيشتر،  93و درگذشته  22: نوه عمه رسول خدا و امير المؤمنين است. متولد عروة بن زبير بن عوام .3
 .هجرى، مشهور به پارسايى و حکمت و در گذشته در شام است. 32عويم بن مالك بن قيس: از بزرگان خزرج، درگذشته  .4
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اى قوم! آيا به شما خبر دهم از كسى كه مال او از همه كمتر و پارسايى او از همه بيشتر و كوشش او 

؟ گفتند: آرى، او كيست؟ گفت على بن ابى طالب است. به خدا تر بود در عبادت از همه سخت

سوگند همه كسانى كه آنجا بودند از ابو الدرداء روى برگرداندند. آنگاه مردى از انصار به او گفت: 

اى عويم! سخنى گفتى كه هيچ كس با تو موافق و همراه نبود. ابو الدرداء گفت: اى قوم! من آنچه 

ك از شما هم هر چه ديده است بگويد. من على بن ابى طالب را كنار محله بنى گويم. هر ي ام مى ديده

هاى نخلستان پنهان كرده است. در  نجار ديدم كه از همراهان خود كنار گرفته و خود را در گوشه

اش رفته است. ناگاه آواى اندوهگين و نغمه دل انگيزى شنيدم  آغاز من پنداشته بودم كه على به خانه

فت: پروردگارا چه بسيار موارد هالك و نابودى را كه از من باز بردى و نعمت به من ارزانى گ كه مى

داشتى و چه بسيار دشواريها كه با كرم خود آن را گشودى. پروردگارا اگر عمر من در نافرمانى از تو 

ام و  تهو من به چيزى جز آمرزش تو آرزو نبس من بزرگ خواهد شد  دراز شود گناه من در نامه عمل

 .جز به رضوان و خشنودى تو اميدوار نيستم

اين صداى جان سوز مرا به خود متوجه كرد و از پى آن رفتم. ناگاه ديدم على بن ابى طالب (1) 

است. خود را از او پوشيده داشتم تا مناجاتش را بشنوم و از جاى خود تکان نخوردم. على )ع( در آن 

باز به دعا و تضرع و گريه روى آورد و شروع به بث و  دل شب نخست چند ركعت نماز گزارد و

شکوى كرد و از جمله راز و نياز او با خداوند اين گفتار بود كه، پروردگارا! هر گاه به عفو تو 

انديشم گرفتارى و بالى من  شود و هر گاه به شدت سختگيرى تو مى انديشم گناهم بر من سبك مى مى

كارنامه خويش گناهى را ببينم و بخوانم كه آن را فراموش كرده شود. واى بر من اگر در  میسخت 

باشم و تو آن را به حساب آورده باشى و بگويى فرو گيريدش. واى، واى بر چنان گرفتارى كه 

اش براى او سودى نمى رساند و چون نامش را در زمره  تواند نجات دهد و قبيله اش او را نمى عشيره

ها را  ( اى واى از آتشى كه جگرها و كليه2آورند. ) میان بر او رحمت گنهکاران اعالن كنند فرشتگ

يى از  برد. اى واى از فرو گرفتن شراره كند و از ميان مى سوزاند و گوشت و پوست را مى مى

هاى آتش. آنگاه على سخت گريست و ناگاه نه صدايى از او شنيدم و نه حركتى از او ديدم. با  شراره

خوابى و شب زنده دارى خواب بر او چيره شد و حال آنکه بايد هم اكنون او  بىخود گفتم: از شدت 

گويد: خود را پيش او رساندم. ديدم همچون چوب  را براى نماز صبح بيدار كنم. ابو الدرداء مى

خورد. آنچه كوشش كردم اثرى  خشکى به زمين افتاده است. حركتش دادم. ديدم هيچ تکان نمى
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 و انا اليه راجعون. به خدا سوگند كه على بن ابى طالب درگذشته است. شتابان به نکرد. گفتم: انا هلل

( فاطمه )ع( فرمود: اى ابو درداء! داستان چگونه 3اش حركت كردم كه به آنان خبر دهم. ) سوى خانه

بود و چون گفتم، فرمود: اى ابو درداء! به خدا سوگند اين حالت غشى است كه از بيم خداوند او را 

گريستم.  اش زدند. به هوش آمد و به من نگريست كه مى گيرد. مقدارى آب آوردند و بر چهره فرا مى

( فرمود: اى ابو 4آورى. ) گريى؟ گفتم: از آنچه تو بر سر خود مى فرمود: اى ابو درداء! از چه مى

ه عذاب كنند درداء! پس چگونه خواهد بود آنگاه كه مرا براى حساب فرا خوانند و گنهکاران يقين ب

و فرشتگان خشن و نگهبانان تندخو بر من گماشته شوند و من در پيشگاه ملك جبار بر پا باشم و 

دوستان مرا تسليم كرده باشند و همه اهل دنيا بر من رحمت آورند. در آن حال رحمت و دلسوزى تو 

 .ماند و پوشيده نمىيى بر ا بيش از اين خواهد بود، آن هم در پيشگاه كسى كه هيچ پوشيده  بر من

آنگاه ابو درداء به آن گروه گفت: به خدا سوگند من چنين حالى در هيچ يك از اصحاب پيامبر (1)

 1)ص( نديدم

گفته است: چون على )ع( خبر فتح خيبر را براى  از جابر بن عبد اللَّه انصارى روايت شده كه مى (2) 

آن نبود كه گروههايى از امت من در باره تو همان  پيامبر )ص( آورد، پيامبر به او فرمودند: اگر بيم

گفتم كه  گويند، در مورد تو سخنانى مى چيزى را بگويند كه مسيحيان در مورد عيسى بن مريم )ع( مى

نهى بردارند و اضافه آب  بر هيچ گروهى نگذرى مگر آنکه از زير پاى تو خاكى را كه بر آن قدم مى

و براى تو همين بس است كه تو از من و من از تو هستم. تو از من وضوى ترا براى طلب شفا بگيرند. 

برى و من از تو و تو نسبت به من چون هارون نسبت به موسى هستى، جز آنکه پس از من  ميراث مى

دهى و به روش من و براى حفظ سنت من جنگ  پيامبرى نيست. تو تعهدات و ذمه مرا انجام مى

ر جانشين منى و نخستين كس خواهى بود كه جامه بهشتى بر او كنى و تو فردا كنار حوض كوث مى

شوى و شيعيان تو بر  شود و نخستين كس از امت من خواهى بود كه وارد بهشت مى پوشيده مى

كنم و آنان فردا  هاى درخشان اطراف من خواهند بود و براى ايشان شفاعت مى منبرهاى نور و با چهره

 .ددر بهشت همسايگان من خواهند بو

هر كس با تو در نبرد باشد با من در نبرد است و هر كس با تو در صلح باشد با من در صلح است. ( 3) 

نهان تو نهان من و آشکار تو آشکاراى من است. راز سينه تو راز سينه من است و فرزندان تو فرزندان 
                                                 

، آمده است و رك. به: 41، ج 11به نقل از امالى صدوق در بحار االنوار، ص  نخستين روايتى است كه در باب عبادت و بيم على )ع( از خداوند .1

 .يى. م امالى صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 77صفحه 
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جارى است. ايمان ميان  سازى و حق همراه تو و بر دل و زبان تو هاى مرا برآورده مى منند. تو وعده

چشمهاى تو و آميخته با خون وگوشت تو است، همچنان كه با خون و گوشت من آميخته است. هرگز 

هرگز كسى كه ترا دوست داشته ار حوض كوثر پيش من نخواهد آمد وكسى كه ترا دشمن بدارد، كن

 .باشد، از حوض كوثر محروم نخواهد بود و با تو كنار حوض كوثر خواهد آمد

على )ع( به سجده افتاد و گفت: سپاس خداوندى را كه بر من نعمت اسالم را ارزانى داشت و ( 4) 

همه  است قرار داده است و اين  قرآن به من آموخت و مرا محبوب بهترين مردمان كه خاتم پيامبران

من شناخته ( فرموده: اگر تو نباشى مؤمنان پس از 1احسان و فضل خداوند بر من است. پيامبر )ص( )

 1شوند نمى

كنيد و  فرمودند: هر گاه از خداوند چيزى مسألت مى گويد، پيامبر )ص( مى ابو سعيد خدرى مى

 :خواهيد، براى من از خداوند تقاضاى وسيله كنيد. پرسيدم مى

وسيله چيست؟ فرمود: درجه من در بهشت است و آن نردبامى هزار پله است كه ميان هر پله فاصله 

هاى آن از گوهر و زبرجد و ياقوت و زر و سيم است. روز  اه است تيزرو است. پلهدويدن يك م

نهند و اين پلکان  آورند و بر جايگاه نردبامهاى ديگر پيامبران مى رستاخيز اين نردبام )پلکان( را مى

 ( در آن روز هيچ پيامبر و شهيد و صديقى2ميان آنان همچون ماه نسبت به ستارگان درخشنده است. )

گويد: خوشا به حال كسى كه اين درجه از اوست. در اين هنگام سروشى  ماند مگر اينکه مى باقى نمى

شنوند كه اين درجه محمد  دهد و اين ندا را همه پيامبران و مردم مى از سوى خداوند متعال ندا مى

آيم و على  مى ام و تاج كرامت بر سر دارم پيش يى از نور پوشيده است. آنگاه من در حالى كه جامه

كند و لواى من كه همان لواى حمد و ستايش است و بر آن  بن ابى طالب پيشاپيش من حركت مى

  ال اله اال اهلل :  نوشته شده است

در دست على بن ابى طالب است و چون از « ، رستگاران كسانى هستند كه به عنايت خداوند فايز آيند

شناسيم و  ايم و نمى و فرشته مقربند كه تا كنون آنان را نديدهگويند: اين د كنار پيامبران بگذريم، مى

 .گويند: اين دو پيامبر مرسلند گذريم، مى چون از كنار فرشتگان مى

                                                 
مناقب ابن مغازلى،  237امالى صدوق همراه با ترجمه آمده است. در منابع اهل سنت در صفحه  96اين روايت با نقل سلسله سند در صفحه  .1

 .قمرى، با سلسله اسناد ديگرى از جابر نقل شده است و رك. به: پاورقى همان صفحه مناقب كه مآخذ ديگرى هم داده شده است. م 483درگذشته 
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روم و على بر يك پله  آيد و من به باالترين پله مى روم و على هم از پى من مى من از آن پلکان باال مى

ماند، مگر اينکه  هيچ پيامبر و صديق و شهيدى باقى نمى گيرد و در آن حال تر از من قرار مى پايين

( سروشى از سوى 3گويد: خوشا به حال اين دو بنده، چقدر در پيشگاه خداوند گرامى هستند. ) مى

شنوند كه اين حبيب  دهد و آن ندا را همه پيامبران و صديقان و شهيدان و مؤمنان مى خداوند ندا مى

ت. خوشا به حال كسى كه على را دوست داشته است و دوست من محمد و اين ولى من على اس

اى على! كسى  دارد و واى بر آن كس كه بر او دشمنى ورزيده و دروغ بسته است. در اين حال، مى

شود و هر كس  اش سپيد و درخشان مى ترا دوست داشته باشد، از اين سخن آسوده و شاد و چهره كه

شود و پاهايش به  اش سياه مى و حق ترا منکر شده است، چهرهكه با تو دشمنى ورزيده و جنگ كرده 

آيند. يکى از آن دو رضوان گنجور بهشت و  افتد. و در اين هنگام دو فرشته پيش من مى لرزه مى

گويد: اى احمد! سالم بر تو باد.  شود و مى ( نخست رضوان نزديك مى1ديگرى مالك دوزخ است. )

 :گويد و باد. كيستى؟ چه زيبا رو و چه خوش بويى! مىگويم: اى فرشته سالم بر ت من مى

من رضوان و گنجور بهشتم و اينها كليدهاى بهشت است كه خداوند عزت براى تو فرستاده است، آنها 

پذيرم و سپاس خدا را كه چنين فضيلتى به  گويم: اين عنايت را از خداى خود مى را بگير. و من مى

( و چون رضوان برگردد، 2كنم ) ها را به برادرم على تسليم مىمن ارزانى فرمود، آنگاه آن كليد

ات  گويم: اى فرشته كيستى؟ چهره دهد و من به او مى شود و سالم مى مالك دوزخ به من نزديك مى

گويد: من مالك دوزخم و اين كليدهاى دوزخ است كه  چه زشت و ديدارت چه ناپسند است! مى

گويم: اين عنايت را از خداى خود  ، آنها را بگير. من مىپروردگار عزت براى تو فرستاده است

پذيرفتم و سپاس او را به اين فضيلتى كه به من ارزانى فرمود، به برادرم على تسليم كن. در اين هنگام 

گردد و على )ع( در حالى كه كليدهاى بهشت و دوزخ همراه اوست كنار جهنم  مالك دوزخ بر مى

يابد. على )ع( مهار آن را در دست  كند و حرارتش شدت مى و هياهو مىكشد  ايستد كه شراره مى مى

نشاند و  هاى مرا فرو مى ات شراره گويد: اى على! از من فاصله بگير كه پرتو چهره دارد و دوزخ مى

گويد: اين را بگير كه دشمن من است و اين را رها كن كه  گويد: آرام باش و سپس به آن مى على مى

تر است از يکى از غالمان شما نسبت به  جهنم در آن روز نسبت به على )ع( مطيع دوست من است و
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برد و دوزخ از همه مردم نسبت  شما، و على او را به هر سو كه خواهد، چه به راست و چه به چپ، مى

 1به اجراى فرمان على فرمانبردارتر است. 

 ابى طالب )ع( فضايلى براى برادرم على بن اند: همانا خداوند تبارك و تعالى پيامبر )ص( فرموده( 3) 

داند. هر كس فضيلتى از فضايل او را در حالى كه به  قرار داده است كه شمار آن را كسى جز او نمى

بخشد، هر چند در قيامت گناهش  آن مقر باشد به زبان آورد، خداوند گناهان گذشته و آينده او را مى

كس فضيلتى از فضايل او را بنويسد، تا آن نوشته باقى است و  ( و هر1به اندازه گناه همگان باشد، )

كنند، و هر كس به فضيلتى از فضايل  اثر و نشانى از آن بر جاست، فرشتگان براى او طلب آمرزش مى

( و هر 2فرمايد، ) میعلى گوش فرا دهد، خداوند گناهان او را كه از راه گوش شنيده است عفو 

او نظر افکند و بخواند، خداوند گناهان او را كه از راه نظر بدست آمده كس به يکى از فضائل نبشته 

بخشد و سپس پيامبر )ص( فرمودند: همانا نگريستن به على بن ابى طالب عبادت است و ياد  است مى

شود مگر به دوستى او و بيزارى جستن از  يى پذيرفته نمى كردن او عبادت است و ايمان هيچ بنده

 2 دشمنانش.

يى به نام  برد، به دهکده گويد: هنگامى كه على )ع( ما را به صفين مى حبيب بن جهم مى (3) 

فرود آمد و همان دم دستور حركت داد و از آن دهکده گذشتيم و ما را از سرزمين بدون  3صندوداء 

آبى عبور داد. مالك بن حارث اشتر گفت: اى امير المؤمنين! آيا مردم را در جاى بدون آب فرود 

آورى؟ فرمود: اى مالك! همانا خداوند عز و جل به زودى در همين جا آبى به ما لطف خواهد  مى

تر از ياقوت است. ما  تر از يخ و رخشنده تر از سر شير و خنك تر از عسل و لطيف كرد كه شيرين

 تعجب كرديم، هر چند گفتار او عجيب نيست. آنگاه در حالى كه شمشير بر دست داشت و رداى خود

را بر دوش، حركت فرمود و كنار قطعه زمين خشکى ايستاد و فرمود: اى مالك! تو و يارانت اينجا را 

گويد: آنجا را گود كرديم. ناگاه به سنگ سياه بزرگى برخورديم كه بر آن  ( اشتر مى4گود كنيد. )

ما همگان كه  درخشيد. فرمود: اين سنگ را بکشيد و كنار اندازيد. يى بود كه همچون نقره مى حلقه
                                                 

يى  امالى صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 116اين حديث كه در برخى از كتابها به نام حديث وسيله مشهور است، با ذكر سلسله سند در صفحه  .1

 .جلد اول تفسير برهان آمده است. م 469تفسير ابو الفتوح رازى چاپ مرحوم آقاى شعرانى و صفحه  4جلد  194و صفحه 
 .امالى صدوق همراه با ترجمه آمده است. م 138بدون هيچ گونه اختالف با ذكر سلسله سند در صفحه  .2
 1906، چاپ مصر، 5، ج 386معجم البلدان، ياقوت حموى، ص  :يى در راه عراق به شام، براى اطالع بيشتر، رك. به صندوداء: نام دهکده .3

 .ميالدى. م
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صد مرد بوديم كوشش كرديم و نتوانستيم آن را از جاى خود تکان دهيم. امير المؤمنين على )ع( در 

خواند نزديك آمد )متن اين دعا در  حالى كه دست به آسمان بلند كرده بود و به زبان عبرى دعايى مى

  شيد و برداشت و چهلروضة الواعظين و امالى صدوق آمده است.( و سپس آمين گفت و سنگ را ك

تر از عسل و سردتر از يخ و  گويد: براى ما آبى شيرين چشمه انداخت. مالك مى ذراع دورتر از لبه

( 1تر از ياقوت پيدا شد. همگان از آن آشاميديم و چهار پايان خود را هم سيراب كرديم. ) رخشان

با خاك انباشته كرديم و پوشانديم سپس على )ع( سنگ را بر جاى خود نهاد و به ما دستور داد آن را 

داند؟ گفتيم همه ما.  كداميك از شما جاى آن چشمه را مى :و حركت فرمود. اندكى كه رفتيم فرمود

برگشتيم و آنچه جستجو كرديم از نظر ما پوشيده ماند و به هيچ روى آن را پيدا نکرديم. پنداشتيم كه 

( ناگاه به صومعه راهبى رسيديم و نزديك آن 2) امير المؤمنين سخت تشنه است، به اطراف رفتيم.

رفتيم. به راهبى برخورديم كه از شدت پيرى و فرتوتى ابروهايش چشمهايش را پوشانده بود. به او 

 گفتيم: آيا آب دارى كه ساالر خود را سيراب كنيم؟

 :ام و آبى بد مزه آورد. گفتيم گفت: آبى دارم كه دو روز است آن را خوشگوار كرده

اى؟ پس اگر از آبى كه ساالر ما به ما آشاماند بياشامى  مين آب را دو روز است كه خوشگوار كردهه

( اين ساالر شما پيامبر است؟ گفتيم: نه، 3گويى؟ و موضوع را براى او نقل كرديم. پرسيد: ) چه مى

نزد ساالر خود  ولى او وصى پيامبر است. او با آنکه نخست از ما بيم داشت، همراه ما شد و گفت: مرا

ببريد. او را به حضور امير المؤمنين برديم. همين كه على )ع( او را ديد، فرمود: تو شمعونى؟ گفت: 

آرى، ولى اين نامى است كه مادرم مرا به آن نام نهاده است و كسى جز خداوند بر آن آگاه نبوده 

؟ اكنون نشان امامت خود را است و اكنون تو هستى كه از آن اطالع دارى. چگونه از آن مطلع شدى

 تکميل كن تا من هم اعتقاد خويش را به تو تکميل كنم.

خواهى؟ گفت: نام و مشخصات اين چشمه را بگو.  ( امير المؤمنين فرمود: اى شمعون چه مى4) 

هاى بهشتى است كه از آن سيصد و سيزده وصى پيامبر آب  نامش را حوما و از چشمه :فرمود

خرين آنان بودم كه اكنون از آن نوشيدم. راهب گفت: آرى من اين موضوع را اند و من آ نوشيده

دهم تو وصى محمد  ام و شهادتين بر زبان آورد و افزود كه گواهى مى همين گونه در انجيلها ديده

( و امير المؤمنين از آنجا حركت فرمود در حالى كه راهب پيشاپيش سپاه حركت 5)ص( هستى )

ين رسيدند و صفها براى جنگ روياروى شدند، نخستين كس كه شهيد شد همين كرد و چون به صف مى
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ريخت بر بالين راهب پياده شد و فرمود:  راهب بود. امير المؤمنين در حالى كه از چشمانش اشك مى

من در  دارد. اين راهب روز قيامت همراه ما و رفيق شود كه او را دوست مى آدمى با كسى مشحور مى

 1 بهشت است.

بينم، مرا به چه  میپيش ابو ذر رفتم و گفتم: اى ابو ذر! عجيب غوغايى  2 گويد: ابو سخيله مى(1) 

گويم مواظب باش. نخست كتاب خدا و دوم  دهى؟ گفت: به اين دو چيزى كه مى كارى دستور مى

ين فرمود: اين مرد نخست اين شيخ بزرگوار على بن ابى طالب كه من خودم از رسول خدا شنيدم، مى

كند و او  كسى است كه به من ايمان آورد و نخستين كسى است كه روز قيامت با من مصافحه مى

 .فرمايد صديق اكبر و فاروقى است كه ميان حق و باطل را مشخص مى

هاى عرش نوشته  اند: شبى كه مرا به معراج بردند، ديدم بر يکى از پايه و پيامبر )ص( فرموده( 2) 

ارم. خدايى جز من وجود ندارد. بهشت عدن را به دست خود آفريدم. محمد من پروردگ»شده است: 

 3 «برگزيده من از خلق است كه او را به على تأييد و يارى كردم.

اند: رسول خدا )ص( مرا فرا خواندند و فرمودند به يمن بروم تا ميان  امير المؤمنين )ع( فرموده( 3) 

اند و من نوجوانى هستم كه  ! آنان قومى بسيار و سالخوردهايشان را اصالح كنم. گفتم: اى رسول خدا

 :از سن من چيزى نگذشته است. فرمودند

گذشتى و به باالى آن رسيدى با صداى بسيار بلند بگو: اى درختان و اى كلوخها  4چون از گردنه افيق

آن گردنه رسيدم فرمايد: چون به باالى  رساند. على مى و اى خاكها! محمد رسول خدا به شما سالم مى

هايى كه به آن سرنيزه زده بودند و كمانهايى كه  و بر يمن مشرف شدم، ناگاه يمنيها را ديدم كه با نيزه

بر دوش گرفته بودند و شمشيرهاى برهنه، آهنگ من كردند. من به آواز بلند پيام رسول خدا )ص( را 

ان و خاكها و كلوخها بانگ برآمد كه بر به درختان و خاكها و كلوخها ابالغ كردم. ناگاه از همه درخت

 .محمد رسول خدا و بر تو درود و سالم باد و زمين به لرزه درآمد

 پيش من آمدند و   دست و پاى آن قوم به لرزه درآمد و سالح از دست ايشان افتاد، و همگى شتابان
                                                 

 .امالى صدوق همراه با ترجمه آمده است. م 185و  184با ذكر سلسله سند و به همين گونه در صفحات  .1
 .، آمده است و نامش عاصم بن طريف گفته شده است. م7، ج 46نام اين شخص در مجمع الرجال قهپايى، ص  .2
، 69، و ذخائر العقبى، ص 11، ج 173امالى صدوق همراه با ترجمه و در منابع اهل سنت در تاريخ بغداد، ص  216با ذكر سلسله سند در صفحه  .3

 .، آمده است. م1967چاپ كاظمين، 
 .ميالدى، آمده است. م 1906، چاپ مصر، 1، ج 307نام اين گردنه و چگونگى ضبط آن در معجم البلدان، ص  .4
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 1 آنان را اصالح كردم و برگشتم. ميان

بن احمد عروضى پرسيدم: چرا مردم با آن قرابتى كه على )ع(  گويد، از خليل ابو زيد نحوى مى (1) 

با رسول خدا )ص( داشت و مقامى كه ميان مسلمانان حائز بود و زحمتى كه براى اسالم كشيد، او را 

رها كردند؟ گفت: به خدا سوگند پرتو و نور او بر همگان چيره و در همه مناقب از همگان برتر و 

( مگر اين شعر 2رادى كه نظير و شکل خودشانند تمايل بيشترى دارند. )پيش بود. ولى مردم به اف

 :گويد اى كه مى شاعر قديمى را نشنيده

( رياشى در اين 3« )بينى كه فيل با فيل الفت دارد؟ هر شکلى به شکل خود دلبسته است و مگر نمى» 

فت: چگونه از يك كسى گ»  :كند كه گفته است مورد اين دو بيت را از عباس بن احنف نقل مى

ديگر جدا شديد؟ سخنى گفتم كه در آن انصاف است. گفتم: او مانند و به شکل من نبود. به اين سبب 

 2 «از او جدا شدم و مردم گوناگون هستند و هم شکل با هم شکل انس دارد.

ا و در دانم كج يى از قرآن نازل نشده است مگر اينکه مى امير المؤمنين فرموده است: هيچ آيه( 4) 

باره چه كسى نازل شده است و در چه باره است، آيا در دشت نازل شده است يا در كوه. گفته شد: 

دادم. در باره  كرديد خبر نمى يى نازل شده است؟ فرمود: اگر از من سؤال نمى در باره خودت چه آيه

رسول خدا بيم « است.يى و براى هر قوم راهنمايى  همانا تو بيم دهنده»من اين آيه نازل شده است: 

 3 دهنده است و من راهنمايم به آنچه آورده است.

خورد و  به خدا سوگند كه على همچون بردگان خوراك مى امام باقر )ع( فرموده است: (1) 

گذاشت كه بهترين آن دو را انتخاب  خريد و غالمش را آزاد مى نشست و دو پيراهن سنبالنى مى مى

كرد و اگر  يد، و اگر آستين آن از انگشتانش بلندتر بود آن را كوتاه مىپوش كند و خود ديگرى را مى

بريد. پنج سال حکومت كرد و هيچ خشت  هاى پايش بود آن را مى اندازه قد پيراهن بيشتر از پاشنه
                                                 

 .امالى صدوق همراه با ترجمه، با ذكر سلسله اسناد آمده است. م 223در صفحه  .1
قمرى، از بزرگان علماى ادب و نحو مکتب بصره است. براى اطالع به دانشنامه  214سعد بن اوس، معروف به ابو زيد انصارى نحوى، درگذشته  .2

و اديب معروف قرن دوم هجرى مؤلف كتاب العين و آثار ارزنده ديگر و ، مراجعه كنيد. خليل بن احمد، دانشمند 1044ايران و اسالم، ص 

، مراجعه فرماييد. ابو الفضل عباس بن فرج بصرى، معروف به رياشى، 2، ج 363قمرى است. براى اطالع بيشتر به االعالم زركلى ص  170درگذشته 

قمرى است. اين  192شاعر بزرگ دربار هارون الرشيد و درگذشته قمرى. عباس بن احنف  257هاى مکتب بصره، مقتول در  ها و نحوى از لغوى

 .آمده است. م 229حديث با ذكر سلسله اسناد در امالى صدوق، ص 
مستدرك الصحيحين  3جلد  129در مورد اين آيه كه بخشى از آيه ششم سوره سيزدهم )رعد( است، قبال مکرر توضيح داده شد و رك. به: صفحه  .3

 .محاكم نيشابورى. 
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پخته و خشت خامى بر هم ننهاد و هيچ ملکى را مخصوص خود نفرمود و هيچ سرخ و سپيدى )سيم و 

خورانيد ولى چون به خانه  ى نگذاشت و هر چند به مردم نان گندم و گوشت مىزرى( به ميراث باق

خورد و هر گاه دو كار كه هر دو موجب رضاى  گشت نان جو و سركه و زيتون مى خود برمى

گزيد و در راه خدا هزار برده آزاد  آمد، آن را كه دشوارتر بود برمى خداوند بود براى او پيش مى

با عرق جبين و كد يمين خود خريده بود. و هيچ يك از مردم را طاقت نبود كه  كرد كه همه ايشان را

تر مردم به او در  تر و شبيه گزارد. نزديك چون او عمل كند و گاه در شبانروز هزار ركعت نماز مى

 1 عبادت على بن الحسين )ع( بود و ديگر پس از او هيچ كس نتوانسته است چنان باشد.

م.( شنيد انس بن  -اند يى كه پس از ايشان بوده )فرزندان مهاجران و انصار و طبقه مردى از تابعان( 2)

آيا آن كس كه شب را به طاعت خدا به سجود و »فرمايد:  گويد: اين آيه كه خداوند مى مالك مى

در باره عبادت على « ترسد و رحمت خدايش را اميدوار است گذراند و از عذاب آخرت مى قيام مى

 .لب نازل شده استبن ابى طا

گيرم كه به  گويد: به حضور على رفتم تا چگونگى عبادت او را ببينم، و خدا را گواه مى آن مرد مى

هنگام نماز مغرب پيش او رسيدم و او را در حال گزاردن نماز مغرب با يارانش ديدم و چون نماز تمام 

اش  ء برخاست و پس از آن به خانهشد او همچنان به خواندن تعقيب پرداخت تا آنکه براى نماز عشا

خواند. تا سپيده دميد، تجديد  گزارد و قرآن مى رفت. من هم همراهش رفتم و تمام شب را نماز مى

وضو كرد و به مسجد آمد و نماز صبح را با مردم گزارد و تا برآمدن آفتاب به خواندن تعقيب 

كردند و  مسايل خود به او مراجعه مى پرداخت. آنگاه مردم يکى يکى و دو تا دو تا براى كارها و

نشستند و اين كار ادامه داشت تا آنکه اذان ظهر گفته شد.  خاستند، دو تن ديگر مى چون برمى

خواندن تعقيب پرداخت و  تا هنگام نماز عصر به برخاست تجديد وضو فرمود و نماز ظهر گزارد و

آمدند و چون دو تن  به حضورش مىنماز عصر با ايشان گزارد، و باز مردم براى مسايل خود 

داد تا خورشيد غروب كرد و من بيرون  نشستند و او همچنان فتوى مى خاستند: دو تن ديگر مى برمى

 2 خورم كه اين آيه در باره او نازل شده است. آمدم و گفتم: به خدا سوگند مى

                                                 
، چاپ دار الکتب االسالميه 41، ج 102بحار االنوار، ص  107امالى صدوق )رضی اهلل عنه( در باب  161اولين حديثى است كه به نقل از صفحه  .1

 .آمده است. م
 .، چاپ دار الکتب آمده است. م41، ج 13سومين حديثى است كه در باب عبادت و خوف على )ع( در بحار، ص  .2
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رسيد آن را در بيت المال  لى مىهر گاه براى امير المؤمنين على )ع( ما 1 گويد: اصبغ بن نباته مى( 1) 

خواند و با دست خود اموال را به چپ و راست پراكنده  نهاد. سپس مستحقان را فرا مى مسلمانان مى

فرمود: اى سيم و زر! مرا فريب مدهيد، ديگرى را فريب دهيد، و به اين بيت تمثل  كرد و مى مى

 :فرمود مى

رين آنها در خود آنهاست و حال آنکه همه ميوه چينان ام و بهت هايى است كه من چيده اينها ميوه» 

رفت تا آنکه هر چه در آن بود تقسيم  و على )ع( از خزانه بيرون نمى« دستشان به سوى دهانشان است.

 .رسيد شد و حق هر كس به او مى مى

الم گزارد و پس از س فرمود آن را جارو و آب پاشى كنند و آنگاه دو ركعت نماز مى سپس دستور مى

فرمود: اى دنيا خود را بر من عرضه مکن و مرا فريب مده و تحريك مکن كه ترا سه طالقه  مى

 2 كنم. ام و هرگز به تو رجوع نمى كرده

هايشان درى در مسجد پيامبر  گويد: تنى چند از اصحاب رسول خدا )ص( خانه زيد بن ارقم مى( 3) 

 .خانه على ببنديدداشت. پيامبر روزى فرمودند: اين درها را جز در 

مردم در اين باره سخنان ياوه گفتند. گويد پيامبر )ص( برخاست و ضمن حمد و ستايش خداوند 

فرمود: من دستور دادم اين درها غير از در خانه على بسته شود و كسى از شما در اين باره چيزى گفته 

داده شد و از آن پيروى است. به خدا سوگند من چيزى را نبستم و نگشودم، بلکه دستورى به من 

 3 كردم.

گويد: چون امير المؤمنين به خالفت رسيد و مردم با او بيعت كردند، در حالى  ( اصبغ بن نباته مى1)

كه عمامه پيامبر و برد آن حضرت را پوشيده و كفش ايشان را به پاى كرده و شمشير آن حضرت را 

ستهاى خويش را )انگشتها را( در هم كرد و به كمر داشت به مسجد آمد و به منبر رفت و نشست و د

زير شکم خود نهاد. سپس فرمود: اى گروه مردم! پيش از آنکه مرا از دست بدهيد از من بپرسيد. اين 

گنجينه دانش است و لعاب دهان رسول خداست كه آن حضرت به من خورانيده است. از من بپرسيد 
                                                 

 .، چاپ قم. م6ته مجاشعى: از خواص اصحاب امير المؤمنين و امام حسن مجتبى )ع( است. رك. به: نجاشى، رجال، ص اصبغ بن نبا .1
 يى آمده است. م ، چاپ آقاى كمره283حديث شانزدهمى است كه در باب )مجلس( چهل و ششم امالى صدوق، ص  .2
و مسند  125، ص 3مستدرك الصحيحين حاكم نيشابورى، ج  اجعه فرماييد به:در اين مورد كه در بسيارى از كتب اهل سنت هم آمده است، مر .3

كتاب فضائل الخمسه من الصحاح السته، استاد محترم آقاى سيد مرتضى  2جلد  156تا  149و به صفحات  369، ص 4احمد بن حنبل، ج 

 فيروزآبادى. م.
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يى افکنده شود و بر  سوگند اگر براى من تشکچه كه دانش پيشينيان و ديگران پيش من است. به خدا

كنم تا آنجا كه تورات به سخن آيد و  آن بنشينم، همانا براى اهل تورات به تورات ايشان حکم مى

گويد و ناحق نگفته است و به همان چيزى فتوى داده است كه خداوند در من  گويد على راست مى

يل چنان به احکام انجيل ايشان فتوى دهم كه انجيل به آن را نازل فرموده است. و براى پيروان انج

گويد و به ناحق حکم نکرده، همانا به حکمى حکم كرده است كه  سخن آيد و گويد على راست مى

 خداوند آن را در من نازل فرموده است.

خوانيد آيا كسى ميان شما هست كه بداند خداوند در آن چه  ( شما هم كه شب و روز قرآن مى2) 

بود به شما از آنچه بوده و هست و  -زى را نازل فرموده است؟ و اگر يك آيه در كتاب خدا نمىچي

خداوند آنچه را بخواهد محو و آنچه را »دادم و آن آيه اين است:  تا روز قيامت خواهد بود خبر مى

 1 «كند و نزد اوست اصل كتاب. بخواهد پايدار مى

ز آنکه مرا از دست بدهيد. سوگند به كسى كه دانه را ( و باز فرمود: بپرسيد از من پيش ا3) 

دهد در مورد هر آيه كه از من بپرسيد به شما خبر خواهم داد كه در  شکافد و جان را پرورش مى مى

شب نازل شده است يا در روز، مکى است يا مدنى، در حال سفر نازل شده است يا در حال اقامت در 

 2 ت يا متشابه و تأويل آن چيست و تنزيل آن چگونه است.شهر، ناسخ است يا منسوخ، محکم اس

يى از نور )يا اسبى از  ( پيامبر )ص( به على بن ابى طالب )ع( فرمودند: روز قيامت تو سوار بر ناقه4) 

كند. در آن  خيره مى مردم محشر را  نور( خواهى بود و بر سر تو تاجى قرار دارد كه پرتو آن چشم

شود كه خليفه محمد رسول خدا كجاست و تو  میخداى عز و جل شنيده هنگام سروشى از سوى 

دارى  گويد: اى على! هر كه را دوست مى گويى من اينجا هستم و سروشى با صداى بسيار بلند مى مى

داشته است به بهشت ببر و هر كس دشمن تو است، او را به دوزخ درانداز كه تو  و ترا دوست مى

 3 ى.كننده بهشت و دوزخ تقسيم

گويد: پيامبر )ص( به جنگى رفت و على در مدينه مانده بود و چون پيامبر )ص(  ( ابو هريره مى1) 

برگشت و غنايم را تقسيم فرمود، به على بن ابى طالب دو سهم پرداخت. مردم گفتند: اى رسول خدا! 

                                                 
تفسير تبيان شيخ طوسى،  6، جلد 264و  273اسير قرآن مجيد از جمله صفحات از سوره سيزدهم )رعد( و براى اطالع بيشتر بايد به تف 39آيه  .1

 چاپ نجف، مراجعه نمود. م.
 امالى صدوق است. م. 55حديث اول مجلس  .2
 امالى صدوق آمده است. م. 217در صفحه  .3
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ود: اى مردم! شما به على دو سهم پرداخت فرمودى، در حالى كه او در مدينه مانده است. پيامبر فرم

دهم، آيا آن سوارى كه از سمت راست لشکر بر مشركان حمله  را به حق خدا و رسولش سوگند مى

 كرد ديديد؟

همان سوارى كه دشمن را به گريز واداشت و برگشت و گفت: اى محمد! سهم من از غنايم را به على 

 بپرداز. او جبريل عليه السالم بود.

دهم، آيا آن سوارى را كه از سمت چپ به  حق خدا و رسولش سوگند مى( اى مردم! شما را به 2) 

مشركان حمله كرد و برگشت ديديد؟ او هم كه برگشت، گفت: اى محمد! براى من سهمى از غنايم 

است، آن را به على بن ابى طالب اختصاص دادم و او ميکائيل )ع( بود. و به خدا سوگند من حق كسى 

 على نپرداختم. همه مردم تکبير گفتند.جز جبريل و ميکال را به 

( روايت شده است كه رودخانه فرات طغيان كرد و آب آن چنان زياد شد كه مردم كوفه بيم غرق 3)

شدن در آن داشتند و به امير المؤمنين پناه آوردند. ايشان بر استر پيامبر )ص( سوار شد و همراه مردم 

ديدند وضو  مردم او را مى ه از مردم فاصله گرفته بود وحالى كار فرات آمد و پياده شد. شخصا دركن

دعاهايى خواند كه بيشتر مردم آن را شنيدند و سپس در حالى كه به چوبدستى خود تکيه زده گرفت و

خواست خداوند فروكش چوبدستى خود روى آب زد و فرمود:به فرمان و بود نزديك فرات رفت وبا

ها آشکار شدند و به آن حضرت به امارت مؤمنان سالم  ماهىكن و آب چنان فرو رفت كه بسيارى از 

ها از جمله مارماهى و سگ ماهى و نوعى ديگر سکوت كردند و مردم از اين  دادند و برخى از ماهى

ها سکوت كردند و برخى سخن گفتند؟ فرمود:  موضوع تعجب كردند و پرسيدند: برخى از ماهى

به سخن درآورد و آنهايى كه حرام گوشت و نجس بودند  هاى حالل گوشت را براى من خداوند ماهى

 1حديثى است كه ميان خواص و عوام مشهور است.   سکوت كردند. و اين

كرد. ناگاه مارى  ( و روايت شده است كه امير المؤمنين على )ع( روزى بر منبر كوفه سخنرانى مى1) 

نزديك شدن به على )ع( كرد. مردم به از گوشه منبر بيرون آمد و شروع به باال رفتن از پلکان و 

 وحشت افتادند و آهنگ آن كردند كه مار را بگيرند.

يى رسيد كه على )ع( بر آن نشسته بود، آن حضرت سر  اشاره فرمود دست نگهدارند و چون به پله

خود را نزديك مار آورد و مار هم سر خود را كنار گوش آن حضرت نهاد. مردم ساكت و حيران 
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مار صدايى برآورد كه بيشتر مردم آن را شنيدند و در حالى كه امير المؤمنين لبهايش را تکان ماندند. 

داد، مار همچون كسى كه به چيزى گوش دهد سکوت كرده بود. و سپس برگشت و گويى به  مى

 زمين فرو شد و ناپديد گرديد و امير المؤمنين )ع( به ايراد دنباله خطبه خود پرداخت و چون تمام شد

و از منبر فرود آمد، مردم پيش ايشان جمع شدند و از موضوع مار و كار شگفتى كه انجام داد 

كرديد نبود. همانا اين مار حاكمى از حاكمان جن بود.  پرسيدند. فرمود: آنچنان كه گمان مى

موضوعى براى او پيش آمده بود كه از من استفتاء كرد و من موضوع را به او فهماندم و براى من 

 دعاى خير كرد و برگشت.

ام( يعنى بهشت و تو اى على دروازه آن  اند: من شهر حکمتم )مدينه فاضله ( پيامبر )ص( فرموده2) 

( حسن بن يحيى دهّان 3) 1شهرى، و چگونه ممکن است افراد به بهشت بروند از غير دروازه آن؟ 

بود بودم. مردى از بزرگان گويد: در بغداد پيش قاضى بغداد كه نامش سماعه  )روغن فروش( مى

بغداد پيش او آمد و گفت: خداوند كار قاضى را همواره به اصالح دارد. من در سالهاى گذشته حج 

گزاردم و هنگام مراجعت از حج به كوفه آمدم و به مسجد آن رفتم. همچنان كه در مسجد ايستاده 

نشين را ديدم كه گيسوانى  باديهبودم كه نماز بگزارم، ناگاه كمى جلوتر از خودم زنى از اعراب 

گفت: اى كسى كه  آويخته داشت و بر خود چادر پوشيده بود و صداى خود را بلند كرد و چنين مى

كردند و  مشهورى! ستمگران كوشش  در آسمانها مشهورى! و اى كسى كه در زمينها و دنيا و آخرت

خواهد  فراموشى بسپرند، ولى خداوند مىپادشاهان تالش كردند تا پرتو ترا خاموش كنند و ياد ترا به 

ياد تو بلند آوازه و پرتو تو كامال درخشان باشد، هر چند مشركان ناخوش داشته باشند. گفتم: اى بنده 

 كنى؟ گفت: منظورم امير المؤمنين است. پرسيدم: خدا! چه كسى را به اين صفت وصف مى

لب را كه توحيد جز به او و به دوست داشتن گويى؟ گفت: على بن ابى طا كدام امير المؤمنين را مى

 او تمام نيست. دوباره برگشتم ببينم آن زن كيست، هيچ كس را نديدم.

 نيمه شبى كسى فرستاد و پيام داد به دربار بروم. 3گويد: ابو جعفر دوانيقى مى 2( اعمش 1) 
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ضار كرده است كه از برخاستم و با خود انديشه كردم و گفتم: در اين ساعت فقط براى اين مرا اح

فضايل امير المؤمنين على )ع( از من بپرسد. اگر به راستى به او بگويم، مرا خواهد كشت. گويد: 

وصيت خود را نوشتم و كفن پوشيدم و به دربار رفتم. همين كه مرا ديد، گفت نزديك شو و نزديك 

باز گفت نزديك بيا، نزديك  را نزد او ديدم و تا حدودى آرام گرفتم. منصور 1رفتم. عمرو بن عبيد

رفتم تا آنجا كه نزديك بود زانوى من به زانوى او برخورد كند و چون بوى كافور و حنوط از من 

استشمام كرد گفت: به خدا سوگند بايد به من راست بگويى و گر نه ترا بردار خواهم كشيد. گفتم: 

ات نيمه  اى؟ گفتم: فرستاده د حنوط زدهخواهى؟ گفت: بگو ببينم چرا بر خو اى امير المؤمنين! چه مى

شب آمد و گفت به دربار بيا. با خود گفتم شايد امير المؤمنين در اين ساعت فرستاده است كه از 

فضايل على )ع( از من بپرسد و شايد اگر حقيقت را بگويم مرا بکشد. بدين سبب وصيت خويش را 

وانيقى كه تکيه داده بود به حال عادى نشست و نوشتم و كفن خود را پوشيدم. در اين هنگام منصور د

ال حول گويان گفت: اى سليمان! )نام اصلى اعمش است( ترا به خدا سوگند چند حديث در باره 

 كنى؟ گفتم: اى امير مؤمنان چيزى نيست. گفت: فضايل على نقل مى

سوگند اينك  داشمارش را بگو. گفتم: ده هزار حديث و شايد كمى بيشتر. گفت: اى سليمان! به خ

كنم كه هر حديث ديگرى را فراموش كنى. گفتم: اى امير  على براى تو نقل مى حديثى در فضيلت

مؤمنان! براى ما بيان كن، گفت: آرى، من از بنى اميه گريزان بودم و در شهرها و سرزمينهاى مختلف 

ان به من خوراك و زاد و جستم و آن كردم و با بيان فضايل على )ع( به مردم تقرب مى رفت و آمد مى

يى بر تن داشتم و هيچ جامه ديگر  دادند تا آنکه به سرزمين شام رسيدم. جامه بسيار كهنه توشه مى

نداشتم. گرسنه هم بودم. صداى اقامه نماز شنيدم، وارد مسجد شدم كه نماز بگزارم و با خود گفتم، با 

كه امام مسجد نمازش را سالم داد دو  گويم كه به من خوراك و شامى بدهند. همين مردم سخن مى

پسر بچه وارد شدند و امام مسجد به سوى آن دو برگشت و گفت: آفرين بر شما و آفرين بر آنان كه 

 نام شما چون نام آن دو تن است.

كنار من جوانى نشسته بود. به او گفتم: اى جوان! اين دو كودك با اين شيخ چه نسبتى دارند؟ گفت: 

آن دو است و در اين شهر كسى جز اين شيخ نيست كه على )ع( را دوست داشته باشد شيخ پدر بزرگ 
                                                 

از زاهدانى كه به شدت مورد عالقه و حمايت منصور عباسى بوده و منصور در مرگ او مرثيه سروده  144و درگذشته  80عمرو بن عبيد، متولد  .1
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و به همين جهت هم نام اين دو پسر را حسن و حسين نهاده است. من شاد شدم و برخاستم و به شيخ 

گفتم: آيا موافقى حديثى براى تو نقل كنم كه چشمهايت روشن شود؟ گفت: آرى و اگر تو چشم مرا 

( من گفتم: پدرم، از قول پدرش، از پدر بزرگش نقل 1كنم. ) ن هم چشم ترا روشن مىروشن كنى م

گريست  گفته است: حضور پيامبر )ص( نشسته بوديم، ناگاه فاطمه )ع( در حالى كه مى كرد كه مى مى

 آمد. پيامبر )ص( پرسيدند: چه چيزى ترا به گريه واداشته است؟

اند. پيامبر فرمودند: گريه  دانم كجا مانده اند و نمى رون رفتهگفت: پدر جان! حسن و حسين از خانه بي

تر از تو است و پيامبر دست به آسمان  مکن خداوندى كه آنان را آفريده است به ايشان مهربان

برافراشت و گفت: پروردگارا! آنان را هر كجا كه هستند چه دريا و چه خشکى محفوظ و سالمت 

 د و گفت:بدار. جبريل از آسمان فرود آم

فرمايد: اندوهگين و افسرده مباش كه آنها در دنيا و  رساند و مى اى محمد! پروردگارت سالم مى

آخرت فاضلند و پدرشان از آن دو برتر است و آن دو در محلى كه قبيله بنى نجار خرماهاى خود را 

شادان برخاست و با  يى را گماشته است. پيامبر )ص( اند و خداوند بر آنان فرشته كنند خفته خشك مى

ياران خود آنجا رفت و حسن و حسين در حالى كه دست در گردن يك ديگر داشتند خفته بودند و 

يى كه بر ايشان گماشته شده بود يك بال خود را زير آن دو گسترده و بال ديگر روى آنان  فرشته

 گسترده بود.

بر دوش گرفت و  سپس پيامبر حسن را پيامبر شروع به بوسيدن آن دو كرد تا از خواب بيدار شدند و

فرمود: به خدا سوگند همان گونه كه خداوند شما  جبريل حسين را و از آنجا بيرون آمدند و پيامبر مى

دارم. ابو بکر به پيامبر گفت: يکى از اين دو را به من  میرا شرف ارزانى داشته من هم شما را شريف 

 بدهيد تا بار شما سبك شود.

و بکر! چه خوب باركشان و چه خوب سوارانى هستند و پدرشان از آن دو بهتر است. فرمود: اى اب

پيامبر آن دو را كنار مسجد آورد و فرمود: اى بالل! مردم را فرا خوان و منادى در مدينه ندا داد و 

مردم در مسجد به حضور رسول خدا جمع شدند. پيامبر برخاستند و گفتند: اى مردم! آيا به شما خبر 

دهم كه بهترين مردم از لحاظ پدر بزرگ و مادر بزرگ كيست؟ گفتند: آرى. فرمود: حسن و حسين ب

هستند كه پدر بزرگ ايشان محمد و مادر بزرگ ايشان خديجه دختر خويلد است. اى مردم! به شما 

خبر دهم كه بهترين مردم از لحاظ پدر و مادر كيست؟ گفتند: آرى. فرمود: حسن و حسين كه 
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دارند و مادرشان هم  دارد و خدا و رسولش هم او را دوست مى خدا و رسول خدا را دوست مى پدرشان

 فاطمه دختر رسول خداى است.

( اى مردم! به شما خبر دهم كه كداميك از مردم از لحاظ عمو و عمه بهترين مردمند؟ گفتند: 1) 

شان ام  كند و عمه ت پرواز مىآرى. فرمود: حسن و حسين كه عمويشان جعفر طيار با فرشتگان در بهش

 هانى دختر ابو طالب است.

 ( اى مردم! آيا به شما خبر دهم كه بهترين مردم از لحاظ خاله و دايى كيست؟2) 

شان زينب دختر  گفتند: آرى. فرمود: حسن و حسين كه دايى ايشان قاسم پسر رسول خدا و خاله

كه خداوند ما را در محشر هم با هم  رسول خداست. سپس رسول خدا )ص( با دست اشاره فرمود

دانى كه حسن و حسين در بهشتند و دو نياى ايشان و پدر و  فرمايد و فرمود: خدايا! تو مى مبعوث مى

دانى هر كس آن دو را  مادرشان و عمه و عمو و خاله و دايى ايشان در بهشتند. پروردگارا! تو مى

 ن بدارد در دوزخ است.دوست بدارد در بهشت است و هر كس آن دو را دشم

( منصور دوانيقى گفت: همين كه اين حديث را براى آن شيخ مسجد گفتم، پرسيد: اى جوانمرد! 3) 

ام. گفت: از آزادگان اعراب يا از بردگان آزاد شده و موالى؟  تو از كجايى؟ گفتم: از مردم كوفه

يى بر تن دارى؟ او جامه  كهنه كنى چنين جامه گفتم: عرب هستم. گفت: با آنکه چنين حديثى نقل مى

خود را بر من پوشاند و مرا بر استر خود سوار كرد و من آن جامه را به صد دينار فروختم )شايد هم 

سوگند كه  آن استر را به صد دينار فروختم(. پير گفت: اى جوان! چشم مرا روشن كردى به خدا

ه همين امروز چشم تو را روشن كند. كنم ك كنم و ترا به جوانى راهنمايى مى چشم ترا روشن مى

گفتم: مرا راهنمايى كن. گفت: من دو برادر دارم. يکى پيشنماز مسجد است و ديگرى موذن. آنکه 

دارد و آنکه موذن است از هنگام تولد على را  امام مسجد است از هنگام تولد على )ع( را دوست مى

 دارد. گفتم: دشمن مى

گرفت و بر در خانه آن پيشنماز برد. در اين هنگام مردى بيرون آمد مرا راهنمايى كن. او دست مرا 

شناسم و به خدا سوگند صاحب آنها، آنها را  كه چون مرا ديد، گفت: اين جامه و اين مركوب را مى

به تو نبخشيده است، مگر اينکه دوستدار خداوند و رسول خدا باشى. اكنون براى من حديثى در 

( پدرم از قول پدرش، از جدش، نقل 1گويد من براى او چنين گفتم: ) ىفضايل على بگو. منصور م

 گفت: كرد كه مى مى
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 گريست. پيامبر پرسيدند: حضور پيامبر نشسته بوديم كه فاطمه )ع( آمد و سخت مى

گويند:  كنند و مى گرياند؟ گفت: پدر جان! زنان قريش مرا سرزنش مى اى فاطمه! چه چيزى ترا مى

رى شخص تنگدست بدون مالى درآورده است. پيامبر فرمودند: گريه مکن. سوگند پدرت ترا به همس

به خدا، من ترا به همسرى او درنياوردم مگر اينکه خداوند از فراز عرش خود ترا به همسرى او 

درآورد و جبريل و ميکال گواه بودند. و همانا خداوند عز و جل مردم دنيا را بررسى فرمود و از ميان 

رت را به پيامبرى برگزيد. باز آنان را بررسى فرمود و از ميان ايشان على را برگزيد و ترا به ايشان پد

تر است. او  تر و بردبارتر و بخشنده همسرى او درآورد و او را وصى قرار داد. على از همه مردم شجاع

د كه سرور و از همگان زودتر مسلمان شده و از همه مردم داناتر است و حسن و حسين دو پسر اوين

ساالر جوانان بهشتند و نام آن دو در تورات شبر و شبير است و اين به سبب گرامى بودن آن دو در 

 پيشگاه خداوند است.

( اى فاطمه! گريه مکن كه چون روز قيامت فرا رسد، دو حله بر پدرت و دو حله بر على پوشانده 2) 

دهم و اين به پاس حرمت او در پيشگاه  ى مىشود. لواى حمد بر دست من است و من آن را به عل مى

 كند. خداوند است و على در آن روز شفاعت مى

( اى فاطمه! گريه مکن كه چون روز قيامت فرا رسد، در سختيهاى آن روز سروش خداوند ندا 3) 

دهد كه اى محمد! پدر بزرگ تو ابراهيم خليل الرحمن چه نيکو پدر بزرگى است و برادرت على  مى

كند و  كليدهاى بهشت يارى مى روز به من در برداشتن  اى فاطمه! على آن  1کو برادرى است.چه ني

 شيعيان او در قيامت رستگارانند و فرداى قيامت در بهشت خواهند بود.

گويد: چون اين حديث را براى او گفتم، گفت: پسركم! تو از كجايى؟ گفتم: از اهل  ( منصور مى1) 

اى؟ گفتم: عربم. او بر من سى جامه و ده هزار درهم بخشيد و گفت:  يا وابستهام. پرسيد: عربى  كوفه

اى جوان! چشم مرا روشن كردى و مرا به تو حاجتى است. گفتم: به خواست خداوند متعال آن را بر 

آورم. گفت: فردا به فالن مسجد بيا تا آن برادر مرا كه دشمن على است ببينى. آن شب بر من بسيار  مى

ى گذشت و چون صبح شد به مسجدى آمدم كه آن را به من نشان داده بود. داخل مسجد رفتم و طوالن

در صف نماز ايستادم. كنار من جوانى بود كه عمامه بر سر داشت. چون به ركوع رفت عمامه از سرش 

                                                 
 مناقب ابن مغازلى و حواشى آن. م. 67و  44براى اطالع از منابع اين حديث در كتب اهل سنت، رك. به: صفحات  .1
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اش چون سر و چهره خوك است. به خدا سوگند نفهميدم در نماز خود  افتاد و ديدم كه سر و چهره

 گويم تا آنکه امام سالم داد. گفتم: مى چه

بينى؟ گفتم: آرى.  بينم؟ گريست و گفت: اين حجره را مى اى واى اين چه حالى است كه در تو مى

گفت: داخل آن برو. چون وارد آن حجره شديم گفت: من موذن فالن خانواده بودم. هر سپيده دم 

ردم و هر روز جمعه هم چهار هزار مرتبه على را ك ميان اذان و اقامه هزار مرتبه على )ع( را لعن مى

بينى تکيه دادم و خوابم برد.  ام بروم بر اين دكه كه مى كردم. روزى كه مى خواستم به خانه لعن مى

در خواب ديدم گويى در بهشت هستم و آنجا پيامبر و على )ع( را شاد و خرم ديدم و چنان ديدم كه 

اند. همراه امام حسن جامى ديدم. پيامبر  چپ پيامبر ايستادهحسن )ع( سمت راست و حسين )ع( سمت 

فرمودند: حسن جان به من آب بده و او به رسول خدا آب داد. پيامبر فرمودند: به همه آب بده و 

همگان نوشيدند و چنين شنيدم كه پيامبر به حسن )ع( فرمودند: به اين شخصى هم كه تکيه داده است 

 آب بده. امام حسن گفت:

دهيد به اين شخص آب بدهم؟ و حال آنکه او پدرم را هر روز ميان اذان و  ر بزرگ آيا دستور مىپد

كند و امروز چهار هزار مرتبه او را لعنت كرده است. در اين هنگام پيامبر  اقامه هزار مرتبه لعن مى

 شود؟ )ص( پيش من آمدند و فرمودند: ترا چه مى

كنى؟ و حال آنکه على از من است، و چنان احساس كردم كه  خدايت لعنت كناد، تو على را لعنت مى

آن حضرت بر چهره من آب دهان انداخت و با پاى خود ضربتى به من زد و فرمود: برخيز كه 

ام شبيه  خداوند نعمتهاى خود را بر تو دگرگون فرمايد. من از خواب پريدم و ديدم كه سر و چهره

 خوك شده است.

 دانستى؟ من گفت: اى اعمش! آيا اين دو حديث را مى( منصور دوانيقى به 1) 

گفتم نه، و گفت: بدان كه دوستى على ايمان و دشمنى او كفر است و به خدا سوگند كسى جز مؤمن 

 دارد. گفتم: او را دوست ندارد و كسى جز منافق او را دشمن نمى

گويى؟ گفت:  میى )ع( چه اى امير مؤمنان! در امانم؟ گفت آرى. گفتم: در مورد قاتل حسين بن عل

رود و در دوزخ است. گفتم: به همين دليل هر كس ديگرى هم كه فرزندان رسول  به سوى دوزخ مى

 رود و در آتش است. خدا را بکشد به سوى دوزخ مى
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 1 گفت: ملك عقيم است. برو و اين را كه شنيدى نقل مکن.

 ام كارى به مکه آمد.( روايت شده است كه امير المؤمنين على )ع( براى انج2) 

گويد: اى صاحب خانه! اين خانه خانه تو و اين  هاى كعبه دست نهاده و مى عربى را ديد كه به پرده

ميهمان ميهمان تو است، و بر هر ميزبانى است كه از ميهمان خود پذيرايى كند. پروردگارا! امشب 

ود فرمود: آيا سخن اين مرد عرب را پذيرايى از مرا آمرزش من قرار بده. امير المؤمنين به ياران خ

تر از آن است كه خواسته ميهمانش را بر نياورد. شب  شنيديد؟ گفتند: آرى. فرمود: خداوند گرامى

گويد: اى  هاى كعبه كنار ركن چسبيده: و مى دوم باز امير المؤمنين همان عرب را ديد كه به پرده

نيست! مرا به عزت خود عزتى ارزانى فرما كسى كه در عزت خود چنان عزيزى كه از تو عزيزترى 

شوم  كه كسى نداند چگونه عزتى است. پروردگارا! من به حق محمد و آل محمد به تو متوسل مى

كند )يعنى بهشت را( و چيزى را از من  چيزى را به من عطا كن كه كسى جز تو آن را عطا نمى

 كند )يعنى دوزخ را(.تواند آن را برگرداند و دفع  برگردان كه كسى جز تو نمى

( امير المؤمنين به ياران خود فرمود: به خدا سوگند اين سخنان همان ترجمه اسم اعظم خداوند از 3) 

لغت سريانى است كه حبيب من رسول خدا )ص( به من خبر داده است. اين مرد عرب از خداوند 

 داند و خداوند پذيرفت.بهشت را خواست كه به او عطا فرمود و تقاضا كرد دوزخ را از او برگر

اى پروردگارى  گويد: ( شب سوم باز آن مرد عرب ديده شد كه به همان ركن كعبه چسبيده و مى4) 

است! به  بيرون از هر كم و كيف كه هيچ مکانى گنجايش او را ندارد و هيچ جا از او خالى نيست و

 اين عرب چهار هزار درهم روزى فرماى.

مؤمنين )ع( پيش آن مرد عرب رفت و گفت: اى مرد! از خداوند پذيرايى ( در اين هنگام امير ال1) 

خواستى كه به تو ارزانى فرمود و بهشت را خواستى كه به تو لطف كرد و از او خواستى دوزخ را از 

كنى؟ مرد عرب پرسيد:  تو برگرداند و پذيرفت اكنون چگونه از خداوند چهار هزار درهم مسألت مى

على بن ابى طالبم. عرب گفت: به خدا سوگند تو خواسته و مطلوب منى و نياز  تو كيستى؟ گفت: من

خواهم و  دارم. فرمود: بگو. گفت: هزار درهم براى مهريه و كابين زنم مى خود را به تو عرضه مى

يى الزم دارم و هزار درهم براى سرمايه كار  هزار درهم ديگر وام دارم و هزار درهم براى خريد خانه
                                                 

تا  200بيشتر در صفحات  حديث دوم مجلس شصت و هفتم امالى صدوق است كه با ذكر سلسله اسناد آمده است. در منابع اهل سنت با تفصيل .1

 مناقب خوارزمى )اخطب خوارزم( كه از علماى قرن پنجم و ششم هجرى و معاصر با فتال نيشابورى است، آمده است. م. 208
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هم. على )ع( فرمود: انصاف دادى و چون از مکه بيرون آمدى به خانه من در مدينه بيا. آن خوا مى

مرد عرب يك هفته در مکه ماند و سپس در جستجوى على )ع( به مدينه آمد و بانگ برداشت چه 

كند؟ حسين بن على )ع( از ميان كودكان برخاست  كسى مرا به خانه امير المؤمنين على راهنمايى مى

 كنم. مرد عرب پرسيد: پدر تو كيست؟ رمود: من پسرش هستم و ترا به خانه او راهنمايى مىو ف

فرمود: امير مؤمنان على بن ابى طالب. پرسيد: مادرت كيست؟ فرمود: فاطمه زهرا سرور زنان جهان. 

ر پرسيد: پدر بزرگت كيست؟ فرمود: محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب كه رسول خداست. پرسيد: ماد

 بزرگت كيست؟ فرمود: خديجه دختر خويلد.

پرسيد: برادرت كيست؟ گفت: حسن بن على. مرد عرب گفت: همه نيکيهاى جهان را دارايى. پيش 

امير مؤمنان برو و بگو: آن عربى كه در مکه براى او ضمانت فرمودى بر در خانه است. حسين )ع( 

گويد كسى است كه شما براى او  است و مى وارد خانه شد و گفت: پدر جان! مرد عربى بر در خانه

اى. على )ع( گفت: اى فاطمه! آيا چيزى هست كه اين مرد عرب  پرداخت چيزى را ضمانت كرده

به خدا سوگند نه. على )ع( جامه پوشيد و بيرون آمد و فرمود: سلمان فارسى را خبر  بخورد؟ گفت:

درختان آن را پيامبر )ص( به دست خويش براى كنيد. سلمان آمد. على به او فرمود همان باغى را كه 

اند، براى فروش به بازرگانان عرضه كن. سلمان به بازار رفت و آن باغ را براى فروش عرضه  من كاشته

كرد و به دوازده هزار درهم فروخت. على )ع( آن مرد عرب را خواست. چهار هزار درهم را كه تعهد 

راى هزينه او پرداخت و اين خبر به اطالع مستمندان مدينه كرده بود، به او پرداخت و چهل درهم ب

 رسيد و جمع شدند.

نشست و بقيه  مردى از انصار اين خبر را به فاطمه داد. فاطمه فرمود: خدايت خير دهاد. على )ع(

درهمها مقابل او بر زمين ريخته بود و چون يارانش جمع شدند، على )ع( به هر يك از ايشان مشتى 

ا آنجا كه حتى يك درهم باقى نماند. و چون على )ع( به خانه برگشت، فاطمه )ع( گفت: داد، ت مى

پسر عمو! باغى را كه درختان آن را پدرم براى تو كاشته بود فروختى؟ گفت: آرى به بهتر از آن در 

 دنيا و آخرت فروختم.

مسارى مسألت را در هايى دادم كه حيا كردم شر پرسيد: پول آن كجاست؟ فرمود: به اشخاص و ديده

آن ببينم و پيش از آنکه ايشان سؤال كنند، به آنان پرداختم. فاطمه فرمود: من و دو پسرم )فرزندانم( 
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شد و دامن على را  اى. آيا يك درهم سهم ما نمى ايم و ترديد نيست كه شما هم چون ما گرسنه گرسنه

 د تا پدرم ميان ما حکم كند.گرفت. على فرمود: دامن مرا رها كن. گفت: نه، به خدا سوگن

رساند و  ( در اين هنگام جبريل به حضور رسول خدا آمد و گفت: اى محمد! خدايت سالم مى1) 

فرمايد: از سوى من به على سالم برسان و به فاطمه هم بگو: ترا نشايد كه دامن على را بگيرى.  مى

رفته است، فرمود: دختركم! ترا نشايد همين كه پيامبر )ص( وارد خانه شد و ديد فاطمه دامن او را گ

 كه دامن على را در دست بگيرى.

اى به دوازده هزار درهم فروخته است و حتى  فاطمه گفت: پدر جان! باغى را كه شما براى او كاشته

يك درهم براى ما باقى نگذارده كه با آن خوراكى براى خود فراهم آوريم. پيامبر )ص( فرمود: 

فرمايد: از سوى خداوند به على سالم برسانم و به  میرساند و  به من سالم مى جبريل از سوى خدايت

كنم و هرگز اين  تو بگويم كه اين كار براى تو شايسته نيست. فاطمه گفت: از خداى طلب آمرزش مى

گويد: پدرم و همسرم از خانه بيرون رفتند، و هر يك به  كار را انجام نخواهم داد. فاطمه )ع( مى

تند. چيزى نگذشت كه پدرم مراجعت فرمود و هفت درهم سياه هجرى آورد و فرمود: اى سويى رف

فاطمه! على كجاست؟ گفتم از خانه بيرون رفت. فرمود: اين درهمها را بگير و چون پسر عمويم آمد 

 به او بگو با آن براى شما خوراك بخرد.

تند كه چنين بوى دالويزى استشمام چيزى نگذشت كه على باز آمد و پرسيد: پسر عمويم اين جا برگش

كنم؟ گفتم: آرى و چيزى به من لطف فرمود كه با آن براى ما خوراك بخرى. على فرمود: به من  مى

بده و من همان هفت درهم سياه هجرى را به او دادم. گفت: به نام خدا و سپاس فراوان فرخنده 

ه است. على فرمود: اى حسن! برخيز و خداوند را. اين روزى ماست كه خداى عز و جل عنايت فرمود

وفا   گفت: كيست كه به خداوند داراى با من بيا. آن دو به بازار رفتند. ناگاه به مردى برخوردند كه مى

 قرضى بدهد؟ على )ع( به حسن )ع( فرمود: پسرم! چيزى به او عطا كنيم؟ گفت:

آيا تمام اين درهمها را به او بدهم؟  آرى. على )ع( درهمها را به حسن )ع( سپرد و او از پدر پرسيد:

كند، تواناست كه مقدار بسيار هم لطف كند.  فرمود: آرى پسركم. آن كس كه مقدار كمى عطا مى

 گويد على )ع( بر در خانه مردى رفت كه از او وام بگيرد.

فرمود: يى همراه داشت با على برخورد و گفت: اى على! اين ناقه را از من بخر.  مرد عربى كه ناقه

 فروشى؟ دهم. فرمود: به چند مى فعال بهاى آن را ندارم. گفت: مهلت مى
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گفت: به صد درهم. على فرمود: اى حسن اين ناقه را بگير و امام حسن مهار آن را به دست گرفت. 

عربى ديگر مانند همان عرب قبلى كه جامه ديگرى بر تن داشت به على )ع( رسيد و گفت: على اين 

 خواهى؟ فروشى؟ پرسيد: براى چه مى ناقه را مى

 رود، از آن استفاده كنم. خواهم در نخستين جنگى كه پسر عمويت مى گفت: مى

دهم. گفت نه كه من پول آن را همراه دارم و  على )ع( فرمود: اگر بپذيرى بدون دريافت بها به تو مى

آن عرب گفت: يك صد و اى؟ فرمود: به صد درهم  پردازم. به چند آن را خريده بهاى آن را مى

پردازم. على )ع( به امام حسن فرمود: اين يك صد و هفتاد درهم را بگير. صد  هفتاد درهم به تو مى

ايم و هفتاد درهم براى خودمان باشد كه با آن چيزى  درهم به آن مرد عربى بده كه ناقه را از او خريده

 بخرم. حسن )ع( پول را گرفت و ناقه را به آن مرد سپرد.

اش را  گويد: به جستجوى آن عربى كه ناقه را از او خريده بودم برآمدم، تا بهاى ناقه ( على )ع( مى1) 

اند كه پيش از آن ايشان را آنجا نديده بودم و پس از  بپردازم. رسول خدا )ص( را ديدم جايى نشسته

م پيامبر )ص( به من آن هم نديدم كه رسول خدا )ص( آنجا بنشينند، كه كنار راه بود. همين كه چش

افتاد چنان لبخند زد كه دندانهايش آشکار شد. من گفتم: اى رسول خدا! همواره چون امروز خدايت 

 خندان بداراد.

فرمود: اى على! در جستجوى مردى هستى كه ناقه را به تو فروخته است تا بهاى آن را به او 

هاى بهشتى  : اى ابو الحسن! آن ناقه از ناقهبپردازى؟ گفتم: آرى كه پدر و مادرم فداى تو باد. فرمود

بود. فروشنده جبريل و خريدار ميکائيل و آن درهمها از جانب خدا بود. در كار خير خرج كن و از 

 1 تنگدستى مترس.

جبريل )ع( به حضور پيامبر )ص( رسيد و گفت: اى محمد! خداى كه مبدأ  ( روايت شده است1)

گويد: آسمانهاى هفتگانه و آنچه را در آن است و زمينهاى هفتگانه  رساند و مى سالم است، سالمت مى

يى  ام و اگر بنده ام و هيچ جا را بزرگتر و مهمتر از ركن و مقام نيافريده و هر كه را بر آنهاست آفريده

مرا آنجا از آغاز آفرينش زمينها و آسمانها عبادت كند و فرا خواند و در حالى كه منکر واليت على 

 2 به ديدار من آيد، او را در دوزخ به رو خواهم انداخت.باشد 

                                                 
بحار االنوار، چاپ  41جلد  47تا  44در صفحات « خبر الناقه»اين حديث كه دهمين حديث هفتاد و يکمين مجلس امالى صدوق است با عنوان  .1

 ار الکتب االسالميه آمده است. م.د
 اين حديث دوازدهمين حديث هفتاد و سومين مجلس امالى صدوق است كه با ذكر سلسله اسناد آمده است. م. .2
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گويد: پيامبر )ص( روز جنگ خيبر، رايت را به مردى از يارانش داد و او  ( عبد اهلل بن عمر مى2) 

شکست خورده برگشت. آن را به يکى ديگر از يارانش داد. او هم در حالى برگشت كه يارانش را 

دادند و پرچم را باز آورد. پيامبر )ص( فرمودند: فردا پرچم را  بيم مى ترساند و همراهانش هم او را مى

دارند  دارد و خدا و رسولش هم او را دوست مى به كسى خواهم داد كه خداى و رسولش را دوست مى

 گردد تا خداوند به دستش فتح نصيب فرمايد، و چون فردا صبح شد پيامبر فرمود: -و او بر نمى

خوانيد. گفته شد: او درد چشم است. فرمود او را بياوريد، و چون على )ع( آمد، على را براى من فرا

پيامبر )ص( آب دهان خويش را در هر دو چشم او افکند و عرض كرد: پروردگارا! گرما و سرما 

)تب و لرز( را از او دفع فرماى. على حركت كرد و به سوى پيامبر )ص( برنگشت مگر پس از فتح. 

 -دشمنان خدا -نزديك شد، يهوديان 1ر او را گسيل فرمود و على )ع( به دژ قموصگويد چون پيامب

شروع به تير باران و سنگ زدن به على )ع( كردند و او حمله كرد و خود را نزديك در رساند و جاى 

پاى خود را استوار كرد و خشمگين پياده شد و چهار چوبه در را گرفت و آن را از ريشه درآورد و به 

ما از فتح خيبر به دست على چندان  گويد: زه چهل ذراع پشت سر خويش انداخت. ابن عمر مىاندا

تعجب نکرديم كه از كندن در و انداختن آن چهل ذراع دورتر. چهل مرد خواستند آن را از جاى خود 

من تکان دهند و نتوانستند و چون اين خبر را به پيامبر )ص( دادند، فرمود: سوگند به كسى كه جان 

 2 چهل فرشته بر آن كار او را مدد كردند. در دست اوست،

( روايت شده است كه امير المؤمنين در نامه خود به سهل بن حنيف چنين مرقوم فرمود: سوگند به 1) 

 خدا، من در خيبر را با نيروى انسانى و قوه خوراك از جاى نکندم.

رانى بود كندم و من شعاعى از شعاع احمدم. بلکه با نيروى ملکوتى و نفسى كه به پرتو خداى خود نو

گريزم و اگر بر  به خدا سوگند، اگر تمام عرب براى جنگ با من پشت در پشت نهند از جنگ نمى

افتد و قلبش  كنم. هر كس از من پرهيز نکند، مرگش بر او فرو مى آنان چيره شوم، هرگز ستم نمى

 3 همواره آكنده از بيم است.

                                                 
 ، چاپ مارسدون جونس. م.670قموص: نام يکى از دژهاى استوار خيبر است، رك. به: مغازى، واقدى، ص  .1
لسله اسناد آن و طرق مختلفى كه در منابع اهل سنت آمده است، به بحث مفصل ابن مغازلى شافعى در مناقب، براى اطالع بيشتر از اين حديث و س .2

بحار االنوار، چاپ دار الکتب  39جلد  19تا  7و پاورقيهاى آن مراجعه فرماييد و براى اطالع از منابع خاصه، به صفحات  189تا  176صفحات 

 االسالميه مراجعه شود. م.
 شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، آمده است. م. 16جلد  289از اين نامه كه خطاب به عثمان بن حنيف است، در صفحه بخشى  .3
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گويد: على )ع( در جنگ خيبر در را بدوش گرفت و كنارى نهاد و مسلمانان  هلل مى( جابر بن عبد ا2) 

از آن باال رفتند و قلعه را گشودند. پس از آن خواستند آزمايش كنند، كمتر از چهل نفر نتوانستند آن 

 را تکان دهند.

ول خدا! به گويد: پيش عبد اهلل بن عباس رفتم و گفتم: اى پسر عموى رس ( سعيد بن جبير مى3) 

ام تا در باره على بن ابى طالب و اختالف نظر مردم در مورد ايشان سؤال كنم. گفت:  حضورت آمده

اى تا در مورد بهترين خلق خدا در امت مسلمان پس از رسول خدا از من بپرسى.  اى پسر جبير! آمده

خواهى در باره  ر! مىاز مردى كه در يك شب كه شب قربت نام دارد، هزار منقبت دارد. اى پسر جبي

وصى رسول خدا و وزير و خليفه آن حضرت و صاحب حوض و لوا و شفاعت ايشان بپرسى. سوگند 

به كسى كه جان ابن عباس در دست اوست اگر همه درياها مركب و همه درختان قلم و همه مردم دنيا 

آفريده تا روزى كه آن را نويسندگان باشند و مناقب على و فضائل او را از روزى كه خداوند دنيا را 

توانند يك دهم از آنچه را كه خداوند تبارك و تعالى به او ارزانى  فرمايد بنويسند، نمى نابود مى

 1 فرموده است بنويسند.

چون مکه فتح شد، ما هشت هزار تن بوديم و در غروب آن روز شمار  گويد: ( ابن عباس مى1)

ص( پس از فتح مکه موضوع هجرت را لغو فرمودند و سپس مسلمانان به ده هزار تن رسيد و پيامبر )

براى جنگ هوازن آماده شديم. پيامبر )ص( به على )ع( فرمودند: اى على! برخيز و براى آنکه 

كرامت خويش را در پيشگاه خداوند ببينى، چون خورشيد طلوع كرد با آن سخن بگو. ابن عباس 

ام. به فضل )برادر ابن عباس  ابى طالب رشگ نبردهگويد: به خدا در مورد هيچ كس جز على بن  مى

گويد، و چون خورشيد برآمد على )ع(  است( گفتم: برخيز ببين على چگونه با خورشيد سخن مى

برخاست و به خورشيد گفت: سالم بر تو اى آفريده و بنده خدا كه در اطاعت پروردگار خويش 

سالم و درود باد اى برادر رسول خدا و وصى او و شتابانى. خورشيد پاسخ على را چنين داد كه بر تو 

 اى حجت خدا بر خلق خدا.

گويد على )ع( براى سپاسگزارى از خداوند بر خاك افتاد و سجده كرد و به خدا سوگند خودم ديدم 

كشيد و  اش مى كه رسول خدا )ص( برخاست، سر على )ع( را گرفت بلند كرد و دست بر چهره

                                                 
مناقب خوارزمى )اخطب خوارزم( كه از قول رسول خدا )ص(  235اين موضوع در منابع اهل سنت هم آمده است. براى نمونه، رك. به: صفحه  .1

 تذكرة الخواص سبط ابن جوزى، چاپ مکتبة النينوى الحديثه. م. 13. و به صفحه آورده است كه اگر درياها ...
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گريند و خداى عز و جل به  رخيز كه ساكنان آسمانها از گريه شوق تو مىفرمود: اى حبيب من ب مى

 1 وجود تو بر حامالن عرش خود مباهات فرمود.

( روايت شده است كه پيامبر )ص( روزى در حالى كه گروهى از اصحاب بر گرد آن حضرت 2) 

وت ابراهيم و دارد به جمال يوسف و سخا بودند به على )ع( نگريست و فرمود: هر كس دوست مى

 2 بهجت سليمان و قوت داود نظر افکند، به على )ع( بنگرد.

خواهد به علم آدم و فهم نوح و بردبارى ابراهيم و پارسايى  اند: هر كس مى ( و رسول خدا فرموده3) 

 3 يحيى بن زكريا و استوارى موسى عليهم السالم بنگرد، به على بن ابى طالب نظر كند.

 4 حق على بر مردم چون حق پدر بر فرزند است. اند: فرموده مى ( و نيز رسول خدا1)

يى از آسمان كه نامش رضوان است، بانگ  ( امام صادق )ع( فرموده است: در جنگ بدر فرشته2) 

 5 برداشت كه شمشيرى جز ذو الفقار و جوانمردى جز على نيست.

 ست. على گويد، گفتم:اند: اى على! به تو سه چيز عطا شده ا ( پيامبر )ص( فرموده3) 

پدر و مادرم فداى تو باد. چه چيزهايى است كه به من عطا شده است؟ فرمود: پدر زنى چون من و 

 6 همسرى چون فاطمه و دو پسرت حسن و حسين.

( ابن عباس گفته است: روز رستاخيز خداوند سبحان جبريل )ع( و محمد )ص( را كنار پل صراط 4) 

اند از آن عبور كند، مگر اينکه جواز عبور از على بن ابى طالب گرفته تو نشاند و هيچ كس نمى مى

 7 باشد.

                                                 
 41جلد  187تا  166امالى صدوق همراه با ترجمه آمده است و از آن كتاب و هم از كشف اليقين عالمه در صفحات  589اين روايت در صفحه  .1

 شود. م. فظى اندكى در آنها ديده مىبحار االنوار، چاپ دار الکتب االسالميه آمده است و اختالفات ل
 35يعنى به جاى قوت داود حکمت داود است و در صفحه  تر است آمده است. امالى صدوق با اندك اختالفى كه همان صحيح 391در صفحه  .2

 بحار چاپ جديد هم آمده است. م. 39جلد 
هاى ديگرى از اين روايات در منابع اهل سنت، رك. به:  ع از نمونهكمال الدين صدوق با اندك تفاوتى آمده است. و براى اطال 16در صفحه  .3

 88تا  35ميزان االعتدال ذهبى و در منابع خاصه به صفحات  4جلد  99مناقب خوارزمى و صفحه  40مغازلى و به صفحه  -مناقب ابن 212صفحه 

 بحار االنوار چاپ جديد. م. 39جلد 
لسان الميزان ابن  4جلد  399مناقب ابن مغازلى و صفحه  47نقل شده است. براى نمونه، رك. به: صفحه اين حديث در منابع اهل سنت هم مکرر  .4

 حجر عسقالنى و پاورقيهاى همان صفحه مناقب مغازلى. م.
ز كتابهاى مختلف فضائل الخمسه من الصحاح السته كه ا 2جلد  319تا  315براى اطالع از مآخذ اين حديث در منابع اهل سنت، رك. به: صفحات  .5

 اند. م. آن را نقل كرده
 مناقب خوارزمى آمده است. م. 209عيون اخبار الرضاى صدوق و صفحه  212امالى شيخ طوسى و صفحه  219در صفحه  .6
 معانى االخبار. م. 35امالى صدوق همراه با ترجمه آمده است و در صفحه  584روايتى نزديك به اين مضمون در صفحه  .7
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يى از ياقوت سرخ بر سمت راست عرش و  اند: روز قيامت براى من خيمه ( و پيامبر )ص( فرموده5) 

يى از مرواريد  شود و ميان آن دو خيمه يى سبز براى ابراهيم )ع( بر سمت چپ عرش بر پا مى خيمه

 1پنداريد در مورد محبوبى كه ميان دو دوست نشسته باشد؟ شود و چه مى ى على نصب مىسپيد برا

ايم و دو هزار سال پيش از آفريده  شده اند: من و على از يك نور آفريده ( پيامبر )ص( فرموده6)

آن  چون خداوند آدم را آفريد، شدن آدم )ع( در سمت راست عرش به تسبيح خداوند مشغول بوديم و

را در پشت او قرار داد و آدم هنگامى كه ساكن بهشت بود ما در پشت او بوديم و چون ترك نور 

اولى از او سر زد در پشت او بوديم و نوح )ع( سوار بر كشتى شد و ما در پشت او بوديم و چون 

ارحام ابراهيم )ع( در آتش افتاد همراه او و در پشتش بوديم و همواره خداوند ما را از پشتهاى پاك به 

پاك منتقل فرمود تا به پشت عبد المطلب رسيديم و آنجا دو قسمت شديم و خداوند مرا در پشت عبد 

اللَّه و على را در پشت ابو طالب قرار داد. نبوت و بركت را در من قرار داد و فصاحت و دالورى را 

د است و من در على، و دو نام براى ما از نامهاى خود مشتق ساخت، خداوند صاحب عرش محمو

 2 محمدم و خداوند اعلى است و اين على است.

گفته است: از جعفر بن محمد )ع( پرسيدم  كند كه مى ( على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش نقل مى1) 

شود، روزى در بابل خورشيد براى على )ع( پس از غروب بازگشته است. فرمود:  كه براى ما نقل مى

 3ايم روايت كرد كه رسول خدا )ص( نماز عصر را در منطقه كراع الغميم دانم ولى پدرم بر اين را نمى

گزاردند و همين كه نماز را سالم دادند، بر آن حضرت وحى نازل شد و على )ع( آمد و رسول خدا 

 در آن حال بودند.

مه على ايشان را به خود تکيه داد و به همان حال ماند تا خورشيد غروب كرد و همچنان نزول وحى ادا

 داشت. چون وحى تمام شد، پيامبر از على پرسيدند: آيا نماز گزاردى؟

ام تکيه دادم و  گفت: نه. فرمودند: به چه سبب؟ گفت: چون آمدم شما را در آن حال ديدم و به سينه

خوش نداشتم پيش از تمام شدن وحى شما را رها كنم. پيامبر )ص( روى به قبله كرد و عرضه داشت: 
                                                 

 بحار االنوار نقل شده است. م. 40جلد  55اين روايت از كنز جامع الفوائد در صفحه نظير  .1
شمسى، آمده است و به نقل از آن و امالى ابن  1361معانى االخبار، چاپ آقاى على اكبر غفارى،  56اين حديث با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .2

 بحار االنوار، چاپ دار الکتب االسالميه آمده است. م. 15جلد  14تا  11الشيخ با اختالف لفظى اندكى در صفحات 
، چاپ مصر، 7، ج 226معجم البلدان ياقوت حموى، ص  كراع الغميم: نام جايى ميان مکه و مدينه و در هشت ميلى عسفان قرار دارد. رك. به: .3

 ميالدى. م. 1906
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ر على در حال اطاعت از تو و رسول تو بوده است، خورشيد را براى او برگردان. پروردگارا! اگ

خورشيد رخشنده و تابان برگشت و فرمود: اى على برخيز و نماز بگزار. على برخاست و نماز گزارد 

 1 و چون از نماز خود فارغ شد، خورشيد ناگهان غروب كرد و ستارگان آشکار شدند.

مير المؤمنين چون خواست در منطقه بابل از رود فرات بگذرد، بسيارى از ا ( روايت شده است كه1)

ياران آن حضرت سرگرم عبور دادن چهار پايان و بارهاى خود از رود خانه بودند و آن حضرت 

همراه گروهى از ياران خود نماز عصر گزارد. گروهى ديگر همچنان سرگرم عبور دادن بودند و 

ارى از ايشان از دست بشد و بسيارى فضيلت نماز جماعت با ايشان را از آفتاب غروب كرد و نماز بسي

 -دست دادند و در اين باره به گفتگو پرداختند. على )ع( چون سخن ايشان را شنيد از خداى متعال در

خواست كرد خورشيد را برگرداند تا همه ياران خود را جمع كند و با آنان نماز عصر بگزارد و 

خواست او را پذيرفت و خورشيد را برگرداند و همان گونه كه هنگام نماز عصر خداوند متعال در

آشکار است، آشکار شد و همين كه مردم نماز عصر خود را سالم دادند، خورشيد ناگهان غروب كرد 

و بانگى سخت از آن شنيده شد كه مردم از آن بيم كردند و بسيار تسبيح و استغفار و ال اله اال اهلل بر 

راندند. و سپاس پروردگار را بر اين نعمتى كه ميان ايشان آشکار ساخت و خبر آن در همه آفاق  زبان

و   4و ابو رافع  3و ام سلمه  2و ميان مردم منتشر شد. گزاردند. و به همين گونه از اسماء بنت عميس

 5 حسين بن على )ع( نقل شده است.

يامبر )ص( را به خود و سينه خويش تکيه داده ( و روايت شده است در آن هنگام كه على )ع( پ2) 

 از گزارد و چون حالت وحى تمام شد و پيامبر به خود آمدند براى او ـمـبود، همچنان نشسته با اشاره ن

                                                 
مناقب اخطب  217مناقب ابن مغازلى شافعى و صفحه  96لفظى، در صفحه  اين حديث در منابع اهل سنت با ذكر سلسله اسناد و تفاوت اندك .1

 الخواص سبط ابن جوزى آمده است. م. -تذكرة 49خوارزم و صفحه 
وى همسر جعفر طيار بود. پس از شهادت آن بزرگوار همسر  اسماء دختر عميس از قبيله خثعم و از پيشگامان مسلمانان و مهاجران به حبشه است. .2

، 8رك. به: ابن سعد، طبقات، ج  هجرى است. 40ر شد و پس از مرگ او به همسرى على )ع( درآمد. مرگ اين بانوى بزرگوار حدود سال ابو بک

 ، چاپ بريل. م.205ص 
سال  هند دختر ابى اميه كه بيشتر به كنيه خود ام سلمه معروف است، همسر بزرگوار رسول خدا )ص( و سر سپرده اهل بيت عصمت و طهارت. .3

 ، چاپ بريل. م.60، ص 8وفات اين بزرگوار به اختالف نقل شده است. رك. به: ابن سعد، طبقات، ج 
ابو رافع، از بردگان آزاد شده و آزاده حضرت ختمى مرتبت كه در خالفت عثمان و به قول ديگر در خالفت امير المؤمنين على )ع( درگذشته  .4

 . م.191، ص 5 است. رك. به: ابن اثير، اسد الغابه، ج
 ، چاپ جديد آمده است. م.41، ج 183با اختالفى اندك در امالى ابن الشيخ و وقعه صفين نصر بن مزاحم و به نقل از آن دو در بحار االنوار، ص  .5
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 1 دعا فرمودند كه خورشيد برگردد.

بست. سبب آن را از او پرسيدند. گفت:  بر سر خود دستار مى 2كه انس بن مالك ( روايت شده است1)

نفرين على بن ابى طالب )ع( است. پرسيدند: چگونه بوده است؟ گفت: من خدمتگزار رسول خدا 

ترين خلق را در پيشگاه  )ص( بودم. مرغى بريان براى ايشان هديه آوردند. فرمودند: خدايا محبوب

 خود و در نظر من بياور تا از اين مرغ بريان همراه من بخورد. على )ع( آمد. گفتم پيامبر )ص(

داشتم مردى از قوم من بيايد. پيامبر )ص( براى بار دوم دست برافراشتند و  گرفتارند و و دوست مى

داشتم مردى از  دعا فرمودند و على )ع( آمد و همچنان گفتم كه پيامبر گرفتارند، و همچنان دوست مى

ند و باز على )ع( قوم من بيايد. پيامبر )ص( براى بار سوم دست برافراشتند و همان گونه دعا فرمود

آمد و همچنان گفتم پيامبر گرفتارند. على )ع( صداى خويش را بلند كرد و گفت: پيامبر )ص( چه 

گرفتارى دارند؟ پيامبر شنيدند و فرمودند: انس! كيست؟ گفتم: على بن ابى طالب، فرمودند: اجازه 

خداوند مسألت كردم كه  ورود بده و چون على )ع( وارد شد، پيامبر فرمودند: سه بار از پيشگاه

ترين خلق در نظر خود و مرا پيش من بياور تا از اين مرغ بريان همراه من بخورد و اگر در اين  محبوب

آوردم. على )ع( گفت: اى رسول خدا! من سه بار آمدم و هر سه بار  آمدى نام ترا بر زبان مى بار نمى

ول خدا از انس پرسيدند: چه چيزى ترا به اين انس بن مالك مرا رد كرد و گفت: پيامبر گرفتارند. رس

 كار واداشت؟ گفتم:

 داشتم مردى از قوم من حاضر شود. اى رسول خدا! دعاى شما را شنيدم و دوست مى

على )ع( دست بر آسمان افراشت و گفت: پروردگارا! انس را گرفتار پيسى و برص كن كه نتواند از 

 3 اين نفرين على است. سر برداشت و سه بار گفت:مردم پوشيده دارد. آنگاه انس دستار از 

                                                 
 ظاهرا بايد اين روايت دنباله روايت قبلى باشد نه دنباله اين روايت. م. .1
اند. نسبت به امير  حديث از او نقل كرده 2286هجرت در بصره.  93شته در يك صد و سه سالگى به سال ق. ه. و در گذ 10انس بن مالك: متولد  .2

و، المؤمنين على )ع( چنان كه بايد و شايد تسليم نبوده است. روايات ديگرى هم در نکوهش او وارد شده است. براى اطالع بيشتر از شرح حال ا

 پ بريل. م.، چا10، ص 7رك. به: ابن سعد، طبقات، ج 
و به نقل از اين دو و منابع ديگر در  1، ج 436و  435و مناقب ابن شهر آشوب صفحات  389اين حديث در منابع خاصه در امالى صدوق، ص  .3

ز جمله در بحار االنوار چاپ دار الکتب االسالميه آمده است. در منابع اهل سنت، در بيش از پنجاه كتاب آمده است، ا 38جلد  360تا  348صفحات 

، و حلية االولياى حافظ 3، ج 130، و مستدرك الصحيحين حاكم نيشابورى، ص 2، ج 299و صحيح ترمذى، ص  174مناقب ابن مغازلى شافعى، ص 

 . م.2، ج 195تا  189، و رك. به: فضائل الخمسه من الصحاح السته صفحات 6، ج 339ابو نعيم اصفهانى، ص 
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من آن كسى هستم كه مادر نامم را »  ( روز جنگ خيبر چنين سروده است:( امير المؤمنين على )ع1) 

 هاى شير است( نهاده است. حيدره )از نام

ا را با گيرم و شم هايم و همگان را فرو مى بازوانم ستبر است و ضربت گرز من سنگين. شير ژيان بيشه

 1 «سنجم. شمشير گرانسنگ خود مى

على گرفتار چشم درد بود »  ( حسان بن ثابت در جنگ خيبر در مدح على )ع( چنين سروده است:2) 

و در جستجوى دارو، و چون داروى شفا بخشى فراهم نبود رسول خدا با يك بار آب دهان انداختن به 

 چشم او، او را بهبود بخشيد.

اى، و پيامبر فرمودند: امروز پرچم را به دالورى كه  و چه بهبود يافته فرخندهچه شفابخش فرخنده 

دارد و خداى  شمشيرش بران و دوستدار و سر سپرده پيامبر است خواهم داد. او خداى مرا دوست مى

دارد و به دست او دژهاى استوار را خواهد گشود. پيامبر )ص( او را از ميان همه  هم او را دوست مى

 2 «كند نام نهاد. برگزيد و او را وزيرى كه برادرى مىمردم 

من دوستدار جوانمردى هستم كه » 3اند: ( ابيات زير را از خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين دانسته3) 

سوره هل اتى در باره او نازل شده است. تا چه هنگام اين موضوع را پوشيده بدارم و چه اندازه پنهان 

و « دوست داشتن على بن ابى طالب بر شاهد و غايب واجب است.»است:  ( و همو سروده4« )دارم؟

 «دوستى على موجب علو همت است، كه او سرور همه پيشوايان است.»

هر گاه در باره عزت و فضيلت هاشم سخن بگويى سگان رمنده از تو رم »  ( و همو گفته است:5) 

خيانت كرده است. بگو مادرت در مورد تو كند، كنند. به هر كس كه ترا در دوستى او سرزنش مى مى

كه على بن ابى طالب در سوره  -سوگند راست و جاودانه -خورم خداوند و نعمتهاى او سوگند مى به

 4 «مائده امام و ولى ماست.

                                                 
، و سيره ابو 17، ج 254از جمله در نهاية االرب نويرى، ص  تابهاى تاريخ و سيره به صورت سه مصراع آمده است.اين دو بيت در بسيارى از ك .1

 . م.2، ج 50ميالدى و تاريخ الخميس، ص  1976، چاپ بيروت، 3، ج 355الفداء، ص 
، چاپ دار الکتب 39، ج 15در بحار االنوار، ص  اين ابيات حسان بن ثابت در كتاب شافى سيد مرتضى علم الهدى آمده است و به نقل از آن .2

 االسالميه آمده است. م.
. خزيمة بن ثابت: از انصار و ياران محترم پيامبر )ص( كه چون گواهى او به جاى گواهى دو تن پذيرفته شده به ذو الشهادتين معروف شده است .3

 . م.2، ج 114رك. به: ابن اثير، اسد الغابه، ص از سر سپردگان امير المؤمنين على )ع( است. براى اطالع بيشتر، 
 مقصود آيه پنجاه و پنجم سوره پنجم است. م. .4
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رود.  به دوستى على )ع( شك و ترديدها از ميان مى» 1 ( صاحب در اين معنى چنين سروده است:1) 

شود. هر گاه كسى را ديدى كه دوستدار اوست، زيركى و افتخار در  توده مىنفسها پاك و نسبها س

اوست، و هر گاه كسى را ديدى كه دشمن اوست، در اصل و نسب او چيزى مستعار است و او را بر 

 «كارش سرزنش مکنيد كه ديوارهاى خانه پدرش كوتاه بوده است.

 2« فداى خاك كفش پاى ابو تراب باد. من و همه كسانى كه روى خاك هستيم،»و همو گفته است: 

 با آنکه نزديك غروب بود خورشيد برگشتبراى او چون وقت نمازش گذشت،»نيز گفته است:( و2)

 آنچنان كه پرتو آن همچون هنگام عصر درخشان شد و سپس همچون ستاره فرو شد.

غرب باز نمانده است، يك بار ديگر هم در بابل خورشيد براى او از حركت باز ماند. براى هيچ كس م

 3 «مگر براى احمد )ص( و پس از او براى على و برگشتن خورشيد را تأويل شگفت انگيزى است.

  مجلس یازدهم در وفات امیر المؤمنین على علیه السالم

( بدان كه وفات امير المؤمنين على )ع(، شب جمعه بيست و يکم رمضان سال چهلم هجرت بوده 2) 

آن ماه در مسجد كوفه به شمشير ابن ملجم كه خدايش لعنت كناد مجروح شد و  است. در شب نوزدهم

 4 عمر آن حضرت به هنگام وفات شصت و سه سال بوده است.

 ( و روايت شده است كه امير المؤمنين عليه السّالم مردم را براى بيعت جمع كرد.3) 

سه بار رد فرمود و به هنگام بيعت او عبد الرحمن بن ملجم مرادى براى بيعت آمد و امام او را دو يا 

ترين اين امت را از انجام شقاوت خود باز داشته است؟ سوگند به كسى كه  فرمود: چه چيزى بدبخت

جان من در دست اوست، همانا كه اين ريش من از خون سرم خضاب خواهد شد و دست بر سر و 

 كرد، على اين بيت را خواند: ريش خود نهاد، و چون ابن ملجم كه نفرين خدا بر او باد پشت

                                                 
هجرى است. شرح حال  385و درگذشته  326اسماعيل بن عباد معروف به صاحب بن عباد از دانشمندان و ادبا و وزراى قرن چهارم هجرت، متولد  .1

تر در اعيان الشيعه مرحوم سيد محسن جبل عاملى امين )رضوان اهلل عليه( است كه در چاپ  همه جا جامعاو در بسيارى از كتابها آمده است، ولى از 

را در برگرفته است و جهات مختلف زندگى علمى و سياسى و اجتماعى و ادبى او را بررسى كرده  3جلد  376تا صفحه  329از صفحه  1403جديد 

 است. م.
 كتاب اعيان الشيعه آمده است. م. 3جلد  358قب ابن شهر آشوب كه شاگرد فتال نيشابورى است در صفحه اين ابيات به نقل از كتاب منا .2
تر است. در اشعار صاحب بن عباد در  مناقب ابن شهر آشوب به سيد حميرى نسبت داده شده است و ظاهرا صحيح 2جلد  317اين ابيات در صفحه  .3

 متاسفانه ديوان سيد حميرى در اختيارم نبود كه ببينم آيا در آن آمده است يا نه. م. اعيان الشيعه هم اين ابيات نيامده است.
 قمرى. م. 1377، چاپ دار الکتب االسالميه، تهران، 5گرفته شده است. رك. به: ص  413اين عبارت از ارشاد شيخ مفيد، درگذشته  .4
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تابى مکن  كمربندهاى خود را براى مرگ استوار كن كه به ديدار آينده تو است، و از مرگ بى» 

 1 «چون به وادى تو فرا رسد.

( روايت شده است كه ابن ملجم مرادى پيش امير المؤمنين آمد و همراه ديگران بيعت كرد و 4) 

فراخواند و از او ميثاق و تأكيد گرفت كه مکر نکند و پيمان چون خواست برگردد على )ع( او را 

نشکند و او عهد كرد و گفت: اى امير المؤمنين! به خدا سوگند نديدم كه نسبت به هيچ كس چنين 

 رفتار كنى و على )ع( به اين بيت تمثل جست:

ين دوست مرادى خواهد. چه كسى پوزش خواه ا خواهم و او كشتن مرا مى من زنده ماندن او را مى» 

 بينم به آنچه گفتى وفا كنى. اى ابن ملجم! برو كه به خدا سوگند نمى  2«تو است؟

چند از خوارج در مکه جمع شدند و در باره فرمانروايان سخن گفتند و بر  ( و روايت است كه تنى1)

ا ياد كردند شدگان نهروان ر آنان خرده گرفتند و كارهاى آنان را نسبت به خود زشت شمردند و كشته

و بر آنان رحمت فرستادند و برخى از آنان به ديگران گفتند: اگر ما جان خود را به خدا بفروشيم و 

اين پيشوايان گمراه را غافلگير كنيم و بکشيم، بندگان خدا و سرزمينها را از ايشان آسوده خواهيم 

يم گرفت. پس از تمام شدن اند خواه كرد و انتقام خون برادران خود را كه در نهروان شهيد شده

مراسم حج با يك ديگر در اين مورد پيمان بستند. عبد الرحمن بن ملجم كه خدايش لعنت كناد گفت 

گفت من معاويه را خواهم كشت و عمرو  3آيم و برك بن عبد اهلل تميمى من از عهده كار على بر مى

مان بستند و سوگند وفادارى بن بکر تميمى گفت من عمرو عاص را خواهم كشت و با يك ديگر پي

خوردند و قرار گذاشتند آن كار را شب نوزدهم رمضان انجام دهند و از يك ديگر جدا شدند. ابن 

ملجم نخست ميان قبيله كنده )نزديك كوفه ساكن بودند( آمد و سپس به كوفه آمد. ياران خود را 

آشکار شود. در همان حال به ديدار  داشت كه مبادا مالقات كرد و تصميم خود را از ايشان پوشيده مى

مردى از ياران خود كه از قبيله تيم الرباب بود رفت و پيش او با قطام دختر اخضر كه از قبيله تيم بود 

آشنا شد. امير المؤمنين على )ع( پدر و برادر قطام را در جنگ نهروان كشته بود. قطام از زنان بسيار 
                                                 

 . م6از همان كتاب گرفته شده است، ارشاد، ص  .1
 295اند به نقل زمخشرى در صفحه  ، آمده است. بيتى كه حضرت على )ع( به آن تمثل جسته6هم در پى همان روايت و در ارشاد، ص اين روايت  .2

ميالدى، از عمرو بن معدى كرب است و براى اطالع از ديگر ابيات  1948، چاپ مصر، 1، ج 120اساس البالغه و ابن عبد ربه در عقد الفريد، ص 

 مد مراجعه فرماييد.آن به عقد الفري
 در متن روضة الواعظين نام اين شخص مبارك آمده و بدون ترديد اشتباه است و در ارشاد مفيد به صورت صحيح يعنى برك آمده است. م. .3
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اش شد و سخت پاى بند به عشق او گرديد و  جم او را ديد شيفتهزيباى روزگار خود بود و چون ابن مل

كنى؟ ابن ملجم گفت:  از او خواستگارى و تقاضاى ازدواج كرد. قطام گفت: چه چيزى كابين من مى

 خواهى بگو. گفت: سه هزار درهم و كنيزى و غالمى، و كشتن على بن ابى طالب. هر چه مى

براى تو آماده خواهد بود، جز كشتن على بن ابى طالب و خواهى  ابن ملجم گفت: چيزهايى كه مى

 كنى. اين كار چگونه براى من ممکن است؟ قطام گفت: او را غافلگير مى

اى و در آن حال زندگى تو با من بر تو شيرين و  اگر او را بکشى مرا آرام ساخته و انتقام مرا گرفته

ست براى تو بهتر و پايدارتر است. در اين گوارا خواهد بود و اگر كشته شدى آنچه پيش خداوند ا

هنگام ابن ملجم گفت: به خدا سوگند كه چيزى مرا به اين شهر نياورده است مگر همين قصد كشتن 

خواهى و آن را  چنين چيزى از من مى و اين تو هستى كه اكنون  على، ولى از مردم آن در امان نيستم

جستجو خواهم بود تا كسى را پيدا كنم كه در اين كار  براى تو انجام خواهم داد. قطام گفت: من در

بود فرستاد و  1ترا يارى و تقويت كند و قطام كسى را پيش وردان بن مجالد كه از قبيله تيم الرباب

موضوع را به او خبر داد و از او خواست ابن ملجم را يارى دهد و وردان اين موضوع را براى قطام 

م هم به جستجوى مردى شجاع به نام شبيب بن بجره پرداخت و چون او تعهد كرد و پذيرفت. ابن ملج

را يافت، به او گفت: آيا حاضرى كارى كنى كه به شرف دنيا و آخرت دست يابى؟ گفت: آن كار 

 چيست؟ گفت:

مرا براى كشتن على بن ابى طالب يارى دهى. او گفت: اى پسر ملجم! مادر به عزايت بگريد، كارى 

چگونه ياراى اين كار را خواهى داشت؟ ابن ملجم گفت: براى او در مسجد بزرگ  اى. شگرف آورده

كشيم. اگر او را بکشيم خويش را  كنيم و چون براى نماز صبح بيرون آيد، او را مى كوفه كمين مى

ايم و همواره او را وسوسه كرد تا آنکه  ايم و انتقام خونهاى خود را گرفته تسکين و آرامش داده

 همراه يك نفر ديگر، شب چهارشنبه نوزدهم رمضان سال چهلم هجرت، پيش قطام آمدند. پذيرفت و

قطام پارچه حريرى خواست و به سينه آنان بست و آنها شمشيرهاى خود را حمايل كردند و رفتند. 

شد نشستند. آنان تصميم خود  برابر دريچه و داالنى كه امير المؤمنين از آن براى نماز وارد مسجد مى

                                                 

، چاپ 198مراجعه كنيد به: جمهرة انساب العرب، ابن حزم، ص  در متن اين قبيله به صورت تيم الرثاب است و صحيح نيست و رباب صحيح است.

 عبد السالم محمد هارون، مصر. م.
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رساندند و با او قرار گذاشتند و اشعث هم در  1ا در مورد كشتن امير المؤمنين به اطالع اشعث بن قيسر

 آن شب طبق قرار قبلى در مسجد حاضر شد كه آنان را در كارشان يارى دهد.

مسجد به عبادت پرداخته بود. نزديك سپيده جر بن عدى كه خدايش رحمت كناد در( درآن شب ح1)

گويد: بشتاب و مقصود خود را برآور كه سپيده دم لبخند زد. حجر  عث به ابن ملجم مىدم شنيد كه اش

بن عدى احساس خطر كرد و گفت: اى يك چشم! قصد كشتن على را دارى و به قصد رفتن به خانه 

بر حذر دارد. قضا را على )ع( از راه ديگرى  به ايشان خبر دهد و امير المؤمنين از مسجد بيرون آمد تا

مسجد آمد و همين كه وارد مسجد شد ابن ملجم بر آن حضرت ضربت زد و حجر بن عدى در حالى  به

 2گفتند: امير المؤمنين كه درودهاى خداوند بر او باد كشته شد. وارد مسجد شد كه مردم مى

گويد: من در آن شب همراه گروهى از مردم شهر در مسجد مشغول  مى 3( عبد اهلل بن محمد ازدى1) 

كرديم. ناگاه چند  گزاردن بودم و معموال تمام شبهاى ماه رمضان از اول تا آخر ماه را چنين مى نماز

 گزارند. مرد را ديدم كه نزديك در مسجد نماز مى

گفت: نماز، اى مردم نماز. درست  در اين هنگام على )ع( براى نماز صبح آمد و با صداى بلند مى

اى على! »گويد:  اه برق شمشيرى ديدم و شنيدم كسى مىشنوم يا نه كه ناگ نفهميدم كه آيا مى

فرمود: اين مرد را بگيريد و نگريزد  و شنيدم على مى« حکميت خاص خداست نه از آن تو و يارانت.

و آن حضرت مضروب شده بود. شبيب بن بجرة هم ضربتى زده بود، ولى به لبه طاق خورده و خطا 

ختند و مردم هم براى گرفتن آنان شروع به دويدن كردند. كرده بود. آنان به طرف درهاى مسجد گري

اش نشست و شمشير را از دست او  شبيب بن بجره را مردى گرفت و او را به زمين انداخت و بر سينه

بيرون آورد و خواست او را بکشد. در همين حال مردم به سوى آن دو هجوم آوردند. آن مرد ترسيد 

ودش را بکشند اين بود كه از سينه شبيب برخاست و شمشير را از مردم سخن او را باور نکنند و خ

دست خود انداخت و شبيب گريخت و به خانه خويش رفت. اتفاقا يکى از پسر عموهايش در همان 

گشايد. گفت: اين چيست؟ شايد تو  حال وارد خانه او شد و ديد كه پارچه حرير را از سينه خود مى

                                                 
شود. برخى او را ايرانى  اشعث بن قيس: از اميران قبيله كنده است. در جنگ يرموك يك چشم او كور شده بود. از افراد زيرك شمرده مى .1

 . م.1، ج 333دانند. رك. به: زركلى، االعالم ص  مى
 قمرى، تهران. م. 1377، چاپ 9عينا از ارشاد شيخ مفيد گرفته شده است. ص  .2
 ، ترجمه مرحوم ابو القاسم پاينده(، گوينده اين سخن محمد بن حنفيه پسر حضرت امير المؤمنين است. م.2685در تاريخ طبرى )ص  .3
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و به جاى آنکه بگويد نه گفت آرى. پسر عمويش رفت و با شمشير اى و ا امير المؤمنين را كشته

 برگشت و او را كشت.

يى را كه در  گريخت مردى از قبيله همدان به او رسيد و قطيفه ( ابن ملجم در همان حال كه مى2) 

دست داشت بر سر او انداخت و او را به زمين زد و شمشير را از دستش بيرون كشيد و او را به حضور 

مير المؤمنين آورد. سومى هم گريخت و ميان مردم ناپديد شد. چون ابن ملجم را به حضور امير ا

  المؤمنين آوردند، به او نگريست

اگر من مردم او را همان گونه كه مرا كشت بکشيد و اگر سالم ماندم  و فرمود: جان در برابر جان.

ملجم كه از رحمت خدا به دور باد گفت: من خودم در باره او تصميم خواهم گرفت. در اين هنگام ابن 

اين شمشير را به هزار درهم خريدم و به هزار درهم آن را مسموم و زهر آلوده كردم و اگر اين 

شمشير به من خيانت كند خدايش از من دور گرداند. ام كلثوم بانگ برداشت كه اى دشمن خدا! امير 

 المؤمنين را كشتى.

 كشتم. ام كلثوم گفت: اميدوارم خطرى براى او نباشد.ابن ملجم گفت: من پدر ترا 

ام كه اگر ميان همه  كنى؟ به خدا سوگند ضربتى به او زده ابن ملجم گفت: پس تو بر من گريه مى

شان را خواهد كشت. او را از حضور على )ع( بيرون بردند و مردم از خشم او  مردم تقسيم شود، همه

دشمن خدا! ديدى كه چه كردى؟ امت محمد )ص( را به هالكت  گفتند: اى گرفتند و مى را گاز مى

گفت و او را به زندان بردند. مردم به  انداختى و بهترين مردم را كشتى و او ساكت بود و سخن نمى

حضور امير المؤمنين آمدند و گفتند: اى امير مؤمنان! به ما فرمان بده تا فرمان ترا در باره اين دشمن 

 و امت را به هالكت انداخت و دين را تباه ساخت. امير المؤمنين فرمود:خدا اجراء كنيم. ا

گيرم و اگر مردم با او همان گونه رفتار كنيد كه با قاتل پيامبر  اش تصميم مى اگر زنده ماندم در باره

 1اش را به آتش بسوزيد.  شود. نخست او را بکشيد و پس از آن جثه رفتار مى

اش از دفن آن حضرت فارغ شدند،  ير المؤمنين رحلت فرمود و خانوادهگويد: چون ام ( راوى مى1) 

امام حسن )ع( دستور داد ابن ملجم را آوردند و چون او برابر امام حسن ايستاد، به او فرمود: اى 

                                                 
بزرگوارش امام اين موضوع با روايتى كه در يکى دو صفحه بعد خواهد آمد و دنباله آن متن وصيت حضرت امير المؤمنين )ع( به دو فرزند  .1

 حسن و امام حسين است، سازگار نيست و صحيح همان روايت است كه على )ع( فرمود: او را يك ضربه بيشتر نزنيد و مبادا كه او را پاره پاره

شرح نهج البالغه،  فرمودند از مثله و پاره پاره كردن حتى در مورد سگ هار پرهيز كنيد و مراجعه كنيد به: )مثله( كنيد كه من شنيدم رسول خدا مى

 ميالدى. م. 1963، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر، 17، ج 6ابن ابى الحديد، ص 
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دشمن خدا! امير المؤمنين را كشتى و تباهى بزرگ در دين آوردى. و سپس دستور فرمود گردنش را 

دار سوزاندن آن شود  اش را به او بدهند كه عهده اسود نخعى درخواست كرد الشه زدند. ام هيثم دختر

 و چنان كرد.

بودند، يکى از   ( آن دو مرد ديگر كه با ابن ملجم در باره كشتن معاويه و عمرو عاص پيمان بسته2) 

بت جان بدر در حالى كه در ركوع بود ضربتى زد كه به تهيگاه او خورد و از آن ضر آن دو به معاويه

برد و آن مرد را گرفت و كشت و ديگرى هم خود را به مصر رساند و در آن شب عمرو عاص بيمار 

شد و مردى به نام خارجه را فرستاد كه با مردم نماز بگزارد. آن مرد پنداشت كه همان خارجة بن ابى 

رد و آن مرد را عاص است و به او ضربت زد. خارجه روز دوم از آن ضربت م -حبيبة عامرى عمرو

 گرفتند و نزد عمرو عاص بردند و او را اعدام كرد.

( اصبغ ابن نباته روايت كرده و گفته است: امير المؤمنين على )ع( در ماه رمضانى كه در آن شهيد 1) 

تر ماههاست و به  شدند براى ما خطبه خواندند و ضمن آن فرمودند: اى مردم! ماه رمضان كه گزينه

است فرا رسيد و در آن آسياى سلطان )در نسخه ديگرى آسياى شيطان( به گردش  حسابى اول سال

اش اين است كه من ميان شما نيستم، و  گزاريد و نشانه آيد. همانا امسال شما در يك صف حج مى مى

 1 شديم. داد ولى ما متوجه نمى آن حضرت بدين گونه خبر مرگ خود را مى

رمضان رسيد، امير المؤمنين شبى در خانه امام حسن و شبى در ( و روايت شده است چون آن ماه 2) 

خورد.  فرمود و بيش از سه لقمه چيزى نمى افطار مى 2خانه امام حسين و شبى در خانه عبد اللَّه بن جعفر

 خوريد؟ شبى به ايشان گفته شد: چرا چيزى نمى

ى دو شب بيش باقى نمانده رسد و دوست دارم گرسنه باشم. همانا يک فرمود: فرمان خداوند در مى

 است، و آخر همان شب ضربت خورد.

بينم كه مقدار  ( و روايت شده است كه على )ع( به دختر خود ام كلثوم فرمود: دختركم چنين مى3) 

رسول خدا )ص( را در خواب ديدم  كمى با شما خواهم بود. گفت: پدر جان! چگونه است؟ فرمود:

ات بود انجام  فرمود: اى على! چيزى بر تو نيست و آنچه بر عهده ىزدود و م ام غبار مى كه از چهره

                                                 
 تهران آمده است. اختالف كلمه سلطان و شيطان هم در آن ذكر شده است. م. 1377ارشاد شيخ مفيد، چاپ  7در صفحه  .1
باس آمده است كه بدون ترديد اشتباه است. عبد اهلل بن جعفر شوهر زينب )ع( است و در متن روضة الواعظين و هم در ارشاد مفيد، عبد اهلل بن ع .2

 اند. م. رفته حضرت امير در خانه دختر و داماد خود مى
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فرمود: دختركم  كشيد و على مى دادى. سه شب بعد على )ع( ضربت خورد. ام كلثوم به درد فرياد مى

 فرمود و مى چنين مکن كه من رسول خدا )ص( را در خواب ديدم. با كف دست خود به من اشاره مى

 1 آنچه اينجاست براى تو بهتر است. ا كهگفت: اى على! پيش ما بي

( و روايت شده است امير المؤمنين على )ع( در شبى كه ضربت خورد بيدار ماند بر طبق عادت 1) 

هميشگى خويش براى نماز شب از خانه به مسجد نرفت. دخترش ام كلثوم گفت: پدر جان! چه چيز 

ه صبح برسانم كشته خواهم شد. در اين خوابى تو شده است؟ فرمود همين كه امشب را ب موجب بى

هنگام ابن نباح آمد و اذان گفت و اعالم وقت نماز كرد. على )ع( اندكى رفت و برگشت. ام كلثوم 

گفت: به جعده دستور بده با مردم نماز بگزارد. آن حضرت نخست فرمود: آرى به او بگوييد با مردم 

ت و خود به سوى مسجد حركت فرمود، و ابن نماز بگزارد. سپس فرمود: از مرگ گريز گاهى نيس

ملجم كه تمام شب را در كمين على )ع( بيدار مانده بود، با وزيدن نسيم سحر خوابش برده بود. على 

 )ع( با پاى خود او را تکان داد و فرمود: نماز، نماز، و او برخاست و به على )ع( شمشير زد.

ين در آن شب بيدار ماند و بسيار از حجره بيرون ( در حديث ديگرى آمده است كه امير المؤمن2) 

گويم و نه به من دروغ  فرمود: به خدا سوگند كه نه دروغ مى نگريست و مى آمد و به آسمان مى مى

گفته شده است. اين همان شبى است كه به من وعده داده شده است و به كنار بستر خويش 

كمر بندها و سينه »بست و اين بيت را خواند: گشت و چون سپيده دميد كمر خويش را استوار  برمى

آيد و چون مرگ به سراغ تو  بندهاى خويش را براى مرگ استوار ببند كه كشته شدن به ديدار تو مى

 «تابى مکن. آمد بى

( و چون به صحن خانه خويش آمد، چند مرغابى به اطرافش دويدند و بانگ برداشتند. برخى 3) 

دند. فرمود: رهايشان كنيد كه آنان صيحه زنندگان و از پى ايشان زنان شروع به راندن مرغابيها كر

 2 گر خواهند بود و از خانه بيرون آمد و ضربت خورد. نوحه

( و روايت شده است كه چون ساعت مرگ امير المؤمنين على )ع( فرا رسيد به حسن و حسين )ع( 4) 

فقط دنباله سرير را بگيريد كه جلو آن گفت: چون مردم مرا بر سريرى بگذاريد و بيرونم بريد و 

شود و جسد مرا به ناحيه غريين )نجف( ببريد. در آنجا سنگى سپيد خواهيد ديد. آنجا را  خود حمل مى
                                                 

 ، آمده است. م.7در ارشاد مفيد، ص  .1
 ، تهران. م.1377، چاپ 8ارشاد مفيد، ص  .2
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گويد چون آن حضرت رحلت فرمود،  مرا در آن دفن كنيد. حفر كنيد. آنجا گورى خواهيد ديد.

شد و ما  كرديم و جلو سرير خود حمل مى چنان كرديم. دنبال سرير را بر دوش داشتيم و حمل مى

شنيديم، تا به غريين رسيديم و ناگاه به سنگ سپيدى برخورديم كه از آن  آواها و صداهاى آرامى مى

يى( ساخته و پرداخته يافتيم كه بر آن نبشته بود:  نورى ساطع بود. آنجا را حفر كرديم. گورى )سردابه

طالب. و همان جا دفن كرديم و برگشتيم و ما از كرامتى كه هاى نوح براى على بن ابى  از اندوخته

خداوند نسبت به امير المؤمنين عنايت فرمود بسيار شاد بوديم و به گروهى از شيعيان برخورديم كه 

نتوانسته بودند بر جنازه ايشان نماز بگزارند و موضوع را به آنان خبر داديم كه خداوند چگونه امير 

خواهيم آنجا را ببينيم. گفتيم: بنا به  مى داشت. گفتند: ما هم دوست داريم و مىالمؤمنين على را گرا

اند  ايم. آنان رفتند و برگشتند و گفتند: آنچه جستجو كرده وصيت ايشان نشان گور را از ميان برده

 اند. چيزى نديده و نيافته

لوع سپيده دم دفن شد. امام گويد: امير المؤمنين در منطقه غريين پيش از ط ( امام باقر )ع( مى1) 

حسن و امام حسين و محمد بن حنفيه، پسران آن حضرت و عبد اهلل بن جعفر )برادر زاده و داماد آن 

 1 حضرت( وارد گور شدند و جسد مقدسش را به خاك سپردند.

م را ( و روايت شده است كه چون ابن ملجم كه بر او لعنتهاى خداوند باد امير المؤمنين عليه السال2) 

كنم به  شما را سفارش مى( »3ضربت زد، آن حضرت به امام حسن و امام حسين )ع( چنين فرمود: )

پرهيزگارى و ترس از خداوند و اينکه شما دنيا را نجوييد و بر چيزى از دنيا كه از شما گرفته شود 

ر كنيد و اندوهگين مشويد و همواره به حق و راستى سخن گوييد و براى پاداش و ثواب آخرت كا

ام و هر  دشمن ستمگر و يار مظلوم و ستمديده باشيد. به شما دو تن و همه فرزندان و افراد خانواده

كس اين نامه من به او برسد، به پرهيزگارى و منظم بودن كارتان و اصالح ميان اشخاص سفارش 

ح كدورت ميان فرمود: اصال می -كه درود خدا بر او باد -كنم و من خود شنيدم پدر بزرگ شما مى

 هاى مستحبى بهتر است. اشخاص از همه نمازها و روزه

خدا را خدا را در باره يتيمان، مبادا گاهى به آنان خوراك بدهيد و گاه فراموش كنيد و مبادا كه 

 را در باره همسايگانتان،خدا يتيمان به سبب گرسنگى و هر سبب ديگر در محضر شما تباه شوند. خدارا

                                                 
 ه است. م.، آمد1377، چاپ تهران، 12و  11در ارشاد مفيد، صفحات  .1
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كرد تا آنجا كه پنداشتم به  رش پيامبر شماست و همواره در مورد ايشان وصيت مىكه اين هم سفا

زودى ممکن است براى همسايگان از يك ديگر سهم از ميراث قرار دهد. خدا را خدا را در مورد 

قرآن، مبادا كسى در عمل كردن به قرآن از شما پيشى گيرد. خدا را خدا را در باره نماز، كه عمود 

ايد آن را خالى مگذاريد  و خدا را خدا را در باره خانه پروردگارتان، تا هنگامى كه زنده دين شماست

كه اگر حج خانه خدا ترك شود به شما مهلت داده نخواهد شد. خدا را خدا را در جهاد به اموال و 

ذشت و جانها و زبانهايتان در راه خدا و بر شما باد كه با يك ديگر پيوستگى و نسبت به يك ديگر گ

بخشش داشته باشيد و مبادا كه به يك ديگر پشت كنيد و از يك ديگر ببريد. امر به معروف و نهى از 

منکر را رها مکنيد كه در آن صورت بدان بر شما حکومت خواهند كرد و هر چه دعا كنيد مستجاب 

 نخواهد شد.

ن فرو رويد و بگوييد: امير ( اى فرزندان عبد المطلب! مبادا شما را ببينم كه در خون مسلمانا1) 

المؤمنين كشته شد، امير المؤمنين كشته شد. همانا نبايد در قبال من كسى جز قاتل من كشته شود. 

دقت كنيد اگر من مردم، در قبال اين ضربت فقط يك ضربت به او بزنيد و نبايد او را مثله كرد كه 

به سگ هار و گزنده پرهيز و خود دارى من شنيدم رسول خدا فرمودند: از مثله كردن هر چند نسبت 

 1 «كنيد.

( در مورد قطام و تقاضاى او از ابن ملجم در باره كشتن امير المؤمنين على بن ابى طالب )ع( 2) 

ام كه كابينى چون كابين و  هرگز در ميان عرب و عجم كسى را نديده»  شاعرى چنين سروده است:

 م و كنيزى، و زدن على )ع( با شمشير برنده و استوار.مهريه قطام تعهد كند. سه هزار درهم و غال

تر نيست و هر غافلگيرى كوچکتر از غافلگيرى  هيچ كابينى هر اندازه هم گران باشد از على )ع( گران

 2 «ابن ملجم است.

ابن ملجم على )ع( را ضربت زد فرمود: به او خوراك و آشاميدنى بدهيد  ( و روايت است كه چون1)

او نگهدارى كنيد. اگر بهبود يافتم كه خود صاحب اختيار خويشتنم. اگر بخواهم او را عفو و نيکو از 
                                                 

 شرح نهج البالغه، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم. م. 17جلد  10تا  6براى اطالع بيشتر رك. به: صفحات  .1
اند  انستهدر باره سراينده اين ابيات كه در منابع بسيار كهن )مثال اخبار الطوال، دينورى( آمده است اختالف است. برخى آن را از خود ابن ملجم د .2

الصواعق آن را از فرزدق  133مناقب و ابن حجر در صفحه  284، ترجمه فارسى(. اخطب خوارزم در صفحه 5، ج 247ية االرب، ص )نويرى، نها

، اين ابيات را از ابو 5، ج 233اند. در حواشى نهاية االرب آن را از ابن مياس مرادى دانسته است. كلمان هوار در حواشى البدء و التاريخ، ص  دانسته

 داند. م. مىاالسود 
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توانيد او را بکشيد، ولى هرگز او  گيرم و اگر مردم، ميل شماست و مى كنم و اگر بخواهم انتقام مى مى

 را مثله )پاره پاره( مکنيد.

)ع( كشته شد، صعصعة بن صوحان اين  اند كه چون امير المؤمنين ( امام جعفر صادق )ع( گفته2) 

تواند جاى انس من را به تو بگيرد و ديگر چه كسى  اى برادر! ديگر چه كسى مى» 1 اشعار را سرود:

هاى خود را به او بازگو كنم؟ آرى، پيشامدهاى پياپى روزگار ترا هم  براى من باقى ماند كه شکوه

ها  حركت است. در زندگى تو براى من موعظه درنورديد. آرى، پيشامدهاى روزگار پيوسته در حال

 «ترى. بود و امروز هم از هنگام زندگى خود به من پند دهنده

به  »( گويند ابو االسود دئلى يا اروى دختر ابو سفيان بن عبد المطلب، اين ابيات را سروده است: 3)

ماه گرانقدر رمضان ما كنندگان ما هرگز روشن مباد. آيا در اين  معاويه پسر حرب بگو چشم سرزنش

ترين كسى را كه بر مركوبها و كشتيها  گزينهمردم مصيبت زده كرديد؟ بهترين و را به مصيبت بهترين

سوار شده است، كشتيد. بهترين كسانى را كه كفش پوشيده و آن را پينه زده و بهترين قرآن خوان و 

ه تمام بود كه ديده بينندگان را خيره ديدى، ما كننده آن را كشتيد. چون چهره ابو تراب را مى بيان

 2 «داند كه على از لحاظ نسب و دين برترين ايشان است. قريش هر جا كه باشد مى ساخت. مى

در بيمارى مرگ امير المؤمنين على )ع( )پس از ضربت خوردن ايشان(  گويد: ( حبيب بن عمرو مى1)

امير المؤمنين! اين زخم شما چيزى نيست  به عيادت آن حضرت رفتم. زخم را گشوده بودند. گفتم: اى

ميرم. گويد  شوم و به خدا سوگند مى و خطرى ندارد. فرمود: اى حبيب! من هم اكنون از شما جدا مى

در اين هنگام من گريستم و ام كلثوم هم گريست، و او كنار پدر نشسته بود. على )ع( فرمود: 

پدر جان! گفتى هم اكنون خواهى مرد و از ما دختركم! چه چيز ترا به گريه واداشته است؟ گفت: 

شوى و به همين سبب گريستم. فرمود: دختركم! گريه مکن. به خدا سوگند اگر آنچه را  جدا مى

 بينى؟ كنى. من گفتم: اى امير المؤمنين! چه مى بيند ببينى گريه نمى پدرت مى

                                                 
صعصعه از بزرگان اصحاب امير المؤمنين على )ع( است. به دستور معاويه به جزيره اوال تبعيد شد، و در آن جزيره كه از جزاير بحرين است  .1

، 42، ج 242، و اين ابيات با چند بيت ديگر در بحار االنوار، ص 3، ج 294هجرت درگذشته است. رك. به: زركلى، االعالم، ص  60حدود سال 

 چاپ جديد هم آمده است.
بيت هم نقل شده، در منابع  30اين ابيات كه به ابو االسود و به ام هيثم خثعمى هم نسبت داده شده است با اختالف در الفاظ و مقدار اشعار كه تا  .2

بيت در نهاية االرب، نويرى، ص  تذكرة الخواص سبط ابن جوزى و به صورت چهارده 181مختلف شيعه و سنى آمده است. از جمله در صفحه 

 . م.42، ج 299بيت در بحار االنوار، ص  30، و به صورت 20، ج 217
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سر يك ديگر براى ديدار من  بينم كه پشت فرمود: اى حبيب! فرشتگان آسمانها و پيامبران را مى

 فرمايد: اند و برادرم رسول خدا )ص( است كه كنارم نشسته است و مى ايستاده

هنوز از حضور  گويد: بيا كه آنچه در پيش است براى تو بهتر از آن است كه در آن هستى. حبيب مى

 آن حضرت برنخاسته بودم كه رحلت فرمود.

ايراد خطبه به منبر رفت و خداوند را ستود و نيايش كرد و  ( فرداى آن روز امام حسن )ع( براى2) 

سپس گفت: اى مردم! در شبى چون ديشب قرآن نازل شده است و عيسى بن مريم )ع( به آسمان بر 

شد و يوشع بن نون در چنين شبى درگذشت و پدرم امير المؤمنين هم رحلت فرمود. به خدا سوگند 

گيرند و نه  اند بر او در رفتن به بهشت پيشى نمى از پدرم بودههيچ يك از اوصياى پيامبران كه پيش 

گانه ديگر(. و چنان بود كه چون رسول خدا او را به جنگ و  اوصيايى كه پس از اويند )ائمه يازده

 كردند. فرمود، جبريل در جانب راست و ميکال در جانب چپ او جنگ مى يى اعزام مى سريه

گذاشت جز هفتصد درهم كه از مقررى او باقى مانده و جمع كرده و هيچ سيم و زرى از خود باقى ن

 1 بود تا خدمتگزارى براى خانواده خود بخرد.

( مدت امامت امير المؤمنين پس از پيامبر )ص( سى سال بود كه از اين مدت بيست و چهار سال و 3) 

ج سال و چند ماه ديگر هم چند ماه از تصرف در امور ممنوع بود و با تقيه و مدارا رفتار فرمود و پن

( پيامبر )ص( هم در مکه 1)  و صفين و خوارج بود. شکنان و جنگهاى جمل گرفتار به جهاد با پيمان

 همين گونه بودند. پس از هجرت امکان جهاد با دشمنان براى ايشان فراهم شد.

صيت ايشان ( امير المؤمنين على )ع( شصت و سه سال عمر كرد. آرامگاه آن حضرت بر طبق و2) 

پوشيده بود، زيرا از دشمنى بنى اميه و حکومت ايشان پس از خود اطالع داشت و سرانجام امام صادق 

)ع( در دوره حکومت بنى عباس آن را آشکار فرمود و شيعيان از محل آن آگاه شدند و درك سعادت 

 زيارت آرامگاه آن حضرت نصيب ايشان شد.

 ان ابى طالب و فاطمه بنت اسد داردمجلس دوازدهم در آنچه داللت بر ایم

ايستى ترا  آن خدايى كه هر گاه به نماز مى»فرمايد:  سوره شعرا مى 218( خداوند متعال در آيه 4) 

 2 «بيند و به انتقال تو در اهل سجود آگاهست. مى

                                                 
ميالدى و ترجمه تاريخ طبرى، مرحوم ابو القاسم  1960، چاپ بيروت، 2تاريخ يعقوبى، ج  213بخشى از گفتار حضرت امام حسن )ع( در صفحه  .1

 آمده است. م. 2699پاينده، ص 
، 62ع بيشتر در مورد تفسير اين آيه و اقوالى كه در باره موحد بودن اجداد پيامبر )ص( نقل شده است، به تفسير تبيان شيخ طوسى، ص براى اطال .2

 ، مراجعه كنيد. م.3، ج 192، چاپ نجف و به تفسير برهان، ص 8ج 
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اند  من بوده( بدان كه طايفه بر حق شيعه در اين مورد اتفاق دارند كه ابو طالب و عبد اهلل و آمنه مؤ5) 

 و اين اجماع و اتفاق يکى از داليل ايمان آنان است.

وانگهى از ابو طالب نسبت به پيامبر )ص( چندان دوستى و محبت و فداكارى و يارى صورت گرفته 

تواند منکر آن باشد، مگر نادان كور دلى كه  كه آشکار و معروف و بر سر همه زبانهاست و كسى نمى

از پيامبر )ص( روايت شده است كه پس از آنکه براى آمدن باران دعا فرمودند، از اخبار آگاه نباشد. 

شد. چه كسى از شما  بود چشمش روشن مى گفتند: پاداش ابو طالب با خدايش باشد و اگر زنده مى

 شعر او را از حفظ دارد؟

« هگاه بيوه زنان بود.شد. بهار يتيمان و پنا اش از ابر طلب باران مى يى كه به آبرو و چهره سپيد چهره» 

 1 يى كه در اين باره سروده است. و تمام قصيده

پيامبر )ص( پرسيده شد: هنگامى كه آدم در بهشت بود، شما كجا بوديد؟  ( و روايت شده است از1)

فرمودند: در پشت او بودم و با او به زمين آمدم و در حالى كه در پشت پدرم نوح بودم، سوار كشتى 

كه در پشت ابراهيم بودم، در آتش افکنده شد. هيچ يك از نياكان پدرى و مادرى من شدم و در حالى 

اند و خداوند عز و جل همواره مرا از اصالب پاك به ارحام پاكيزه منتقل  ازدواج نامشروع نداشته

كننده و هدايت شده بودند تا آنکه از من به پيامبرى عهد و ميثاق گرفت و همه  كرده و همگان هدايت

فات مرا روشن و آشکار بيان فرمود و در تورات و انجيل نام من آمده است و مرا به معراج و ص

آسمان برد و براى من نامى از نامهاى خود مشتق فرمود و امت من همگان ستايشگران و سپاسگزارانند. 

ن دارنده عرش نامش محمود است و من محمدم. اين خبر هم داللت دارد بر اينکه پدر و مادر آ

 2 اند. حضرت هر دو مؤمن بوده

( و از پيامبر )ص( روايت شده است كه جبريل فرود آمد و گفت: اى محمد! خداوند آتش را بر 2) 

اى و رحمى كه در آن پرورش يافته و دامنى كه در  سه كس حرام فرموده است، پشتى كه بر آن بوده

 3 اى و اين هم دليل ديگرى بر ادعاى ماست. آن رشد كرده

                                                 
شود كه در آن دو به تفصيل بيشترى آمده و از آن دو منبع در براى اطالع بيشتر در اين مورد به مجالس شيخ مفيد و امالى ابن الشيخ مراجعه  .1

 بحار االنوار آمده است. م. 18جلد  4تا  1صفحات 
 بحار االنوار مراجعه فرماييد. م. 15جلد  110تا  1براى اطالع بيشتر در مورد اين روايت و روايات نظير آن به صفحات  .2
، نقل شده 15، ج 108امالى آن بزرگوار آمده است و به نقل از آن دو كتاب در بحار االنوار، ص با توضيح بيشتر در معانى االخبار صدوق و  .3

 است. م.
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كند كه ابو طالب به پيامبر گفت: اى برادر زاده! ترا خداوند  ( ابن عباس از قول پدرش نقل مى3) 

فرستاده است؟ فرمود: آرى. گفت: آيتى به من نشان بده، اين درخت را براى من فراخوان و پيامبر 

ت: )ص( چنان فرمود و آن درخت آمد و مقابل پيامبر سر فرود آورد و برگشت، و ابو طالب گف

 1 دهم كه تو صادقى. اى على! كنار پسر عمويت نماز بگزار. گواهى مى

( مردى از عبد اهلل بن عباس پرسيد: اى پسر عموى رسول خدا! به من خبر بده كه ابو طالب مسلمان 4) 

به درستى »  بوده است يا نه؟ گفت: چگونه مسلمان نبوده است و حال آنکه اين بيت را سروده است:

ه پسر ما )حضرت محمد( دروغگو نيست و نزد ما معروف به صداقت است و به سخنان دانند ك مى

 «كند. ياوه اعتنا نمى

اصحاب كهف است كه ايمان خود را پوشيده داشتند و به ظاهر شرك  همانا مثل ابو طالب همچون

 2 ورزيدند و به آنان دو بار پاداش داده شد.

ابو طالب مثل اصحاب كهف است كه ايمان خود را ( امام صادق )ع( هم فرموده است: مثل 1) 

 3 پوشيده داشتند و تظاهر به شرك كردند و خداوند پاداش آنان را دو برابر عنايت فرمود.

( امام صادق )ع( فرموده است: چون مرگ ابو طالب كه خداى از او خشنود باد فرا رسيد، سران 2) 

گفت: اى گروه قريش! شما برگزيدگان  قريش را جمع كرد و به آنان وصيت و سفارش كرد و

خداوند از ميان مردميد و شما قلب عرب و گنجوران خداوند در زمين خداييد و اهل و ساكنان حرم 

اوييد. ميان شما ساالرهاى فرمانده و شجاع و پيشتاز و گسترده دست وجود دارد. و بدانيد كه شما از 

ايد و  ايد و هر شرف و افتخارى را به دست آورده هلحاظ فخر و افتخار چيزى براى عرب باقى نگذاشت

از اين جهت بر همه مردم برترى داريد و آنان هم در صدد وسيله براى اين كار هستند. از سوى ديگر 

 مردم همگان با شما كينه دارند و بر جنگ با شما هماهنگ و متحدند.

. نخست به شما در باره اين بنا كنم و آن را حفظ كنيد من شما را به چيزهايى سفارش و وصيت مى

هاى معيشت و زندگى و  كنم كه در مواظبت از آن خشنودى خداوند و پايه )كعبه( سفارش مى

پايدارى شما نهفته است. با ارحام و خويشاوندان خويش پيوند داشته باشيد و صله رحم انجام دهيد كه 

                                                 
 امالى صدوق آمده است. م. 366روايت با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .1
 امالى صدوق آمده است. م. 366با ذكر سلسله اسناد در صفحه  فوق روايت .2
 امالى صدوق آمده است. م. 366اد در صفحه روايت با ذكر سلسله اسناين  .3
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را رها كنيد كه در نتيجه اين دو، موجب تأخير مرگ و افزونى شمار شماست، و ستم و بد رفتارى 

خواهد يارى دهيد و مستمندى را كه از  امتهاى پيش از شما نابود شدند. كسى را كه از شما يارى مى

خواهد به او عطا كنيد كه مايه شرف در زندگى و مرگ است. بر شما باد به راستگويى  شما چيزى مى

متى برى شويد و در نظر مردم بزرگ خواهيد شود از هر ته و برگرداندن امانت مردم كه موجب مى

شد. ستيزه و مخالفت با مردم را كم كنيد و با كارهاى پسنديده نسبت به ايشان خوبى كنيد كه موجب 

جلب محبت خواص و مکرمت عموم و نيرومندى افراد خانواده است. در مورد محمد به شما سفارش 

 كنم. مى

ه امانت و ميان اعراب به صداقت و راستى معروف است و او خير انديش باشيد كه او در ميان قريش ب

آورده كه قلب  همانا چيزى براى شما داراى همه اين صفاتى است كه شما را به آنها سفارش كردم و

بينم  كند. و به خدا سوگند گويى مى آن را پذيرفته است و زبان از بيم سرزنش، آن را ظاهرا انکار مى

ن اطراف و مردم مستضعف دعوتش را خواهند پذيرفت و سخنش را مستمندان عرب و توانگرا

تصديق خواهند كرد و كار او را بزرگ خواهند شمرد و او با آنان تا پاى جان خواهد بود و در نتيجه 

هايشان خراب خواهد شد و در آن حال ناتوانان  سران و ساالرهاى قريش دنباله رو و ناتوان و خانه

گيرى بيشترى كرده باشد، بيشتر به او نيازمند  و هر كس نسبت به محمد سختشوند،  قريش توانگر مى

است و هر كس از او بيشتر فاصله گرفته باشد، خطاكارتر است، و در آن حال تمام اعراب دوستى و 

هاى خود را براى او صافى خواهند كرد و  مودت خود را به او عرضه خواهند داشت و سرزمين

اى گروه قريش! بر شما باد كه از اين برادر پدر و مادرى خود مواظبت كنيد.  شوند. فرمانبردارش مى

پويد مگر  كننده باشيد. به خدا سوگند هيچ كس راه او را نمى همگان دوستدار و از گروه او حمايت

شود و اگر مرا مدتى باشد و  شود و هر كس به راهنمايى او عمل كند كامياب مى آنکه رستگار مى

هاى روزگار را از او دفع خواهم  رسد، همانا همه امور او را كفايت خواهم كرد و داهيهمرگم فرا ن

 1 كنم. دهم و گفتارش را تعظيم مى كرد و به هر حال هم اكنون هم به شهادت او گواهى مى

 گويد: ابو طالب در حالى كه پسرش جعفر همراهش بود، از كنار رسول خدا )ص(  ( ابن عباس مى1) 

                                                 
، آمده است و به نقل آقاى عبد اهلل الخنيزى در كتاب ابو طالب، مؤمن 35، ج 107اين روايت از همين كتاب روضة الواعظين در بحار االنوار، ص  .1

ده است و براى اطالع بيشتر از منابع آن، ثمرات االوراق حموى هم آم 2جلد  15و  14سيرة الحلبيه و صفحات  391و  390قريش، در صفحات 

 . م.368و  367، صفحات 7رك. به: مرحوم عالمه مرحوم امينى، الغدير، ج 
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جد الحرام مشغول گزاردن نماز ظهر بود عبور كرد. على )ع( هم در سمت راست پيامبر به كه در مس

ايشان اقتدا كرده بود. ابو طالب به جعفر گفت: برو كنار پسر عمويت نماز بگزار. جعفر پيش رفت. 

 على )ع( يك گام به عقب آمد و دو نفرى پشت سر پيامبر نماز گزاردند. ابو طالب در اين مورد اين

 ابيات را سروده است:

سختى روزگار مورد اعتماد منند. چون بميرم و به نسب و نژاد خود همانا على و جعفر در پيشامدها و» 

گذارم. شما دو تن فروگذارى مکنيد و پسر عموى خود را كه  بپيوندم، آن دو را در قبال دشمنان مى

كنم و هيچ  هرگز او را خوار نمى من دهيد، و به خدا سوگند پسر برادر پدر و مادرى من است يارى

 «كند. ابو معتب كه ما را رها كرده است داراى نسب فرخنده نيست. واالنژادى از پسرانم او را رها نمى

بايد مردم گزينه بدانند كه محمد پيامبرى است همچون موسى و مسيح پسر مريم. او هم همان ( »1) 

كنند و  همگان به لطف و نيايش خداوند هدايت مى اند آورده است و هدايتى را كه آن دو آورده

معصوم هستند. شما در كتابهاى خود با سخن راست و درست، نه سخن دروغ و پيچيده، اين موضوع را 

 «خوانيد. براى خدا شريك و مانندى قرار مدهيد و اسالم بياوريد كه راه حق تاريك نيست. مى

صاحب و پادشاه »  يکتاپرستى او دارد اين ابيات اوست:( از جمله اقوال ابو طالب كه داللت بر 2) 

همه مردم كه او را شريك و انبازى نيست. همو بخشنده و آفريننده و باز آفريننده است. كسى كه هر 

 «چه بر فراز آسمان است به حق از اوست و كسى كه هر كس زير آسمان است بنده اوست.

و زدودن هر شريك از خداوند كرده و بيان داشته است در اين ابيات اقرار به توحيد و يکتاپرستى 

آفريند و مسلمانان هم با همين اعتقاد از  كه خداوند ابدى و ازلى است و مردم را پس از مرگ باز مى

 شدند. مردم دوره جاهلى شناخته مى

ير به پسرم على و پيرمرد قوم عباس و حمزه ش»  ( و به هنگام مرگ اين ابيات را سروده است:3) 

كنم كه پيامبر برگزيده را  كند و به جعفر سفارش و وصيت مى دالور كه به راستى از او حمايت مى

كه ديدارش خير و بركت است يارى دهند و سختى را از او برطرف كنند. مادرم و آنچه زاييده است 

 «فداى شما باد. براى دفاع از محمد )ص( در برابر مردم همچون سپرها باشيد.

دانيد كه فرزند ما نزد ما دروغگو نيست و به  آيا نمى»  مچنين اين ابيات را سروده است:( و ه4) 

اى كه به حرمت آبرويش براى همگان )از ابر( طلب باران  كند؟ سپيد چهره -سخنان ياوه اعتنا نمى

نان در برند و آ شود، بهار يتيمان و پناهگاه بيوه زنان است. درماندگان بنى هاشم به او پناه مى مى
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كنيم  گوييد كه ما محمد را رها مى پيشگاه او در نعمت و بخششها هستند. سوگند به خانه خدا دروغ مى

كنيم. او را تسليم نخواهيم كرد تا بر گرد او همگان  ها و شمشيرها جنگ نمى و براى دفاع از او با نيزه

 «كنيم. مىبر زمين بيفتيم )كشته شويم( و از فرزندان و همسران خويش فراموش 

دست بردار و به سود   گويند: از يارى دادن آن كس كه با هدايت و راهنمايى آمده است به من مى» 

گر است ستيز كن. احمد را تسليم ما كن و پسرهاى ما را سرپرستى كن و به  كه ستيزه ما با هر كس

بر هر ستمگرى از نسل  خداوند پروردگار من است و مرا كننده اعتنا مکن. به آنان گفتم: سخن سرزنش

 «دهد. لؤىّ بن غالب يارى مى

تمام اين ابيات داللت بر ايمان ابو طالب رضى اهلل عنه دارد و هر كس منکر آن است بايد آنچه را 

 1 گفتيم تأمل كند و بفهمد.

ه الي -گويد: روزى على بن ابى طالب )ع( در حالى كه انا هلل و انا ( ابن عباس )رضی اهلل عنه( مى1) 

گريست به حضور پيامبر )ص( آمد. پيامبر پرسيدند: چه خبر شده است؟  گفت و مى راجعون مى

 گفت: مادرم فاطمه دختر اسد درگذشت. رسول خدا گريستند و فرمودند:

اى على! خدا مادرت را رحمت كند كه تنها مادر تو نبود، بلکه مادر من هم بود. اين عمامه و دو جامه 

ها كفن كنند و جنازه را حركت مده تا  ا بگو او را نيکو غسل دهند و در اين جامهمرا بردار و به زنه

من بيايم و ديگر كارها را شخص خودم انجام دهم. گويد چون ساعتى گذشت پيامبر )ص( آمدند و 

جنازه بيرون آورده شد و پيامبر )ص( بر آن نمازى گزاردند كه پيش از آن بر كسى چنان نمازى 

د و سپس چهل تکبير بر آن گفتند. آنگاه پيامبر )ص( به تن خويش وارد گور شدند و نگزارده بودن

انجام دهند. آنگاه   اندكى در آن آرميدند، بدون اينکه هيچ گونه صدايى شنيده شود و هيچ حركتى

                                                 
شده است  خوانندگان گرامى توجه دارند كه از سوى معاويه و بنى اميه تبليغات فراوانى در مورد مؤمن و مسلمان نبودن ابو طالب سالم اهلل عليه مى .1

پيش از روزگار فتال و تأليف روضة الواعظين چند كتاب مستقل در موضوع ايمان ابو طالب نوشته شده است كه از جمله ايمان ابى و به همين سبب 

 هجرى است. 413طالب اثر شيخ مفيد، درگذشته 

 در ادوار بعد هم آثار ديگرى نظير كتاب ابو على فخار بن معد موسوى تأليف شده است.

و طالب، مؤمن قريش تأليف عبد اهلل خنيزى و ترجمه بخش ابو طالب از كتاب الغدير مرحوم عالمه امينى با نام ابو طالب، در عصر حاضر هم كتاب اب

بحار االنوار، چاپ دار الکتب االسالميه، از منابع مختلف  35جلد  182تا  68مظلوم تاريخ، تأليف و ترجمه شده است. مجموعه اين ابيات در صفحات 

توان به دو كتاب ديوان شيخ االباطح ابى طالب، تأليف ابى هفان عبدى، دانشمند قرن چهارم هجرى و  در مورد اشعار ابو طالب مى نقل شده است و

در  زهرة االدبا فی شرح الميه شيخ البطحاء، تأليف جعفر نقدى كه هر دو به ضميمه يك ديگر چاپ شده است، افست كتابخانه نينوى مراجعه كرد و

 توان به آنچه كه در برخى از كتابها نظير سيره ابو الفداء در مورد مؤمن و مسلمان نبودن ابو طالب آمده است اعتنا كرد. م. مجموع نمى
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اى على و اى حسن! جنازه را داخل گور بياوريد. آن دو هم داخل گور شدند و چون پيامبر  فرمودند:

نجام امور الزم فارغ شدند به آن دو فرمودند: بيرون رويد و آن دو از گور بيرون آمدند و پيامبر از ا

)ص( كنار سر فاطمه رفتند و فرمودند: اى فاطمه! من محمد و سرور آدميانم و فخرى نيست چون 

امبر نکير و منکر پيش تو آيند و از پروردگارت بپرسند، بگو: خداى پروردگار من است و محمد پي

 من و آيين من اسالم و كتاب من قرآن و پسرم امام و ولى من است.

سپس پيامبر )ص( عرض كرد: پروردگارا! فاطمه را به گفتار ثابت و پايدار بدار و سپس دست راست 

خود را بر دست چپ خويش زدند و خاك دو دست خويش را زدودند و سپس فرمودند: سوگند به 

ست، همانا فاطمه بانگ و صداى خوردن دست راست مرا به دست كسى كه جان محمد در دست او

 چپم شنيد.

 عمار بن ياسر برخاست و گفت: اى رسول خدا! پدر و مادرم فداى تو باد.

 همانا بر فاطمه نمازى گزاردى كه بر هيچ كس پيش از او چنين نمازى نگزارده بودى.

و سزاوار بود كه بر او چنين نمازى بگزارم. او فرمود: اى ابو يقظان )كنيه عمار ياسر است( او شايسته 

از ابو طالب فرزندان بسيارى داشت كه خير ايشان بسيار بود و خير ما اندك و با وجود اين آنان را 

پوشاند و بر  داشت و بر من جامه مى كرد و آنان را گاه برهنه مى داشت و مرا سير مى گاه گرسنه مى

 داشت. هاى آنان را ژوليده مىزد و حال آنکه مو سر من روغن مى

( عمار پرسيد: چرا بر او چهل تکبير فرمودى؟ فرمود: بر سمت راست خود نگريستم و چهل صف 1) 

 از فرشتگان ديدم و به اين سبب چهل تکبير گفتم.

عمار پرسيد: چرا در گور او مدتى آرميدى و هيچ آوايى از شما شنيده نشد و هيچ حركتى از شما 

شوند و از خداوند خود همواره  مود: مردم روز رستاخيز برهنه از گور برانگيخته مىديده نشد؟ فر

كردم كه او را پوشيده محشور فرمايد. سوگند به كسى كه جان محمد در دست اوست، از  مسألت مى

گور فاطمه بيرون نيامدم مگر آنکه ديدم كه دو پرتو )چراغ( كنار دستهايش نهاده شد و دو پرتو كنار 

اى او به درخشش درآمد و دو فرشته بر گور او گماشته شدند كه تا بر پا شدن رستاخيز براى او پاه

 1كنند.  آمرزش خواهى مى

                                                 
 ، چاپ دار الکتب االسالميه آمده است. م.35، ج 70امالى صدوق و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  190و  189اين روايت در صفحات  .1
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( در خبر مفصل ديگرى آمده است كه پيامبر )ص( فرمودند: اى عمار! فرشتگان افق را آكنده 1)

اى بهشتى گسترده شد و ساختند و براى فاطمه درى از بهشت گشوده شد و براى او فرشى از فرشه

يى از  و گور او روضه 1براى او از گل و ريحان بهشت فرستاده شد كه روح و ريحان و جنة نعيم است

 2 رياض بهشت است.

ما در باب تولد و مبعث پيامبر )ص( هم مطالبى كه داللت بر ايمان ابو طالب داشت آورديم و هر كس 

 تواند به آنجا مراجعه كند. بخواهد مى

 س سیزدهم در تولد بانوى بانوان فاطمه زهرا )ع(مجل

( بدان كه فاطمه زهرا پنج سال پس از مبعث و سه سال پس از معراج متولد شده است و هشت سال 3) 

با رسول خدا )ص( در مکه بوده و سپس به مدينه هجرت كرده است و يك سال پس از آمدن به 

ا على )ع( ازدواج كرده است و به هنگام رحلت ترى شش ماه پس از آن ب مدينه و به روايت صحيح

 3 رسول خدا هيجده ساله بوده است و پس از رحلت پدرش هفتاد و دو روز زندگى كرده است.

 گويد: به امام صادق )ع( گفتم: والدت فاطمه )ع( چگونه بود؟ ( مفضل بن عمر مى4) 

او دورى گزيدند و به ديدنش فرمود: آرى، چون خديجه با رسول خدا ازدواج كرد، زنان مکه از 

كردند و  خواست به ديدن او برود او را منع مى دادند و اگر زنى مى رفتند و به او سالم نمى نمى

خديجه سخت اندوهگين شد و در عين حال بيشتر غم و اندوه او براى رسول خدا )ص( بود و همين 

كه هنوز در شکم مادر بود،  مان حالگفت و در ه مى  كه به فاطمه )ع( باردار شد، فاطمه با او سخن

داشت.  كرد و خديجه اين موضوع را از پيامبر پوشيده مى مادر را به صبر و شکيبايى سفارش مى

گويد. فرمود: اى خديجه! با  روزى رسول خدا )ص( وارد خانه شد و شنيد خديجه با كسى سخن مى

گويد و انس  و با من سخن مىگويى؟ گفت: با جنينى كه در شکم من است و ا چه كسى سخن مى
                                                 

 سوره پنجاه و ششم )واقعه( است. م. 89مأخوذ از آيه  .1
هاى خود او را، در بسيارى از منابع اهل سنت هم ضمن  موضوع دراز كشيدن پيامبر )ص( در گور فاطمه )رضی اهلل عنه( و كفن كردن با جامه .2

  تجليل از فداكاريهاى فاطمه آمده است.

اين  اسد الغابه ابن اثير. 5، جلد 517اصابه ابن حجر، و صفحه  4جلد  382ه صفحه و حاشي 380مثال، رك. به: ابن عبد البر، استيعاب، در صفحه  

، در هجرت به مدينه، فاصله ميان مکه و آن شهر را پياده پيموده است، درود و 10بانوى بزرگوار به نقل سبط ابن الجوزى در تذكرة الخواص، ص 

 رحمت خدا بر او باد.
، علميه اسالميه(. طبرسى هم در اعالم الورى 2، ج 355رت زهرا را پنج سال پس از مبعث نوشته است، )ص كلينى هم در اصول كافى تولد حض .3

 ترجمه آن( همين سال را برگزيده است ولى اقوال ديگرى هم گفته شده است. م. 221)صفحه 
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دهد كه جنين تو دختر من است و  میگيرد. فرمود: اى خديجه! اين جبريل است كه به من مژده  مى

پاك و فرخنده است و خداوند متعال نسل مرا از او قرار داده است و گروهى از فرزندان او پيشوايان 

 خواهند بود.هاى خداوند بر زمين پس از پايان يافتن پيامبرى  و خليفه

( خديجه همچنين دوران باردارى خود را گذراند و چون هنگام زايمان او نزديك شد، به گروهى 1) 

از زنان قريش و بنى هاشم پيام داد: پيش من آييد و قابلگى مرا بر عهده بگيريد. آنان پيام دادند كه تو 

الب كه فقير و مستمند است، از سخن ما سرپيچى كردى و آن را نپذيرفتى و با محمد، يتيم ابو ط

آييم و كمکى نخواهيم كرد. خديجه از اين پيام اندوهگين شد. در  ازدواج كردى. ما پيش تو نمى

همان حال چهار زن گندمگون بلند قامت كه شبيه به زنان بنى هاشم بودند، پيش او آمدند. خديجه 

هگين مباش. ما فرستادگان نخست از ديدن ايشان ترسيد. يکى از آنان گفت: اى خديجه! اندو

ام و اين آسيه دختر مزاحم و همدم و نديم تو در بهشت  پروردگار تو و خواهران تو هستيم. من ساره

است. اين هم مريم دختر عمران و اين هم كلثوم خواهر موسى بن عمران است. خداوند ما را پيش تو 

سمت راست خديجه و ديگرى سمت چپ دار كارهاى تو باشيم. يکى از ايشان  فرستاده است تا عهده

او و يکى پشت سرش و ديگرى پيش رويش نشستند و خديجه فاطمه )ع( را پاك و پاكيزه زاييد و 

هاى مکه و همه خاور و باختر زمين  چون فاطمه به زمين رسيد، نور و پرتوى از او سر زد و تمام خانه

مدند كه همراه هر يك طشتى و ابريقى از آن پرتو روشن شد و ده تن از فرشتگان )حور العين( آ

آكنده از آب كوثر بود. زنى كه برابر خديجه نشسته بود، آب كوثر را گرفت و فاطمه )ع( را با آن 

شست و دو جامه سپيد كه از شير سپيدتر و از مشك خوشبوتر بود آوردند و فاطمه )ع( را در آن 

بگويد و فاطمه به سخن آمد و گفت: شهادت و پيچيدند. آنگاه همان بانو از فاطمه )ع( خواست سخن 

دهم كه خدايى جز پروردگار يگانه نيست و پدرم رسول خدا و سرور پيامبران است و  گواهى مى

و سپس به آن چهار بانو سالم  هاى پيامبرانند، ترين نوه شوهرم سرور اوصياء است و فرزندانم گزيده

آن زنان به فاطمه )ع( لبخند زدند و آنان و فرشتگان و  داد و نام هر يك از ايشان را بر زبان آورد و

ساكنان آسمانها به يك ديگر مژده دادند و در آسمان پرتوى رخشنده آشکار شد كه فرشتگان پيش از 

آن آن را نديده بودند و آن چهار بانو به خديجه گفتند: اى خديجه! اين دختر پاك و پاكيزه و 

نسل آن بركت و فرخندگى داده شده است. خديجه شاد و خندان فرخنده خود را بگير كه در آن و 

فرزند خويش را در آغوش گرفت و پستان خود را كه پر شير شده بود در دهانش نهاد و فاطمه )ع( 
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كه كودكان ديگر رشد  -كرد و در هر ماه به اندازه يك سال در هر روز به اندازه يك ماه رشد مى

 1 كرد. رشد مى -كنند مى

اى نفس صبر و شکيبايى كن هر چند كه به فاطمه دختر رسول خدا و دو پسرش ظلم و ستم ( »1) 

شد. اين همان بانوى بزرگوارى است كه احمد مختار )ص( پدر اوست و جبريل كه امين خداوند است 

او را پرورش داده است. خداوند متعال فاطمه را از گناه و شك و ترديد پاك فرموده است و او را 

 «و تزكيه كرده است. تصفيه

 مجلس چهاردهم در ازدواج فاطمه )ع(

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: مدتى بود كه قصد ازدواج و خواستگارى از فاطمه دختر 3) 

ديدم كه به پيامبر  محمد را كه درود خداوند بر آن دو باد داشتم، ولى اين گستاخى را در خود نمى

نديشه در دل من بود، تا آنکه يك بار كه به حضور پيامبر رسيدم، )ص( بگويم. شب و روز اين ا

 فرمودند: اى على! آيا با ازدواج موافقى؟

خواستند يکى ديگر از زنان قرشى را براى من بگيرند و  گفتم: رسول خدا خود داناترند. پيامبر قبال مى

دانستم كه ناگاه  هم نمى من هم بيم آن را داشتم كه فاطمه را از دست بدهم. مدتى گذشت و چيزى

 فرستاده رسول خدا آمد و مرا احضار كرد و گفت:

گويد: من شتابان به  میايم. على )ع(  با شتاب بيا، و پيامبر را هيچ گاه به شادى و خرمى امروز نديده

 شان چشم ايشان به من افتاد، چهره  حضور آن حضرت رفتم و ايشان در حجره ام سلمه بودند و چون

و چنان لبخند زدند كه من درخشش و سپيدى دندانهاى ايشان را ديدم، و فرمودند: اى على!  شاد شد

مژده بده كه خداوند آنچه را در باره ازدواج تو در نظر داشتم كفايت فرمود. گفتم: اى رسول خدا! 

اين موضوع چگونه است؟ فرمود: جبريل )ع( پيش من آمد و از سنبل و نيلوفر بهشت همراهش بود 

 كه به من داد. گرفتم و بوييدم و گفتم: مناسبت اين سنبل و نيلوفر چيست؟ گفت:

خداوند به ساكنان و فرشتگان بهشت فرمان داده است تمام بهشت و درختان آن را بيارايند و كاخهاى 

آن را آرايش و زيور دهند و به نسيم بهشتى فرمان داده است كه انواع عطر و بوى خوش برافشاند و 

                                                 
 593ن ابيات افزوده فتال است. رك. به: صفحه حديث اول مجلس هشتاد و هفتم امالى صدوق است كه بدون هيچ كم و بيشى نقل شده است. اي .1

، 2يى، چاپ كتابفروشى اسالميه تهران و نخستين حديثى است كه در باب والدت آن حضرت در بحار االنوار، ص  امالى همراه با ترجمه آقاى كمره

 ، چاپ مکتبة االسالميه آمده است. م.43ج 
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هاى طه و طسم و يس و حمعسق را بخوانند و سروشى از عرش ندا  وران فرمان داده است سورهبه ح

گيرم كه فاطمه دختر محمد )ص(  داد كه امروز روز جشن على بن ابى طالب است و شما را گواه مى

ه را به ازدواج على درآوردم و آن دو را براى يك ديگر پسنديدم. آنگاه خداوند ابرى را برانگيخت ك

سپيد بود و از مرواريد و زبرجد و ياقوتهاى بهشت نثار كرد و فرشتگان برخاستند و گل افشاندند و 

سنبل و نيلوفر بهشتى نثار كردند و اين سنبل و نيلوفر از همان گلهاست. سپس خداوند متعال به يکى از 

بخواند و او  فرشتگان بهشت كه نامش راحيل و از همه فرشتگان سخنورتر است فرمان داد خطبه

يى نشنيده بودند. سپس سروشى بانگ  يى خواند كه مردم زمين و ساكنان آسمان چنان خطبه خطبه

برداشت كه اى فرشتگان و ساكنان بهشت من! به على بن ابى طالب محبوب محمد )ص( و به فاطمه 

ن و مرد را ترين ز دختر محمد )ص( شادباش بگوييد كه من بر آن دو بركت دادم. همانا من محبوب

 پس از پيامبران و رسوالن به ازدواج يك ديگر درآوردم.

راحيل عرض كرد: پروردگارا! چه بركتى بيش از اين بركت كه در بهشت خود براى آنان قرار 

اى؟ حق تعالى فرمود: يکى از بركتهاى من بر آن دو اين  بينيم به آنان عنايت فرموده اى و مى داده

نگ و يك دلند و آن دو را بر خلق خود حجت قرار دادم و سوگند به است كه در محبت من هماه

عزت و جالل خودم از آن دو خلقى را برآورم و فرزندانى به وجود آورم كه گنجورهاى دانش و فرا 

خوانندگان به سوى دين و آيين من خواهند بود و پس از پيامبران و رسوالن، آنان را حجت قرار 

 كنم. ق خويش احتجاج مىام و به آنان با خل داده

( آنگاه پيامبر فرمودند: اى على! مژده باد بر تو كه خدايت چنين كرامتى ارزانى داشته كه به هيچ 1) 

آورم به همان گونه كه  ازدواج تو درمى  كس مانند آن را عرضه نفرموده است. من دختر خود را به

ان چيزى را كه خداوند پسنديده است خداى رحمان او را به ازدواج تو درآورده است و من هم هم

پسندم. اكنون مواظب همسر خويش باش كه تو نسبت به او از من سزاوارترى. جبريل به من خبر  مى

داد كه بهشت مشتاق شما دو تن است و اگر چنين نبود كه خداوند مقدر فرموده است كه حجتهاى 

آورد و شما را به بهشت  میود را از شما بوجود آورد، هر آينه تقاضاى بهشت و ساكنان آن را بر خ

كرد. اى على! تو چه نيکو برادرى و چه نيکو دامادى و چه نيکو دوستى هستى و همين  منتقل مى

گويد من گفتم: اى  افتخار براى تو بس است كه خداى از تو راضى و خشنود است. على )ع( مى

سول خدا! آيا قدر من بدان جا رسيده است كه نام من در بهشت برده شود و خداوند نزد فرشتگان ر
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ازدواج مرا طرح فرمايد؟ پيامبر فرمودند: خداوند متعال چون بخواهد دوست خود را گرامى دارد، او 

براى  دارد كه هيچ چشمى چنان نديده و هيچ گوشى چنان نشنيده است و خداوند را چنان گرامى مى

خدايا به من بياموز كه سپاسگزار نعمتى »تو چنين برگزيده است. على )ع( اين آيه را تالوت فرمود: 

 2 و پيامبر )ص( آمين فرمودند. 1« اى باشم. كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشته

درهم  ( حسين بن على )ع( فرموده است: چون كابين و مهريه فاطمه )ع( را كه چهار صد و هشتاد1) 

بود على )ع( آورد، پيامبر فرمان دادند دو سوم آن به مصرف خريد بوى خوش و عطر برسد و يك 

سوم آن را جامه بخرند و هنگامى كه عروسى كردند، بستر و فراش آنان پوست گوسپندان قربانى 

 3 رسول خدا )ص( بود و بالشى از چرم كه آن را از ليف خرما آكنده بودند.

 ن جعفر )ع( نقل شده است كه روزى رسول خدا )ص( نشسته بودند.( از موسى ب2) 

يى پيش ايشان آمد كه بيست و چهار چهره داشت. پيامبر فرمودند: اى محبوب من  ناگاه فرشته

 نام من محمود است و جبريل! من ترا به اين صورت نديده بودم. فرشته گفت: من جبريل نيستم.

ر را به همسرى نور درآورم. پيامبر پرسيدند: چه كسى را به خداوند مرا گسيل فرموده است تا نو

ازدواج چه كسى؟ گفت: فاطمه را به همسرى على. و چون آن فرشته خواست برود و پشت كرد، ميان 

محمد رسول خداست و على وصى اوست. پيامبر فرمودند: اين نوشته از  هايش نوشته شده بود: شانه

ه شده است؟ گفت: بيست و دو هزار سال پيش از آنکه خداوند آدم هاى تو نوشت چه زمانى ميان شانه

 4 را بيافريند.

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: روزى ام ايمن به حضور پيامبر )ص( رسيد و در چادر 1) 

خود چيزى داشت. پيامبر )ص( پرسيدند: اى ام ايمن! چه چيزى همراه دارى؟ گفت: فالن دختر را 

د چيزى بر او نثار كردند و من از آنچه بر او نثار كردند برداشتم. سپس ام ايمن كردن عروس مى

گريست و گفت: اى رسول خدا! شما فاطمه را عروس كردى و چيزى بر او نثار نفرمودى. پيامبر 

گويى؟ همانا خداوند متعال چون فاطمه را به همسرى على  فرمودند: اى ام ايمن! چرا سخن بيهوده مى
                                                 

 .سوره چهل و ششم )احقاف( است. م 15بخشى از آيه  .1
، همراه با ترجمه( آمده است، و با دو سلسله سند در عيون اخبار الرضا 558نخستين حديثى است كه در مجلس هشتاد و سوم امالى صدوق )ص  .2

 ، مراجعه فرماييد. م.43، ج 103هم آمده است و براى اطالع بيشتر از منابع ديگر به بحار االنوار، ص 
 ، آمده است. م.43، ج 104ميرى به نقل مرحوم مجلسى در بحار، ص نظير اين روايت در قرب االسناد ح .3
 شمسى، آمده است. م. 1361، چاپ 104با ذكر سلسله كامل سند در معانى االخبار صدوق، ص  .4
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به درختان بهشت فرمان داد بر ساكنان بهشت از زيورها و ياقوت و زمرد و مرواريد و درآورد، 

استبرق نثار كنند و آنان آنچه خارج از شمار است براى خود برگرفتند و خداوند درخت طوبى را 

 1 كابين فاطمه )ع( قرار داد و آن را در خانه على )ع( در بهشت مستقر فرمود.

رساند و  يى پيش من آمد و گفت: اى محمد! خدايت بر تو سالم مى ند: فرشته( پيامبر )ص( فرمود2) 

فرمايد من فاطمه را به همسرى على درآوردم، او را به ازدواج على درآر. به درخت طوبى فرمان  مى

داده شد كه در و ياقوت و مرجان برافشاند و ساكنان آسمانها از اين موضوع شاد مانند و به زودى دو 

فاطمه متولد مى شوند كه دو سرور جوانان بهشت خواهند بود و مردم بهشت به آنان آراسته پسر از 

 2 تر پيشينيان و آيندگانى. اى محمد! بر تو بشارت و مژده باد كه گزينه شوند. مى

است: اگر خداوند على بن ابى طالب را نيافريده بود، هرگز براى فاطمه  ( و رسول خدا فرموده1)

 3 شد. يى پيدا نمى همسر شايسته

( و روايت شده است كه پيامبر )ص( از جمله چيزها كه به فاطمه جهاز داده بود، ريسمانى و 2) 

 مشکى و تشکى بود كه از اذخر )گياهى خوشبو، كندر و سپنج( انباشته بود.

و در ( به رسول خدا )ص( گفته شده: از ميزان مهريه و كابين زهرا در زمين آگاه شديم. مهريه ا3) 

آيد بپرسيد و آنچه را كه به  آسمانها چيست؟ فرمودند: آنچه را كه براى شما مهم است و به كار مى

آيد. فرمود: در آسمان  آيد رها كنيد. گفته شد: اين از مواردى است كه ما را به كار مى كار شما نمى

و فرزندانش خشمگين  يك پنجم زمين مهريه و كابين فاطمه قرار داده شده است. هر كس نسبت به او

 4 و دشمن باشد تا روز قيامت راه رفتن بر زمين بر او حرام است.

گويد: شب زفاف و عروسى فاطمه )ع( پيامبر )ص( پيشاپيش آن بزرگوار و جبريل  ( ابن عباس مى4) 

كردند و تسبيح و  از سمت راست و ميکال از سمت چپ و هفتاد هزار فرشته از پشت سرش حركت مى

 5 كردند تا سپيده دميد. مىتقديس 

 «سالم بر آن پاك پاكيزه شده فاطمه و سالم بر فرزندانش كه ستارگان تابانند.»شعر: 

                                                 
 . م.43، ج 99ص براى اطالع بيشتر، رك. به: بحار االنوار  در امالى صدوق و تفسير عياشى، به نقل مرحوم مجلسى از آن دو منبع آمده است. .1
 قمرى، قم، آمده است. م. 1377، چاپ 2، ج 27با ذكر سلسله اسناد در عيون اخبار الرضاى صدوق، ص  .2
 . م.124اين حديث در منابع اهل سنت هم آمده است، از جمله در كنوز الحقائق مناوى، ص  .3
 است. م. ، آمده43، ج 113به نقل از مناقب ابن شهر آشوب در بحار االنوار، ص  .4
 ذخائر العقبى. م. 32تاريخ بغداد و صفحه  5جلد  7اين روايت در منابع اهل سنت هم همين گونه آمده است، از جمله در صفحه  .5
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 خطبه پیامبر )ص( هنگام ازدواج فاطمه و على )ع(

پرستند و  ( سپاس و ستايش خداوندى را كه همه صفاتش ستوده است. او را در قبال قدرتش مى6) 
ذابش بايد بيم داشت و به پاداشهايى كه پيش اوست همگان راغب هستند. فرمانش مطاع است و از ع

فرمانش در آسمان و زمين كه از آن اوست روان است. پروردگارى كه خلق را با قدرت خويش 
آفريده است و احکام خود را مخصوص ايشان قرار داده و آنان را با پيامبر خويش عزت بخشيده 

 ه است.خود گرامى داشت  است و با دين

و سپس همانا كه خداوند زناشويى را موجب پيوستگى نسبها و آن را امرى الزم قرار داده است و 
 ارحام را به آن وسيله پيوسته به يك ديگر فرموده و بر همگان آن را واجب فرموده است.

ن آنان و او خداوندى است كه آدمى را از آب آفريده و ميا»فرمايد:  ( و خداوند متعال چنين مى1) 
 1 «خويشى و بستگى ازدواج را قرار داد و خداى تو بر هر كارى تواناست.

درى و هر قدرى را پيوندد و هر قضا را ق ( فرمان خداوند به قضاى او و قضاى او به قدر او مى2) 
فرمايد و اصل كتاب  خواهد پايدار مى خواهد محو وآنچه را مى خداوند آنچه را مى»مدتى معين است.

و سپس همانا پروردگار من به من فرمان داده است كه فاطمه را به ازدواج على بن ابى  2 «وست.پيش ا
طالب در آورم و همانا كه من فاطمه را به مهريه چهار صد مثقال نقره، در صورتى كه على هم به اين 

رى فرستاده مهريه راضى باشد، به ازدواج على درآوردم. در آن هنگام پيامبر على را براى انجام كا
بود. آنگاه رسول خدا )ص( دستور فرمود طبقى خرما آوردند و پيش ما نهادند و فرمود: برداريد و 

داشتيم، على )ع( آمد. پيامبر )ص( به روى او لبخند  بخوريد و در همان حال كه ما از آن خرما برمى
تو درآوردم و او را در زد و فرمود: اى على! پروردگارم به من دستور فرمود فاطمه را به همسرى 
آوردم. گفت: اى رسول قبال چهار صد مثقال نقره در صورتى كه تو راضى باشى، به همسرى تو در

خاك نهاد و سجده كرد و چون به درگاه خداوند متعال پيشانى برخشنودم و براى سپاس خدا! راضى و
ده و مبارك گرداند و شما سر از خاك برداشت، پيامبر )ص( فرمودند: خداوند بر شما دو نفر فرخن

( و روايت شده است 3) 3 را كامياب و سعادتمند قرار دهد و از شما فرزندان پاكيزه بسيار پديد آورد.
 تر است. بوده است و اين از همه رواياتى كه نقل كرديم صحيح  كه مهريه فاطمه )ع( پانصد درهم

                                                 
 سوره بيست و پنجم )فرقان(. م. 54بخشى از آيه  .1
 سوره سيزدهم )رعد(. م. 39بخشى از آيه  .2
و  2، ج 183م آمده است، در منابع اهل سنت هم نقل شده است. از جمله در رياض النضرة، ص اين خطبه كه همين گونه در كشف الحق عالمه ه .3

كتاب فضائل الخمسه من الصحاح  2جلد  134و  133و براى اطالع بيشتر رك. به: صفحات  84و صواعق ابن حجر، ص  29ذخائر العقبى، ص 

 السته، اثر ارزشمند استاد سيد مرتضى فيروزآبادى. م.
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آن كسى كه در  ه فداى او گردم؟ گفتم:گفت: چه كسى در بستر و به جاى پيامبر خفته است ك( »1) 

دشواريها پايدارترين خلق خداوند است. گفت: فاطمه زهرا را به همسرى چه كسى دادند؟ گفتم: به 

 1 «اند و چه آنان كه كفش بر پا دارند. بهترين خلق خدا. چه آنان كه پابرهنه

 مجلس پانزدهم در مناقب فاطمه )ع(

اوست كه دو دريا را بهم درآميخت، و ميان آن دو برزخ و »ن آيه ( امام صادق )ع( در تفسير اي3) 

فرموده است: على و فاطمه دو درياى ژرف  2 «كنند. يى است كه تجاوز به حدود يك ديگر نمى فاصله

كند و از ميان آنان لؤلؤ و مرجان يعنى حسن و حسين )ع( به  هستند كه هيچ كدام بر ديگرى ستم نمى

 3 آيد. دست مى

اند: چون خداوند بهشت را آفريد، آن را از نور عرش خويش آفريد. سپس  رسول خدا فرموده( 4) 

بخشى از آن نور را گرفت كه يك سوم آن به من و يك سوم آن به فاطمه و يك سوم آن به على و 

دوستداران او اختصاص يافت. هر كس چيزى از آن نور به او رسيده باشد به دوستى خاندان محمد 

ماند و  شود و به هر كس از آن نور نرسيده باشد از محبت و دوستى ايشان باز مى نمايى مى)ص( راه

 شود. گمراه مى

( امام صادق )ع( فرموده است: براى فاطمه )ع( در پيشگاه خداى عز و جل نه نام است، فاطمه، 5) 

 صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه، محدثه و زهرا.

دانى معنى فاطمه چيست؟ و فرمود: يعنى از شر و بدى باز داشته شده است.  يا مى( سپس فرمود: آ1)

كرد تا روز قيامت بر روى زمين براى او همسرى شايسته  و فرمود: اگر امير المؤمنين با او ازدواج نمى

 4 شد، از آدم )ع( گرفته تا ديگران. يافت نمى

                                                 
بحار االنوار  43جلد  136تا  93ى اطالع بيشتر از روايات مربوط به ازدواج فرخنده حضرت زهرا و حضرت امير در منابع شيعى به صفحات برا .1

فضائل الخمسه مراجعه شود كه از كتابهاى مختلف قبل و بعد از قرن پنجم و تأليف  2جلد  149تا  130چاپ جديد و در منابع اهل سنت به صفحات 

لواعظين شواهد مختلف آورده شده است. در برخى از كتابهاى كهن اهل سنت، مثل مناقب خوارزمى )اخطب خوارزم( در اين مورد فصل روضة ا

 به اين موضوع اختصاص دارد. م. 257تا صفحه  241يى نوشته شده است و از صفحه  جداگانه
 سوره پنجاه و پنجم )الرحمن(. م. 22و  20، 19آيات  .2
، 265، چاپ بيروت آمده است و براى اطالع بيشتر از اين روايت و روايات ديگر به تفسير برهان، ص 10و  9، ج 201ر مجمع البيان، ص در تفسي .3

 ، مراجعه شود. م.4ج 
 ت. م.، نقل شده اس43، ج 10اين روايت در امالى و علل الشرائع و خصال صدوق آمده و به نقل از اين سه كتاب در بحار االنوار، ص  .4
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يى  ا رسد، دخترم فاطمه در حالى كه سوار بر ناقهاند: چون روز قيامت فر ( و پيامبر )ص( فرموده2) 

كه دو پهلوى آن آراسته است و لگام آن از مرواريد تازه و پاهاى آن از  -هاى بهشتى است از ناقه

يى از نور است  آيد. بر او قبه مى -زمرد سبز و دم آن از مشك تازه و دو چشمش از ياقوت سرخ است

شود. درون آن قبه از عفو خدا  و از بيرون آن درونش ديده مى شود كه از درون، بيرونش مشاهده مى

و برون آن آكنده از رحمت خداوند است. بر سرش تاجى از نور است كه هفتاد پايه دارد و هر 

درخشد. هفتاد  اش آراسته به مرواريد و ياقوت است و همچون ستاره درخشانى در افق آسمان مى پايه

كنند و جبريل لگام  فتاد هزار فرشته از جانب چپ او حركت مىهزار فرشته از جانب راست و ه

دهد كه چشمهاى خود را فرو بنديد تا فاطمه دختر  اش را در دست دارد و با صداى بلند ندا مى ناقه

بندند تا  محمد )ص( بگذرد و در اين هنگام همگان، حتى پيامبران و رسوالن و شهيدان چشم فرو مى

 گويد: اندازد و مى اش فرو مى رسد، خويش را از ناقه ل عرش خدا مىفاطمه بگذرد و چون مقاب

اند، حکم فرماى. خدايا! ميان من و كسانى كه  پروردگارا! ميان من و كسانى كه به من ستم كرده

رسد كه اى محبوب  فرزندان مرا كشتند، حکم فرماى. در اين هنگام از سوى خداوند جل جالله ندا مى

خواهى بخواه تا برآورده شود و شفاعت كن تا شفاعت تو  من! هر چه مى من و اى دختر محبوب

دهم. فاطمه )ع( عرض  پذيرفته شود و سوگند به عزت و جالل خودم ستم هر ستمگرى را جزا مى

ام و در مورد  كند: پروردگارا! در باره فرزندان و ذريه خودم و شيعيان خودم و شيعيان ذريه مى

رسد: ذريه  ام تقاضاى شفاعت دارم. از جانب حق تعالى ندا مى اران ذريهدوستداران خودم و دوستد

فاطمه و شيعيان و دوستداران او و دوستداران ذريه او حاضر شوند. آنان در حالى كه فرشتگان رحمت 

كند و ايشان را به بهشت  فاطمه )ع( پيشاپيش آنان حركت مى آيند و اند پيش مى ايشان را احاطه كرده

 1 برد. مى

اند فاطمه بانوى بانوان بهشت است، آيا منظور  ( به امام صادق )ع( گفته شد: اينکه پيامبر فرموده1) 

نسبت به زنان روزگار خودش هست؟ فرمود: اين معنى در مورد مريم )ع( است و فاطمه بانوى بانوان 

 2 بهشت است، از اول تا آخر.

                                                 
 ، نقل شده است. م.43، ج 219اين روايت در امالى صدوق آمده است و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  .1
 ، نقل شده است. م.43، ج 21با توضيح بيشترى در امالى صدوق آمده است و به نقل از آن در بحار، ص  .2
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گيرد و براى  میه خداوند براى خشم تو خشم اند: اى فاطمه! همانا ك ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 1شود.  خشنودى تو خشنود و راضى مى

اين جوانان از  به حضور امام صادق )ع( آمد و گفت: 2( و روايت شده است مردى به نام سندل3) 

كنند. امام صادق پرسيدند: مثال چه چيزى؟ گفت: از قول شما نقل  قول شما احاديث عجيب نقل مى

گيرد و از رضا و خشنودى او خشنود  اى، خداوند از خشم فاطمه خشم مى براى آنان گفتهكنند كه  مى

كنيد كه خداوند  شما ضمن روايات خودتان روايت نمىندل! مگرشود. حضرت صادق فرمود:اى س مى

آرى  شود؟ گفت: گيرد و به سبب خشنودى او خشنود مى به سبب خشم بنده مؤمن خود، خشم مى

نيم. امام صادق )ع( فرمود: اگر فاطمه مؤمن باشد كجاى اين روايت عجيب است ك چنين روايت مى

كه خداوند براى غضب فاطمه)ع( به غضب آيد و براى خشنودى او خشنود شود؟ سندل تصديق كرد 

 3 «داند پيامبرى خويش را كجا قرار دهد. خداوند مى»و گفت: آرى 

فرماييد مريم )ع(  شنويم مى تول يعنى چه؟ كه مى( روايت است كه از پيامبر )ص( پرسيده شد: ب4) 

حيض نبيند، زيرا اين موضوع در دختران   بتول است و فاطمه )ع( بتول است. فرمودند: يعنى زنى كه

 4 پيامبران ناخوشايند است.

اند: چون به آسمان برده شدم جبريل دستم را گرفت و وارد بهشت كرد و از رطب  ( پيامبر فرموده1) 

به من داد خوردم و مبدل به نطفه شد و چون به زمين برگشتم، با خديجه همبستر شدم و او به بهشتى 

 5بويم.  شوم، دخترم را مى فاطمه باردار شد. فاطمه انسيه حوراست و من هر گاه مشتاق بوى بهشت مى

دگان، و هر گاه اند: فاطمه بانوى بانوان تمام جهان است، از پيشينيان و آين ( و پيامبر )ص( فرموده2) 

فرستند و با او  پردازد هفتاد هزار فرشته مقرب به او درود مى در محراب عبادت خويش به عبادت مى

اند سخن مى گويند كه اى فاطمه! همانا خدايت ترا برگزيده و پاك  همان گونه كه با مريم سخن گفته

                                                 
، آمده است. اين موضوع در منابع اهل سنت هم مکرر در مکرر 43، ج 19ار، ص در عيون اخبار الرضاى صدوق آمده است و به نقل از آن در بح .1

جلد چهارم اصابه ابن حجر  378، صفحه 351و مناقب ابن مغازلى شافعى، صفحه  153، ص 3آمده است. رك. به: مستدرك حاكم نيشابورى، ج 

 عسقالنى. م.
، هم به همين صورت آمده، ولى در متن 3، ج 223مجمع الرجال قهپايى، ص در امالى صدوق نام اين شخص به صورت صندل ضبط است و در  .2

 روضة الواعظين با سين آمده است. م.
 سوره ششم )انعام(. م. 124بخشى از آيه  .3
 شمسى آمده است. م. 1361، چاپ 64بخشى از روايتى است كه تمام آن در معانى االخبار صدوق، ص  .4
 ، آمده است. م.43، ج 4اخبار الرضاى صدوق و علل الشرائع و به نقل از آنها در بحار، ص  اين روايت در امالى و عيون .5
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ص( به على )ع( رو كردند و كرده است و بر همه زنان جهانيان برترى داده است. آنگاه پيامبر )

فرمودند: اى على! همانا فاطمه پاره تن من و نور چشم و ميوه دل من است. هر چه او را اندوهگين 

كند و او نخستين كس از افراد خاندان  سازد و آنچه او را شاد كند مرا شاد مى كند مرا اندوهگين مى

 1 نيکويى كن. من است كه به من ملحق خواهد شد. پس از من نسبت به او

پس از آنکه به فرمان فاطمه زهرا شوهر گراميش او را همراه دو »( شاعر چنين سروده است: 3) 

فرزندش غسل داد، جسدش را كنار بقيع آورد و بر آن نماز گزارد و دفن كرد. هيچ كس از آن گروه 

رد. فردا صبح آن قوم بر او نماز نگزاردند و از آن كار، على )ع( جلوگيرى كرد و او را به خاك سپ

دانستند كجا دفن شده است. گفتند: اى پدر دو نوه رسول خدا! فاطمه  به حضور على رسيدند و نمى

بينيم؟ فرمود: به مصطفى )ع( ملحق شد و آنان از پوشيده داشتن اين موضوع  چه شد كه او را نمى

 «نسبت به على آكنده از خشم و كين شدند.

 فاطمه )ع(رت حض شهادتمجلس شانزدهم در 

 گويد: فاطمه )ع( آمد و راه رفتن او چون راه رفتن پيامبر )ص( بود. ( عايشه مى2) 

پيامبر فرمودند: دخترم! خوش آمدى و او را سمت راست يا چپ خود نشاند و آهسته سخنى به او 

گفت كه گريست. پس از آن آهسته سخن ديگرى به او گفت كه خنديد. من به فاطمه )ع( گفتم: 

يامبر سخنى به تو فرمود كه گريستى و سپس حديث ديگرى آهسته فرمود كه خنديدى. هرگز چون پ

ام. فاطمه فرمود: اكنون راز پيامبر را آشکار  امروز شادى و اندوهى اين چنين پيوسته از تو نديده

ن سازم. چون پيامبر رحلت فرمود، فاطمه گفت: پيامبر نخست كه پوشيده با من سخن گفت چني نمى

كرد و امسال دو مرتبه آن را بر من عرضه  فرمود كه جبريل هر سال يك بار قرآن را به من عرضه مى

كنم كه مرگ من فرا رسيده است و تو هم نخستين كس از خاندان منى  داشته است و چنين احساس مى

تم. روم و به همين سبب گريس كه به من ملحق خواهى شد و من خوب كسى هستم كه پيش از تو مى

شوى كه بانوى بانوان اين امت يا بانوى بانوان مؤمن باشى؟ و بدين  سپس فرمودند: آيا خشنود نمى

 2 سبب خنديدم.

                                                 
 ، نقل شده است. م.43، ج 24ضمن روايت مفصلى در امالى صدوق آمده است كه تمام آن در بحار، ص  .1
هم مکرر نقل شده است. براى اطالع رك. به: صحيح اين روايت كه با اختالف لفظى اندك در منابع مختلف شيعى آمده است، در منابع اهل سنت  .2

كتاب فضائل الخمسه من الصحاح السته آمده  3جلد  157، و به صحيح بخارى، كتاب بدء الخلق و منابع ديگرى كه در صفحه 2، ج 319ترمذى، ص 

شده است و از جمله احاديث متواتر در فضيلت مناقب ابن مغازلى هم مراجعه كنيد كه موارد ديگرى هم معرفى  362است و عالوه بر آن به صفحه 

 زهراى اطهر سالم اهلل عليه است. م.
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( و روايت شده است كه پس از رحلت پيامبر )ص( همواره بر سر فاطمه )ع( از شدت درد دستار 3) 

و شکسته بال و همواره گريان  بسته بود و از آن مصيبت، سخت ناتوان و نزار و اندوهگين و دل گرفته

شد. مخصوصا هر گاه پيامبر )ص( را به خاطر  خود مى و با دلى سوزان بود. گاه گاه از خود، بى

آمدند و در آن هنگام اندوهش بيشتر  كرد كه پيامبر به ديدن او مى آورد و از ساعاتى ياد مى مى

فرمود: آن پدرى كه  نگريست و مى ىشد. گاه به حسن و گاه به حسين كه كنارش نشسته بودند م مى

كشيد و از همگان بر شما بيشتر محبت داشت و  داشت و مکرر بر دوش خود مى شما را گرامى مى

راجعون، به خدا سوگند   داد كه پياده بر روى زمين حركت كنيد كجاست؟ انا هلل و انا اليه اجازه نمى

بينم كه اين در را بگشايد و شما  او را نمى پدر بزرگ شما كه حبيب دل من بود از دست رفت و ديگر

كرد. سپس فاطمه )ع( سخت بيمار شد و چهل روز  را بر دوش كشد و حال آنکه اين كار را همواره مى

 بيمارى ادامه يافت تا رحلت فرمود، درودهاى خدا بر او باد.

ا احضار فرمود و ( و چون احساس به فرا رسيدن مرگ خويش كرد، ام ايمن و اسماء بنت عميس ر1) 

كنم كه  كسى دنبال على )ع( فرستاد و چون على )ع( آمد، به او گفت: اى پسر عمو! احساس مى

تر  مرگ من فرا رسيده است و چنانم كه ترديد ندارم به اينکه هر ساعت به پيوستن به پدرم نزديك

ت: اى دختر رسول على )ع( گف 1 كنم. شوم و اكنون به چيزهايى كه در دل دارم ترا وصيت مى مى

خواهى وصيت كن، و كنار بالين او نشست و هر كه را در خانه بود، از خانه بيرون  خدا! به آنچه مى

ام و از هنگامى كه با يك ديگر  دانى كه هرگز دروغ نگفته كرد. سپس فرمود: اى پسر عمو! مى

 ام. على فرمود: زندگى مشترك داريم با تو مخالفتى نکرده

ترسى كه  ه تو به احکام خدا داناتر و پرهيزكارتر و بهتر از آنى و بيشتر از آن از خدا مىپناه بر خدا ك

اى و مفارقت و از دست دادن تو بر من  من فرداى قيامت بتوانم بگويم كه مخالفتى با من روا داشته

ز سخت گران است، ولى افسوس كه از اين جدايى چاره نيست و به خدا سوگند با مرگ تو مصيبت ا

شود و مرگ تو و از دست دادن تو مصيبتى بسيار بزرگ است،  دست دادن پيامبر )ص( بر من تازه مى

ايم و اين مصيبت چه سخت و درد انگيز و  ولى همگان از خداييم و همگان به سوى او باز گردنده

جبران  دشوار و اندوه افزاست. و اين اندوهى است كه چيزى مايه تسکين آن نيست و هيچ چيز آن را
                                                 

يى  بحار االنوار آمده است ولى چند سطر اول آن نيامده است. ظاهرا نسخه 43جلد  192و  191با اينکه اين روايت از روضة الواعظين در صفحات  .1

 خه تفاوت داشته است. م.كه در اختيار مرحوم عالمه مجلسى بوده است با اين نس
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كند، و ساعتى هر دو گريستند و على )ع( سر فاطمه )ع( را بر سينه نهاد و گفت: به آنچه  نمى

خواهى وصيت كن كه به هر چه وصيت كنى رفتار خواهم كرد و فرمان ترا بر خواسته خود  مى

به تو دهم. فاطمه )ع( فرمود: خدايت پاداش نيکو دهاد و از سوى من هم بهترين پاداش را  ترجيح مى

كنم كه پس از من با دختر امامه ازدواج كنى كه  ارزانى فرمايد. اكنون اى پسر عمو! به تو وصيت مى

فرمود:  مى  او براى فرزندان من همچون خود من است و براى مردان از داشتن زن چاره نيست. على

كه فاطمه )ع( مرا به چهار چيز است كه مرا از انجام آن چاره نيست. يکى ازدواج با دختر امامه است 

كنم براى حمل جسد من تابوتى بسازى  آن وصيت كرده است. فاطمه )ع( سپس گفت: و وصيت مى

كه تصوير آن را ديدم و فرشتگان نشانم دادند. على گفت: چگونگى آن را توصيف كن، و فاطمه 

ود كه ساخته براى او توصيف كرد و على چنان تابوت و سريرى فراهم كرد، و اين نخست تابوتى ب

 شد و پيش از آن كسى چنان فراهم نساخته بود. فاطمه )ع( سپس فرمود:

كنم كه هيچ يك از اين كسان كه بر من ستم روا داشتند و حق مرا گرفتند، در تشييع  به تو وصيت مى

ام حاضر نشوند كه آنان دشمنان من و دشمنان رسول خدايند و اجازه مده كه هيچ يك از  جنازه

ايشان هم شركت كنند و چون چشمهاى مردم به خواب رفت و آرام گرفت، مرا در نيمه شب پيروان 

به خاك بسپار. و در اين هنگام فاطمه كه درودهاى خداوند بر او و پدرش و شوهرش و فرزندانش باد 

 رحلت كرد.

ن بانگ شيون ( همه مردم مدينه بانگ شيون برداشتند و زنان مدينه در خانه فاطمه جمع شدند و چنا1) 

و مردان اى بانوى ما، اى دختر رسول خدا! گفتند: مىزديك بود مدينه به لرزه درآيد، وبرداشتند كه ن

هم همچون موهاى يال اسب كه بر گردن آن جمع است به حضور على رسيدند كه نشسته بود و حسن 

يستند. در اين هنگام ام گر گريستند و مردم از گريه آن دو مى و حسين هم جلو پدر نشسته بودند و مى

كلثوم در حالى كه روبند بر چهره افکنده بود و ردايى بر خود پوشانده و دامن آن بر خاك كشيده 

گفت: اى پدر بزرگ جان، اى رسول خدا! اكنون ما ديگر ترا چنان از دست  شد بيرون آمد و مى مى

شستند و منتظر بودند كه جنازه داديم كه هرگز پس از آن ديدارى نخواهد بود. مردم جمع شدند و ن

را بيرون آورند و بر آن نماز بگزارند. ابو ذر از درون خانه بيرون آمد و گفت: برويد كه بيرون 

آوردن جنازه دختر رسول خدا )ص( به تأخير افتاد. مردم برخاستند و رفتند و چون شهر آرام گرفت 

عمار و مقداد و عقيل و زبير و ابو ذر و  و پاسى از شب گذشت، على و حسن و حسين عليهم السالم و
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سلمان و بريده و تنى چند از بنى هاشم و خواص دوستان على )ع( جنازه را بيرون آوردند و بر آن 

نماز گزاردند و در دل شب به خاك سپردند و على )ع( اطراف آرامگاه فاطمه )ع( صورت هفت گور 

نشود. برخى از خواص اصحاب على )ع( نقل ديگر هم پديد آورد تا آرامگاه آن حضرت شناخته 

آن را با ماله  اند كه على )ع( آرامگاه فاطمه )ع( را با سطح زمين يکسان و صاف قرار داد و كرده

 هموار و صاف فرمود، آنچنان كه كسى جاى آن را نشناسد.

پيامبر و منبر آن اند مرقد فاطمه زهرا )ع( در بقيع نيست، بلکه آرامگاهش در فاصله مرقد  ( و گفته1) 

اند ميان قبر و منبر من باغى از باغهاى  حضرت قرار دارد و به اين گفتار پيامبر )ص( كه فرموده

 1 اند مقصود مرقد فاطمه )ع( است. اند و گفته بهشت است استناد كرده

 ( و روايت شده است كه امير المؤمنين على )ع( هنگام دفن فاطمه )ع( چنين عرضه داشت:2) 

رسول خدا! درود و سالم بر تو باد، از سوى من به تو و از سوى دخترت كه در جوار تو فرود  اى» 

آمده است، و شتابان به تو ملحق شده است. اى رسول خدا! شکيبايى من از فراق اين دخترت كه 

برگزيده تو بود اندك شده و پايدارى من كم گرديده است، ولى براى من در تحمل درد بزرگ فراق 

تو و مصيبت بزرگ مرگ تو، مايه تسکين و دلدارى است. آه كه خود من ترا در آرامگاهت قرار  از

دادم و جان تو ميان سينه و گلوى من از تن تو بيرون شد و همه ما از خداييم و همانا كه ما به سوى او 

دانه و شب من گرديم. همانا امانت پس داده شد و گروگان باز پس گرفته شد، ولى اندوه من جاو برمى

يى را كه تو در آن اقامت  خوابى و بيدارى است تا آنگاه كه خداوند براى من هم خانه همراه با بى

دارى برگزيند. و هم اكنون دخترت به تو خبر خواهد داد و نيکو از او سؤال فرماى و اخبار را از او 

نشده است و بر هر دو تن  بپرس و حال آنکه هنوز از رحلت شما چيزى نگذشته و ياد شما فراموش

كننده با محبت، نه درود كسى كه خشمگين و رنجيده باشد. و اگر از  شما از من درود باد، درود وداع

گردم چنين نيست كه از دلتنگى برگردم و اگر بمانم از سوء ظن به آنچه خداوند به  اينجا برمى

 2 «شکيبايان وعده داده است نخواهد بود.

                                                 
شمسى حوزه، با ذكر سلسله سند، از قول حضرت صادق )ع( نقل شده است.  1361كتاب معانى االخبار صدوق چاپ  267اين موضوع در صفحه  .1

، )همراه با ترجمه آقاى دكتر سيد جواد مصطفوى( حديث ديگرى از حضرت رضا نقل شده است كه 2، ج 359ضمنا در اصول كافى، ص 

 اش دفن شده است و در توسعه مسجد نبوى به روزگار بنى اميه ضميمه مسجد نبوى شده است. م. اند: فاطمه )ع( در خانه فرموده
اين گفتار امير المؤمنين )ع( به هنگام دفن حضرت زهرا در اصول كافى با ذكر سلسله سند از قول حضرت امام حسين با سوز و گداز بيشتر و  .2

 642(. در نهج البالغه همين گونه آمده است و ظاهرا فتال از نهج البالغه نقل كرده است. رك. به: صفحه 2، ج 356ده است )ص اختالف الفاظ آم
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گويد: سه روز پيش از رحلت رسول خدا )ص( شنيدم به على بن ابى  هلل انصارى مى( جابر بن عبد ا1)

طالب )ع( چنين فرمودند: اى پدر دو ريحانه! ترا نسبت به اين دو ريحانه خودم از دنيا )حسن و حسين 

شود و خداوند بهترين جانشين  كنم كه به همين زودى دو ركن تو ويران مى عليهما السالم( سفارش مى

 اى تو خواهد بود.بر

و همين كه رسول خدا رحلت فرمودند على )ع( گفت: اين يکى از دو ركن من بود كه ويران شد، و 

 1 چون فاطمه )ع( رحلت كرد، فرمود: اين هم ركن دومى كه پيامبر )ص( خبر دادند.

مه )ع( را شب گويد: از امير المؤمنين على )ع( در باره اينکه چرا جنازه فاط ( اصبغ بن نباته مى2) 

اش  داشت به تشييع جنازه دفن كرده است پرسيدند. فرمود: او بر اين قوم خشمگين بود و خوش نمى

حاضر شوند و بر هر كس كه آن قوم را دوست بدارد حرام است كه بر جسد كسى از فرزندان فاطمه 

ب فاطمه زهرا را به گويد: چون على بن ابى طالب در نيمه ش . عبد الرحمن همدانى مى2نماز بگزارد 

براى هر اجتماع دو دوست جدايى است و هر »  خاك سپرد، كنار گور ايستاد و اين ابيات را فرمود:

اهميت است. و همانا از دست دادن من فاطمه را پس از احمد )ص(،  فراقى غير از مرگ كوچك و بى

شود و پس از من  فراموش مىدليل بر آنست كه دوستى دوام ندارد. به زودى ياد من و دوستى من هم 

 3« دوستى براى دوستى حديث خواهد گفت.

  مجلس هفدهم دو نواده پیامبر حسن و حسین علیهما السالم

( امام ابو محمد حسن بن على كه بر هر دو درود باد، شب نيمه رمضان سال سوم هجرت در مدينه 2) 

كه جبريل براى پيامبر  -حريرى از بهشت متولد شد. فاطمه )ع( روز هفتم تولد، در حالى كه او را در

                                                                                                                                                                      

شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم،  10جلد  265و به صفحه  193نهج البالغه، چاپ آقاى فيض االسالم، خطبه شماره 

 همان جلد. م. 288تا  266و به شرح مفصل آن در صفحات  195يالدى، خطبه م 1960مصر، 
 از قول حافظ ابو نعيم آمده است. م. 180، از امالى صدوق و در صفحه 43، ج 173با ذكر سلسله سند در بحار االنوار، ص  .1
 ، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب آمده است. م.43، ج 183در بحار، ص  .2
يت در علل الشرائع و امالى صدوق همين گونه آمده است. در منابع مختلف ديگر با كم و بيشيها و اختالفات لفظى آمده است. مثال در اين سه ب .3

نويسد: على )ع( به اين دو بيت تمثل جست. در شرح  ، چاپ دار النهضه مصر، دو بيت آمده و مى4، ج 30كشف الحق عالمه، در كامل مبرد، ص 

ميالدى، سه بيت آمده كه بيت اول آن متفاوت است و  1960، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر، 10، ج 288ابن ابى الحديد، ص نهج البالغه 

ديوان، چاپ ادبيه،  81يى نوزده بيتى آمده كه اين سه بيت هم از همان قصيده است. صفحه  سرانجام در ديوان منسوب به حضرت على )ع( قصيده

 آقاى محمد جواد نجفى. م.تهران، با ترجمه 
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پيچيده بود، به حضور پيامبر آورد و رسول خدا )ص( او را حسن نام گذاشتند و گوسپند  -آورده بود

 1 نرى براى او عقيقه فرمودند.

( امام ابو عبد اهلل حسين بن على كه بر هر دو درود باد، روز پنجشنبه يا سه شنبه پنجم شعبان سال 3) 

 2 هجرت، ده ماه و بيست روز پس از تولد برادرش متولد شد.چهارم 

دار قابلگى در تولد امام حسن و امام حسين بودم. همين كه  گويد: من عهده ( اسماء بنت عميس مى4) 

امام حسن متولد شد پيامبر آمدند و فرمودند: اى اسماء! پسرم را بياور. و من در حالى كه او را در 

ودم آوردم. پيامبر )ص( آن پارچه زرد را كنار افکند و فرمود: مگر به شما جامه زردى پوشانده ب

نگفته بودم كه نوزاد را در پارچه زرد نپيچيد؟ من حسن )ع( را در پارچه سپيدى پيچاندم و به پيامبر 

دادم و رسول خدا در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه فرمودند و سپس به على )ع( 

 گفتند:

گذارم، هر چند دوست  اى؟ گفت: اى رسول خدا! پيش از شما نامى بر او نمى چه نام گذاشته پسرم را

داشتم نامش را حرب بگذارم. پيامبر فرمودند: من هم پيش از آنکه پروردگارم او را نام گذارد بر او 

اعلى بر  گذارم. در اين هنگام جبريل فرود آمد و گفت: اى محمد! سالم بر تو. خداوند على نامى نمى

 فرمايد: رساند و مى تو سالم مى

منزلت على نسبت به تو همان منزلت هارون به موسى است، جز اينکه پس از تو پيامبرى نيست. نام 

اين پسرت را به نام پسر هارون بگذار. پيامبر فرمودند: اى جبريل! نام پسر هارون چيست؟ جبريل 

بى است. گفت: او را حسن نام بگذار، و پيامبر او را عر  گفت: شبّر است. پيامبر فرمودند: زبان من

حسن نام گذاشتند و روز هفتم تولدش او را با دو گوسپند نر سياه چشم عقيقه فرمودند و به قابله يك 

ران گوسپند و يك دينار پرداختند و سر كودك را تراشيدند و هموزن موهايش نقره صدقه دادند و 

خوشبو( ماليدند و فرمودند: اى اسماء! ماليدن خون بر سر نوزاد يى  سپس بر سر كودك خلوق )ماده

 از كارهاى دوره جاهلى است.

                                                 
قمرى، تهران، آمده است. در مورد تولد حضرت امام حسين )ع( تفاوتى در  1377، چاپ 169عينا و بدون هيچ تفاوتى در ارشاد شيخ مفيد، ص  .1

 شود و به هر حال گويا متن ارشاد مورد توجه كامل فتال نيشابورى بوده است. م. متن ارشاد و روضه ديده مى
قمرى، تهران، آمده است. در مورد تولد حضرت امام حسين )ع( تفاوتى در  1377، چاپ 169و بدون هيچ تفاوتى در ارشاد شيخ مفيد، ص عينا  .2

 شود و به هر حال گويا متن ارشاد مورد توجه كامل فتال نيشابورى بوده است. م. متن ارشاد و روضه ديده مى
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( هنگامى كه حسين پس از او )يك سال پس از او( متولد شد، پيامبر )ص( آمدند و فرمودند: اى 1) 

اذان و  اسماء! پسرم را بياور. كودك را در پارچه سپيدى پيچيدم و به ايشان دادم. در گوش راست او

گويد به پيامبر  در گوش چپش اقامه فرمودند. آنگاه كودك را در دامن نهادند و گريستند. اسماء مى

گريم. گفتم: اى رسول  گريى؟ فرمودند: بر اين پسرم مى گفتم: پدر و مادرم فداى تو باد، چرا مى

مگر و سركش او را خدا! او كه هم اكنون متولد شده است. فرمودند: اى اسماء! پس از من گروه ست

كشند. خداوند شفاعت مرا بهره ايشان نفرمايد. سپس فرمودند: اى اسماء! اين موضوع را به فاطمه  مى

اى؟  مگو كه تازه زايمان كرده است. سپس خطاب به على )ع( فرمودند: نام پسرم را چه گذاشته

مش را حرب بگذارم. پيامبر گيرم، گر چه دوست داشتم كه نا گفت: در نامگذارى او بر شما پيشى نمى

گيرم. جبريل فرود آمد و گفت: اى محمد  )ص( فرمودند: من هم در نامگذارى او بر خداى پيشى نمى

فرمايد منزلت على )ع( براى تو همچون منزلت  رساند و مى )ص(! خداوند على اعلى سالمت مى

ت را به نام پسر ديگر هارون هارون به موسى است، جز اينکه پس از تو پيامبرى نيست. نام اين پسر

 نامگذارى كن. پيامبر )ص( پرسيدند: نام پسر هارون چيست؟

گفت: شبير. فرمودند: زبان من عربى است. جبريل گفت: نامش را حسين بگذار، و او را حسين نام 

نهادند و روز هفتم تولد او را با دو گوسپند نر سياه چشم عقيقه فرمودند و يك ران گوسپند و يك 

ينار به قابله عنايت فرمودند. سپس سر كودك را تراشيدند و هموزن موهايش نقره صدقه دادند و د

 1 اى اسماء! ماليدن خون از سنتهاى جاهلى است. بر سرش خلوق ماليدند و گفتند:

 نظير اين روايت از امام زين العابدين )ع( هم روايت شده است.

ام ايمن به حضور پيامبر آمدند و گفتند: اى رسول خدا!  ( امام صادق )ع( فرموده است: همسايگان1) 

كرد. پيامبر )ص( كسى را پيش  دم نخوابيد و گريست و تمام شب را گريه مى ديشب ام ايمن تا سپيده

 او فرستادند كه بيايد و چون آمد فرمودند:

اى.  كردهاى ام ايمن! خدايت نگرياند. همسايگانت پيش من آمدند و گفتند ديشب تا صبح گريه 

خداوند چشمت را گريان نکناد، چه چيزى موجب گريستن تو بوده است؟ گفت: اى رسول خدا! 

 خواب سختى ديدم و به همان سبب تا صبح گريستم.

                                                 
ضمنا در مورد اينکه قابله اسماء بنت عميس يا خواهرش سلمى بوده  قمرى، آمده. 1377، چاپ 2ج  ،25عينا در عيون اخبار الرضاى صدوق، ص  .1

 است در پاورقى توضيح داده شده است و ظاهرا در آن تاريخ اسماء همراه شوهرش جناب جعفر طيار در حبشه بوده است و سلمى صحيح است. م.
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پيامبر فرمودند: خواب خود را براى رسول خدا بيان كن كه خدا و رسول او داناترند. گفت: بر من 

اى نيست. اكنون براى من  مودند: آنچنان كه در خواب ديدهگران است كه آن را نقل كنم. پيامبر فر

يى از تن شما در خانه من افتاده است. فرمودند: اى ام  بگو. گفت: ديشب در خواب ديدم كه پاره

 ايمن! چشمت راحت بخوابد.

فاطمه )ع( حسين را خواهد زاييد و تو او را پرورش خواهى داد و به او شير خواهى داد و بدين گونه 

يى از تن من در خانه تو خواهد بود. گويد چون فاطمه )ع( حسين )ع( را زاييد، روز هفتم پيامبر  ارهپ

دستور فرمودند سر كودك را تراشيدند و هموزن موهاى او نقره صدقه دادند و او را عقيقه فرمودند 

رد و پيامبر سپس ام ايمن امام حسين )ع( را در برد رسول خدا پيچيد و او را به حضور ايشان آو

 1 فرمودند: آفرين بر حامل و محمول. اى ام ايمن! اين تأويل خواب تو است.

 دار امور زايمان فاطمه )ع( بودم. گويد: من عهده ( صفيه دختر عبد المطلب مى2) 

اى رسول  همين كه امام حسين متولد شد پيامبر فرمودند: عمه جان! پسرم را پيش من بياور. گفتم:

ايم. فرمودند: مگر تو بايد او را پاكيزه كنى؟ خداوند متعال او را  را پاك و تميز نکرده خدا! هنوز او

گويد: او را به پيامبر )ص( سپردم و پيامبر )ص( زبان خويش را  پاك و پاكيزه ساخته است. صفيه مى

عسل  پندارم كه رسول خدا به او شير و در دهان حسين )ع( نهادند و او شروع به مکيدن كرد و مى

گريستند كودك را به من  دادند. پيامبر )ص( ميان چشمهاى او را بوسيدند و سپس در حالى كه مى مى

باز دادند و سه بار فرمودند: خداوند كشندگان ترا از رحمت خويش دور داراد، اى پسرك عزيز من! 

: گروه ستمگرى كشد؟ فرمودند گويد. و گفتم: پدر و مادرم فداى تو باد چه كسى او را مى صفيه مى

 2 از بنى اميه كه خداى ايشان را از رحمت خود دور دارد.

فرمايد: رسول خدا )ص( حسن و حسين را شب هفتم تولدشان ختنه كردند و سر  ( امام باقر )ع( مى1)

آنها را تراشيدند و هموزن موى آنها نقره يا طال صدقه دادند و براى هر يك دو گوسپند نر عقيقه 

اعضاى آن را پختند و هم صدقه دادند و هم خودشان خوردند و به همسايگان خويش هم كردند و همه 

 3دادند. 

                                                 
 ، آمده است. م.43، ج 242به نقل از آن كتاب در بحار االنوار، ص  در امالى صدوق با ذكر سلسله اسناد آمده است و .1
 ، آمده است. م.43، ج 242در امالى صدوق با ذكر سلسله اسناد آمده است و به نقل از آن كتاب در بحار االنوار، ص  .2
بت صلوات اهلل عليه و آله، مراجعه كنيد به: براى اطالع از چگونگى روايات مربوط به عقيقه اين دو امام بزرگوار از سوى حضرت ختمى مرت .3

 فضائل الخمسه من الصحاح السته كه از منابع مختلف اهل سنت بررسى و نقل شده است. م. 3جلد  176تا  168صفحات 
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( امام صادق )ع( فرموده است: چون حسين بن على )ع( متولد شد، خداوند به جبريل فرمان داد 2) 

همراه هزار فرشته به زمين فرود آيد و به پيامبر )ص( از سوى خداوند و از سوى خود شاد باش 

يى به نام فطرس  يى در دريا گذشت كه در آن فرشته بگويد. جبريل فرمود آمد و از كنار جزيره

كرد و خداوند او را براى انجام  افتاده بود. اين فرشته از فرشتگانى بود كه فرمان خداوند را ابالغ مى

تاد سال بود كه كارى گسيل فرمود و چون تأخير كرد بالهاى او شکسته شد و در آن جزيره افتاد و هف

به عبادت خداوند در آن جزيره مشغول بود. و چون امام حسين متولد شد و جبريل فرمود آمد، 

روى؟ جبريل گفت: خداوند به محمد )ص( نعمتى ارزانى  فطرس از او پرسيد: اى جبريل! كجا مى

اى جبريل! مرا  ام از سوى خداوند و خودم به ايشان شاد باش بگويم. فطرس گفت: داشته و مأمور شده

هم با خود ببر، شايد محمد )ص( براى من دعا كند. جبريل او را با خود برد و چون به حضور پيامبر 

رسيد و از سوى خداوند متعال و خود به ايشان شاد باش گفت و موضوع فطرس را به اطالع رساند. 

گردد. فطرس چنان كرد و پيامبر فرمودند: به او بگو دست بر اين مولد بکشد و به جاى خويش باز 

كشد و براى حسين )ع(  بال گشود و برخاست و گفت: اى رسول خدا! همانا امت تو به زودى او را مى

بر عهده من است كه هر زايرى او را زيارت كند و هر مسلمانى به او سالم دهد و هر كس به او درود 

 1 فرستد به او ابالغ كنم و به آسمان پر كشيد.

پدرم برگزيده خداوند از ميان خلق »  يات در مدح امام حسين )ع( سروده شده است:( و اين اب1)

يى كه از طال باشد منم كه فرزند دو طاليم.  ام. نقره است و پس از او مادرم، و من پسر دو برگزيده

مادرم به راستى رخشنده در فضيلت است و پدرم وارث رسوالن و موالى انس و جن است. او در 

پرستيد و حال آنکه قريش در آن هنگام دو بت الت و عزى را  نوجوان بود خدا را مىحالى كه 

گزارد. او هفت سال كامل همراه رسول خدا نماز گزارد و  پرستيدند. پدرم به هر دو قبله نماز مى مى

در آن هفت سال مرد نمازگزارى غير از آن دو نبود. چه كسى در همه جهان پدر بزرگى چون پدر 

ن و شيخى چون شيخ من دارد؟ و من فرزند دو نشانه هدايتم. پدرم چون خورشيد و مادرم بزرگ م

 «چون ماه است و من فرزند خورشيد و فرزند دو ماهم.

                                                 
ت. اشعار در آن منبع بحار االنوار آمده اس 43جلد  245اين روايت تا همين جا بدون هيچ كم و كاستى در امالى صدوق و به نقل از آن در صفحه  .1

 نيامده است. م.
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)ص( است، همه مکرمتها شود پدر بزرگ شما پيامبر گفته مىهنگامى كه » و نيز گفته شده است: (2) 

ميان همه مردم براى شما بسنده است كه بگويند مادر گردد، و همين مدح و ستايش از  به شما باز مى

 «شما بتول است.

 مجلس هیجدهم در امامت دو نوه پیامبر )ص( و مناقب آن دو كه درودهاى خدا بر ایشان باد

بگو بياييد ما و شما با فرزندان و زنان خويش »( خداوند متعال در سوره آل عمران فرموده است: 4) 

 1 «عنت خدا را بر دروغگويان افکنيم.به مباهله برخيزيم و ل

پدر و  آنان براى دوستى خدا به مستمند و كودك بى»( و در سوره انسان )هل اتى( فرموده است: 5) 

دهيم و از شما هيچ پاداش و  دهند. ما فقط براى خشنودى خداوند به شما خوراك مى اسير خوراك مى

ها درهم و غمگين  ى را بيم داريم كه در آن چهرهخواهيم. ما از پروردگار خود روز سپاسگزارى نمى

از شر آن روز محفوظ داشت و خوشرويى و شادى به آنان ارزانى فرمود و  است. و خداوند آنان را

 2 «در قبال شکيبايى و صبرى كه كردند بر ايشان بهشت و جامه حرير عنايت فرمود.

خواهد كه پليدى هر آاليشى را از شما  مىهمانا خداوند چنين »فرمايد:  ( و در سوره احزاب مى1) 

 3 «خانواده نبوت ببرد و شما را پاك كند، پاك كردنى.

 4 اند: حسن و حسين امامند چه قيام كنند و چه بنشينند. ( پيامبر )ص( فرموده2) 

روايت شده است كه فاطمه )ع( دو پسر خود حسن و حسين را به حضور رسول خدا )ص( آورد و 

اين دو پسران شمايند. چيزى از خصال خود به آن دو ارث بده. فرمودند: هيبت و  گفت: پدر جان!

 5 سيادت من از حسن خواهد بود و جرأت و بخشش من از حسين خواهد بود.

                                                 
جلد اول تفسير على بن ابراهيم  104سوره آل عمران است. براى اطالع بيشتر در منابع شيعى مقدم بر روضة الواعظين به صفحه  61بخشى از آيه  .1

فضائل على )ع( و صحيح ترمذى، ص تفسير تبيان شيخ طوسى مراجعه شود و در منابع اهل سنت به صحيح مسلم كتاب  2جلد  485قمى و صفحه 

و براى اطالع از ديگر منابع اهل سنت به بحث مستوفاى استاد محترم سيد مرتضى  ، مراجعه شود.3، ج 212و تفسير طبرى، ص  2، ج 300

 جلد اول كتاب فضائل الخمسه مراجعه فرماييد. م. 250تا  244فيروزآبادى در صفحات 
، چاپ نجف، بدون تاريخ. و به اسباب النزول 10، ج 210(. رجوع فرماييد به تفسير تبيان شيخ طوسى، ص سوره دهر )انسان 12تا  8آيات  .2

 مناقب ابن مغازلى. م. 272واحدى، ذيل آيه مذكور و به صفحه 
لى در مناقب خود، سوره مذكور، و براى اطالع بيشتر در اين مورد در منابع اهل سنت رجوع فرماييد به بحث مفصل مغاز 33بخشى از آيه  .3

ذخائر العقبى فی  24تا  21اند، و به صفحات  و پاورقيهاى صفحات مذكور كه به طرق مختلف آن را مورد بررسى قرار داده 307تا  301صفحات 

درگذشته  كتاب نظم درر السمطين تأليف جمال الدين محمد زرندى حنفى، 238مناقب ذوى القربى كه به طرق مختلف نقل كرده است و به صفحه 

 قمرى، چاپ آقاى دكتر محمد هادى امينى. م. 750
 ، چاپ جديد مراجعه كنيد. م.43، ج 278براى اطالع بيشتر در مورد اين حديث مشهور به بحار االنوار، ص  .4
 . م.43، ج 263به: بحار االنوار، ص  اين روايت در ارشاد مفيد و خصال صدوق با طرق مختلف نقل شده است و رك. .5
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( و روايت شده است كه على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السالم به محضر پيامبر )ص( رسيدند 3) 

وار گرد خود قرار داد.  ترم. پيامبر )ص( آنان را دايره دا محبوبگفتند: من نزد رسول خ و هر يك مى

فاطمه )ع( پيش روى پيامبر و على )ع( پشت سر و حسن )ع( سمت راست و حسين )ع( سمت چپ 

 شما از من و من از شمايم. ايشان بودند و پيامبر فرمودند:

اش را پذيرفت اين  خداوند توبهاند: كلماتى كه به آدم )ع( آموخته شد و  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

بود كه از حق تعالى مسألت كند، به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السالم، و چنان 

 اش پذيرفته شد. كرد و توبه

خواهد به كشتى رستگارى سوار شود و به دستگيره استوار  اند: هر كس مى ( و پيامبر )ص( فرموده1)

توار خداوند پناه ببرد، پس از من على را دوست بدارد و دشمنش را دشمن دست يازد و به ريسمان اس

ها و اوصيا و  بدارد و امامان راهنما را كه از فرزندان على هستند به امامت بپذيرد كه آنان خليفه

حجتهاى خداوند بر خلق پس از منند. آنان سروران امت من و پيشوايان پرهيزگارانند. حزب ايشان 

 ب من حزب خداست و حزب دشمنان ايشان حزب شيطان است.حزب من و حز

آرايد و سپس دو  میاند: روز قيامت خداوند عرش را به انواع زيورها  ( و پيامبر )ص( فرموده2) 

آورند كه بلندى هر يك صد ميل است، يکى در سمت راست و ديگرى در سمت چپ  منبر از نور مى

آرايد  آيند و خداوند عرش خود را به آن دو مى ىشود و سپس حسن و حسين )ع( م عرش نصب مى

 1 آرايند. هاى خود را مى همان گونه كه بانوان گوشواره

اند حسن و حسين سروران جوانان  )ع( گفته شد: مقصود اين گفتار پيامبركه فرموده ( به امام صادق3)

 شينيان و آيندگانند.بهشتند يعنى چه؟ فرمود: به خدا سوگند آن دو سرور جوانان بهشت از همه پي

 ( روايت شده است كه مردى پيش ابن عمر آمد و از او در باره خون پشه پرسيد.4) 

عبد اهلل بن عمر گفت: تو از كجايى؟ گفت: از مردم عراقم. ابن عمر گفت: به اين بنگريد كه در مورد 

رسول خدا )ص(  پرسد و حال آنکه پسر پيامبر را كشتند و من خود شنيدم كه خون پشه از من مى

 2 فرمود: حسن و حسين عليهما السالم دو ريحانه من از دنيايند. مى

                                                 
 ، آمده است. م.43، ج 261با ذكر سلسله اسناد در امالى صدوق و به نقل از آن در بحار، ص  .1
 85، صفحات 2اين موضوع به همين صورت در منابع اهل سنت هم آمده است، از جمله در صحيح بخارى، كتاب االدب و در مسند احمد حنبل، ج  .2

 . م.93و 
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( امير المؤمنين )ع( فرموده است: پيامبر )ص( دست حسن و حسين را گرفتند و فرمودند: هر 5) 

 1 كس اين دو و پدر و مادرشان را دوست بدارد، روز قيامت همراه من و در درجه من خواهد بود.

خواهد پليدى هر  میهمانا خداوند »لمه كه خدايش از او خشنود باد گفته است: اين آيه ( ام س6) 

 «گردانيدنى. آاليشى را از شما اهل بيت بزدايد و شما را پاك گرداند، پاك

سوره احزاب( در خانه من نازل شد و در خانه هفت تن بودند، رسول خدا )ص(،  33)بخشى از آيه  

گويد: من  شان باد. ام سلمه مى مه، حسن و حسين كه درود خداوند بر همهجبريل، ميکال، على، فاط

كنار در حجره بودم. گفتم: اى رسول خدا! آيا من از اهل بيت نيستم؟ فرمودند تو از همسران پيامبرى 

 2 و نفرمودند كه از اهل بيت هستى.

خواهيم بر آنان كه در  میو » ( امير المؤمنين فرموده است: اين آيه در مورد ما نازل شده است كه1) 

 3 «اند منت گذارده و آنان را پيشوايان خلق و وارث قرار دهيم. زمين ضعيف شده

 ( و فرموده است: به رسول خدا )ص( از حسد و رشگ مردم شکايت كردم.2) 

شوند  آيا خشنود نيستى كه تو چهارمى از چهار كس باشى؟ نخستين كسان كه وارد بهشت مىفرمودند:

و تو حسن و حسين هستيم كه همسران ما هم در چپ و راست ما خواهند بود و دوستداران ما پشت من 

 سر همسران مايند و شيعيان ما هم پشت سر ما خواهند بود.

كند كه پيامبر )ص( به على و فاطمه و حسن و حسين نگريستند و فرمودند:  ( ابو هريره روايت مى3)

يز كند، در حال جنگ و ستيزم و با هر كس كه شما با او از در من با هر كس كه با شما جنگ و ست

 4 صلح و آشتى باشيد، صلح و آشتى هستم.

( امام صادق )ع( فرموده است: پيامبر )ص( يك بار بيمار شدند و از آن بهبودى يافتند. در آن 4) 

 بيمارى فاطمه )ع( همراه با حسن و حسين به عيادت پيامبر آمدند.

دست راست دست حسن و با دست چپ دست حسين را گرفته بود و خود ميان ايشان فاطمه )ع( با 

فرمود و به خانه عايشه آمدند. حسن بر سمت راست پيامبر و حسين بر سمت چپ ايشان  حركت مى
                                                 

كتاب فضائل الخمسه، استاد دانشمند سيد مرتضى  3جلد  208تا  201ت در منابع اهل سنت، رك. به: صفحات براى اطالع بيشتر از نظاير اين رواي .1

 فيروزآبادى. م.
 مناقب ابن مغازلى. م. 307تا  301براى اطالع بيشتر از اين حديث در منابع اهل سنت، رك. به: صفحات  .2
 .چاپ بيروت كه چند روايت نظير اين آمده است. م ،8و  7، ج 239رك. به: تفسير مجمع البيان طبرسى، ص  .3
 . م.3، ج 149، و مستدرك حاكم نيشابورى، ص 442، ص 2مناقب ابن مغازلى و مسند احمد حنبل، ج  64رك. به: صفحه  .4
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نشستند و شروع به ماليدن دست و بازوى پيامبر كردند، ولى آن حضرت از خواب بيدار نشدند. فاطمه 

عزيزان من! پدر بزرگتان خواب است. اكنون برگرديد و ايشان را راحت  ن گفت:)ع( به حسن و حسي

بگذاريد تا بيدار شوند و سپس برگرديد. گفتند: براى ما كه زحمتى نيست. حسن )ع( كنار دست 

 راست و حسين )ع( كنار دست چپ پيامبر )ص( دراز كشيدند و خوابشان برد.

ه )ع( بازگشت. آن دو پيش از آنکه پيامبر )ص( بيدار شوند و همين كه آن دو را خواب در ربود فاطم

بيدار شدند و از عايشه پرسيدند: مادرمان كجاست؟ گفت: همين كه شما خوابيديد او به خانه خويش 

 برگشت.

( امام حسن و امام حسين در آن شب كه سخت تاريك بود و رعد و برق داشت و رگبار باران به 1) 

عايشه بيرون آمدند. پيشاپيش آنان نورى درخشيد و آن دو در پناه همان نور  باريد از خانه تندى مى

كردند، در حالى كه امام حسن با دست راست خود دست چپ امام حسين را گرفته بود. و  حركت مى

دند. آنجا سرگردان شدند گفتند تا آنکه به نخلستان بنى نجار رسي ضمن حركت با يك ديگر سخن مى

  دانستند به كدام سو بروند. امام حسن به امام حسين گفت: ما سرگردان ند و نمىگم كرد و راه را

دانيم از كدام راه بايد برويم. تو موافقى كه همين جا بمانيم و بخوابيم تا صبح شود؟ امام  ايم و نمى شده

ش دانى انجام دهيم. همان جا دراز كشيدند و دست در آغو خواهى و صالح مى حسين گفت: آنچه مى

 يك ديگر نهادند و خوابيدند.

( پيامبر )ص( از خواب بيدار شدند و در جستجوى آن دو برآمدند و به خانه فاطمه )ع( رفتند كه 2) 

 گفتند: آنجا نبودند و پيامبر )ص( پياده حركت فرمودند و مى

ند. ا پروردگارا، سرور من و خداى من! اين دو نوه من از سختى و گرسنگى از خانه بيرون رفته

پروردگارا تو خود وكيل من بر آن دويى. پرتوى براى پيامبر )ص( آشکار شد و ايشان در پى آن 

كردند تا به نخلستان بنى نجار رسيدند كه آن دو دست در آغوش يك ديگر درآورده و  حركت مى

نقاط  خوابيده بودند. آسمان فقط همان جا كه آن دو خفته بودند همچون طبقى خالى از ابر بود و در

باريد كه مردم چنان بارانى نديده بودند و حال آنکه يك قطره باران هم بر  ديگر باران بسيار تندى مى

هاى بيشه داشت و دو بال داشت كه با يکى حسن و  باريد. مار بزرگى كه موهايى همچون نى آنان نمى

 كرد. با ديگرى حسين را پوشانده بود و از آن دو مواظبت مى
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يى فرمود و آن مار خود را كنار كشيد و گفت:  چشم پيامبر )ص( به آن دو افتاد سرفه ( همين كه3) 

گيرم كه اين دو فرزند رسول ترا حفظ كردم و آن دو را سالم  پروردگارا! تو و فرشتگانت را گواه مى

گروهى هستى؟ گفت: من پيام آور جنيان براى   و درست به او سپردم. پيامبر فرمودند: تو از چه

 مايم. پرسيدند: كدام گروهشان؟ش

ايم.  هاى قرآن را فراموش كرده گفت: از جن منطقه نصيبين هستم و از طايفه بنى مليح. يکى از آيه

زند كه اى مار! اين دو  مرا فرستادند كه از شما بپرسم و چون به اينجا رسيدم شنيدم سروشى بانگ مى

حفظ، و از پيشامدهاى شب و روز پاسدارى كن. من  فرزندان رسول خدايند. آنان را از بالها و آفتها

خواست  يى را كه مى سپرم. آن مار آيه چنان كردم و اكنون آن دو را سالم و تندرست به شما مى

پرسيد و رفت. پيامبر )ص( حسن را بر دوش راست خود و حسين را بر دوش چپ خويش نهادند. در 

ر پيوسته بود، يکى از ياران از رسول خدا درخواست اين هنگام على )ع( هم بيرون آمده و به پيامب

كرد و گفت: پدر و مادرم فداى تو باد، يکى از فرزندانت را به من بسپار تا زحمت شما كمتر شود. 

فرمودند: برو كه خداوند گفتارت را شنيد و مقامت را دانست. يکى ديگر از ياران رسول خدا؟ همان 

آن گاه على )ع( گفت: اى رسول خدا يکى از فرزندان خودتان  گونه گفت و همان گونه پاسخ شنيد.

و مرا به من بدهيد تا از زحمت شما بکاهم. پيامبر )ص( به حسن نگريستند و فرمودند: آيا به دوش 

روى؟ گفت: پدر بزرگ جان! به خدا سوگند دوش شما براى من خوشتر از دوش پدرم  پدرت مى

روى؟ گفت: پدر بزرگ  و فرمودند: آيا تو به دوش پدرت مىاست. پيامبر )ص( به حسين نگريستند 

 گويم كه برادرم حسن گفت. جان! من هم همان را مى

دوش شما براى من خوشتر از دوش پدرم است. پيامبر )ص( در همان حال آن دو را به خانه فاطمه 

سير و خوشحال  )ع( آورد و او براى آن دو چند خرما اندوخته بود كه پيش ايشان آورد، خوردند و

 1 شدند.

گويد: پيامبر )ص( در حجره من بودند كه جبريل به حضورش رسيد  ( ام سلمه )رضی اهلل عنه( مى1) 

كردند كه در زده شد. حسن بن على بود. رفتم، در را گشودم. حسين بن  و آن دو در حجره گفتگو مى

ديدند، پنداشتند كه جبريل  على هم همراهش بود. آن دو همين كه پدر بزرگ خويش را با جبريل

                                                 
، همراه با 444اين حديث با ذكر سلسله سند، هشتمين حديثى است كه از قول حضرت باقر )ع( در مجلس شصت و هشتم امالى صدوق )ص  .1

 يى( آمده است. م. ترجمه آقاى ميرزا محمد باقر كمره
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بينى اين دو كودك  گشتند. جبريل گفت: اى رسول خدا! مى دحيه كلبى است و دور و بر او مى

اند و دحيه كلبى به اين دو بسيار  اشتباه گرفته  كنند؟ فرمودند: آرى ترا با دحيه كلبى چگونه رفتار مى

آورد. جبريل به دست خود به آسمان  مىآيد، براى آنان هديه  كند و هر گاه پيش ما مى محبت مى

خواهد بگيرد عمل كرد و سيب و به و انارى در دستش قرار  اشاره كرد و مانند كسى كه چيزى را مى

گرفت و آنها را به حسن و حسين داد كه هر دو خوشحال شدند و با چهره درخشان پيش پيامبر )ص( 

بوييدند و به آنان پس دادند و فرمودند: با همين دويدند. پيامبر )ص( سيب و به و انار را گرفتند و 

ها پيش مادرتان برويد و اگر نخست پيش پدرتان برويد خوشتر دارم و آنان همان گونه رفتار  ميوه

ها به حال خود باقى  كردند، ولى آنان چيزى از آن نخوردند تا پيامبر )ص( به خانه آنان رفتند و ميوه

ها نخورديد و موضوع جبريل را براى آنان  چرا چيزى از اين ميوه بود. پيامبر فرمودند: اى على!

 فرمودند.

ها خوردند و به ام سلمه هم دادند. گويد آن سيب و به و انار همچنان باقى  پيامبر و ايشان از آن ميوه

شد. امام حسين فرموده است: پس از رحلت پيامبر  خوردند چيزى از آن كاسته نمى بود و هر چه مى

ها همچنان به حال خود باقى بود و تا هنگامى كه مادرمان فاطمه )ع( زنده بود چيزى از  ن ميوه)ص( آ

آن كاسته نشد و چون فاطمه )ع( رحلت فرمود انار را از دست داديم، ولى سيب و به باقى بود و چون 

اختيار برادرم پدرم امير المؤمنين شهيد شد، به از ميان رفت و آن سيب باقى ماند و به همان حال در 

امام حسن بود. پس از آنکه ايشان مسموم شد و رحلت فرمود آن سيب پيش من بود هنگامى كه 

شد و چون تشنگى من  میبوييدم و شدت تشنگى من كاسته  محاصره شدم و آب نداشتيم آن را مى

 شدت پيدا كرد و يقين به نابودى كردم آن را خوردم.

ين موضوع را يك ساعت پيش از كشته شدن پدرم از ايشان شنيدم فرموده است: ا ( امام سجاد مى1) 

شد. جستم كه نشانى از آن بيابم  و پس از شهادت آن حضرت بوى آن سيب از قتلگاه ايشان احساس مى

و نيافتم و بوى آن سيب پس از امام حسين )ع( در مرقد آن حضرت باقى مانده است. امام سجاد 

كنم و هر يك  كنم بوى آن سيب را استشمام مى د پدرم را زيارت مىفرموده است: من هر گاه مرق مى

رود، به هنگام سحر دقت كند، در صورتى كه مخلص باشد  از شيعيان ما كه به زيارت مرقد پدرم مى

 1 آن بو را احساس خواهد كرد.

                                                 
، بدون ذكر سلسله سند از ام سلمه )رضی اهلل عنه( و حسن بصرى نقل كرده 3، ج 391اين روايت را ابن شهر آشوب شاگرد فتال در مناقب، ص  .1

 ن ترجمه آن را آورده است. م.جالء العيون، چاپ اسالميه تهرا 443است. مرحوم عالمه مجلسى هم در صفحه 
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چنين « سندتر كنند و مى آنان به نذر خود وفا مى»( امام باقر )ع( در تفسير آيه هفتم سوره دهر 1)

 فرموده است: حسن و حسين )ع( در كودكى بيمار شدند.

پيامبر )ص( همراه دو تن ديگر از آنان عيادت فرمودند. يکى از آن دو مرد به امير المؤمنين )ع( 

گفت: اى ابو الحسن! مناسب است نذرى بفرمايى كه خداوند متعال چون آن دو را بهبود بخشد انجام 

: من هم همين گونه عمل خواهم كرد. هر دو كودك و خدمتکارشان فضه دهى. على )ع( هم فرمود

 هم گفتند: چنين خواهيم كرد.

خداوند متعال ايشان را بهبودى عنايت كرد و روزه گرفتند در حالى كه هيچ خوراكى نداشتند. على 

: ممکن كرد رفت و به او گفت )ع( پيش يکى از همسايگان يهودى خود به نام يوشع كه پشم ريسى مى

است يك دسته پشم بدهى كه دختر محمد )ص( آن را بريسد و در قبال آن سه صاع جو به ما بدهى؟ 

گفت: آرى و چنان كرد. على )ع( پشم را به خانه آورد. سه صاع جو هم آورد و موضوع را به فاطمه 

د و گفت و پذيرفت و يك سوم از پشم را رشت و يك صاع از جو را برداشت دستاس و خمير كر

پنج گرده نان پخت كه براى هر كدام يك گرده بود. على )ع( همراه پيامبر )ص( نماز گزارد و پس 

يى كه على  از گزاردن نماز مغرب به خانه آمد و سفره گستردند و هر پنج تن نشستند. نخستين قطعه

)ص(! من  )ع( از نان خود جدا كرد، ناگاه فقيرى بر در خانه ايستاد و گفت: اى اهل بيت محمد

خوريد به من بخورانيد كه خدايتان از خوردنيهاى بهشت به شما  فقيرى از فقيران مسلمانم. از آنچه مى

اى فاطمه كه داراى ( »2بخوراند. على )ع( آن قطعه نان را از دست بر زمين نهاد و چنين فرمود: )

رمانده را كه بر در ايستاده و ترين همه مردم! آيا اين مستمند د يقين و بزرگى هستى و اى دختر گزينه

بينى؟ و  خواهد مى كند و با گرسنگى و اندوه از ما يارى مى با آواى اندوهگين به خداوند شکايت مى

گاه  ايستد و وعده هر كسى در گرو كردار خويش است و هر كس نيکى كند در موقف شاد و خرم مى

. شخص بخيل در موقف اندوهگين است او بهشت است و خداوند بهشت را بر بخيل حرام فرموده است

 «هاى بسيار گرم و بوناك است. كشد. نوشيدنى او آشاميدنى و آتش او را به دوزخ فرا مى

اى پسر عمو! فرمان تو شنيدنى و پذيرفتنى است و » ( فاطمه )ع( در پاسخ او اين ابيات را فرمود:3) 

ام و اميدوارم كه چون  ارى پرورش يافتهبر من هيچ پستى و كار نکوهيده نيست. من با خرد و نيکوك

 «را سير كنم به نيکان و گزيدگان ملحق شوم و به بهشت درآيم و مقام شفاعت داشته باشم.  يى گرسنه
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( فاطمه )ع( برخاست و آنچه در سفره بود به آن مستمند داد و همگان آن شب را گرسنه گذراندند 1) 

که در شب هم جز آب خالى چيزى نياشاميده بودند. آنگاه و فرداى آن روز هم روزه گرفتند و حال آن

فاطمه )ع( يك سوم ديگر از آن پشم را رشت و يك صاع ديگر جو برداشت و دستاس و خمير كرد 

و پنج گرده نان پخت كه براى هر كس يك گرده بود. على )ع( همچنان نماز مغرب را با پيامبر )ص( 

يى كه على از آن نان برگرفت  ستردند و نشستند نخستين لقمهاش آمد و چون سفره گ گزارد و به خانه

يتيمى از يتيمان مسلمانان بر در آمد و گفت: اى اهل بيت محمد )ص(! بر شما درود باد. من يتيمى از 

خوريد به من بخورانيد خدايتان از خوراكهاى بهشتى روزى فرمايد. على  يتيمان مسلمانانم. از آنچه مى

اى فاطمه! اى دختر سيد بزرگوار! اى دختر ( »2بر زمين نهاد و چنين فرمود: ))ع( لقمه از دست 

پيامبرى كه هرگز آاليشى نداشته است! خداوند يتيمى پيش ما فرستاد و هر كس امروز رحم كند، 

گاه او در بهشت نعمتهاى بهشتى است كه خداوند آنها را بر شخص پست حرام  همو رحيم است و وعده

خواند و آشاميدنى او آشاميدنيهاى  بخيل نکوهيده است. آتش او را به جحيم فرا مى كرده است. آدم

 «بسيار گرم و بوناك است.

كنم و باك ندارم و خداوند را بر بستگان  هم اكنون به او عطا مى»( فاطمه )ع( چنين فرمود: 3) 

افلگير و كشته اند و كوچکتر ايشان در جنگ كربال غ گزينم. فرزندان من گرسنه خويش بر مى

شود. واى بر كشنده او و عذاب بر او باد. آتش او را در حالى كه دستهايش با غل و زنجير بسته  مى

 «شود. كشد و بندهايى بر بندهايش افزوده مى ترين جاى خود مى است به پست

و ( و فاطمه )ع( برخاست و آنچه در سفره بود به آن يتيم عنايت كرد و همگى گرسنه ماندند 4) 

 چيزى جز آب خالى نياشاميدند، و فرداى آن روز هم روزه گرفتند.

فاطمه )ع( باقى مانده پشم را رشت و يك صاع باقى مانده از جو را دستاس و خمير كرد و پنج گرده 

نان فراهم آورد. على )ع( نماز مغرب را با پيامبر گزارد و به خانه آمد و نزديك سفره همگى با هم 

لقمه كه على )ع( از آن نان گرفت يکى از اسيران مشركان آمد و بر در خانه ايستاد و نشستند. نخستين 

دهيد؟ على  گيريد و خوراكى به ما نمى باد. ما را به اسيرى مى گفت: اى خاندان محمد! سالم بر شما

مبر اى فاطمه! اى دختر احمد مرسل! اى دختر پيا( »1)ع( لقمه را از دست فرو نهاد و چنين فرمود: )

شود و در غل و زنجير بسته  سرور استوار! اسيرى به اينجا آمده است كه به جاى ديگر رهنمون نمى

خواهد و هر كس امروز خوراكى به كسى دهد فردا  كند و چيزى مى است و از گرسنگى شکايت مى
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كرد. به او يابد. نزد خداوند يکتاى بلند مرتبه آنچه را كشاورز بکارد به زودى درو خواهد  آن را مى

 «شود. خوراك بده و مگذار به زحمت افتد تا آنکه به چيزى پاداش داده شوى كه نيست و تمام نمى

اى جز يك صاع باقى نمانده است. كف دست  از آنچه آورده»  ( فاطمه )ع( به او چنين پاسخ داد:2) 

را تباه مگردان. پدرشان اند. خداوندا! آن دو  و مچ من تاول زده است. به خدا سوگند دو پسرم گرسنه

آورد. مچهاى دستش سطبر و بخشنده است. بر سر من  هم در كار خير همواره كارهاى نو و تازه مى

 «ام. سراندازى نيست جز آنچه كه به دست خود بافته

( و برخاستند و آنچه در سفره بود به آن اسير دادند و شب را گرسنه گذراندند و فرداى آن روز 3) 

 ه نداشتند چيزى هم براى خوردن نداشتند.هر چند روز

گويد: على )ع( همراه حسن و حسين )ع( پيش  ( شعيب كه يکى از راويان اين حديث است مى4) 

لرزيدند و اين از شدت گرسنگى بود. پيامبر  رسول خدا آمدند و آن دو طفل همچون دو جوجه مى

بينم چقدر بر من سخت است. بيا  ر شما مى)ص( چون ايشان را ديدند فرمودند: اى ابو الحسن! آنچه ب

پيش دخترم فاطمه برويم و پيش ايشان رفتند كه در محراب عبادت خود بود و از شدت گرسنگى 

شکمش به پشتش چسبيده بود و چشمهايش فرو رفته بود. همين كه پيامبر زهرا )ع( را ديدند او را در 

ام. در  خبر بوده ا به اين حاليد و من از شما بىآغوش گرفتند و فرمودند: اى واى كه سه روز است شم

اين هنگام جبريل )ع( فرود آمد و گفت: اى محمد! آنچه را خداوند براى اهل بيت تو آماده فرموده 

است بگير. پيامبر فرمودند: اى جبريل! چه چيز را بگيرم؟ گفت: سوره هل اتى على االنسان حين من 

همانا كه اين پاداش شماست و كوشش و كار شما ستوده و »فرمايد:  میالدهر را تا آنجا كه 

 «سپاسگزارده شده است.

جاى خود برخاستند و  گويد: پيامبر )ص( از ( حسن بن مهران يکى ديگر از راويان اين حديث مى5) 

به خانه فاطمه رفتند و چون ايشان را به آن حال ديدند همه را جمع فرمودند و در حالى كه 

خبرم؟ و جبريل  بينم و من از شما بى ند: شما سه روز است در اين وضع هستيد كه مىگريستند گفت مى

آشامند كه طبع آن  همانا كه نکوكاران عالم در بهشت از جامى مى( »1اين آيات را فرود آورد: )

نوشند كه به اختيارشان هر كجا  چون كافور است. سرچشمه گوارايى كه از آن بندگان خاص خدا مى

يى است كه مظهر آن در خانه پيامبر )ص( است و از آن  گويد چشمه« سازند. آن را جارى مىخواهند 

 هاى پيامبران و مؤمنان جارى است. به خانه
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كنند )يعنى على و فاطمه و حسن و حسين و فضه خدمتکار ايشان( و  ( آنان به نذر خويش وفا مى2) 

ها در آن گرفته  )و به معنى روزى كه چهره گيرد ترسند روزى را كه شر آن همه كس را فرا مى مى

اند( و آنان در عين نياز به خوراكى و دوست داشتن آن، آن را به مستمندى از  است نيز معنى كرده

مستمندان مسلمانان و به يتيمى از يتيمهاى مستمند و به اسيرى از اسيران مشركان دادند و گفتند: همانا 

خواهيم.  راك داديم و از شما هيچ گونه پاداش و سپاسى نمىما شما را براى خشنودى خداوند خو

گويد: به خدا سوگند ايشان همين سخن را هم به آنان نگفتند و بر زبان نياوردند، بلکه در  میراوى 

فرمايد و از ضمير ايشان بيان  اين مورد چنين انديشيدند و خداوند متعال انديشه آنان را بيان مى

خواهيم كه ما را  خواهيم كه به ما پرداخت كنيد و و سپاسى هم نمى اداشى نمىفرمايد كه از شما پ مى

ستايش كنيد، بلکه ما فقط براى رضاى خداوند و رسيدن به پاداش او چنين كرديم و خداوند متعال 

پس خداوند ايشان را از شر آن روز مصون داشت و به آنان درخشش و شادمانى ارزانى »فرمايد:  مى

قبال آنکه شکيبايى و پايدارى كردند به ايشان بهشت و حرير را ارزانى داشت و آنان بر فرمود و در 

 1 «بينند و نه سرماى سوزان. تختها تکيه زنندگانند و در آن نه آفتاب مى

گويد: در همان حال كه بهشتيان در بهشت هستند پرتوى چون  ( ابن عباس در دنباله همين حديث مى1)

 گويند: كند. مى د كه بهشت را روشن مىبينن پرتو خورشيد مى

كنند و نه سرما را.  اى كه در بهشت نه گرماى آفتاب را احساس مى خدايا تو خود در قرآن فرموده

گويد: اين پرتو آفتاب نيست بلکه فاطمه و على لبخند  فرستد و مى خداوند جبريل را پيش ايشان مى

فرمايد  گويد: سوره هل اتى تا آنجا كه مى شد، و مى زدند و بهشت از پرتو لبخند ايشان چنين نورانى

 سعى و كوشش شما مشکور است، در اين مورد نازل شده است.

اند اين ابيات كه از امام باقر )ع( روايت شده درست نيست و در آن اشتباهات نحوى  ( برخى گفته2) 

ه باشند و گر نه ائمه از گويم ممکن است راويان در نقل اين اشعار اشتباه كرد شود. مى ديده مى
                                                 

اين روايت لطيف در منابع شيعه تا آنجا كه اين بنده دست يافته است به تفصيل در امالى صدوق )روايت يازدهم مجلس چهل و چهارم، صفحات  .1

 11جلد  346تا  350ر صفحات يى( و به نقل از آن در بحار و هم به تفصيل و با اختالفات اندك لفظى در اشعار، د چاپ آقاى كمره 259تا  256

مناقب ابن شهر آشوب آمده است. در منابع  3جلد  375تا  373تفسير ابو الفتوح رازى، چاپ مرحوم شعرانى و نيز با ذكر سلسله اسناد در صفحات 

، دانشگاه 1347دى، چاپ بکر عتيق نيشابورى سورآباقصص قرآن مجيد ابو 438تا  434ت صفحاثر شيواى فارسى قرن پنجم هجرى دراهل سنت با ن

تذكرة الخواص سبط ابن جوزى،  316تا  313مناقب خوارزمى )اخطب خوارزم( چاپ نجف و صفحات  192تا  188تهران آمده است، و صفحات 

ر المنثور مناقب ابن مغازلى شافعى آمده است. در تفسير كشاف و تفسير قرطبى و همچنين تفاسير د 274تا  272تر در صفحات  چاپ نجف و خالصه

 جلد اول فضائل الخمسه من الصحاح السته. م. 259تا  254صفحات   و بحر المحيط هم آمده است. و براى اطالع از كتابهاى ديگر، رك. به:
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شود. اين سوره و اين آيات هم موجب  ترين افرادند و بر زبان آنان اشتباه جارى نمى ترين و بليغ فصيح

اند و  اند، هر چند به ظاهر كودك بوده مزيد پاداش براى حسن و حسين )ع( است كه چنان عمل كرده

قرار داده و چگونگى ضمير ايشان را بيان خداوند متعال آنان را در ثواب همپايه پدر و مادرشان 

 فرموده است.

بگو بياييد پسران ما و پسران شما را »فرمايد:  ( ابن عباس در تفسير اين آيه سوره آل عمران كه مى3) 

گويد: نمايندگان مسيحيان نجران به حضور پيامبر )ص( آمدند و سيد و عاقب و ابو  مى« فراخوانيم

ح بن نونان است همراه ايشان بودند و اين شخص اسقف نجران بود كه الحرث كه همان عبد المسي

همراه سران مردم نجران به حضور پيامبر آمده بودند و به ايشان گفتند: چرا از پيامبر ما چنين ياد 

 اى؟ فرمودند: كرده

 اى كه او بنده خداست. پيامبر شما كيست؟ گفتند: عيسى بن مريم و تو چنان پنداشته

هاى خداوند بنده ديگرى چون او به ما نشان بده  آرى او بنده خداست. گفتند: ميان آفريدهفرمودند: 

)يعنى بدون پدر متولد شده باشد(. پيامبر )ص( سکوت فرمودند و پاسخى ندادند تا آنکه جبريل )ع( 

س به همانا مثل عيسى نزد خداوند چون مثل آدم است كه او را از خاك آفريد، پ»اين آيات را آورد: 

مباهله، و پيامبر به ايشان فرمودند: بياييد مباهله كنيم. گفتند: آرى   تا آخر آيه« او گفت باش و شد.

كنيم. پيامبر )ص( بيرون آمدند در حالى كه دست على )ع( را در دست گرفته  آييم و مباهله مى مى

 يان فرمودند:بودند و فاطمه و حسن و حسين عليهم السالم هم همراهشان بودند و به مسيح

اينان پسران و زنان ما و خود ماييم. آنان نخست خواستند مباهله كنند ولى سيد به ابو الحرث و عاقب 

يى  خواهيد در مورد مباهله با اين مرد چکار كنيد؟ اگر دروغگو باشد مباهله با او چه فايده گفت: مى

و با قبول پرداخت جزيه با پيامبر صلح  دارد ولى اگر راستگو و پيامبر باشد همه شما نابود خواهيد شد

كردند. و پيامبر )ص( فرمودند: سوگند به كسى كه جان محمد در دست اوست، اگر با من مباهله 

 ماند. گذشت كه در منطقه ايشان يك نفر هم زنده نمى كردند يك سال نمى مى

همراه فرزندان و اهل ( امام صادق )ع( فرموده است: اسقف مسيحيان به ايشان گفت: اگر فردا 1) 

بيت خود براى مباهله آمد از مباهله با او پرهيز كنيد و اگر با يارانش آمد مهم نخواهد بود. فرداى آن 

كردند و فاطمه )ع(  روز پيامبر )ص( دست على را گرفت، حسن و حسين هم جلو ايشان حركت مى

زدند و اسقف مسيحيان گفت: به خدا  آمد. پيامبر )ص( پيش آمدند و زانو به زمين هم از پى ايشان مى
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زنند، و اسقف از حركت  سوگند محمد )ص( چنان زانو به زمين زد كه پيامبران زانو به زمين مى

 كردن و جلو رفتن براى مباهله عقب نشست و كناره گرفت.

 رفتند. ىكردند تمام مسيحيان جهان از ميان م مسيحيان با من مباهله مىاند: اگر ( وپيامبر)ص( فرموده2)

( روز مباهله روز بيست و چهارم ماه ذى حجه است. شايسته است در آن روز غسل كنى و دو 3) 

ركعت نماز بگزارى. هر ركعتى حمد و سوره بخوانى و تسبيحات هم بگويى و پس از تشهد و سالم 

گويى: هفتاد مرتبه استغفار كنى. سپس برخيزى و دست بر آسمان برافرازى و به آسمان بنگرى و ب

فرمود  سپاس خداوندى كه ما را به اين آيين راهنمايى فرمود و اگر خداوند ما را راهنمايى نمى

 شديم. هدايت نمى

 سپاس خداوند پروردگار جهانيان را، خداى يکتايى كه براى او انبازى نيست.

چه را سپاس خداوندى را كه هر چه در آسمانها و زمين است از اوست و سپاس خداوندى را كه آن

بود همانا من از نابودشدگان بودم كه پروردگارا تو  دانستم به من شناساند و اگر اين شناخت نمى نمى

اى: همانا خداوند اراده كرده است كه هر نوع پليدى و آاليشى را از شما اهل بيت بزدايد و  فرموده

تى بياييد مباهله كنيم. براى ما اهل بيت را مشخص فرمودى و گف شما را پاك فرمايد پاك كردنى. و

پروردگارا! سپاس و ستايش ترا سزد كه مرا راهنمايى و ارشاد فرمودى و زنان و فرزندان و مردان 

 اهل بيت را به من معرفى فرمودى.

( پروردگارا! من به حرمت اين مقام، كه فضيلت هيچ مقامى براى مؤمنان به اين اندازه نيست و 1) 

ست كه آنان را معرفى فرمودى و مردم را از شبهه بيرون آوردى، به تو هيچ رحمتى افزون از اين ني

جويم. خداوندا! اگر اين مقام محمود نبود كه تو براى ما مقرر فرمودى و اگر تو  تقرب و توسل مى

ما را راهنمايى نفرموده بودى كه از افراد محق اهل بيت و عترت پيامبرت پيروى كنيم، همانا 

شدند. و به هر  گران پيروز مى شد و ستيزه وردند و كلمه ملحدان آشکار مىخ میمسلمانان شکست 

حال ترا سپاس و ترا نيايش است و با اين نعمت و احسان خود بر ما منت نهادى. خدايا! بر محمد و آل 

اى. پروردگارا! در دنيا و  محمد درود فرست، آنان كه فرمان برى از ايشان را بر ما واجب كرده

ا بر اين عقيده و گفتار ثابت و پايدار بدار و به محمد و خاندان محمد بهترين پاداشى كه به آخرت ما ر

تر همه مهربانان! با شفاعت ايشان ما را به  دهى عنايت فرماى، و اى مهربان پيامبران و رسوالن خود مى

 بهشت و خانه گراميداشتن وارد فرماى.
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ه روز مباهله بودند و همه آدميان و فرشتگانى را كه در ( پروردگارا! من اهل كساء و آنانى را ك2) 

دهم كه ما را بيامرز و  دهم و ترا سوگند به حق اين مقام مى اند شفيع خود قرار مى زمره ايشان بوده

دهم كه طينت و  تر مهربانان. پروردگارا! من گواهى مى توبه ما را بپذير، به رحمت خودت اى مهربان

مگى از يك اصل است و ايشان يك درختند كه ريشه و شاخهاى آن پاك و ارواح آنان يکسان و ه

 فرخنده است.

اى و آنان راهنمايان به وحدانيت تو هستند و داراى  پروردگارا! تو ايشان را بر خلق حجت قرار داده

اى و ديگران از آن عاجزند و تو نسبت به ايشان تفضل  معجزاتى هستند كه تو به ايشان عنايت كرده

اى و كتاب خود را بر  اى و با نور خود ايشان را گرامى داشته اى و آنان را پاك قرار داده رمودهف

اى كه به ايشان تمسك جوييم. خدايا! در آن روزى كه  اى و به ما فرمان داده ايشان نازل فرموده

ه ما قرار بده و گويند ما را شفيع و دوستى گرم نيست، شفاعت ايشان را بهر زيانکاران و درماندگان مى

 1 تر مهربانان. اى گمراه مفرماى، اى مهربان پس از اينکه ما را هدايت فرموده

( بدان كه حسين )ع( از سر تا سينه به پيامبر )ص( شبيه بوده است و حسن )ع( از سينه تا قدم شبيه 1)

رين افراد در ت به آن حضرت بوده است و آن دو از ميان همه خاندان و فرزندان رسول خدا، محبوب

 2اند.  نظر ايشان بوده

دارم. تو هم آن دو را و  اند: پروردگارا! من آن دو را دوست مى ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 3 دوستدارانشان را دوست بدار.

دارم و هر كه را من  اند: هر كس حسن و حسين را دوست بدارد، او را دوست مى ( و فرموده3) 

بردش. و هر كس آن  ارد و هر كه را خدا دوست بدارد به بهشت مىد دوست بدارم خدايش دوست مى

                                                 
اند،  بوده براى اطالع از منابع اهل سنت كه موضوع مباهله پيامبر )ص( و اينکه فقط على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السالم در التزام ايشان .1

فضائل الخمسه كه از صحيح مسلم و ترمذى و كشاف  1جلد  250تا  244رك. به: بحث مستوفاى استاد محترم سيد مرتضى فيروزآبادى در صفحات 

 زمخشرى و منابع ديگر به تفصيل نقل شده است. م.
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377، چاپ 180اين مطلب عينا در ارشاد شيخ مفيد، ص  .2
در منابع اهل سنت هم اين موضوع فراوان و مکرر آمده است، از  ارشاد مفيد آمده است. 180به نقل از ذاذان از جناب سلمان فارسى در صفحه  .3

، 3، ج 166، و مستدرك حاكم، ص 5، ج 369، و مسند امام احمد حنبل، ص 2، ج 306و صحيح ترمذى، ص  5جمله در كنوز الحقائق مناوى، ص 

 رى منابع ديگر. م.و بسيا
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دارد و هر  دارم و هر كه را من دشمن بدارم خدايش دشمن مى دو را دشمن بدارد، من او را دشمن مى

 1 افکند. كه را خدا دشمن بدارد جاودانه در آتش مى

به خداوند گفت: پروردگارا!  اند: حسن و حسين دو گوشوار عرشند و بهشت ( پيامبر )ص( فرموده4) 

آيا به اين خشنود نيستى كه اركان ترا  مستمندان و ضعيفان را در من مسکن دادى. حق تعالى فرمود:

 2 خرامد. به حسن و حسين آراستم؟ و بهشت چنان خراميد كه عروس از شادى مى

بازى مشغول بودند و ( على بن ابى طالب )ع( فرموده است: حسن و حسين )ع( نزد پيامبر )ص( به 5) 

مقدارى از شب گذشت. پيامبر )ص( به ايشان فرمود: پيش مادرتان برگرديد. برقى در آسمان روشن 

داشت و پيامبر )ص( به آن  شد كه تا هنگام رسيدن آن دو به حضور مادرشان راه آن دو را روشن مى

 مى داشته است.خداوندى را كه ما اهل بيت را گرا  فرمود: سپاس نگريست و مى برق مى

( امام حسن )ع( به ياران خود فرمودند: خدا را دو شهر است، يکى در خاور و ديگرى در باختر، 1) 

هاى خداوند ساكنند كه هرگز قصد و آهنگ معصيت هم  كه در آن دو شهر گروهى از آفريده

ادرم حسين كنند و به خدا سوگند در آن دو شهر و فاصله ميان آن دو شهر، كسى جز من و بر نمى

 حجت خدا بر خلق خدا نيست.

( امام حسين )ع( هم روز عاشورا خطاب به سپاهيان ابن زياد كه نفرين خداوند بر ايشان باد فرمود: 2) 

كنيد؟ به خدا سوگند اگر مرا بکشيد حجت خدا را  شود كه چنين بر ضد من همکارى مى شما را چه مى

جابلقا و جابلسا پسر پيامبرى كه خداوند در موردش با شما ايد و به خدا سوگند كه ميان  بر خود كشته

 احتجاج كند غير از من نيست.

دامنانى كه نامشان هر جا برده شود، بر ايشان درود فرستاده  پاك پاكان و» در اين باره گويد: ( شاعر3)

رسول  كنم. آنان پنج تنى هستند كه به جاى آنان هيچ گاه و هرگز بدلى جستجو نمى»  «شود. مى

كنم  بر خدا توكل مى»  «اش و دخترش و پنجمى ايشان مواليم ابو الحسن است. پروردگارم و دو نوه

 «جويم. و بر پنج تن توسل مى

                                                 
 ارشاد مفيد آمده است. 180به نقل از ذاذان از جناب سلمان فارسى در صفحه  .1

، و مسند امام 2، ج 306و صحيح ترمذى، ص  5در منابع اهل سنت هم اين موضوع فراوان و مکرر آمده است، از جمله در كنوز الحقائق مناوى، ص 

 ، و بسيارى منابع ديگر. م.3، ج 166 ، و مستدرك حاكم، ص5، ج 369احمد حنبل، ص 
 ، به نقل از ارشاد آمده است. م.43، ج 275در ارشاد شيخ مفيد از ابن لهيعه از ابى عوانه نقل شده است، و در بحار، ص  .2
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ها و  هاى طه و هل اتى و حاميم من دوستدار پنج تنى هستم كه در مورد آنان سوره»ديگرى گويد: 

 «زمر نازل شده است.

كنم، ولى  من از قبايل تيم و عدى به بدى ياد نمى»  گويد: ن مى( مردى نصرانى در باره ايشا4) 

كننده بيم ندارم ديگر چه  دوستدار خاندان هاشم هستم و هنگامى كه من در راه خدا از سرزنش سرزنش

 گويند: خواهد سرزنش كند؟ به من مى كسى در باره محبت على و گروه او مرا مى

 پرورى؟ كاران عرب و عجم را در دل مىبا آنکه مسيحى هستى دوستى على و پرهيز

 «پندارم كه خداوند محبت آنان را حتى در دل چهار پايان هم سرشته است. گويم: چنين مى مى

اگر دوستى من نسبت به پنج تنى كه موجب پاكى اعمال من است و بغض »( ديگرى گفته است: 5) 

 «دشمنان ايشان رفض است من رافضيم.

 مام حسن )ع(ا شهادتمجلس نوزدهم در 

( از مغيره روايت شده است كه معاويه به جعده دختر اشعث پيام داد كه اگر حسن )ع( را مسموم 2) 

آورم. جعده، همسر امام حسن )ع( بود. معاويه صد هزار درهم  كنى ترا به همسرى پسرم يزيد در مى

ا به همسرى يزيد ، ولى او ربراى او فرستاد و او امام حسن )ع( را مسموم كرد، مال به جعده تسليم شد

از او داراى ه بعدها جعده را به همسرى گرفت وخاندان طلحكه نفرين خدا براو باد در نياورد. مردى از

گرفت، فرزندان جعده را  هاى قريش بگو مگو در مى فرزند شد و هر گاه ميان آنان و ديگر خانواده

 ران زنى هستيد كه شوهرش را زهر داد.گفتند: شما پس كردند و به آنان مى مالمت و سرزنش مى

گويد: من در محضر امام حسن و امام حسين )ع( در خانه امام حسن بودم و  مى 1( عمر بن اسحاق3) 

حضرت امام حسن براى قضاى حاجت بيرون رفت و چون بازگشت فرمود گفت: تاكنون چند بار به 

 من زهر آشاماندند ولى هيچ بار چون اين بار نبود.

يى از جگرم دفع شد و من با قطعه چوبى كه همراهم بود آن را زيرورو كردم. امام حسين  قطعه همانا

خواهى او  پرسيد: چه كسى به شما زهر خورانده است؟ فرمود: نسبت به او چه قصدى دارى؟ آيا مى

كنم، خداوند از تو شديدتر از او انتقام خواهد  را بکشى؟ اگر همان كسى است كه من تصور مى

 گناهى به خون من گرفته شود. رفت و اگر او نباشد، هرگز دوست ندارم بىگ

                                                 
ختالفات اندكى كه قمرى، تهران، آمده است. ا 1377ارشاد، چاپ  175و  174تمام اين بخش را از ارشاد شيخ مفيد گرفته است و در صفحات  .1

 شود كه اصالح شد. از جمله به جاى عمر، عمير است. م. به احتمال غلط چاپى است در روضة الواعظين ديده مى
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كند كه چون ساعت رحلت امام حسن )ع( فرا رسيد امام  ( عبد اهلل بن ابراهيم مخارقى نقل مى4) 

شوم و به خداى خود ملحق  حسين )ع( را خواست و به ايشان فرمود: اى برادر! من از تو جدا مى

دانم چه كسى و  يى از جگرم در طشت دفع شد. و من مى ن زهر خورانده شد و قطعهشوم. همانا به م مى

از كجا به من زهر خوراند و من در پيشگاه پروردگارم با آن شخص مخاصمه خواهم كرد و ترا به حق 

دهم كه در اين باره سخنى نگويى و منتظر بمان تا خداوند در اين مورد حکم  خودم بر تو سوگند مى

تابوتم بگذار و كنار  و چون من درگذشتم چشمهاى مرا ببند و مرا غسل بده و كفن كن و برفرمايد 

مرقد جدم ببر تا تجديد عهدى كنم و سپس مرا كنار گور مادر بزرگم فاطمه )رضى اهلل عنها( ببر و 

اهيد مرا خو پندارند كه شما مى آنجا به خاك بسپار. و اى برادر! خواهى ديد كه اين قوم )بنى اميه( مى

كنار پيامبر )ص( به خاك بسپريد و جمع خواهند شد و شما را از آن منع خواهند كرد و ترا به خدا 

( سپس امام 1دهم كه در مورد من حتى به اندازه يك خون گرفتن خون بزمين نريزد. ) سوگند مى

كه امير المؤمنين حسن )ع( به امام حسين )ع( در باره خانواده و فرزندان و ما ترك خويش و مطالبى 

على )ع( سفارش فرموده بود وصيت كرد و آنچه را كه امير المؤمنين على به هنگامى كه او را به 

جانشينى خود منصوب فرموده بود گفته بود به امام حسين )ع( فرمود و شيعيان خود را راهنمايى 

مت پس از خويش فرمود كه امام حسين را جانشين خود قرار داده است و آن حضرت را به اما

منصوب فرمود. و چون امام حسن )ع( درگذشت امام حسين ايشان را غسل داد و كفن كرد و بر 

تابوت نهاد و حركت كردند. مروان و همراهان او كه از بنى اميه بودند هيچ شك و ترديد نکردند كه 

زره پوشيدند و  خواهند جسد مطهر را كنار مرقد رسول خدا به خاك بسپرند. جمع شدند و آنان مى

سالح برداشتند و همين كه امام حسين )ع( جنازه را كنار مرقد پيامبر آورد كه تجديد عهدى فرمايد، 

 گفت: بنى اميه به مقابله ايشان آمدند و عايشه هم سوار بر استرى شد و مى

مروان دارم؟  -خواهيد كسى را به خانه من درآوريد كه دوستش نمى مرا با شما چه كار است كه مى

هم شروع به هياهو كرد و بانگ برداشته بود كه چه بسا جنگ كه از صلح و آرامش بهتر است. آيا 

بايد عثمان در دورترين نقطه مدينه به خاك سپرده شود و حسن را كنار مرقد پيامبر به خاك بسپرند؟ 

اميه جنگ و اين هرگز نخواهد شد و من شمشير خواهم كشيد و نزديك بود ميان بنى هاشم و بنى 

 خون ريزى درگيرد.
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خواهيم پيکر ساالر  اى برو كه ما نمى ابن عباس به مروان گفت: برگرد و به همان جا كه از آنجا آمده

خواهيم به زيارت مرقد پيامبر تجديد عهدى كند، و  خود را كنار رسول خدا به خاك بسپريم، بلکه مى

ش فاطمه بنت اسد دفن خواهيم كرد و اگر سپس بر طبق وصيت خودش او را كنار گور مادر بزرگ

ديدى كه تو  دانستى و مى وصيت فرموده بود كه او را كنار مرقد جد بزرگوارش پيامبر دفن كنيم، مى

تر از آنى كه ما را از اين كار باز دارى، و امام حسن )ع( به خدا و پيامبرش و  كوچکتر و درمانده

ن ديگران به زور و بدون اجازه، آنجا درآيد. ابن عباس تر از آن است كه چو حرمت قبر ايشان آگاه

شوى و  شتر سوار مى سپس به عايشه رو كرد و به او گفت: اى واى كه روزى بر استر و روزى بر

ترسيدى  خواهى پرتو خدا را فرو نشانى و با دوستان خدا جنگ كنى. برگرد كه از آنچه مى مى

خداوند انتقام اين اهل بيت را خواهد گرفت، هر چند خواستى رسيدى و  كفايت شدى و به آنچه مى

 پس از اين باشد.

( امام حسين هم فرمودند: به خدا سوگند اگر وصيت امام حسن نبود كه در اين مورد به اندازه 1) 

دانستيد كه چگونه شمشيرهاى خدا انتقام خويش را از شما  يك خون گرفتن هم خون ريزى نکنم مى

ان ميان ما و خودتان را شکستيد و آنچه را كه براى خود با شما شرط كرده گرفت، كه شما پيم مى

بوديم باطل كرديد. و پيکر امام حسن )ع( را به بقيع بردند و كنار گور مادر بزرگش فاطمه دختر اسد 

 1 كه خدايش در بهشت مسکن دهاد به خاك سپردند.

خر صفر سال پنجاهم هجرت رحلت ( مدت بيمارى امام حسن )ع( چهل روز طول كشيد و در آ2) 

 2فرمود و در آن هنگام چهل و هشت يا چهل و هفت سال داشت و مدت خالفت ايشان ده سال بود.

فرمايد كه روزى امام حسن )ع( در دامن پيامبر )ص(  ( امام صادق )ع( از قول نياكان خود نقل مى3) 

اى كسى كه پس از مرگ شما به زيارت نشسته بود. ناگاه سر خود را بلند كرد و گفت: پدر جان! بر

شما آيد چه پاداشى است؟ فرمود: پسركم! هر كس پس از مرگ من به زيارت من آيد براى او بهشت 

                                                 
 تمام اين موارد هم بدون هيچ كم و افزونى از ارشاد مفيد گرفته شده است. م. .1
ال مختلف نقل شده است. شايد يکى از كتابهاى خوب كه همه در باره روز مرگ و سال رحلت و مدت عمر حضرت امام حسن مجتبى )ع( اقو .2

ناسخ التواريخ چاپ  2جلد  135تا  132توان به صفحات  آورى كرده است، ناسخ التواريخ است و براى اطالع مى -اقوال را در اين مورد جمع

ان اموى و مروانى و عايشه نسبت به جسد مطهر امام مجتبى ق، مراجعه كرد. براى اطالع از رفتار ناپسند كارگزار 1396كتابفروشى اسالميه، تهران 

، و به ترجمه نهاية االرب نويرى، ص 2، ج 15اصابه، و به اسد الغابه، ص  375)ع( در منابع اهل سنت، رك. به: ابن عبد البر، استيعاب، حاشيه صفحه 

 ، به قلم اين بنده. م.7، ج 88
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است و هر كس پس از مرگ پدرت به زيارتش برود براى او بهشت است و هر كس پس از مرگ 

ه زيارت تو آيد براى او برادرت به زيارتش برود براى او بهشت است و هر كس پس از مرگ تو ب

 1 بهشت است.

چه پاداشى  ( و امام حسن )ع( به پيامبر)ص( گفت: اى رسول خدا! براى كسى كه ما را زيارت كند1)

كس مرا در حال حيات يا پس از مرگ زيارت كند و پدر و خودت و برادرت خواهد بود؟ فرمود: هر

 ت كه روز رستاخيز او را نجات دهم.را در زندگى يا پس از مرگ زيارت كند، بر عهده من اس

آرام بگير كه در اين مورد براى تو چه بسيار سرمشق »گويد:  ( دعبل بن على خزاعى به خود مى2) 

شدت و هيجان اندوه خود را با ياد آورى رحلت پيامبر و كشته شدن وصى او و بريدن سر  است.

 2 «حسين و مسموم شدن حسن تسکين ببخش.

اندوههاى روزگار ابرهاى فشرده بر يك ديگر است و چشم »  ده شده است:و اين شعر هم سرو

آورد، با ياد آوردن مصيبتهاى  بارد. هر گاه اندوهها بر تو هجوم مى حوادث با اشگ خود فاجعه مى

 3 «اوالد فاطمه بتول )ع( آنها را آرام كن.

 مجلس بیستم در چگونگى شهادت امام حسین )ع(

و هرگز خداوند را از آنچه ستمگران »سوره ابراهيم فرموده است:  42آيه ( خداوند متعال در 4) 

 «كنند غافل مدان. مى

كنند خواهند دانست كه به  و به زودى آنان كه ستم مى»فرمايد:  سوره شعراء مى 227( و در آيه 5) 

 «گردند. چه كيفر گاهى بازمى

وره جاهلى جنگ و خون ريزى در آن ( امام رضا )ع( فرموده است: محرم ماهى است كه مردم د6) 

دانستند ولى ريختن خونهاى ما در آن ماه روا دانسته شد و حرمت ما در آن دريده شد و  را حرام مى

هاى ما را آتش زدند و هر چه در آن بود غارت كردند و  كودكان و زنان ما در آن اسير شدند و خيمه

نگرفت. همانا روز شهادت حسين )ع( پلکهاى  براى رسول خدا صورت  در كار ما رعايت هيچ حرمتى

چشم ما را مجروح و اشك ما را روان كرد و عزيز ما را خوار و زبون ساخت. اى سرزمين كربال! تو تا 
                                                 

 ، هم آمده است. م.4، ج 46اين روايت در مناقب ابن شهر آشوب، ص  .1
 ، آمده است. م.4، ج 46تر در مناقب، ص  تر و كامل اين دو بيت دعبل صحيح .2
تر بود، از آن ترجمه شد. خوانندگان  مناقب، اين دو بيت به شاعرى به نام منبه صوفى نسبت داده شده است و چون صحيح 46در همان صفحه  .3

 اگرد فتال است و مطالب بسيارى از روضة الواعظين در مناقب آورده است. م.آشوب ش -گرامى توجه دارند كه ابن شهر
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كنندگان گريه  روز رستاخيز ما را گرفتار اندوه و بال كردى. آرى، بايد به كسى چون حسين )ع( گريه

ريزد، و سپس فرمود: چون هالل محرم آشکار  را فرو مىكنند، كه گريستن بر او گناهان بزرگ 

شد و چون روز دهم آن ماه  شد و اندوهش افزون مى شد، پدرم هرگز متبسم و با لبخند ديده نمى مى

رسيد، آن روز روز غم و سوگ و گريستن او بود و آن همان روزى است كه امام حسين كه  فرا مى

 .درودهاى خدا بر او باد در آن شهيد شد

( و امام رضا )ع( فرموده است: هر كس روز عاشورا كوشش در باره نيازهاى دنيايى خود را ترك 1) 

آورد و هر كس روز عاشورا روز اندوه و  كند، خداوند نيازهاى اين جهانى و آن جهانى او را بر مى

دهد، و  سوگ و گريستن او باشد، خداى عز و جل روز رستاخيز را روز شادى و خرمى او قرار مى

فرمايد. هر كس روز عاشورا را روز بركت بداند و در آن چيزى  میچشمش را به ديدار ما روشن 

براى خود اندوخته كند، خداوند متعال در آنچه اندوخته است بركت نخواهد داد و روز رستاخيز 

هد شد و محشور خوا -كه لعنت خدا بر ايشان باد -همراه يزيد و عبيد اهلل بن زياد و عمر بن سعد

 1 رسد. ترين جاى دوزخ مى همراه آنان به پست

كند مگر آنکه اندوهش  ( امام حسين فرموده است: من كشته اشکم. هيچ مؤمنى مرا ياد نمى2) 

گريست.  )رضی اهلل عنه( روزى از سپيده دم مى روايت است كه ام سلمه 2خواهد بگريد. گيرد و مى مى

ون ترديد پسرم حسين كشته شده است. من از هنگامى كه رسول گفت: بد گريى؟ به او گفتند: چرا مى

اند تا ديشب، ايشان را در خواب نديده بودم. ديشب ايشان را در خواب ديدم و  خدا رحلت فرموده

گفتم: پدر و مادرم فدايت باد، چرا رنگ چهره شما پريده است؟ فرمودند تمام امشب مشغول كندن 

 گرى حسين را نشنيده بودم، گفت: من جز امشب نوحه مه مىگور حسين و يارانش بودم. ام سل

گفته شده است كه يکى از  3 خداوند آن را به من ننمايد، ولى قطعا پسرم حسين )ع( كشته شده است.

 خوانده است: پريان اين اشعار را مى

ه اى ديده من! با كوشش اشگ بريز. پس از من چه كسى بر شهيدان خواهد گريست؟ بر گروهى ك» 

 4 «كشاند. میمرگها آنان را به سوى ستمگرى در آبشخور بردگان 

                                                 
 يى( آمده است. همراه با ترجمه، چاپ آقاى كمره 129مجلس بيست و هفتم امالى صدوق )صفحه  4و  2اين دو روايت ذيل شماره  .1
 راجعه فرماييد. م.، م44، ج 280هاى ديگر اين روايت به بحار االنوار، ص  براى اطالع از نمونه .2
 يى آمده است و سلسله اسناد آن هم ذكر شده است. م. ، چاپ آقاى كمره140، و 139اين احاديث در مجلس بيست و نهم امالى صدوق، صفحات  .3
 شده است. م.يى آمده است و سلسله اسناد آن هم ذكر  ، چاپ آقاى كمره140، و 139اين احاديث در مجلس بيست و نهم امالى صدوق، صفحات  .4
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اند پنج تن هستند: آدم، يعقوب، يوسف،  ( امام صادق )ع( فرموده است: كسانى كه بسيار گريسته1) 

فاطمه )ع( دختر محمد )ص( و على بن الحسين )ع(. آدم بر فراق بهشت چندان گريست كه بر 

دار شد. يعقوب بر يوسف چندان گريست تا چشمش از ميان رفت و تا هايش دو آبراهه اشگ نمو گونه

برى تا درمانده يا نابود شوى. يوسف  آنجا كه به او گفته شد: به خدا سوگند، ياد يوسف را از ياد نمى

بر فراق يعقوب چندان گريست كه زندانيان را به ستوه آورد و به او گفتند: يا روز گريه كن و شب 

 ب گريه كن و روز آرام بگير و با زندانيان با يکى از آن دو سازش كرد.آرام بگير يا ش

اما فاطمه )ع( چندان بر پيامبر )ص( گريست كه مردم مدينه به ستوه آمدند و گفتند: از بسيارى گريه 

گشت.  گريست و برمى رفت و آنجا مى خويش ما را به ستوه آوردى و آن حضرت به مزار شهدا مى

بيست تا چهل سال بر امام حسين گريست و هيچ خوراكى برابر ايشان ننهادند مگر  على بن حسين )ع(

ترسم نابود  گريست و يکى از خدمتگزارانش گفت: اى پسر رسول خدا! فدايت گردم، مى آنکه مى

 شوى.

دانم چيزهايى را  كنم و از جانب خدا، مى فرمود: همانا درد دل و اندوه خود را به خداوند شکايت مى

كنم مگر آنکه عقده گلويم را  -دانيد. من هيچ گاه از كشتار فرزندان فاطمه ياد نمى شما نمىكه 

  1 ريزم. گيرد و اشك مى مى

گويد: در محضر امام صادق بودم. آب خواست و چون به حضورش  مى 2( داود بن كثير رقى2) 

د! نفرين خدا بر قاتل اى داو آوردند و نوشيد، ديدم چشمهايش اشك آلوده شد و گريست و فرمود:

نوشم مگر  كند. من هيچ گاه آب سرد نمى حسين باد. ياد حسين چقدر زندگى را تلخ و ناگوار مى

يى نيست كه چون آب سرد بياشامد، از حسين )ع( ياد كند  كنم و هيچ بنده اينکه حسين )ع( را ياد مى

نويسد و صد هزار خطاى او  سنه مىو بر قاتل او لعنت فرستد، مگر اينکه خداوند براى او صد هزار ح

افزايد و چون كسى است كه صد هزار برده آزاد  اش مى فرمايد و صد هزار درجه بر درجه را محو مى

 فرمايد. كرده باشد و روز قيامت خداوندش گشاده چهره محشور مى

 و براىراق به جنبش آمدند ـرمود، شيعيان در عـ( روايت شده است چون امام حسن )ع( رحلت ف1) 

                                                 
 يى آمده است و سلسله اسناد آن هم ذكر شده است. م. ، چاپ آقاى كمره140، و 139اين احاديث در مجلس بيست و نهم امالى صدوق، صفحات  .1
اشى، چاپ رجال نج 112از راويان قرن دوم كه بيشتر روايات او از موسى بن جعفر و على بن موسى عليهما السالم است. شرح حال او در صفحه  .2

 يى آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره142داورى قم، آمده است. اين حديث هم در همان مجلس امالى صدوق، ص 
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امام حسين )ع( نامه نوشتند كه معاويه را خلع و با آن حضرت بيعت كنند. امام حسين )ع( آنان را از  

اين كار باز داشت و ياد آورى فرمود كه ميان ايشان و معاويه پيمانى است كه شکستن آن تا پايان 

و چون معاويه در نيمه  مدت جايز نيست و اگر معاويه بميرد در اين باره اظهار نظر خواهد فرمود.

رجب سال شصتم هجرت درگذشت يزيد به وليد بن عتبة بن ابى سفيان كه از سوى معاويه فرماندار 

مدينه بود نوشت كه از امام حسين )ع( بيعت بگيرد و به آن حضرت اجازه تأخير در بيعت ندهد. وليد 

خواهد  م حسين )ع( دانستند كه چه مىشبانه كسى را پيش امام حسين فرستاد و ايشان را فرا خواند. اما

و گروهى از ياران خود را خواست و به آنان گفت: وليد در اين وقت شب مرا احضار كرده است و 

در امان نيستم كه پيشنهادى كند كه نپذيرم و او قابل اعتماد نيست و از گزندش در امان نيستم. شما 

ر خانه بنشينيد و اگر شنيديد كه صداى من بلند اش شدم بر د همراه من باشيد و چون من وارد خانه

 شد، وارد خانه شويد كه او را از من باز داريد.

( امام حسين )ع( وارد خانه وليد شد و مروان بن حکم هم آنجا بود. وليد خبر مرگ معاويه را به 2) 

يد را خواند كه در آن ايشان داد. امام حسين )ع( انا هلل و انا اليه راجعون فرمود. وليد آنگاه نامه يز

 فرمان داده بود از ايشان براى يزيد بيعت بگيرد.

كنم تو به بيعت پوشيده من براى يزيد قناعت كنى و بايد با او  امام حسين )ع( فرمود: من خيال نمى

آشکارا بيعت كنم. وليد گفت: آرى همين گونه است. فرمودند: پس باشد تا فردا تصميم بگيرى. وليد 

ناه نام خدا برو تا فردا همراه جماعت پيش ما آيى. مروان به وليد گفت: اگر اكنون حسين گفت: در پ

از پيش تو برود و بيعت نکند، ديگر چنين فرصتى به دست تو نخواهد آمد، تا آنکه ميان شما كشتار 

آنکه بيعت  ابسيار واقع شود. اين مرد را همين جا نگهدار )زندانى كن( و از خانه تو نبايد بيرون برود ت

كند و اگر بيعت نکرد، گردنش را بزن. در اين هنگام امام حسين )ع( از جاى برخاست و فرمود: اى 

گويى.  خواهى مرا بکشى يا او؟ تو همانى كه سرا پا گناهى و دروغ مى پسر زن كبود چشم! آيا تو مى

اش رفت. امام حسين )ع(  نهو از خانه وليد بيرون آمد و يارانش آن حضرت را همراهى كردند تا به خا

وليد بن  1 اش ماند. آن شب را كه شب شنبه سه شب باقى مانده از رجب سال شصتم هجرت بود در خانه

عتبه هم سرگرم پيام فرستادن به عبد اهلل بن زبير براى بيعت شد و او هم نپذيرفت و همان شب از مدينه 
                                                 

ليد اين مطالب را عينا از ارشاد شيخ مفيد )رضی اهلل عنه( گرفته، ولى اندكى تلخيص كرده است. از جمله، مفيد چند سطرى در باره نيك نفسى و .1

 قمرى، تهران. م. 1378ارشاد، چاپ  183نيشابورى حذف كرده است. براى اطالع، رك. به: صفحه نقل كرده است كه فتال 
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ا به تعقيب ابن زبير فرستاد و يکى از بيرون رفت و آهنگ مکه كرد. فردا صبح وليد گروهى ر

وابستگان بنى اميه را همراه هشتاد سوار روانه كرد و آنان به تعقيب عبد اهلل بن زبير پرداختند و او را 

 نيافتند و به او نرسيدند و باز گشتند.

ين پايان روز شنبه وليد گروهى را به حضور امام حسين فرستاد كه براى بيعت حاضر شوند. امام حس

 شود. )ع( فرمودند: بگذاريد فردا شود، تا شما و ما ببينيم چه مى

آنان هم اصرار نکردند و آن شب را دست نگهداشتند و آن حضرت همان شب كه شب يك شنبه دو 

روز باقى مانده از ماه رجب بود به سوى مکه حركت فرمود. پسران و برادران و برادرزادگان ايشان و 

يشان غير از محمد بن حنفيه با ايشان حركت كردند. امام حسين )ع( در حالى كه عموم افراد خانواده ا

از آن شهر با حال بيم و نگرانى بيرون شد و گفت: »رفت اين آيه را تالوت فرمود:  از مدينه بيرون مى

 و چون وارد مکه شد اين آيه را تالوت فرمود: 1 «پروردگارا! مرا از اين قوم ستمکار رهايى ده.

چون رو به شهر مدين آورد گفت اميد است كه پروردگار من مرا به راه راست راهنمايى  و» 

 2 «فرمايد.

گزاران و اهالى شهرهاى ديگر كه در  ( امام حسين )ع( در مکه منزل فرمود. مردم مکه و عمره1) 

د و از كردند. و چون خبر مرگ معاويه به مردم كوفه رسي مکه بودند به حضور ايشان آمد و شد مى

اخبار يزيد هم آگاه بودند و سرپيچى امام حسين )ع( از بيعت با يزيد به اطالع ايشان رسيد، شيعيان 

كوفه در خانه سليمان بن صرد جمع شدند و خبر مرگ معاويه را به يك ديگر دادند و سپاس خدا را 

کرده و به مکه رفته است گفت: همانا معاويه نابود شد و حسين هم بيعت ن 3صرد بجا آوردند. سليمان بن

دهيد و با دشمن او جهاد  دانيد كه او را يارى مى و شما شيعيان، پيروان او و پدرش هستيد. اگر مى

بسم ( »1كنيد و در راه او جانبازى خواهيد كرد، براى او نامه بنويسيد و آنان نامه زير را نوشتند: ) مى

خدا بر آن دو باد، از سليمان بن صرد و مسيب بن اهلل الرحمن الرحيم. براى حسين بن على كه درود 

نجيه و رفاعة بن شداد و حبيب بن مظاهر و ديگر مسلمانان و مؤمنان كوفه. درود خداوند بر تو باد. 

                                                 
 سوره بيست و هشتم )قصص(. م. 23و  22بخشى از آيات  .1
 سوره بيست و هشتم )قصص(. م. 23و  22بخشى از آيات  .2
يسار بود، پيامبر )ص( آن را به سليمان تغيير دادند. در نود و سه  از اصحاب رسول خدا و ياران امير المؤمنين على )ع(، در دوره جاهلى نامش .3

 . م.2، ج 351هجرى در جنگ با عبيد اهلل بن زياد كشته شد. رك. به: ابن اثير، اسد الغابه، ص  65سالگى در سال 
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ستاييم كه خدايى جز او نيست. اما بعد، سپاس خداوندى را كه دشمن ستمگر و  نخست خداوندى را مى

ت پيروز شد و امارت آن را با زور بر عهده گرفت، از ميان برد و گر ترا كه به ستم بر اين مل ستيزه

درهم شکست. او بدون رضايت بر اين ملت دست يافت، سپس نيکان ايشان را كشت و بدان را باقى 

 گذاشت و اموال خدا را سرمايه دست ستمگران و دولتمندان قرار داد.

د. اكنون ما را پيشوا و امامى نيست. به اى دور باد، همچنان كه قوم ثمود از رحمت خدا دور شدن

 سوى ما بيا، شايد خداوند در پناه تو ما را بر حق جمع كند.

شويم و براى نماز  نعمان بن بشير در كاخ حکومت خود نشسته است. ما براى نماز جمعه با او حاضر نمى

آمد، به خواست خداوند كنيم، و اگر به ما خبر برسد كه تو پيش ما خواهى  عيد هم با او همراهى نمى

 «گردانيم. میكنيم و به شام بر  متعال او را بيرون مى

اين نامه را به عبد اهلل بن مسمع همدانى و عبد اهلل بن وال دادند و به آنان گفتند شتابان بروند و آن دو 

 با شتاب بيرون رفتند و ده روز از رمضان گذشته در مکه به حضور امام حسين )ع( رسيدند.

( مردم كوفه دو روز پس از اينکه آن نامه را فرستادند، قيس بن مسهر صيداوى و عبد الرحمن بن 2) 

و عمارة بن عبد اهلل سلولى را به حضور امام حسين گسيل داشتند و همراه آنان حدود  1عبد اهلل ارحبى

روز پس از آن يك صد و پنجاه نامه بود كه هر يك را يك يا دو و سه و چهار مرد نوشته بودند. دو 

( 1حنفى را گسيل داشتند و همراه آنان اين نامه را فرستادند: )  هانى بن هانى سبيعى و سعد بن عبد اهلل

بسم اهلل الرحمن الرحيم. براى حسين بن على عليهما السالم، از سوى شيعيان مؤمن و مسلمان او. اما »

از تو ندارند. لطفا شتاب كن، شتاب و  يى غير بعد، بشتاب كه مردم منتظر تو هستند و هيچ انديشه

سپس شبث بن ربعى و حجار بن ابجر و يزيد بن حرث بن رويم و عروة بن قيس و عمرو بن « شتاب.

اما بعد، همانا باغها سرسبز و خرم و » حجاج زبيدى و محمد بن عمرو تيمى )تميمى( چنين نوشتند:

 «هى براى تو آماده است. و السالم.خواهى بيا كه سپا میها رسيده شده است، و اگر  ميوه

كردند  رسيدند و همگى در خدمت امام حسين با يك ديگر ديدار مى فرستادگان مردم كوفه پياپى مى

پرسيد و سپس همراه هانى بن هانى  خواند و از فرستادگان در باره مردم مى ها را مى و آن حضرت نامه

 (2ين نامه را براى مردم كوفه مرقوم فرمود: )و سعد بن عبد اهلل كه آخرين فرستادگان بودند ا

                                                 
 در ارشاد آمده است: عبد الرحمن و عبد اهلل پسران شداد ارحبى. م. .1
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. از حسين بن على، به گروه مؤمن و مسلمان. اما بعد، همانا كه هانى و سعيد  بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم» 

هاى شما را آوردند و آخرين فرستادگان شما بودند كه آمدند. آنچه را گفته بوديد و سخن  هم نامه

بوديد: امامى نداريم، بيا شايد خداوند ما را در پناه تو به هدايت برساند و كه نوشته  -بزرگان شما را

اكنون برادر و پسر عمو و شخص مورد اعتماد خود از خاندانم مسلم بن  دانستم و فهميدم. -جمع كند

عقيل را پيش شما فرستادم. اگر او براى من نوشت كه سران و خردمندان و مردم با فضيلت شما بر 

هاى شما نوشته شده است، به خواست  دارند و در نامه اند كه فرستادگان شما اظهار مى دههمان عقي

آيم و سوگند به جان خودم كه امام فقط كسى است كه به قرآن حکم  خداوند به زودى پيش شما مى

كند و دادگر و متدين به آيين خدا باشد و نفس خود را در پيشگاه خداوند حساب كند )يا هواى نفس 

 «.ود را براى رضاى خدا باز دارد(، و السالمخ

( امام حسين )ع( مسلم بن عقيل را خواست و او را همراه قيس بن مسهر صيداوى و عمارة بن عبد 3) 

اهلل سلولى و عبد الرحمن ارحبى گسيل فرمود و به او دستور به پرهيزگارى و پوشيده نگهداشتن كار 

ربانى رفتار كند و اگر مردم را در اين باره هماهنگ و مورد خود داد و اينکه با مردم به لطف و مه

 اعتماد ببيند زود خبر دهد.

يى  و آن همان خانه مسلم حركت كرد و به كوفه آمد و در خانه مختار بن ابى عبيده ثقفى منزل كرد

است كه امروز به خانه سالم بن مسيب معروف است. شيعيان شروع به رفت و آمد كردند و هر گاه 

گريستند و مردم شروع به  خواند و آنان مى شدند مسلم نامه امام حسين )ع( را مى گروهى جمع مى

بيعت با او كردند تا آنکه هيجده هزار تن بيعت كردند و مسلم براى امام حسين )ع( نامه نوشت و خبر 

ه آمد و شد خود اند و پيشنهاد كرد كه بيايد. شيعيان هم همچنان ب داد كه هيجده هزار تن بيعت كرده

 دادند، و كم كم جايگاه او آشکار شد و خبر به نعمان بن بشير رسيد. پيش مسلم ادامه مى

 اين مرد از سوى معاويه فرماندار كوفه بود و يزيد هم او را بر همان شغل باقى نگهداشته بود.

بن معاويه چنين  ( در اين هنگام عبد اهلل بن مسلم و عمارة بن عقبه و عمر بن سعد براى يزيد1) 

اند  اما بعد، همانا مسلم بن عقيل به كوفه آمده است و شيعيان حسين بن على با او بيعت كرده»  نوشتند:

و اگر ترا به كوفه نيازى است مردى نيرومند را به اين شهر بفرست كه فرمانت را اجرا كند و در 

يف است، يا تظاهر به سستى و مقابل دشمن تو مانند خودت عمل كند و نعمان بن بشير مردى ضع

 «كند. ضعف مى



 263 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

( چون اين نامه به يزيد رسيد، سرجون آزاد كرده معاويه را خواست و به او گفت: حسين مسلم بن 2) 

گيرد و به من خبر رسيده كه نعمان بن بشير مردى  عقيل را به كوفه فرستاده است و براى او بيعت مى

كنى؟ يزيد بر عبيد اهلل  براى حکومت كوفه پيشنهاد مى ضعيف است. عقيده تو چيست و چه كسى را

 بن زياد خشمگين بود.

 كنى؟ سرجون گفت: اگر معاويه در اين باره سفارش كرده باشد، به عقيده او عمل مى

يزيد گفت: آرى. سرجون فرمانى را كه معاويه براى عبيد اهلل نوشته و او را به حکومت هر دو شهر 

د بيرون آورد و گفت: عقيده معاويه اين بود ولى پيش از آنکه براى عبيد اهلل كوفه و بصره گماشته بو

 بفرستد درگذشت. يزيد به سرجون گفت:

همين گونه عمل كن و فرمان حکومت عبيد اهلل بن زياد را براى او بفرست. يزيد سپس مسلم بن عمرو 

اما بعد، همانا شيعيان من ( »3فرستاد: )باهلى را خواست و همراه او نامه زير را براى عبيد اهلل بن زياد 

اند كه مسلم بن عقيل در آن شهر به جمع كردن مردم پرداخته است و  از مردم كوفه براى من نوشته

خواهد ميان مسلمانان شکاف ايجاد كند. همين كه اين نامه را خواندى حركت كن و به كوفه برو و  مى

 پردازند به جستجوى مسلم باش تا او را بگيرى و در همان گونه كه به جستجوى گوهر گرانقدرى مى

 «بند كشى يا بکشى يا تبعيدش كنى، و السالم.

( يزيد فرمان حکومت عبيد اهلل بن زياد را به مسلم بن عمرو سپرد و او بيرون آمد و در بصره پيش 1) 

 عبيد اهلل رفت و فرمان حکومت و نامه يزيد را به او داد.

تور داد كارها را روبراه كنند تا فردا به كوفه حركت كند. فرداى آن روز از عبيد اهلل همان دم دس

بصره بيرون آمد و برادرش عثمان را به جانشينى خود گماشت و همراه مسلم بن عمرو باهلى و شريك 

بن اعور حارثى و اهل بيت و خدم و حشم خود به كوفه حركت كرد. عبيد اهلل بن زياد در حالى كه 

بر سر بسته و پوزبند به خود زده بود وارد كوفه شد و چون به مردم خبر رسيده بود كه  عمامه سياه

امام حسين )ع( خواهد آمد و منتظر ايشان بودند، همين كه عبيد اهلل را ديدند پنداشتند كه امام حسين 

 گفتند: اى پسر رسول خدا! سالم بر تو باد. گذشت، مى است و او از كنار هر گروهى كه مى

وش آمدى و مقدمت گرامى باد. ابن زياد چندان از مردم نسبت به امام حسين توجه ديد كه او را خ

گويند بانگ  خوش نيامد، و مسلم بن عمرو باهلى همين كه ديد مردم در آن باره بسيار سخن مى

 برداشت كه كنار برويد، اين امير عبيد اهلل بن زياد است.
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د ادامه داد و هنگام شب كنار قصر رسيد. گروهى هم پنداشته بودند ( عبيد اهلل بن زياد به راه خو2) 

نعمان بن بشير در كاخ را بسته بود و خود و  1 آمدند. كه او امام حسين است و همچنان در پى او مى

گروهى از خواص او در كاخ بودند. او هم پنداشت كه عبيد اهلل بن زياد امام حسين است و از فراز بام 

سپرم. عبيد اهلل شروع به سخن  جنگ با تو نيازى نيست و اين امانت خود را هم به تو نمى گفت: مرا به

گفتن كرد كه در را بگشاى كه كارهايت هرگز گشاده مباد. او را شناخت و در را گشود و سپس در 

 را به روى مردم بستند و كسى گفت: اى مردم! به خدا سوگند اين پسر مرجانه است و پراكنده شدند.

( ابن زياد يکى از بردگان آزاد كرده خود به نام معقل را خواست و به او سه هزار درهم سپرد و 3) 

يافتى اين سه هزار درهم را به او  گفت: در جستجوى مسلم بن عقيل باش و به هر يك از ياران او دست

ايشانى و چون اين  بده و بگو اين را به مصرف جنگ با دشمن خود برسانيد و به آنان چنين بگو كه از

دارند و صبح  يابند و چيزى از تو پوشيده نمى كنند و اطمينان مى پول را به آنان بدهى به تو اعتماد مى

و شام پيش آنان برو تا جايگاه مسلم بن عقيل را بشناسى و پيش او بروى. معقل چنان كرد و مسلم بن 

( معقل نخستين 1ل را از معقل گرفت. )عقيل از او بيعت گرفت و به ابو ثمامه صايدى گفت آن ما

رفت و از همه امورى كه  آمد و آخر كسى بود كه از پيش او مى كسى بود كه پيش مسلم بن عقيل مى

 داد. شد و به او خبر مى مورد نياز عبيد اهلل بن زياد بود آگاه مى

به خانه هانى بن عروه  مسلم پس از آنکه از آمدن عبيد اهلل بن زياد به كوفه آگاه شد از خانه مختار

 كردند. رفت و شيعيان آنجا رفت و آمد مى

عبيد اهلل با روشى دور از جوانمردى، هانى را به قصر احضار كرد و سپس او را كشت. مسلم قيام 

( چنان شد كه كار بر عبيد اهلل بن 2كردند و ) فرمود و سران كوفه از پيوستن مردم به او جلوگيرى مى

تمام همت او اين بود كه بتواند درهاى كاخ خود را حفظ كند، ولى نزديك شام  زياد سخت گرديد و

گفتند: تو برگرد، ديگران  بردند و مى گرفتند و مى آمدند و دست فرزند يا برادر خود را مى زنها مى

رسد و با جنگ و  گفتند: فردا لشکر شام مى آمدند و به پسر و برادر خود مى هستند. مردان هم مى

خواهى بکنى؟ و به اين گونه چنان از اطراف مسلم بن عقيل پراكنده شدند كه چون  ى چه مىدرگير

 شب شد و نماز مغرب گزارد، در مسجد فقط سى نفر همراهش بودند.

                                                 
مطالب ارشاد مفيد را چندان تلخيص كرده كه پيوستگى عبارات از هم گسيخته است و جاى تعجب است كه نه در چاپ  فتال نيشابورى از اينجا .1

اند. سعى كردم با مطابقه متن ارشاد و روضة الواعظين پيوستگى مطالب را رعايت كنم، و  نجف و نه در چاپ تهران به اين موضوع اشاره نکرده

 عروه و شهادت آن بزرگوار هم چندان مطلبى نياورده است. م. تر آنکه از جناب هانى بن عجيب
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مسلم چون ديد شب شد و كسى جز همين سى نفر همراهش نيستند، از مسجد به طرف درهاى محله 

ط ده تن همراهش بودند و همين كه از در مسجد بيرون كنده بيرون رفت و چون كنار در رسيد فق

آمد هيچ كس با او نبود كه راه را نشانش دهد يا از او دفاع كند و به خانه برساندش. مسلم سرگردان 

هاى مردم جبله  رود، تا آنکه كنار خانه دانست به كدام سو مى -هاى كوفه راه افتاد و نمى در كوچه

يد و كنار خانه زنى به نام طوعه ايستاد. اين طوعه قبال كنيز اشعث بن كه گروهى از كنده بودند رس

قيس بود. او را آزاد كرد. اسيد حضرمى با او ازدواج كرد و پسرى بنام بالل زاييد. اين بالل همراه 

مردم بيرون شده بود و مادرش بر در خانه منتظرش ايستاده بود. مسلم بن عقيل به آن زن سالم داد كه 

داد، و به طوعه گفت: اى بنده خدا به من كمى آب بده. برايش آب آورد. آشاميد و همان جا پاسخش 

اش برد و برگشت و چون ديد مسلم همان جا نشسته است،  خانه  نشست. طوعه ظرف آب را داخل

گفت: اى بنده خدا! مگر آب نخوردى؟ گفت: چرا. گفت به خانه خود برو. مسلم سکوت كرد. طوعه 

سخن خود را تکرار كرد و مسلم همچنان سکوت كرد. طوعه بار ديگر سخن خود را تکرار بار ديگر 

كرد و مسلم همچنان سکوت كرد. طوعه بار سوم با تعجب و اعتراض گفت: سبحان اهلل، اى بنده خدا! 

خدايت سالمتى ارزانى دارد، برخيز و به خانه خود برو كه براى تو نشستن بر در خانه من شايسته 

دارم. مسلم فرمود: اى كنيز خدا! مرا در اين شهر خانه و  و من هم آن را براى تو روا نمى نيست

يى انجام دهى؟ شايد هم  خويشى نيست. آيا ممکن است نسبت به من براى پاداش خداوند كار پسنديده

ن بتوانم خودم جبران كنم. طوعه گفت: اى بنده خدا موضوع چيست؟ گفت: من مسلم بن عقيلم كه اي

قوم به من دروغ گفتند و مرا فريفتند و وادار به قيام كردند. طوعه گفت: تو به راستى مسلم هستى؟ 

گفت: آرى. گفت: به خانه بيا، و او را در حجره ديگرى غير از حجره خود درآورد و براى او فرشى 

 گسترد و غذايى آورد، ولى مسلم غذا نخورد.

رود،  ه آمد و چون ديد مادرش مکرر به آن حجره مى( چيزى نگذشت كه پسر آن زن به خان1) 

گفت: اى مادر! بسيارى رفت و آمد تو در اين حجره مرا به شك و ترديد انداخته است. مثل اينکه 

دهم كه به من خبر دهى.  كارى دارى؟ گفت: از اين سخن درگذر. جوان گفت: ترا به خدا سوگند مى

ره از من مپرس. جوان بيشتر اصرار كرد. مادر گفت: به گفت: مادر! پى كار خود باش و در اين با

 گويم خبر ندهى. گفت: آرى، همين گونه رفتار خواهم كرد. شرط آنکه به هيچ كس از آنچه مى

 مادر از او عهد و پيمان گرفت و سوگندش داد و سپس موضوع را به او خبر داد.
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من بن محمد بن اشعث رفت و به او جوان ظاهرا آرام گرفت و خوابيد، و صبح زود پيش عبد الرح

گفت كه مسلم بن عقيل در خانه مادر اوست. عبد الرحمن هم پيش پدرش كه در خانه عبيد اهلل بن زياد 

بود رفت و با او آهسته گفت. ابن زياد شنيد و در حالى كه با چوبدستى خود به پهلوى محمد بن 

پيش من بياور، و او برخاست. ابن زياد گروهى اكنون او را  -كرد، گفت: برخيز و هم اشعث اشاره مى

دانست همه اقوام از اينکه مسلم بن عقيل ميان آنان كشته يا اسير  از قوم خود را با او فرستاد، زيرا مى

شود كراهت دارند و پس از آن عبيد اهلل بن عباس سلمى را همراه هفتاد تن از قبيله قيس فرستاد و 

)رضی اهلل عنه( صداى سم   در آن بود روى آوردند. همين كه مسلم يى كه مسلم آنان به سوى خانه

اند و با شمشير خود از حجره بيرون  اسبها و هياهوى مردان را شنيد دانست كه براى دستگيرى او آمده

آمد و چندان ايشان را با شمشير زد كه از خانه بيرون راند. آنان دوباره برگشتند و مسلم به ايشان حمله 

ا بکر بن حمران احمرى روياروى شد و به يك ديگر ضربه زدند. شمشيرى به دهان مسلم كرد و ب

خورد و لب باالى او را قطع كرد و لب پايين او را هم بريد و دندانهايش را آسيب رساند. مسلم ضربتى 

سخت بر سر او زد و ضربه دوم را هم بر دوش او فرود آورد و نزديك بود سر شمشير از شکم او 

ها را آتش  ون آيد و چون چنين ديدند از فراز بام خانه شروع به سنگ زدن به مسلم كردند و بوتهبير

 انداختند. زدند و از پشت بام روى او مى مى

مسلم كه چنين ديد در حالى كه شمشير خود را كشيده بود از خانه بيرون آمد و خود را به كوچه 

ان است، خود را به كشتن مده. و مسلم با آنان جنگ رساند. محمد بن اشعث به او گفت: براى تو ام

ام كه كشته نشوم مگر آزاده، و من مرگ را  سوگند خورده( »1خواند: ) كرد و اين رجز را مى مى

سازد. هر  كند و نفس را پايدار مى بينم كه سرد را گرم و با حرارت مى چيزى ناپسند و دشوار مى

كند و بيم آن دارم كه به من دروغ گفته شود و فريبم  دار مىانسانى روزى بدى و شر را مالقات و دي

 «دهند.

شود و مکر و فريبى نخواهد بود كه اين قوم پسر  ( محمد بن اشعث گفت: به تو دروغ گفته نمى2) 

هاى  عموهاى تو هستند و ترا نخواهند كشت. حتى ترا نخواهند زد. در اين هنگام مسلم كه از ضربه

كوشش و تالش نفسش بند آمده بود به ديوار خانه تکيه داد تا نفسى تازه  سنگ مجروح شده و از

كند. پسر اشعث سخن خود را تکرار كرد كه تو در امان هستى. مسلم گفت: آيا در امانم؟ محمد بن 

 اشعث گفت: آرى.
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 بن مسلم به كسانى كه همراه محمد بودند گفت: آيا من در امانم؟ همگان گفتند آرى، غير از عبيد اهلل

عباس سلمى كه گفت: در اين كار مرا سود و زيانى نيست و خود را كنارى كشيد. مسلم گفت: همانا 

 نهادم. اگر به من امان نداده بوديد، دست در دست شما نمى

در اين هنگام استرى آوردند و او را بر آن سوار كردند و اطرافش را احاطه كردند و شمشيرش را از 

گويى مسلم از حيات خويش نااميد شده بود كه چشمهايش اشك آلود شد و دستش بيرون كشيدند. 

گفت: اين آغاز مکر و فريب است. محمد بن اشعث گفت: اميدوارم بر تو چيزى نباشد. مسلم گفت: 

ولى اين اميدى بيش نيست و امان شما كجاست؟ انا هلل و انا اليه راجعون، و گريست. عبيد اهلل بن عباس 

طلبيدى، چون بر او چنين گرفتارى پيش آيد  طلبد كه تو مى ى كه چيزى را مىگفت: كس  سلمى

كنم و از كشتن خودم بيم ندارم و  گريد. مسلم فرمود: به خدا سوگند من بر جان خود گريه نمى نمى

دارم كه به اندازه يك چشم بر هم زدن عمرم تلف شود، ولى براى  سوگوار نيستم، هر چند دوست نمى

اند. بر حسين و خاندانش كه درود خدا بر ايشان  گريم كه به اين سرزمين روى آورده م مىخويشاوندان

( محمد بن اشعث اجازه خواست و به او 1گريم. آنگاه مسلم بن عقيل را بر در كاخ آوردند. ) باد مى

 اجازه داده شد.

گزارش داد. ابن زياد به  او پيش عبيد اهلل رفت و موضوع دستگيرى مسلم و امانى را كه به او داده بود

او گفت: ترا با امان دادن چه كار؟ گويى ترا فرستاده بوديم كه به او امان دهى! ما ترا فرستاده بوديم 

كه او را پيش ما بياورى. محمد بن اشعث سکوت كرد. مسلم كه بر در كاخ بود سخت تشنه شده بود. 

حريث يکى از غالمان خود را فرستاد كوزه به ديوار تکيه داد و گفت: اندكى آبم دهيد. عمرو بن 

آبى كه بر آن دستار انداخته بودند همراه ظرفى آورد. عمرو در كاسه آب ريخت و به دست مسلم داد 

و گفت بنوش. چون كاسه را گرفت و خواست بنوشد، آكنده از خون دهانش شد و نتوانست آن را 

م دندانهايش در كاسه فرو ريخت. مسلم فرمود: بياشامد. اين كار دو يا سه بار تکرار شد و بار سو

بود آن را آشاميده بودم. در اين هنگام كسى از سوى  سپاس خداوند را، اگر اين آب قسمت من مى

ابن زياد آمد و گفت: مسلم را درآورند و چون مسلم وارد شد، به ابن زياد بر امارت سالم نداد. نگهبان 

ادى؟ گفت: اگر بخواهد مرا بکشد سالم دادن من بر او چه معنى گفت: چرا بر امير به امارت سالم ند

دارد و اگر نخواهد مرا بکشد پس از اين سالم دادن من بر او بسيار خواهد بود. ابن زياد گفت: به جان 

خودم سوگند كه كشته خواهى شد. مسلم گفت: اين چنين است؟ گفت: آرى. مسلم گفت: بگذار به 



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

 

268 

 

م. گفت انجام بده. مسلم به همنشينان ابن زياد نگريست و عمر بن سعد يکى از قوم خويش وصيت كن

بن ابى وقاص را ميان ايشان ديد و به او گفت: اى عمر! ميان من و تو خويشاوندى و اكنون مرا بر تو 

نيازى است و بر تو واجب است نياز مرا كه راز و پوشيده است برآورى. عمر سعد از گوش دادن به 

ارى كرد. ابن زياد به او گفت: براى تو مانعى ندارد كه خواسته پسر عمويت را سخن مسلم خودد

بشنوى و برآرى، و عمر سعد جايى نشست كه ابن زياد او را ببيند. مسلم به او فرمود: مرا وامى است 

د و چون كشته ام و هفتصد درهم است. آن را از سوى من بپرداز ام وام گرفته كه چون به كوفه آمده

زياد بخواه و آن را دفن كن و كسى پيش حسين )ع( بفرست كه او را برگرداند  جسدم را از ابنشدم 

بينم كه او به اين شهر  ام مردم فقط با او همراهند و چنين مى كه من براى او نامه نوشته و اطالع داده

 آيد. مى

تمام سخنان مسلم را به او گويد؟ و  دانى چه مى ( عمر بن سعد به ابن زياد گفت: اى امير! آيا مى1) 

كند، ولى گاهى خائن را امين  شخص امين هرگز خيانت نمى»بازگو كرد. ابن زياد گفت: 

كنيم. هر كارى  و سپس به ابن سعد گفت: اما مال تو از خود تو است و ما ترا منع نمى« پندارند. مى

ما مهم نيست كه نسبت به آن  كه دوست دارى بکن. اما جسد مسلم، پس از اينکه ما او را كشتيم براى

 1 چه كارى بشود. اما حسين، اگر او به سراغ ما نيايد ما به سراغ او نخواهيم رفت.

( سپس ابن زياد گفت: مسلم را باالى بام ببريد، گردنش را بزنيد و جسدش را از باال به پايين 2) 

بن حمران احمرى را  اندازيد و گفت: اين كسى كه مسلم بر سرش ضربه زده است كجاست و بکر

 خواست و گفت: او را به پشت بام ببر و گردنش را بزن.

كرد و بر رسول خدا )ص( درود  گفت و استغفار مى مسلم را به سوى بام بردند و او در آنجا تکبير مى

 گفت: پروردگارا! ميان ما حکم فرماى. فرستاد و مى و صلوات مى

 گفتند و از يارى دادن ما خوددارى كردند.اين قوم ما را فريب دادند و به ما دروغ 

دوزهاست گردنش را زدند و جسدش را  او را باالى بام بردند و مشرف به جايى كه امروز بازار كفش

 هم در پى سرش از باال به پايين انداختند.

                                                 
همان طور كه در چند صفحه پيش يادآورى شد، مأخذ عمده فتال نيشابورى كتاب ارشاد مفيد است، ولى مطالب را تلخيص كرده است. در اينجا  .1

تر بايد به بخش زندگى حضرت امام حسين )ع( در ارشاد مراجعه هم گفتگوى مسلم )رضی اهلل عنه( با ابن زياد را حذف كرده است و براى اطالع بيش

 كرد. م.
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قيام مسلم بن عقيل )رضی اهلل عنه( در كوفه، روز سه شنبه هشتم ذى حجه سال شصتم هجرت بود و 

 دتش روز چهارشنبه نهم ذى حجه، يعنى روز عرفه آن سال بود.شها

( و چون امام حسين )ع( آهنگ عراق فرمود، طواف و سعى ميان صفا و مروه كرد و از احرام 3) 

بيرون آمد و حج خود را مبدل به عمره فرمود، زيرا بيم آن داشت كه اگر حج انجام دهد در مکه آن 

د و پيش يزيد بفرستند. در مدت اقامت حسين )ع( در مکه تنى چند حضرت را بگيرند و بازداشت كنن

از مردم حجاز و تنى چند از مردم بصره هم به ايشان پيوسته بودند كه همراه آن حضرت و افراد 

 ايشان به سوى عراق روان شدند.  خاندان و وابستگان

بن نمير فرمانده پليس خود  ( و چون به ابن زياد خبر حركت امام حسين )ع( به عراق رسيد حصين1) 

مستقر كند.  2هاى خود را ميان قادسيه و قطقطانه فرود آيد و سواران و گشتى 1را فرستاد كه در قادسيه

رسيد، قيس بن مسهر صيداوى و به روايت  3هنگامى كه امام حسين به منطقه حاجز از بطن الرمه

يى براى مردم كوفه گسيل فرمود. حصين  امهديگرى عبد اهلل بن يقطر برادر رضاعى خود را همراه با ن

بن نمير در قادسيه او را گرفت و پيش ابن زياد فرستاد. ابن زياد به او گفت: به منبر برو و به حسين بن 

على دروغگو دشنام بده. قيس به منبر رفت و ضمن ستايش و نيايش خداوند متعال گفت: اى مردم! 

است، پسر فاطمه دختر رسول خداوند است كه درودها و اين حسين بن على كه بهترين آفريده خد

سالمهاى خداوند بر آنان باد و من فرستاده او پيش شمايم، دعوتش را بپذيريد. و ابن زياد و پدرش را 

لعنت كرد. ابن زياد دستور داد او را از باالى قصر به زير افکندند و چون او را افکندند تمام 

ى داشت كه مردى به نام عبد الملك بن عمير لخمى جلو رفت و استخوانهايش شکست و هنوز رمق

خواستم راحتش  میسرش را بريد و چون در اين كار بر او اعتراض كردند و عيب گرفتند، گفت: 

 كنم.

و شام تا بصره زير نظر باشد و به هيچ كس  4( ابن زياد دستور داده بود تمام راههاى ميان واقصه2) 

 شد. مىاجازه آمد و شد داده ن

                                                 
، چاپ مصر، 7، ج 6به: معجم البلدان، ياقوت حموى، ص  قادسيه: شهرى كه فاصله آن تا كوفه پانزده فرسخ و تا عذيب چهار ميل است. رك. .1

 ميالدى، كه مفصل بحث كرده است. م. 1906
 . م.7، ج 125رك. به: معجم البلدان، ص  خش كويرى كه زندان نعمان بن منذر آنجا بوده است.نام جايى نزديك كوفه و در ب .2
 . م.2، ج 219از صحراهاى معروف در منطقه باالى نجد. رك. به: همان كتاب، ص  .3
 . م.8، ج 388، ص نام چند جا واقصه است، از جمله نزديك عذيب و در بخش كويرى و ريگزارهاى كوفه است. رك. به: همان كتاب .4
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آمد تا آنکه به  ( امام حسين )ع( بدون اينکه از اين امور آگاه باشد همچنان به سوى عراق مى3) 

دانيم جز اينکه  گروهى از اعراب برخورد و از ايشان پرسيد. آنان گفتند: به خدا سوگند ما چيزى نمى

 دهند. اجازه رفت و آمد به ما نمى

نقل  1و بجيلة هاى فزاره ادامه داد. گروهى از افراد قبيله ( امام حسين )ع( همچنان به راه خود4) 

بوديم و ما هم از پى كاروان امام  2گشتيم، همراه زهير بن قين بجلى كنند: هنگامى كه از مکه برمى مى

آمديم و بسيار ناخوش داشتيم كه با ايشان يك جا فرود آييم و هر گاه او در جايى فرود  حسين مى

 آمديم. ى فرود مىآمد ما جاى ديگر مى

خورديم، ناگاه فرستاده امام حسين آمد و سالم داد و وارد  روزى در حالى كه نشسته بوديم و غذا مى

شد و گفت: اى زهير! امام حسين مرا پيش تو فرستاده است تا خدمت ايشان بيايى. ما همگى آنچه در 

يى بر سر ما مرغ نشسته است. حركت و خاموش مانديم كه گو دست داشتيم كنار گذاشتيم و چنان بى

روى؟  فرستد و تو به حضورش نمى همسر زهير گفت: سبحان اهلل، پسر رسول خدا كسى پيش تو مى

 برو، سخن ايشان را بشنو و برگرد. زهير به حضور ايشان رفت و چيزى نگذشت كه باز آمد.

هاى امام بردند و  ه كنار خيمهاش را كندند و ب درخشيد و دستور داد خيمه اش مى بسيار شاد بود و چهره

خواهم چيزى جز خير و نيکى به تو  به همسرش گفت: تو آزادى، پيش خانواده خود برو كه من نمى

خواهد از من پيروى كند با من بيايد و گر نه اين  برسد و سپس به ياران خود گفت: هر كس از شما مى

کى از جنگهاى دريايى شركت كرديم. آخرين ديدار ماست، و براى شما حديثى بگويم كه ما در ي

خداوند فتح و پيروزى نصيب ما فرمود و غنايمى به دست آورديم. سلمان فارسى كه خداوند از او 

خشنود باد، به ما گفت: آيا از اينکه خداوند به شما فتح و غنيمت عنايت فرمود شاد شديد؟ گفتيم: 

همراه آنان جنگ كنيد به مراتب شادتر از اين آرى. گفت: هر گاه به سرور جوانان آل محمد برسيد و 

سپرم. گفتند: به خدا سوگند زهير همواره  فتح و غنيمت خواهيد شد. و من همه شما را به خداوند مى

 همراه ياران امام حسين )ع( بود تا به شهادت رسيد، رحمت خداوند بر او باد.

 ه امام حسين )ع( رسيد، مکرر انا هلل و انا ( و چون خبر كشته شدن مسلم بن عقيل و هانى بن عروه ب1) 

                                                 
جمهرة انساب العرب، ابن حزم، چاپ عبد السالم محمد هارون و  481و از قبيله فزاره به صفحه  388براى اطالع بيشتر از قبيله بجيله به صفحه  .1

 فهارس آن كتاب مراجعه شود. م.
 ، آمده است. م.388جناب زهير از سران و بزرگان قبيله بجيله است و نامش در جمهرة انساب العرب، ص  .2
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اليه راجعون گفت و براى ايشان از پيشگاه خداوند طلب رحمت فرمود. به امام حسين )ع( گفته شد: 

ات مواظبت فرماى و از  جان خويش و افراد خانواده دهيم كه در مورد حفظ شما را به خدا سوگند مى

و پيروى نيست، بلکه بيم آن داريم كه همگان بر ضد شما  همين جا برگرد كه در كوفه ناصر و ياورى

باشند. امام حسين )ع( به فرزندان عقيل نگريست و فرمود: با اينکه مسلم بن عقيل كشته شده است، 

گرديم تا آنکه انتقام خون خود را بگيريم، يا ما هم  عقيده شما چيست؟ گفتند: به خدا سوگند برنمى

. امام حسين )ع( روى به ياران خود، فرمود: پس از ايشان، خيرى در همان را بچشيم كه او چشيد

زندگى نيست. و چون سحر فرا رسيد به ياران خود فرمود آب بسيار همراه خود برداريد و آنان آب 

رسيدند، خبر كشته شدن عبد اهلل بن يقطر به  1بسيارى برداشتند و حركت كردند و چون به منزل زباله

 م حسين اين نبشته را بيرون آورد و براى همراهان خود خواند.ايشان رسيد و اما

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اما بعد خبرى بسيار ناگوار به ما رسيد و آن كشته شدن مسلم بن عقيل ( »1) 

اند و  دانستند ما را رها كرده و هانى بن عروه و عبد اهلل بن يقطر است. آنان كه خود را شيعيان ما مى

خواهد برگردد، بدون رودربايستى برگردد و بر شما تعهدى  دهند. هر كس از شما مى نمىيارى 

مردم پراكنده شدند و از چپ و راست راه خود را گرفتند و رفتند و فقط همانها كه از مدينه « نيست.

ن كار را همراه ايشان بودند باقى ماندند و تنى چند از كسانى كه به ايشان پيوسته بودند. امام حسين اي

كنند كه امام حسين  اند چنين گمان مى دانست اعرابى كه به ايشان پيوسته از اين جهت انجام داد كه مى

داشت كسى همراه ايشان باشد، مگر  اند و خوش نمى رود كه همگى به فرمان او درآمده به شهرى مى

 رود. اينکه بداند به كجا مى

ار سوار به سوى امام حسين روانه كرده بود و او در گرماى ( ابن زياد حر بن يزيد رياحى را با هز2) 

 نيم روز با آن حضرت روياروى شد و مقابل ايشان ايستاد.

امام به ياران خود دستور فرمود ايشان را سيراب كنيد و چنان كردند و با آنان نماز ظهر و عصر را 

بر پيامبر موضوع پيامها و  گزارد و سپس به آنان رو كرد و پس از ستايش و نيايش خدا و درود

 هاى مردم كوفه را به اطالع ايشان رساند و فرمود: نامه

 من براى حکومت بر شما سزاوارتر از اين مدعيانى هستم كه حق حکومت ندارند.

                                                 
وت زباله: نام جايى نزديك ثعلبيه است و در راه مکه به كوفه قرار دارد. دهکده آبادى است كه چند بازار دارد. رك. به: معجم البلدان، ياق .1

 ، چاپ مصر. م.4، ج 373حموى، ص 
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شده كه چون با   اند و به ما دستور داده ( حر گفت: ما از آن گروه نيستيم كه براى شما نامه نوشته3) 

تر  ديم، از شما جدا نشويم تا به كوفه ببريمتان. حسين )ع( فرمود: مرگ به تو نزديكشما روياروى ش

از اين كار است، و سپس به ياران خود فرمود: برخيزيد و سوار شويد. آنان سوار شدند و منتظر 

ماندند تا بانوان هم سوار شدند و چون سوار شدند دستور حركت فرمود و همين كه خواستند راه 

خواهى؟  و برگردند، سپاه حر مانع حركت ايشان شدند. امام حسين به حر فرمودند: چه مىبيفتند 

خواهم ترا پيش امير عبيد اهلل بن زياد ببرم. امام فرمود: در اين صورت به خدا سوگند از تو  گفت: مى

گفت:  پيروى نخواهم كرد و اين سخن سه بار ميان ايشان رد و بدل شد، و چون بگو مگو زياد شد، حر

من مأمور جنگ كردن با شما نيستم، بلکه مأمورم از شما جدا نشوم تا به كوفه ببرم. اكنون كه از 

كنى راهى را انتخاب كن كه نه به كوفه برسد نه به مدينه و اين  پذيرفتن اين موضوع خوددارى مى

داوند كارى پيش آورد كه مورد اتفاق من و شما قرار بگيرد تا براى امير عبيد اهلل نامه بنويسم. شايد خ

براى من در آن عافيت باشد و گرفتار جنگ با شما نشوم. اين راه را بگير و به سمت چپ راه عذيب و 

 قادسيه برو.

گفت:  كرد و مى ( امام حسين )ع( حركت فرمود. حر هم با ياران خود از كنار ايشان حركت مى1) 

كنم كه اگر  را حفظ كن و من صريح اظهار مىدهم كه جان خودت  اى حسين! ترا به خدا سوگند مى

ترسانى؟ و آيا اگر مرا  جنگ كنى كشته خواهى شد. امام حسين به او فرمود: آيا مرا از مرگ مى

گويم كه آن مرد قبيله اوس به پسر  شود؟ و من همان چيزى را مى بکشيد گرفتارى شما برطرف مى

دهد، پسر عمويش او را ترساند و گفت: كجا عمويش گفت كه چون آن مرد خواست پيامبر را يارى 

به زودى خواهم رفت، و براى ( »2روى كه كشته خواهى شد؟ و او در پاسخ اين اشعار را خواند: ) مى

جوانمرد هر گاه كه حق را نيت كند و مسلمان باشد و جهاد كند، مرگ ننگ نيست. و هر گاه 

د و از شخص لعنت شده دورى كند و گناهکار جوانمرد با نفس خويش با مردان نيکو كار مواسات كن

 شنوم. را رها كند ننگى بر او نيست. اگر مردم پشيمان نخواهم بود و اگر زنده بمانم سرزنش نمى

 «براى تو خوارى بس است كه زنده باشى و بر ضد تو عمل شود.

خودش از يك سمت  ( حر همين كه اين اشعار را شنيد از امام حسين )ع( فاصله گرفت. او با ياران3) 

كردند، تا آنکه به منطقه عذيب هجانات رسيدند و از  و حسين )ع( و يارانش از سمت ديگر حركت مى

رسيدند فرود آمدند. آخر شب امام حسين دستور داد آب   آن رد شدند و چون به قصر بنى مقاتل



 273 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمه، جلد اولروضة الواعظین

 

.. 

: پس از آنکه ساعتى گويد مى 1برداشتند و از ناحيه قصر بنى مقاتل حركت كردند. عقبة بن سمعان

همراه امام حسين راه پيموديم، آن حضرت همچنان كه بر اسب سوار بود چرتى زد و از خواب بيدار 

 شد و دو يا سه بار انا هلل و انا اليه راجعون و حمد خداوند را بر زبان آورد.

فرمود: پسرش على بن حسين )ع( رو به پدر كرد و گفت: چرا استرجاع و حمد بر زبان آورديد؟ 

گفت:  يى چشم مرا خواب در ربود. پيش روى من در خواب سوارى آشکار شد كه مى پسركم! لحظه

كند و دانستم كه خبر مرگ ماست كه داده  روند و مرگها به سوى ايشان حركت مى اين قوم مى

آرى  شود. على گفت: پدر جان! خداوند به تو هيچ بدى نشان ندهد. مگر ما بر حق نيستيم؟ فرمود: مى

سوگند به كسى كه بازگشت همه به سوى اوست كه ما بر حقيم. على گفت: در اين صورت چه باك 

داريم از اينکه بر حق بميريم؟ امام حسين فرمودند: پسرم! خدايت بهترين پاداشى را كه ممکن است از 

بح گزاردند و پدرى به پسرى داده شود ارزانى فرمايد. چون سپيده دميد فرمود فرود آمدند و نماز ص

خواست آنان را پراكنده  با شتاب سوار شدند. امام حسين )ع( ياران خود را به جانب چپ برد و مى

خواست آنان را به سوى كوفه ببرد به شدت  فرمايد. حر بن يزيد آمد و مانع اين كار شد و چون مى

برد تا آنکه به نينوى  كردند و امام حسين )ع( همچنان ياران خود را به سمت چپ مى ايستادگى مى

رسيدند و امام حسين )ع( آنجا فرود آمدند. در اين هنگام سوارى كه بر اسب سوار بود و سالح بر تن 

داشت و كمانى بر شانه انداخته بود از دور پيدا شد. همگى ايستادند و منتظر او شدند. سوار هنگامى 

يى از عبيد اهلل  ين و يارانش سالم نداد و نامهكه نزديك شد به حر و سپاهيان او سالم داد و به امام حس

اما بعد چون اين نامه من به تو رسيد ( »1بن زياد به حر تسليم كرد كه در آن چنين نوشته شده بود: )

ام پيش تو آمد بر حسين سخت بگير و او را در بيابانى كه هيچ پناهگاه و آبى نداشته باشد  و فرستاده

دستور دادم با تو باشد و از تو جدا نشود و اين فرمان مرا اجرا كنى و فرود آر و به فرستاده خود 

 «السالم.

يى بود و نه آبى. امام حسين )ع( فرمود: اى  ( حر گفت: بايد همين جا فرود آييد. آنجا نه دهکده2) 

ند غاضريه فرود آييم. گفت: به خدا سوگ واى بر تو! بگذار در اين آبادى يا آن آبادى، يعنى نينوى و

اند. زهير بن قين به امام حسين  توانم اين كار را انجام دهم. اين مرد را بر من جاسوس گماشته نمى

                                                 
 از اصحاب سيد الشهداء )ع( كه در التزام ايشان بوده و شهيد شده است. م. .1
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گفت: به خدا سوگند اى پسر رسول خدا! كار بعد از اين دشوارتر خواهد شد. جنگ با اين ستمگران 

ن خودم سوگند تر از جنگ با سپاهيانى است كه پس از ايشان خواهند رسيد و به جا هم اكنون آسان

 پس از ايشان سپاهى خواهد آمد كه ما را ياراى نبرد با آنان نخواهد بود.

( امام حسين فرمود: من با آنان جنگ را شروع نخواهم كرد، و روز پنجشنبه دوم محرم سال شصت 1) 

و يك هجرى همان جا فرود آورده شدند. فرداى آن روز عمر بن سعد بن ابى وقاص همراه چهار هزار 

سوار رسيد و در نينوى فرود آمد و نخست به عروة بن قيس احمسى گفت: پيش حسين برو و بپرس 

خواهد؟ عروة از كسانى بود كه براى امام حسين نامه  چه چيز موجب شده است اين جا بيايد و چه مى

ام نوشته بود، آزرم كرد و نپذيرفت. عمر سعد اين موضوع را به هر يك از سران سپاه كه براى ام

حسين )ع( نامه نوشته بودند پيشنهاد كرد، نپذيرفتند و همگى اين كار را ناخوش داشتند. كثير بن عبد 

روم  اهلل شعبى كه از سواران شجاع بود و از هيچ كار روگردان نبود به عمر سعد گفت: من پيش او مى

د گفت: هرگز توانم او را غافلگير كنم و بکشم. عمر سع خواهى مى و به خدا سوگند اگر مى

 خواهم او را غافلگير كنى و بکشى. نمى

هاى امام حسين آمد.  پيش او برو و بپرس چه چيز موجب شده است اين جا بيايى؟ كثير به طرف خيمه

همين كه ابو ثمامه صايدى او را ديد گفت: اى ابا عبد اهلل! خداوند كارهايت را روبراه كند. بدترين 

آيد. ابو ثمامه  نان به خون ريزى و غافلگير ساختن به حضورت مىتر آ هاى خدا و گستاخ آفريده

ام. اگر پيام مرا گوش  برخاست و به كثير گفت: شمشيرت را بگذار. گفت: هرگز كه من فرستاده

گيرم و تو  گردم. ابو ثمامه گفت: من قبضه شمشيرت را مى خواهيد برمى -گويم و اگر نمى دهيد مى

توانى به شمشيرم دست بزنى. ابو ثمامه گفت:  و به خدا سوگند نمى سخن خود را بگو. گفت: هرگز

دهم به امام حسين نزديك شوى زيرا مرد  گويم و اجازه نمى پيامت را به من بگو و من از سوى تو مى

تبهکارى هستى. كثير نپذيرفت و برگشت. عمر بن سعد قرة بن قيس حنظلى را خواست و به او گفت: 

خواهد. قره به طرف امام  مالقات كن و بپرس براى چه آمده است و چه مىبرخيز برو، حسين را 

شناسيد؟ حبيب بن  حسين آمد و همين كه آن حضرت او را ديد به ياران خود فرمود: آيا اين را مى

 مظاهر گفت:

شناختم و  تدبير مى آرى مردى از قبيله حنظلة بن تميم است و مادرش از قبيله ماست و او را به عقل و

كردم او را اينجا ببينم. قره آمد و بر امام حسين )ع( سالم داد و پيام ابن سعد را گزارد. امام  تصور نمى
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اند كه اينجا بيايم و اكنون اگر شما خوش  حسين به او فرمود: مردم اين شهر شما براى من نامه نوشته

بر تو، چگونه پيش قوم ستمگر گردم. آنگاه حبيب بن مظاهر به او گفت: اى قره! واى  داريد برمى نمى

 گردى؟ برمى

اين مرد بزرگوار را يارى كن كه خداوند با پدر و نياى او ترا به مسلمانى گرامى فرموده است. قره 

گفت: پاسخ اين پيام را براى فرمانده خود ببرم و سپس خواهم انديشيد. قره پيش عمر بن سعد 

م خداوند مرا از جنگ كردن با او معاف فرمايد و برگشت و پاسخ را به او داد. عمر گفت: اميدوار

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اما ( »1شان باد چنين نوشت: ) براى عبيد اهلل بن زياد كه لعنت خدا بر همه

بعد، من همين كه به حسين رسيدم و اردو زدم فرستاده خود را پيش او فرستادم و پرسيدم چه چيز 

خواهد. پاسخ داده است كه مردم اين سرزمين براى من نامه  و چه مىموجب شده است اين جا بيايد 

اند پيش آنان بيايم و چنان كردم. اكنون اگر خوش  اند و خواسته اند و فرستادگانى فرستاده نوشته

 «گردم. ندارند و نظرشان تغيير كرده است، من از پيش ايشان برمى

ه عمر بن سعد رسيد، من پيش عبيد اهلل بن زياد گويد: هنگامى كه نام ( حسان بن قايد عبسى مى2) 

بودم. چون نامه را خواند، گفت: اكنون كه چنگالهاى ما بر او گير كرده است اميد به نجات دارد و 

اما بعد، ( »3اكنون فرصتى باقى نمانده است و راه نجاتى نيست، و به عمر بن سعد چنين نوشت: )

م. اكنون به حسين پيشنهاد كن كه او و همه يارانش با يزيد ات رسيد و آنچه گفته بودى فهميد نامه

 «بيعت كنند و چون بيعت كردند تصميم خواهم گرفت، و السالم.

ترسيدم كه عبيد اهلل بن زياد صلح و سالمت را  ( چون اين پاسخ رسيد عمر بن سعد گفت: مى4) 

عد رسيد كه ميان حسين و يارانش و نپذيرد. در پى اين پاسخ، نامه ديگرى از ابن زياد براى عمر بن س

يى آب بنوشند، همان گونه كه اين كار نسبت به پرهيزگار پاكيزه عثمان بن  آب مانع شو و نبايد قطره

 عفان شد!.

( عمر بن سعد همان دم عمرو بن حجاج را همراه پانصد سوار فرستاد كه كنار رود و محل برداشتن 5) 

مانع آن شدند كه امام حسين و يارانش حتى يك قطره آب  آب فرود آيند و آنان چنان كردند و

كه از قبيله  1بود. عبد الرحمن بن حصين ازدى بردارند و اين سه روز پيش از شهادت امام حسين )ع(
                                                 

ترجمه تاريخ طبرى مرحوم ابو القاسم پاينده هم  3006قمرى، تهران( عبد اهلل و در صفحه  1377، چاپ 212اين شخص در ارشاد مفيد )ص نام  .1

 عبد اهلل يا عبيد اهلل است. م.
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بينى كه چون دل آسمان صاف  شد با صداى بلند گفت: اى حسين! آيا اين آب را مى بجيله شمرده مى

آن نخواهيد نوشيد تا همگان از تشنگى بميريد. امام حسين )ع(  يى از است؟ به خدا سوگند قطره

 عرضه داشت: پروردگارا! او را تشنه بکش و هرگز او را ميامرز.

گويد: به خدا سوگند پس از واقعه عاشورا كه عبد الرحمن بن حصين بيمار  ( حميد بن مسلم مى1) 

او نيست خودم ديدم چندان آب شده بود به عيادتش رفتم و سوگند به خداوند كه خدايى جز 

ام تشنه. باز به او آب  كشيد: تشنه گرداند و فرياد مى خورد كه بيرون از اندازه بود و بالفاصله برمى مى

 سوخت و همچنين بود تا جان از تنش بيرون شد. گرداند و همچنان از تشنگى مى دادند و برمى مى

مر بن سعد و اردو زدن آنان را در نينوى و رسيدن ( و چون امام حسين )ع( آمدن لشکريان را با ع2) 

خواهم ترا ببينم. آن دو  نيروهاى امدادى را براى جنگ با خود ديد، به عمر بن سعد پيام فرستاد كه مى

در شب با يك ديگر مالقات كردند و مدتى طوالنى پوشيده سخن گفتند و سپس هر يك به جاى خود 

اما بعد، همانا خداوند متعال آتش را ( »3 بن زياد چنين نوشت: )برگشتند و عمر بن سعد به عبيد اهلل

خاموش فرمود و اتفاق كلمه و اصالح امر امت را پديد آورد. حسين با من عهد كرد كه يا برگردد به 

همان جا كه از آنجا آمده است، يا به يکى از مرزهاى سرزمينهاى اسالمى برود و چون فرد ديگرى از 

هر چه براى ايشان است براى او هم باشد و هر چه بر عهده ايشان است بر عهده او هم مسلمانان باشد. 

باشد. يا آنکه خود پيش امير المؤمنين يزيد! برود و دست در دست او نهد و ببيند ميان او و يزيد 

و چون اين نامه را عبيد  1 «شود و در اين كار خشنودى خداوند و صالح امت است. چگونه اتفاق مى

 2 خيرخواهى است كه بر قوم خود مهربان است. هلل بن زياد خواند گفت: اين نامه مردا

( ابن زياد همراه شمر بن ذى الجوشن براى عمر بن سعد نامه نوشت كه به حسين و يارانش پيشنهاد 1) 

كن تسليم بدون قيد و شرط به حکم من شوند. اگر پذيرفتند، آنان را سالم پيش من بفرست و اگر 

ذيرفتند با آنان جنگ كن. به شمر هم گفت: اگر عمر بن سعد چنين كرد از او اطاعت كن و سخن او نپ

                                                 
، 3008تاريخ طبرى، ص رسد كه عمر بن سعد مطالب اين نامه را از پيش خود و براى اصالح كار نوشته است، زيرا طبرى در  چنين به نظر مى .1

اند حضرت امام حسين  اند و نوشته به قلم اين بنده، به شدت اين موضوع را رد كرده 7، ترجمه ج 172ترجمه پاينده، و نويرى در نهاية االرب، ص 

از بزرگ مردى چون )ع( هرگز پيشنهاد دست در دست يزيد نهادن نفرموده است. براى اطالع بيشتر به آن دو كتاب مراجعه شود و عجيب است 

 شيخ مفيد كه اين نکته را تذكر نداده است. م.
، آمده است كه شمر به ابن زياد 7، ج 164و ترجمه نهاية االرب، ص  3009و در ترجمه تاريخ طبرى، ص  212در اينجا در ارشاد مفيد، ص  .2

  دانم آيا فتال مراجعه شود. نمى پيشنهاد كرد كه نبايد به اين سخنان گوش داد. براى اطالع بيشتر به آن كتابها
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را بشنو و اگر از جنگ با ايشان خوددارى كرد، تو فرمانده سپاه خواهى بود. گردن عمر بن سعد را 

هم يى كه براى عمر بن سعد نوشته بود اين مطالب را  بزن و سرش را پيش من بفرست. در نامه

ام كه از جنگ با او خوددارى و امروز و فردا كنى، يا  گنجانيده بود كه من ترا پيش حسين نفرستاده

براى او آرزوى سالمت و زنده ماندن داشته باشى يا آنکه از سوى او براى من عذر و بهانه بياورى و 

م شدند آنان را سالم براى او شفاعت كنى. دقت كن اگر حسين و يارانش به فرمان من تن دادند و تسلي

پيش من فرست و اگر نپذيرفتند به آنان بتاز و همه را بکش و ايشان را پاره پاره كن كه سزاوارند و 

اش اسب بتاز كه او سركش و ستمگر است. اگر فرمان ما را  چون حسين كشته شد بر پشت و سينه

از كار و سپاه ما كناره بگير و پذيرى  اجرا كردى به تو پاداش شنونده مطيع خواهيم داد و اگر نمى

 ايم. سپاه را به شمر بن ذى الجوشن بسپر كه ما فرمان خود را چنين صادر كرده

( شمر اين نامه را براى عمر بن سعد آورد كه چون خواند، بانگ برداشت كه اى سواران خدا سوار 2) 

هاى امام حسين  و به سوى خيمهشويد! و شما را به بهشت مژده باد. سوار شدند و پس از نماز عصر بود 

آمدند. در اين حال امام حسين )ع( جلو خيمه خود در حالى كه شمشيرش را بر زانو داشت نشسته بود 

يى آن حضرت را خواب در ربود. خواهرش هياهوى لشکر را شنيد و  و سر بر زانو نهاده بود و لحظه

سر برداشت و فرمود: هم اكنون در خواب شنوى؟ امام حسين )ع(  گفت: اى برادر! آيا هياهو را نمى

 رسول خدا را ديدم كه به من فرمودند تو پيش ما خواهى آمد.

خواهركم! آرام باش.  خواهر بر چهره خود زد و بانگ برداشت كه اى واى. امام حسين )ع( فرمود:

 1خدايت رحمت كناد، بر تو وايى نخواهد بود. 

: جانم فدايت، برخيز برو و به ايشان بگو چه پيش آمده امام حسين )ع( به برادر خود عباس گفتند

در اين  است ... عباس همراه حدود بيست سوار از جمله زهير و حبيب بن مظاهر رفت و پرسيد ...

دهيم اگر تسليم شديد  هنگام فرستاده عمر بن سعد آمد و گفت: ما تا فردا صبح زود به شما مهلت مى

 داريم و برگشت. بريم و اگر نپذيرفتيد دست از شما برنمى بن زياد مى شما را پيش امير خود عبيد اهلل

                                                 
، آمده است كه شمر به ابن زياد 7، ج 164و ترجمه نهاية االرب، ص  3009و در ترجمه تاريخ طبرى، ص  212در اينجا در ارشاد مفيد، ص  .1

ال شخصا اين گونه حذف و تلخيص كرده دانم آيا فت پيشنهاد كرد كه نبايد به اين سخنان گوش داد. براى اطالع بيشتر به آن كتابها مراجعه شود. نمى

ها؟ و توجه امام حسين )ع( به برادر گراميش عباس )ع( و گفتگوى ايشان با سپاه و تاريخ آن روز را كه عصر پنجشنبه نهم محرم  است يا كاتبان نسخه

 بوده است نيز حذف كرده است يا حذف شده است؟ م.
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فرمايد: من با  ( امام حسين )ع( نزديك غروب ياران خويش را جمع كرد. امام زين العابدين مى2) 

 آنکه بيمار بودم، نزديك رفتم كه سخنان پدرم را با ايشان بشنوم و شنيدم كه چنين فرمود:

ستايم. پروردگارا!  دارم و در سختى و راحتى او را مى پيشگاه خداوند عرضه مى بهترين ستايشها را به

گويم كه ما را با پيامبرى گرامى داشتى و قرآن به ما آموختى و ما را در دين فقيه  من ترا سپاس مى

قراردادى و براى ما چشم و گوش )بينش و شنوايى( و دل قرار دادى. پروردگارا ما را در زمره 

تر از ياران و اهل  اران قرار بده. اما بعد، همانا كه من ياران و اهل بيتى نيکوكارتر و پيوستهسپاسگز

كنم  بيت خودم سراغ ندارم. خدايتان از سوى من بهترين پاداش را عنايت فرمايد. همانا من خيال نمى

برويد و به راستى از تان  براى ما پيروزى در جنگ با اين قوم باشد و همانا به شما اجازه دادم كه همه

من حالل خواهيد بود و هيچ چيز در باره من بر عهده شما نخواهد بود. اين شب كه شما را فرا گرفته 

است آن را براى خود شترى راهوار بگيريد. برادران و برادرزادگان و دو پسر عبد اهلل بن جعفر 

يم! خداوند آن روز را براى ما هرگز گفتند: چرا اين كار را بکنيم؟ براى اينکه پس از تو زنده بمان

 نياورد.

اين سخن را نخست عباس )رضی اهلل عنه( گفت و سپس همگان همچنان گفتند. در اين هنگام امام 

حسين )ع( به فرزندان عقيل فرمود: كشته شدن مسلم براى شما كافى است. شما برويد و به شما اجازه 

م؟ بگوييم شيخ و سرور خود و پسر عموهاى خود را كه دادم. گفتند: سبحان اهلل به مردم چه بگويي

بهترين پسر عموها بودند رها كرديم و همراه آنان هيچ نيزه و شمشيرى نزديم و ندانستيم چه بر سرشان 

كنيم، بلکه جانهاى خود و خاندان و اموال خود را فداى تو  چنين نمى  آمد؟ نه به خدا سوگند كه

نيم و اميدواريم به همان جا درآييم كه تو در خواهى آمد و خداوند ك كنيم و همراه تو جنگ مى مى

 زندگى پس از ترا زشت دارد.

شوم و سپس زنده  ( آنگاه مسلم بن عوسجه برخاست و گفت: به خدا سوگند اگر بدانم كه كشته مى1) 

، دست از تو شود شوم و اين كار هفتاد مرتبه تکرار مى سوزانند و باز زنده مى شوم و سپس مرا مى مى

دارم تا در دفاع از تو جان بازى كنم و چرا اين كار را نکنم كه فقط يك بار كشته شدن است و  برنمى

 شود. پس از آن كرامتى جاودانه خواهد بود كه هيچ گاه سپرى نمى

دارم كشته شوم و زنده شوم و باز  ( آنگاه زهير بن قين برخاست و گفت: به خدا سوگند دوست مى2) 

شوم و اين كار هزار بار صورت گيرد، تا بتوانم با جان خود از جان تو و جان اين جوانان  كشته
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( همه ياران امام حسين )ع( هر يك همين گونه سخن گفتند و آن حضرت براى 3) خاندانت دفاع كنم.

 ايشان دعاى خير و پاداش نيکو مسألت فرمود و به خيمه خويش بازگشت.

فرمايد: شامگاهى كه پدرم فرداى آن شهيد شد، نشسته بودم و  چنين مى( على بن حسين )ع( هم4) 

 1ام زينب براى پرستارى از من پيش من بود. پدرم به خيمه خويش رفت و فالن آزاد كرده ابو ذر  عمه

 خواند: كرد و پدرم اين ابيات را مى هم حضور پدرم بود و شمشير خود را اصالح مى

چه دوست بدى هستى. چه بسيار در صبحگاهان و شامگاهان ياران و  اف بر تو باد اى روزگار كه» 

اى  پذيرد. كار به دست خداى جليل است و هر زنده اى و روزگار عوض نمى دنياجويان را كشته

 «سرانجام راه مرا خواهد پيمود.

قده گلويم اين ابيات را پدرم دو يا سه بار تکرار كرد و دانستم و فهميدم كه چه اراده فرموده است. ع

 2 را فشرد و از تركيدن عقده خود جلوگيرى و سکوت كردم و دانستم كه بال نازل شده است.

دادند از كنار ما  گويد: گروهى از سواران ابن سعد كه پاسدارى مى ( ضحاك بن عبد اهلل مى1)

كسانى كه البته ( »2فرمود: ) میسوره سوم( تالوت  178گذشتند و امام حسين )ع( اين آيه را )آيه 

دهيم  كافرند گمان نکنند كه مهلت دادن ما ايشان را براى آنان بهتر خواهد بود. بلکه آنان را مهلت مى

تا بر گناه خويش بيفزايند و براى آنان عذابى سخت خواركننده خواهد بود. خداوند هرگز مؤمنان را 

ا از پاك سرشت مشخص بر اين حال كه اكنون هستيد وانگذارد تا آنکه به آزمايش، بدسرشت ر

 «فرمايد.

( امام حسين )ع( پس از گزاردن نماز صبح، اصحاب خود را آرايش نظامى داد و همراه آن 3) 

حضرت سى و دو سوار و چهل پياده بودند. زهير بن قين را در سمت راست ياران خود و حبيب بن 

ا را پشت سر خويش قرار ه مظاهر را سمت چپ قرار داد و پرچم را به برادر خويش سپرد و خيمه

ها بود بريزند و آتش زنند تا از پشت  دادند و دستور داد مقدارى هيمه و نى در خندقى كه پشت خيمه

 سر مورد حمله قرار نگيرند.

                                                 
كه ظاهرا  -در ترجمه طبرى پاينده به صورت )حوى( در ارشاد مفيد، به صورت جوين ضبط شده است.نام اين آزاد كرده ابو ذر )رضی اهلل عنه(  .1

 آمده است. بلعمى از او نام نبرده است. م. -غلط چاپى است
 7، ج 174، و ترجمه نهاية االرب، ص 215در اينجا گفتگوى زينب )س( و امام حسين )ع( را حذف كرده است و براى اطالع، به ارشاد، ص  .2

 مراجعه شود. م.
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( عمر بن سعد هم كه نفرين خدا بر او باد در آن روز كه روز جمعه بود و گفته شده است كه شنبه 4) 

خت و آرايش نظامى داد و به سوى امام حسين )ع( حركت كرد. در اين بود، ياران خود را آماده سا

هنگام حر اسب خود را به تاخت درآورد و به امام حسين پيوست و گفت: اى پسر پيامبر! فدايت 

گردم. من همان كسى هستم كه مانع برگشتن شما شدم و شما را در اين تنگنا فرو آوردم. به خدا 

بينم، هرگز نسبت به شما چنين رفتار  كنند كه مى به شما چنين مىدانستم نسبت  میسوگند اگر 

بينى؟ امام  كنم. آيا راهى براى توبه من مى ام به سوى خدا توبه مى كردم و اكنون از آنچه كرده نمى

 پذيرد. ات را مى حسين فرمود: آرى، خداوند توبه

بى جويره مزنى معروف بود پيش ( در اين هنگام اسب سوارى از لشکر عمر بن سعد كه به ابن ا5) 

كشد دست بر هم زد و بانگ برداشت كه  ها افتاد كه شعله مى آمد و چون چشمش به آتش پشت خيمه

اى حسين و اى ياران حسين! بر شما مژده به آتش باد كه در همين جهان براى رسيدن به آن شتاب 

 ايد. امام حسين پرسيد: كرده

ه مزنى است. امام حسين )ع( گفت: پروردگارا! در همين جهان اين كيست؟ گفتند: ابن ابى جويري

 1 همان آتش انداخت. مزه آتش را به او بچشان. در همين هنگام اسب او رم كرد و او را در

( سپس از لشکر عمر بن سعد مردى ديگر به نام تميم بن حصين فزارى بيرون آمد و گفت: اى 1) 

درخشد؟ به خدا  بينيد كه همچون شکم ماهيان مى ات را مىحسين و اى ياران حسين! آيا اين آب فر

يى از آن نخواهيد چشيد تا لب تشنه مرگ را بچشيد. امام حسين پرسيد: اين كيست؟  سوگند قطره

 گفتند: تميم بن حصين است.

فرمود: اين و پدرش اهل آتشند. پروردگارا! او را امروز از تشنگى بکش. چنان گرفتار تشنگى شد كه 

 سب در افتاد و زير سم ستوران كشته شد.از ا

( سپس مردى ديگر از لشکر عمر بن سعد به نام محمد بن اشعث بن قيس كندى بيرون آمد و گفت: 2) 

اى حسين، پسر فاطمه! تو از طرف رسول خدا چه حرمتى دارى كه ديگران ندارند؟ امام حسين )ع( 

اندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان خداوند آدم و نوح و خ»اين آيه را تالوت فرمودند: 

سوره سوم( و به خدا سوگند  33)آيه « برگزيده است. فرزندانى هستند برخى از نسل برخى ديگر.
                                                 

( آمده، گرفته 368اين مطلب و مطالب بعد را از امالى صدوق )رضی اهلل عنه(، كه در مجلس سى ام )روز شنبه نهم و يك شنبه دهم محرم سال  .1

 يى م. ، چاپ آقاى كمره150است. رك. به: امالى، ص 
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كننده از خاندان محمدند، و پرسيد: اين مرد  كه محمد )ص( از خاندان ابراهيم است و عترت هدايت

ت. امام حسين )ع( سر بر آسمان برافراشت و گفت: كيست؟ گفتند: محمد بن اشعث بن قيس كندى اس

پروردگارا! امروز اين مرد را چنان خوار و زبون فرماى كه پس از آن هرگز او را عزت نبخشى. 

كارى براى او پيش آمد و از لشکر كرانه گرفت تا خود را بررسى كند و شلوار از پاى در آورد. در 

كه او را گزيد و همان دم در حالى كه عورتش برهنه و  همين حال خداوند عقربى بر او چيره ساخت

 آشکار بود مرد.

( تشنگى بر امام حسين و يارانش سخت شد. مردى از شيعيان ايشان به نام يزيد بن حصين همدانى 3) 

بروم و با ايشان سخنى بگويم؟ امام اجازه  1فرمايى گفت: اى پسر رسول خدا! آيا به من اجازه مى

 ل لشکر ابن سعد آمد و گفت:فرمود. او مقاب

خواننده به سوى  اى مردم! همانا خداى عز و جل محمد )ص( را بر حق مژده دهنده و بيم دهنده و فرا

خداوند به فرمان او و چراغ تابان فرستاده است و اين آب فرات است كه سگان و خوكان مردم عراق 

ايد؟ گفتند: اى يزيد! پر حرفى  ع شدهخورند و چگونه ميان آن و پسر پيامبر مان در آن غوطه مى

كردى دست از ما بدار و به خدا سوگند حسين بايد تشنه بماند، همان گونه كه ديگرى پيش از او 

 )يعنى عثمان( تشنه ماند.

( امام حسين فرمود: اى يزيد بنشين. سپس خود در حالى كه به شمشير خويش تکيه داده بود 1) 

دانيد كه پدر بزرگ  دهم، آيا مى می: اى مردم! شما را به خدا سوگند برخاست و با صداى بلند فرمود

دانيد پدر من على بن  دهم، آيا مى من رسول خداست؟ گفتند: آرى. فرمود: شما را به خدا سوگند مى

دانيد  دهم، آيا مى ابى طالب است؟ گفتند: آرى، به خدا سوگند. فرمود: شما را به خدا سوگند مى

دانيد  دهم، آيا مى ر رسول خداست؟ گفتند: آرى. فرمود: شما را به خدا سوگند مىمادرم فاطمه دخت

مادر بزرگ من خديجه دختر خويلد است و نخستين بانويى است كه از اين امت مسلمان شده است؟ 

دانيد حمزه سيد الشهداء، عموى پيامبر، عموى پدر من است؟ گفتند: به  گفتند: آرى. فرمود: آيا مى

كند عموى من است؟ گفتند: به  دانيد جعفر كه در بهشت پرواز مى د آرى. فرمود: آيا مىخدا سوگن

دانيد كه اين شمشير كه بر دوش من است شمشير رسول خدا و اين  خدا سوگند آرى. فرمود: آيا مى

                                                 
 ده است، ولى در زيارت ناحيه مقدسه به صورت يزيد آمده است. م.هاى امالى نام اين شخص به صورت برير ثبت ش در برخى از نسخه .1
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دانيم. فرمود: شما  عمامه كه بر سر من پيچيده است عمامه رسول خداست؟ گفتند: به خدا سوگند مى

دانيد على نخستين مسلمان و دانشمندتر ايشان و از همگان بردبارتر و ولى هر  به خدا سوگند: آيا مىرا 

دانيم. فرمود: پس در اين صورت چرا ريختن خون  زن و مرد مؤمن است؟ گفتند: به خدا سوگند مى

از آن كنار دانيد؟ و پدرم فرداى قيامت بر سر حوض ايستاده است و مردانى )مردمى( را  مرا روا مى

رانند، و لواى حمد هم روز قيامت به دست پدر بزرگ  زند، همچنان كه شتران بيگانه را از آب مى مى

داريم تا تشنه بميرى. در  دانيم. در عين حال دست از تو بر نمى من است؟ گفتند: همه اين مطالب را مى

 ود گرفت و فرمود:اين هنگام، امام حسين )ع( كه پنجاه و هفت ساله بود دست به ريش خ

خشم خداوند هنگامى بر يهود شدت پيدا كرد كه گفتند عزير پسر خداست و خشم خداوند هنگامى 

بر مسيحيان شدت پيدا كرد كه گفتند مسيح پسر خداست و خشم خداوند هنگامى بر زرتشتيان شدت 

پيامبر خود را  پيدا كرد كه به جاى خداوند آتش را پرستش كردند. و خشم خداوند بر هر قومى كه

خواهند پسر پيامبر خويش را  و خشم خداوند بر اين گروه هم كه مى  اند شدت پيدا كرده است كشته

 بکشند شدت پيدا خواهد كرد.

فرمايى كه از طرف شما  ( در اين هنگام حر بن يزيد رياحى گفت: اى پسر رسول خدا! اجازه مى1) 

با شمشير چنان بر »  خواند: آمد و اين رجز را مىجنگ و دفاع كنم؟ فرمود: آرى. حر به ميدان 

 «.زنم و از سوى بهترين كسى كه در سرزمين خيف )عراق( آمده است گردنهاى شما مى

( حر هيجده مرد از ايشان را كشت و سپس خود كشته شد. امام حسين در حالى خود را به بالين او 2) 

د: به به اى حر! تو همان طور كه مادرت جهيد و فرمو رساند كه هنوز از زخمش خون بيرون مى

 اى و اين دو بيت را خواند: نامگذارى كرده است در دنيا و آخرت آزاده

اين حر قبيله رياح چه نيکو حرى است و به هنگام نيزه زدن و نيزه خوردن هم آزاده است. اين حر » 

 «دا كرد.هنگامى كه بانگ برداشت يا حسين، چه نيکوست و صبحگاهان جان خود را ف

امروز »  ( پس از حر، زهير بن قين بجلى به ميدان رفت و خطاب به امام حسين اين بيت را خواند:3) 

نوزده تن از ايشان را «. كنيم پيامبر را كه پدر بزرگ تو است و حسن و على مرتضى را مالقات مى

ما را از حسين دور من زهيرم و من پسر قين هستم و با شمشير ش»  خواند: كشت و اين رجز را مى

 و در افتاد و شهيد شد.« كنم. مى
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من حبيبم و پدرم مظاهر » گفت: ( پس از او حبيب بن مظاهر اسدى به ميدان رفت و چنين مى4) 

شود، يارى  تريم و بهترين مردم را كه از او نام برده مى تر و پاكيزه است. بدون ترديد ما از شما پاك

ز ايشان را كشت و سپس شهيد شد و پس از او عبد اهلل بن ابى عروه حبيب سى و يك مرد ا «دهيم. مى

 گفت: غفارى به ميدان رفت و چنين مى

جويان با شمشير تيز مشرفى و نيزه تيز دفاع  دانند كه من در زمره انتقام بنى غفار به راستى مى» 

 بيست تن از ايشان را كشت و شهيد شد، رحمت خدا بر او باد.« كنم. مى

  گفت: رفت و چنين مى  خويش بود به ميدان خضير همدانى كه بهترين قارى عصر بناز او برير ( پس5)

سى مرد «. يى نيست من بريرم و پدرم خضير است و در كسى كه خير و نيکى نباشد هيچ چيز و بهره»

 از ايشان را كشت و كشته شد، رضوان خدا بر او باد.

هاى كاهل و  بايد افراد قبيله»  گفت: يدان رفت و چنين مىبه م 1( پس از او مالك بن انس كاهلى1) 

دودان و خندف و قيس عيالن بدانند كه قوم من درهم شکننده هماوردانند. شما هم چون شيران ژيان 

او هم هيجده تن از ايشان را  «باشيد. آل على شيعه خداى رحمانند و خاندان حرب شيعه شيطانند.

 بر او باد. كشت و سپس كشته شد، رحمت خدا

 گفت: ( پس از او زياد بن مهاصر يا مصاهر كندى به ميدان رفت و بر ايشان حمله كرد و چنين مى2) 

من زيادم و پدرم مصاهر است. از شير بيشه شجاعترم. پروردگارا! من ياور حسينم و از ابن سعد روى »

 ن خدا بر او باد.نه تن از ايشان را كشت و سپس كشته شد، رضوا 2 «گردانم و رهاكننده.

( پس از او وهب بن وهب كه مسيحى مسلمان شده به دست حسين )ع( بود و همراه مادرش در 3) 

التزام ايشان به كربال آمده بود به ميدان رفت. او سوار بر اسبى شد و چوب خيمه را هم به دست 

سعد كه نفرين  گرفت و جنگ كرد و هفت يا هشت تن از آن قوم را كشت و سپس اسير شد. عمر بن

خدا بر او باد آمد و دستور داد سرش را بريدند و سر بريده را به لشکرگاه امام حسين )ع( پرت 

كردند. در اين هنگام مادرش شمشير او را گرفت و به سوى ميدان رفت. امام حسين به او فرمودند: 

تو و پسرت در بهشت همراه اى مادر وهب! بنشين كه خداوند جهاد را از زنان برداشته است. همانا كه 

 پدر بزرگم محمد )ص( خواهيد بود.

                                                 
 است. م.« انس بن كاهل اسدى»چاپ جديد بحار االنوار نقل شده است  45جلد  71نام اين بزرگوار در زيارت ناحيه مقدسه كه در صفحه  .1
 ، زياد بن مهاصر كندى ثبت است. م.45، ج 72اين نام هم در بحار، ص  .2
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با تيرهايى كه دنبال آن نشان دار » خواند: به ميدان رفت و اين چنين مى 1( سپس هالل بن حجاج 4) 

 «اندازم و براى نفس، ترسيدن سودى ندارد. است تير مى

و عبد اهلل پسر مسلم بن عقيل به سيزده تن از ايشان كشت و كشته شد، رحمت خدا بر او باد. پس از ا

ام كه كشته نشوم مگر آزاده، هر چند مرگ را چيز  سوگند خورده»  گفت: ميدان رفت و چنين مى

دارم مرا ترسو بگويند كه ترسو كسى است كه سرپيچى از نبرد كند و  سختى يافتم، و دوست نمى

 او باد. سه تن از ايشان را كشت و خود كشته شد، رحمت خدا بر «بگريزد.

( پس از او على بن حسين )ع( )يعنى حضرت على اكبر( به ميدان رفت. در اين حال از ديدگان 1) 

امام حسين اشك فرو ريخت و عرضه داشت: پروردگارا! خود بر ايشان گواه باش. همانا نوه پيامبرت 

من على » خواند: ز مىترين افراد به او از لحاظ چهره واخالق به ميدان رفت. على )ع( چنين رج و شبيه

 پسر حسين پسر عليم. سوگند به خانه خدا، كه به پيامبر سزاوارتريم.

ده تن از ايشان را كشت و به سوى پدر برگشت و « كنم؟ بينيد چگونه از پدرم حمايت مى آيا نمى

 ام. امام حسين فرمود: پسرم! شکيبا باش. پدر بزرگت ترا با جام لبالب سيراب گفت پدر جان تشنه

 خواهد كرد.

بازگشت و به جنگ ادامه داد تا چهل و چهار تن از ايشان را كشت و سپس خود شهيد شد. درودهاى 

اى » خداوند بر او و بر پدرش باد. پس از او قاسم پسر امام حسن )ع( به ميدان رفت و چنين گفت:

سه تن از « خواهى رسيد. اند. امروز به مقامهاى بلند بهشت نفس من! بيتابى مکن كه همگان نابودشونده

 ايشان را كشت و از اسب فرو افتاد.

( آنگاه امام حسين )ع( جلو خيمه به زمين نشست. پسرك كوچك آن حضرت را كه نامش عبد اهلل 2) 

و طفل شير خوار بود آوردند. او را در دامن خود نشاند. مردى از بنى اسد تيرى به گلوى طفل زد و 

 2 و بر زمين ريخت.  ا در دست خود گرفتامام حسين )ع( خون كودك ر

                                                 
، و 6، ج 253، به صورت نافع بن هالل بن نافع بجلى است و در پاورقى به نقل از طبرى، ص 45، ج 71م هم در زيارت مذكور در بحار، ص اين نا .1

اند. با اينکه فتال اين اسامى را عنيا از امالى صدوق )صفحات  ، لقب او را به جملى تصحيح كرده8، ج 184ص ، و البدايه،4ج  29ابن اثير، ص كامل 

 شود و بايد به كتابهاى ديگر هم مراجعه شود. م. يى( گرفته است ولى اين اختالفات اندك ديده مى همراه با ترجمه آقاى كمره 162تا  159
دانم چگونه موضوع جان بازى حضرت ابو الفضل و برادران بزرگوارش در اين مقتل نيامده است. با آنکه عبارات بعدى عينا عبارات مفيد در  نمى .2

شده  هاى چاپ كنم اين نسخه رشاد است و در آن آمده است كه در همين حال عباس )ع( هم دوش بدوش برادر مشغول جنگ بوده است و خيال مىا

 قمرى تهران مراجعه شود. م. 1377ارشاد، چاپ  225تا  223روضة الواعظين افتادگيهايى دارد لطفا به صفحات 
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ها برگرداندند و تشنگى  ( در اين هنگام لشکر به امام حسين)ع( حمله كردند و او را به جايگاه خيمه1)

بر آن حضرت بسيار سخت شد و به سوى شريعه و آبشخور فرات روى آورد. سواران عمر بن سعد كه 

ان ايشان مردى از بنى دارم بود و به آنان گفت: اى واى نفرين خدا بر ايشان باد جلوگيرى كردند و مي

بر شما ميان او و آب را بگيريد و مگذاريد به فرات دست يابد. امام حسين )ع( فرمود: پروردگارا! او 

را تشنه بدار. آن مرد دارمى خشمگين شد و تيرى به سوى امام حسين انداخت كه در گلوى ايشان 

گلوى خويش گرفت كه هر دو كف دستش آكنده دست خود را زيريد ونشست. امام تير را بيرون كش

هاى  از خون شد و آن را به اطراف پاشاند. و چون امام حسين از سوى شريعه فرات به سوى خيمه

پيشى  1خويش بازگشت، شمر همراه جماعتى او را احاطه كردند. مردى به نام مالك بن يسر كندى 

ت با شمشير ضربتى بر سر ايشان زد. برسر امام حسين شبکالهى ضمن دشنام دادن به آن حضرگرفت و

بود كه آن را دريد و پر خون شد و امام فرمود: هرگز نتوانى با دست راست خود چيزى بخورى و 

 بياشامى و خدايت با ستمگران محشور فرمايد.

م بست و شب يى خواست و بر سر خويش محک ( امام حسين )ع( آن شبکاله را دور افکند. پارچه2) 

كالهى ديگر خواست و بر سر گذاشت و سپس عمامه روى آن بست و به سمت چپ و راست خويش 

بينى نسبت  نگريست و چون هيچ كس را نديد، سر بر آسمان بلند كرد و عرضه داشت: پروردگارا! مى

 اند. شود و اين بنى كالب آب فرات را بر او بسته به پسر پيامبرت چگونه رفتار مى

ام كه در احاطه اين  گويد: به خدا سوگند هرگز كسى را چون حسين نديده حميد بن مسلم مى (3) 

يارانش همگى از پاى درآمده  اش كشته شده باشند و همه لشکر باشد و تمام فرزندان و افراد خانواده

كردند  ه مىباشند و اين گونه استوار و پر جرأت باشد و اين اندازه استوار دل باشد. مردان بر او حمل

پاشاند كه گويى  كرد و چنان آنان را از هم مى و او با شمشير خود از چپ و راست به ايشان حمله مى

كند. چون شمر بن ذى الجوشن چنين ديد، سواران را فرا خواند و پشت سر  شير به گله بزها حمله مى

باران كنند و آنان چندان تير به آن پيادگان قرار داد و به تير اندازان دستور داد امام حسين )ع( را تير 

حضرت زدند كه چون خار پشتى شد. شمر به سواران و پيادگان بانگ زد كه مادران شما بر شما 

بگريند، منتظر چه هستيد و از هر سو حمله آوردند. ذرعة بن شريك ضربه سختى بر شانه چپ امام 

                                                 
 ون موضوع را عينا از ارشاد مفيد برداشته است بر طبق آن اصالح شد. م.در متن كتاب )مالك بن انس( است و چ .1
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زد و امام )ع( سرش خميده شد و  يى به دوش او حسين )ع( زد كه آن را قطع كرد. ديگرى ضربه

سنان بن انس نخعى با نيزه چنان ضربتى زد كه از اسب بر زمين افتاد. خولى بن يزيد اصبحى بر 

ديگران پيشى گرفت و از اسب خود پياده شد تا سر امام حسين )ع( را از تن جدا كند. دستش شروع 

لرزى؟ و خود پياده شد و سر آن  ا مىبه لرزيدن كرد. شمر به او گفت: خدا بازويت را بشکند. چر

حضرت را بريد و به خولى داد و گفت: پيش امير لشکر عمر بن سعد ببر. سپس به بيرون كشيدن 

هاى امام پرداختند، و عمر بن سعد آمد و زنان بر سر او فرياد زدند و گريستند و عمر به ياران  جامه

و متعرض اين پسر بيمار )على بن حسين( نشويد. خود گفت: هيچ كس از شما به خيمه زنان وارد نشود 

اند باز دهند تا بتوانند  هاى ايشان را كه به غارت برده زنان از عمر بن سعد خواستند چادرها و جامه

خود را بپوشند و او گفت هر كس چيزى از كاالهاى ايشان را برداشته است باز دهد و به خدا سوگند 

 هيچ كس هيچ چيزى پس نداد.

اند اسب بر بدن حسين بتازند؟ ده تن  عمر بن سعد كه خدايش نفرين كناد گفت: چه كسانى آماده( 1) 

از آنان آماده شدند و اسبهاى خود را بر بدن امام تاختند و پشت آن حضرت را زير سم ستوران 

ه كرد كوبيدند. در اين هنگام اسب امام حسين )ع( آمد و يال و پيشانى خود را به خون امام )ع( آغشت

كشيد به سوى خيام حرم شروع به دويدن كرد. دختران پيامبر كه سالم و  و در حالى كه شيهه مى

ها بيرون دويدند. ناگاه اسب بدون  درود خدا بر ايشان باد چون شيهه اسب را شنيدند شتابان از خيمه

ست بر سر نهاد و سوار را ديدند و دانستند كه حسين )ع( كشته شده است. در اين هنگام ام كلثوم د

گفت: اى واى يا رسول اهلل! اين حسين است كه در صحرا فتاده است و عمامه و  مويه آغاز كرد و مى

 اند. ردايش را در ربوده

( امام باقر )ع( فرموده است: پس از شهادت امام حسين )ع( بر پيکر پاكش نشان سيصد و بيست و 1) 

ها در بخش قدامى بدن بود كه آن حضرت  ه اين ضربهچند ضربه شمشير و نيزه و تير يافتند و هم

 1 پشت به جنگ نکرده بود.

( عمر بن سعد سر امام حسين )ع( را پيش ابن زياد فرستاد كه لعنتهاى خدا بر ايشان باد، و آن سر 2) 

 خواند: را سنان بن انس پيش ابن زياد آورد و اين ابيات را مى

                                                 
 يى آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره164اين روايت در امالى صدوق، ص  .1
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ام كه پدر و  ام. كسى را كشته دار را كشته من پادشاه پردهركابم را آكنده از سيم و زر كن كه » 

 «مادرش از همه بهترند و هر گاه مردم به نسبت خود ببالند، او از همه واالگهرتر است.

دانستى كه او از لحاظ پدر و مادر از همگان بهتر است  ( ابن زياد گفت: خاك بر سرت. اگر مى3) 

 1 را زدند. چرا او را كشتى؟ و دستور داد گردنش

ابن زياد به ام كلثوم گفت: سپاس خداوندى را كه مردان شما را كشت. رفتار خداوند را با خودتان 

چگونه ديدى؟ آن بانوى بزرگوار كه درود خدا بر او باد گفت: اى پسر زياد! اگر چشم تو به كشتن 

بوسيد  شد و او را مى حسين )ع( روشن شد، ولى چه بسيار كه چشم پدر بزرگش به ديدن او روشن مى

نهاد. اى پسر زياد! تو بايد براى فرداى قيامت پاسخى  مکيد و او را بر دوش خود مى و لبانش را مى

 فراهم آورى كه پيامبر دشمن تو خواهد بود.

گويد كه چون سر امام  شان را لعنت كند چنين مى دار عبيد اهلل بن زياد كه خداوند همه ( پرده4) 

دند، ابن زياد دستور داد در طشتى زرين پيش او نهند و با چوبدستى كه در دست حسين )ع( را آور

گفت: اى ابا عبد اهلل! چه زود پيرى به  داشت شروع به زدن بر دندانهاى پيشين آن حضرت كرد و مى

سراغ تو آمده و موهايت سپيد شده است. مردى از آن ميان گفت: بس كن كه من خودم رسول خدا 

در  ابن زياد گفت: امروز 2 مکيد. بوسيد و مى زنى مى كه همين جا را كه تو چوب مى)ص( را ديدم 

مقابل جنگ بدر. آنگاه دستور داد زين العابدين على بن حسين را غل و زنجير كردند و با زنان و 

 گذشتيم مگر اينکه آكنده از يى نمى كودكان اسير به زندان بردند. من هم با آنان بودم. از هيچ كوچه

گريستند. آنان زندانى شدند و بر ايشان سخت  میزدند و  زن و مرد بود و بر سر و چهره خود مى

گرفت. بار ديگر ابن زياد آنان را به مجلس خود آورد و سر مطهر را هم آوردند. زينب )ع( هم ميان 

شما را اسيران بود. ابن زياد گفت: سپاس خداوندى را كه رسوايتان كرد و شما را كشت و سخنان 

( زينب كه درود خدا بر او باد فرمود: سپاس خداوندى را كه ما را به وجود محمد 1دروغ درآورد. )

گردانيدنى. همانا خداوند تبهکار را رسوا و گنهکار را  )ص( گرامى داشت و ما را پاك گردانيد پاك

                                                 
ه ترجمه تاريخ طبرى مرحوم ابو القاسم پاينده آمده است كه سنان عقلش خللى داشت اين دو شعر را پيش عمر بن سعد خواند ك 3063در صفحه  .1

 او را با چوبدستى زد و گفت: اى ديوانه! اگر ابن زياد بشنود گردنت را خواهد زد. م.
، 165كننده زيد بن ارقم، صحابى پيامبر )ص( بوده است. فتال اين روايت را از امالى صدوق، ص  ، اعتراض228به نقل شيخ مفيد در ارشاد، ص  .2

 صورت است و از زيد نام برده نشده است. م. يى، برداشته است كه در آن به همين چاپ آقاى كمره
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چگونه ديدى؟  فرمايد. ابن زياد گفت: كردار خدا را با خودتان كه اهل بيت هستيد تکذيب مى

فرمود: كشته شدن برايشان نوشته و مقرر شده بود و به سوى آرامگاههاى خويش شتافتند و به زودى 

 خداوند ميان تو و ايشان جمع خواهد كرد و در محضر خداوند محاكمه خواهيد شد.

 ( ابن زياد كه خدايش لعنت كناد خشمگين شد و قصد آزار آن حضرت را كرد.2) 

او را آرام كرد. زينب )ع( فرمود: اى ابن زياد! آنچه نسبت به ما انجام دادى براى تو عمرو بن حريث 

بس است. همانا مردان ما را كشتى و ريشه ما را بريدى و حرمت ما را شکستى و زنان و كودكان ما را 

د ايشان را كشى بود، همانا انتقام كشيدى. ابن زياد فرمان دا -اسير كردى و اگر اين كارها براى انتقام

رسانهايى فرستاد كه به مردم كشته شدن حسين )ع( را اطالع  به زندان برگردانند و به اطراف مژده

 دهند و پس از آن دستور داد اسيران را همراه سر مطهر امام حسين )ع( به شام گسيل دارند.

ودند، براى من نقل گويد: جماعتى از كسانى كه با ايشان به شام رفته ب دار ابن زياد مى ( پرده3) 

اند و گفتند: چون  شنيده گرى جن را بر امام حسين )ع( مى كردند كه آنان شبها تا صبح آواى نوحه

وارد دمشق شديم زنان اسير را روز با چهره گشاده وارد دمشق كردند. شاميان سفله و ستمگر 

كيستيد؟ سکينه دختر امام حسين ايم و از اسيران پرسيدند شما  گفتند: اسيرانى بهتر از ايشان نديده مى

)ع( گفت: ما اسيران از خاندان محمديم. آنان را بر پلکان مسجد دمشق كه محل نگهداشتن اسيران بود 

 بر پا داشتند.

على بن حسين )ع( هم كه نوجوان بود ميان اسيران بود. پيرى از مردم شام پيش آمد و گفت: خداى 

شاخ فتنه را قطع كرد و از هيچ دشنامى فروگذارى نکرد.  را سپاس كه شما را كشت و نابود كرد و

اى؟  پرسيد آيا كتاب خداى عز و جل را خوانده چون سخن او تمام شد، على بن حسين )ع( از او

بگو بر اين كار از شما پاداشى »فرمايد  اى كه مى گفت: آرى. فرمود: آيا اين آيه را خوانده

ى. فرمود: ما همان خويشان پيامبريم. پرسيد: آيا اين آيه ؟ گفت: آر«خواهم جز دوستى خويشان نمى

؟ گفت: آرى. فرمود: ما همآنان هستيم. سپس «حق خويشاوندان را بپرداز»فرمايد  اى كه مى را خوانده

همانا خداوند اراده فرموده است كه پليدى را از شما »فرمايد:  اى كه مى فرمود: آيا اين آيه را خوانده

گفت: آرى. فرمود: ما همان اهل بيتيم. در اين  1؟ «و شما را پاك كند پاك كردنىاهل بيت بزدايد 

                                                 
 )احزاب( است. م. 33سوره  33)اسرى( و آيه  17سوره  26)شورى( و بخشى از آيه  42سوره  23آيات به ترتيب: آيه  .1
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كنم.  هنگام مرد شامى دست به آسمان بلند كرد و سه بار گفت: پروردگارا! من به پيشگاه تو توبه مى

خدايا! من از دشمن خاندان محمد و هر كس كه آن خاندان را كشته است در پيشگاه تو بيزارى 

 جويم. مى

 خواندم و پيش از امروز به اين موضوع آگاه نبودم. همانا كه قرآن مى

( و چون زنان را پيش يزيد بن معاويه بردند، همه زنان خاندان معاويه و يزيد شيون برآوردند و 1) 

سوگوارى بر پا كردند، و سر امام حسين )ع( را پيش يزيد كه خدايش لعنت كناد نهادند. سکينه 

ام و هيچ كافر و مشرك را بدتر و  تر از يزيد كسى را نديده خدا سوگند سنگدل گفته است: به مى

( 2ام و چون سر را پيش او نهادند شروع به نگريستن به آن كرد و چنين خواند: ) ستمگرتر از او نديده

ديدند كه چگونه قبيله خزرج از اينکه  كاش مشايخ من كه در جنگ بدر بودند )كشته شدند(، مى»

 كنند. و نيزه بر آنها نهاده شده است ناله مىشمشير 

گفتند: اى يزيد دست تو  میكردند و هر آينه  شدند و از شادى پرواز مى ديدند شاد مى همانا اگر مى

من پس از اين كار كه نسبت به ايشان انجام دادم برايم مهم نيست كه اندوه و غم بر ايشان  شل مباد.

 برسد يا نرسد.

 دف نيستم اگر از پسران احمد در باره كارهايى كه كرده است انتقام نگيرم.من از فرزندان خن

آرى پير من مرا به  پسران آنان را كه دالور بودند كشتيم و اين به عوض جنگ بدر بود و جبران شد.

 اين كار سفارش كرد و من در اين كار از آن پير پيروى كردم.

 1 «ت و نه وحى نازل شده است.هاشم با پادشاهى بازى كرد. نه خبرى آمده اس

 آنگاه دستور داد سر مطهر امام حسين )ع( را بر در مسجد دمشق آويختند.

روايت شده است كه گفته است: هنگامى كه ما را برابر يزيد  2( از فاطمه دختر امام حسين )ع( 1) 

برخاست و به او نشاندند، نخست بر ما رحمت آورد و مهربانى كرد. ولى مردى سرخ رو از مردم شام 

                                                 
هشام چاپ مصر،  ، سيره ابن3، ج 143اصل اين ابيات از عبد اللَّه بن زبعرى است كه در جنگ احد سروده است و شانزده بيت از آن در ص  .1

تمثل جسته ...« ليت اشياخى »قمرى آمده است و پاسخ پانزده بيتى حسان هم به آن همان جا آمده است. ظاهرا يزيد ستمگر به همان بيت  1355

و بيت از يى( فقط همان يك بيت آمده است. گويا پس از گزارش واقعه حره هم د ، ترجمه آقاى كمره167است، چنان كه در امالى صدوق هم )ص 

ترجمه اخبار الطوال، به قلم اين بنده(. در عين حال در برخى از منابع اهل سنت آمده است كه يزيد ابيات  312همان اشعار را خوانده است )صفحه 

 تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزى(. م. 261بيشترى هم خوانده است )صفحه 
 مده است. م.در متن كتاب روضة چاپ تهران فاطمه دختر على )ع( آ .2
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گفت: اين دخترك را به من ببخش و مقصود آن مرد من بودم و من دخترى خوش رخسار بودم. من 

لرزيدم و پنداشتم كه اين كار را خواهد كرد و از ترس به دامن خواهرم كه از من بزرگتر بود و 

 عاقلتر چسبيدم.

توانى  باد كه اين كار را نه تو مىگويى و لعنت خدا بر تو  خواهرم به آن مرد شامى گفت: دروغ مى

تواند انجام دهد، مگر اينکه از دين ما بيرون شوى و آيين ديگرى بگزينى. يزيد  بخواهى و نه او مى

دهم، وانگهى اين گونه به من  خشم گرفت و گفت: به خدا سوگند اگر بخواهم اين كار را انجام مى

شدند. خواهرم گفت: به دين و آيين پدر بزرگ و دهى؟ همانا پدر و برادرت از دين بيرون  جواب مى

 گويى. ايد. يزيد گفت: اى دشمن خدا دروغ مى پدر و برادرم، تو و پدرت و پدر بزرگت هدايت شده

 شود. دهد و در پناه قدرت خود چيره مى خواهرم گفت: اميرى كه ستمگرانه دشنام مى

. مرد شامى دوباره سخن خود را تکرار گويا يزيد كه لعنت خدا بر او باد آزرم كرد و خاموش شد

 كرد. يزيد بر او بانگ زد كه دور شو خدايت مرگ دهد.

( آنگاه يزيد دستور داد كه زنان را همراه زين العابدين )ع( در زندانى بداشتند كه آنان را از سرما 2) 

 هايشان پوست انداخت. كرد و چنان شد كه چهره و گرما حفظ نمى

حسين )ع( به كربال   ن حسين )ع( همراه با زنان از دمشق بيرون رفتند و سر امامتا هنگامى كه على ب

داشتند زير آن خون تازه بود و مردم خورشيد  برگردانده شد، در بيت المقدس هر سنگى را كه برمى

 1 هاى رنگ شده. ديدند، همچون مالفه و آفتاب را بر ديوارها سرخ رنگ مى

ير را خواست و به او گفت آماده شو تا همراه اين زنان به مدينه بروى و ( آنگاه يزيد نعمان بن بش1) 

چون خواست آنان را بفرستد على بن حسين )ع( را خواست و با ايشان خلوت كرد و گفت: خداوند 

دار كار پدرت بودم هر چه از  پسر مرجانه )ابن زياد( را لعنت كند. به خدا سوگند اگر من خودم عهده

كردم ولى خداوند آنچه را  توانستم مرگ را از او دفع مى دادمش و با آنچه مى ىخواست م من مى

بينى مقدر فرموده بود! اكنون از مدينه براى من نامه بنويس و هر نيازى كه داشته باشى گزارش  مى

                                                 
 يى آمده است. ، چاپ آقاى كمره167بدون هيچ تفاوتى در امالى صدوق، ص  .1

براى اطالع از منابع و كتابهاى اهل سنت كه در آن موضوع سرخى آفتاب و بودن خون تازه زير سنگهاى بيت المقدس به طرق مختلف آمده است، 

 حاح السته عالمه سيد مرتضى فيروزآبادى مراجعه شود. م.كتاب فضائل الخمسه من الص 3، جلد 300تا  292به صفحات 
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يى پيش نعمان بن بشير  بده. و دستور داد براى ايشان و افراد خاندانشان جامه فراهم شود و فرستاده

رستاد و دستور داد ايشان را شبها حركت دهد و خود پيشاپيش آنان حركت كند و دور از نظر ايشان ف

آيند او از آنان فاصله بگيرد و يارانش را به اطراف منزل  هم نباشد و هر گاه آنان جايى فرو مى

براى قضاى  پراكنده سازد و همچون نگهبان رفتار كنند و چندان از آنان فاصله داشته باشد كه زنها

 حوايج خود آزاد باشند و به راحتى بتوانند وضو بگيرند، و به فرستاده دستور داد همراه نعمان باشد.

 كرد تا آنان را به مدينه رساند. نعمان با آنان مدارا و مهربانى مى

هاى خودشان به هنگام رسيدن  يى چون سوگوارى بنى هاشم در خانه سرايى و سوگوارى هرگز نوحه

 شهادت حسين )ع( شنيده نشده است.خبر 

( ام لقمان دختر عقيل همين كه خبر شهادت امام حسين )ع( را شنيد اندوهگين و پريشان همراه 2) 

گريست اين  خواهران خود، ام هانى و اسماء و رمله و زينب، بيرون آمد و در حالى كه بر شهيدان مى

 خواند: ابيات را مى

ص( به شما بگويد: پس از رحلت من با آنکه آخرين امتها بوديد چه خواهيد گفت اگر پيامبر )» 

اند و گروهى اسير. اين  خون تپيده  نسبت به عترت من چگونه رفتار كرديد؟ گروهى از ايشان به

 «پاداش خيرخواهيهاى من به شما نبود كه پس از من با خويشاوندان من اين چنين رفتارى كنيد.

اى »گفت:  وايى شنيدند، بدون اينکه شخص او را ببيند كه چنين مى( و مردم مدينه در دل شب آ1) 

ايد! شما را مژده باد به عذاب و بدبختى. همه ساكنان  كسانى كه به نادانى )به ستم( حسين را كشته

كنند و به تحقيق كه شما نفرين شده  آسمان از فرشتگان و پيامبران و گروههاى ديگر بر شما نفرين مى

 1 «ن و موسى و عيسى هستيد.به زبان سليما

( ام سلمه رضی اللَّه عنها گفته است: پيامبر )ص( شبى از خانه بيرون رفتند و مدتى طوالنى بيرون 2) 

بودند و سپس در حالى كه ژوليده و خاك آلوده بودند برگشتند و چيزى كف دست خود گرفته 

بينم؟  ا را خاك آلوده و ژوليده مىبودند و دست ايشان بسته بود. من گفتم: اى رسول خدا! چرا شم

گويند بردند و آنجا كشتارگاه و  فرمودند: هم اكنون مرا به جايى از سرزمين عراق كه به آن كربال مى

ام را به من نشان دادند و  محل به زمين افتادن پسرم حسين و گروهى ديگر از فرزندان و افراد خانواده

                                                 
 قمرى، تهران. م. 1377، چاپ 232اين اشعار هم از ارشاد شيخ مفيد گرفته شده است، ص  .1
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و هم اكنون در دست من است، و دست خود را براى من كردم  خونهاى ايشان را از زمين جمع مى

گشودند و به من فرمودند: آن را بگير و نگهدارى كن، و من گرفتم و چيزى شبيه خاك سرخ بود. آن 

يى ريختم و سرش را محکم بستم و نگهداشتم، و هنگامى كه امام حسين )ع( از مکه آهنگ  را در شيشه

كردم و از  بوييدم و به آن نگاه مى داشتم و آن را مى ا بر مىعراق فرمود هر صبح و شب آن شيشه ر

كردم. روز دهم محرم صبح كه آن شيشه را بيرون آوردم و به آن نگريستم مانند  مصيبتهاى او ياد مى

هميشه و به حال خود بود. آخر آن روز كه دوباره آن را بيرون آوردم و به آن نگريستم، ديدم به 

ت. در خانه خود فرياد برآوردم و گريستم و خشم خود را فرو خوردم كه خون تازه مبدل شده اس

مبادا دشمنان ايشان در مدينه آگاه شوند و شروع به سرزنش كنند و همچنان آن روز و آن ساعت را 

 1 در خاطر داشتم تا آنکه خبر شهادتش رسيد و خواب من به حقيقت پيوست.

ر به امام حسين )ع( زده شد و خواستند سر آن حضرت ( امام صادق )ع( فرموده است: چون شمشي1)

را جدا كنند، سروشى از سوى خداوند متعال از عرش ندا داد كه اى امت سرگردان گمراه ستمگر كه 

پس از پيامبر خود چنين شديد! خداى شما را براى عيد قربان و عيد فطر موفق نگرداناد. آنگاه امام 

گيرنده  نشدند و هرگز موفق نخواهند شد تا هنگامى كه انتقام صادق فرمود: ناچار پس از آن موفق

 2 خون امام حسين )ع( قيام كند.

كند كه به سرزمين روم به جهاد رفتيم. وارد يکى از معابد  ( پير مردى از قبيله بنى سليم نقل مى2) 

است روز آيا امتى كه حسين )ع( را كشته »  ايشان شديم و ديديم در آن چنين نوشته شده است:

پرسيديم: اين نوشته از چه تاريخى در اين معبد شما نوشته « رستاخيز اميد به شفاعت جدش دارند؟

 3گفتند: سيصد سال پيش از آنکه پيامبر شما مبعوث شود.  شده است؟

( امام صادق )ع( فرموده است: خداوند عز و جل چهار هزار فرشته كه همگى ژوليده و خاك 3) 

گريند. هر كس در حالى كه  امام حسين گماشته است كه تا روز رستاخيز بر او مى اند بر قبر آلوده
                                                 

اهل  ، آمده است، در كتابهاى45، ج 230و امالى ابن الشيخ و به نقل از آن در چاپ جديد بحار، ص  235اين موضوع كه در ارشاد مفيد، ص  .1

ترجمه فارسى آن نقل  7، ج 207و نهاية االرب نويرى، ص  147، و ذخائر العقبى، ص 2، ج 347سنت هم از جمله تهذيب التهذيب ابن حجر، ص 

 شده است. م.
 يى آمده است. م. چاپ آقاى كمره 168حديث پنجم مجلس سى و يکم امالى صدوق است كه در صفحه  .2
و  204، 185يى از منابع دنبال اين آمده است. رك. به: صفحات  شيعه و سنى نقل شده و دو بيت ديگر هم در پاره اين موضوع در كتابهاى مختلف .3

مناقب ابن مغازلى و پاورقى همان صفحه، و عين همين  388ذخائر العقبى، و صفحه  145بحار و در كتب اهل سنت به صفحه  45جلد  305و 

 ، به نقل از معجم طبرانى آمده است. م.9ج  ،199روايت، در مجمع الزوائد هيثمى، ص 
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اش برسانند و اگر  كنند تا او را به خانه عارف به حق او باشد او را زيارت كند، آنان او را مشايعت مى

حاضر اش  روند و اگر بميرد بر جنازه كنند و هر صبح و شام به ديدارش مى بيمار شود از او عيادت مى

 1 كنند. شوند و روز رستاخيز هم براى او آمرزش خواهى مى مى

باشد مرقدش   ( امام موسى بن جعفر فرموده است: هر كس در حالى كه عارف به حق امام حسين4) 

 بخشد. اش را مى را زيارت كند، خداوند گناهان گذشته و آينده

مرقد امام حسين )ع( فرمان دهيد كه زيارت ( امام باقر )ع( فرموده است: به شيعيان ما به زيارت 1) 

كند و  او از زير آوار ماندن و غرق شدن و در آتش سوختن و شکار درندگان شدن آدمى را حفظ مى

 همانا زيارت مرقد او بر هر كس كه معتقد به امامت اوست امرى الزم است.

توانم به  افتد كه نمى میاتفاق گويد: به امام صادق )ع( گفتم بسيار  ( بشير دهان )روغن فروش( مى2) 

كنى. هر مؤمنى كه  مانم. فرمود: اى بشير! چه نيکو رفتار مى حج بروم و كنار مرقد امام حسين )ع( مى

عارف به حق امام حسين باشد و در روزى غير از عيد قربان به زيارت مرقد او برود خداوند برايش 

نويسد،  در التزام پيامبر مرسل يا امام دادگر مى پاداش بيست حج و بيست عمره پذيرفته و بيست جهاد

و هر كس روز عيد به زيارت مرقدش برود براى او پاداش صد حج و صد عمره پذيرفته و صد جهاد 

 شود. من گفتم: در ركاب پيامبر مرسل يا امام دادگر نوشته مى

به من چنان نگريست پس چه ثوابى براى من خواهد بود اگر در عرفات باشم؟ گويد امام صادق )ع( 

كه خشمگين باشد و فرمود: اى بشير! شخص مؤمن اگر روز عرفه با آب فرات غسل كند و به مرقد 

دارد خداوند براى او ثواب يك حج كامل  مطهر حسين براى زيارت برود به هر گام كه بر مى

 نويسد، و به نظرم فرمود: و ثواب يك جهاد. مى

كس در حالى كه عارف به حق امام حسين باشد به زيارت ( امام صادق فرموده است: هر 3) 

نويسد  آرامگاهش برود، خداوند براى او پاداشى معادل پاداش كسى كه هزار بنده آزاد كرده باشد مى

و پاداش كسى كه هزار اسب زين و لگام كرده در راه خدا آماده سازد، و هر كس مرقد او را زيارت 

كند و اين  ج او خواهد بود و امور دنيايى او را هم كفايت مىكند خداوند در پى برآوردن حواي

شود و هر چه در آن راه هزينه كند براى او جبران  زيارت موجب جلب و كشش روزى براى بنده مى

                                                 
 بحار چاپ جديد مراجعه فرماييد. م. 45جلد  220و  200براى اطالع بيشتر از اين روايت به كامل الزيارات يا به صفحات  .1
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شود، و چون به خانه برگردد بر او گناه و خطايى باقى  اش آمرزيده مى شود و گناهان پنجاه ساله مى

آيند و او را غسل  شود، و اگر در آن سفر بميرد فرشتگان فرو مى نابود مى ماند و از صفحه عملش نمى

آيد تا هنگامى كه خودش  شود و روان او به بهشت در مى دهند و براى او درى به بهشت گشوده مى مى

رسد و در قبال هر  از گور برانگيخته شود، و اگر سالم برگردد روزى او برايش از درى از بهشت مى

 شود، و چون محشور شود به او مى ىهزينه كرده باشد براى او ده هزار درهم اندوخته مدرهمى كه 

گويند: در قبال هر درهم براى تو ده هزار درهم نزد خداوند اندوخته است. و همان حضرت فرموده 

است: هيچ يك از فرشتگان آسمانها نيست مگر اينکه از خداوند براى زيارت امام حسين )ع( كسب 

 شوند. آيند و گروهى بر مى كند و همواره گروهى از فرشتگان براى زيارت فرو مى مىاجازه 

( و فرموده است: هر كس مرقد امام حسين را روز عرفه زيارت كند، خداوند براى او پاداش يك 1) 

ميليون حج در ركاب قائم آل محمد و يك ميليون عمره همراه رسول خدا )ص( و آزاد كردن يك 

نامد  نويسد و او را بنده صديق خود مى و بخشيدن بار يك ميليون اسب را در راه خدا مى ميليون برده

گويند فالن كس صديق است و خداوند او را از  گويد به وعده من ايمان آورد و فرشتگان هم مى و مى

 شود. فراز عرش خويش پاك فرموده است و در زمين هم كروب ناميده مى

ست: هر كس شب نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عرفه در يك سال امام ( و هم ايشان فرموده ا2) 

نويسد و هزار حاجت از  حسين را زيارت كند، خداوند براى او هزار حج و هزار عمره پذيرفته مى

 آورد. حاجتهاى دنيا و آخرت او را بر مى

پنجاه و يك ركعت هاى مؤمن است. گزاردن  ( امام حسن عسکرى فرموده است: پنج چيز از نشانه3) 

نماز واجب و نافله و زيارت اربعين و انگشتر در دست راست كردن و پيشانى بر خاك ساييدن و بلند 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم.  گفتن

( امام حسين كه درودها و سالم خداوند بر او باد روز شنبه دهم محرم شصت و يك هجرت پس از 4)

آن حضرت در آن هنگام پنجاه و هشت سال و پنج ماه بوده و سن  1 نماز ظهر مظلوم شهيد شده است
                                                 

ارشاد روز تاسوعا را پنجشنبه  213قمرى، تهران( برداشته است، شيخ مفيد در صفحه  1377، چاپ 236با اينکه اين عبارت را از ارشاد مفيد )ص  .1

 روز چهار شنبه بوده است. 61پنجشنبه پيش از آن را دوم ماه دانسته است كه آغاز محرم  210و در صفحه 

ترجمه آن به قلم اين بنده( روز اول محرم را چهار شنبه نوشته است. در اين صورت عاشورا  299ابو حنيفه دينورى هم در اخبار الطوال )صفحه 

ميالدى و قاعدة حدود  680وده است. ضمنا با مراجعه به تقويم مندرج در كتاب معجم االسرات الحاكمه زامباور آن روز دهم اكتبر سال جمعه ب

 بيستم مهر ماه خورشيدى بوده است. م.
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است. پنجاه و هفت و پنجاه و شش سال هم گفته شده است. از اين مدت هفت سال با جد بزرگوارش 

و چهل و هفت سال با برادر گراميش بوده است و پس از   و سى و هفت سال با پدر بزرگوارش

 برادرش ده سال مدت امامت ايشان بوده است.

! سر تو را آوردند در حالى كه به خونهايش اى پسر دختر محمد» ( شاعرى چنين سروده است:1) 

آغشته بود، آغشته بودنى. ترا لب تشنه كشتند و در كشتن تو پاس تنزيل و تأويل را روا نداشتند. و 

 1 «گفتن را كشتند.حال آنکه با كشتن تو تکبير و ال اله اال اهلل کبير گفتند وبراى اينکه تو كشته شدى ت

 ( شاعر ديگرى چنين سروده است:2) 

واى بر آن كس كه شفيعهاى او به هنگام نفخ صور و برانگيخته شدن مردم در قيامت دشمنانش » 

باشند، و چون فاطمه )ع( روز قيامت در حالى كه پيراهنش به خون حسين آغشته است وارد شود، او 

 چنين سروده است:( شاعر ديگرى 3« )يى است؟ را چه چاره

اى فاطمه! اگر از اينجا به طف )كربال( بنگرى حسين را فرو افتاده و پاره پاره شده از دم شمشيرها » 

افروخت حسين  بينى، آن بامدادى كه لشکرها به فرماندهى ابن سعد كه شتابان آتش جنگ را بر مى مى

ارى بزرگ و دردانگيز بود. چه ك را احاطه كردند و به پسر رسول خدا و پسر وصى او حمله آوردند

 «شود؟ اندوه كربال فراموش مىدر طف به خاك افتاده است مصيبت وحالى كه نوه رسول خدا آيا در

مجلس بیست و یكم در امامت ابو محمد على بن حسین زین العابدین و مناقب ایشان )كنیه آن امام ابو 

 الحسن هم بوده است(

لى بن حسين )ع( است كه شرايط عقلى و نص و تصريح از سوى ( امام پس از حسين بن على، ع5) 

ايم نيازى به تکرار  قبال بيان كرده پيامبر )ص( و پدرش در باره او جمع است و چون اين موضوع را

 آن نيست.

حضور على بن حسين بودم. مردى از ياران ايشان آمد. به او فرمودند:  2گويد: ( زهرى مى1) 

ام  رى؟ گفت: خبرى كه هم اكنون دارم اين است كه شب را به صبح آوردهاى و چه خبرى دا چگونه

                                                 
و از همان منبع در بحار  ، اين سه بيت به ضميمه يك بيت ديگر به خالد بن معدان نسبت داده شده4، ج 117در مناقب ابن شهر آشوب، ص  .1

هجرى است و با  104قمرى، آمده است. خالد بن معدان درگذشته سال  1403، چاپ جديد، 1، ج 623، و اعيان الشيعه، ص 45، ج 244االنوار، ص 

 . م.2، ج 340 آنکه رئيس شهربانى يزيد هم بوده است، مشهور به زهد و پارسايى است. براى اطالع بيشتر، رك، به: زركلى، االعالم، ص
هجرى از بزرگان محدثان و حافظان حديث، بخش آخر زندگى خود را  124و درگذشته  58محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن شهاب زهرى: متولد  .2

 . م.317، ص 7در شام گذرانده است. براى اطالع از منابع و كتابهاى شرح حال او، رك. به: زركلى، االعالم، ج 
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كه براى پرداخت آن چيزى ندارم و عائله سنگينى هم دارم و چيزى هم كه  1و پانصد دينار وام دارم 

براى آنان ببرم ندارم. گويد امام سجاد به سختى گريست و به ايشان گفته شد: اى پسر رسول خدا! چه 

چنين به گريه واداشته است؟ فرمود: مگر گريه براى اندوه و سوگ بزرگ و دشوار  چيزى شما را

نيست؟ گفتند: آرى، همين گونه است. فرمود: كدام درد و اندوه براى مؤمن آزاده بيش از اين است 

كه در زندگى برادر مؤمن خود شکاف و نيازى ببيند و نتواند آن را اصالح كند و برآورد و او را در 

 ستى ببيند و نتواند نيازش را برآورد.تنگد

( گويد چون از اين مجلس پراكنده شدند، يکى از مخالفان در حالى كه به على بن حسين )ع( طعنه 2) 

زد گفت: شگفتا كه اين قوم از يك سو مدعى هستند كه آسمان و زمين و همه چيز در فرمان  مى

كنند  فرمايد و از سوى ديگر اعتراف مى روم نمىايشان است و خداوند ايشان را از هر چه بخواهند مح

 كه از اصالح امور خواص خود عاجزند.

( اين خبر به آن مرد رسيد و به حضور امام سجاد آمد و گفت: اى پسر رسول خدا! به من خبر 3) 

تر است.  رسيده است كه فالن كس چنين گفته است و اين اندوه براى من از اندوه خودم سخت

ند اجازه گشايش در كار ترا داد و سپس به يکى از خدمتکاران خود فرمود: افطارى و فرمود: خداو

 سحرى مرا بياور و او دو گرده نان آورد.

امام به او فرمود: فعال اين دو گرده نان را بگير كه چيز ديگرى پيش ما نيست و خداوند با همين دو 

 رساند. مى گشايد و به تو خير فراوان گرده نان گره از كار تو مى

دانست با آن چه كار كند. در باره سنگينى وام  مرد آن دو گرده نان را برداشت و به بازار رفت و نمى

كرد كه اين دو گرده نان در  مى  انديشيد و شيطان او را وسوسه خود و بدى حال زن و فرزندش مى

ه يك ماهى گنديده پيش برابر نياز تو چه ارزشى دارد؟ در اين حال از كنار ماهى فروشى گذشت ك

 خريد. او مانده بود و كسى آن را نمى

به او گفت: مثل اينکه اين ماهى تو براى خودت مانده است. يکى از اين نانهاى من هم اضافه است. 

 آيا موافقى كه اين ماهى را بدهى و يکى از اين نانها را بگيرى؟

مردى گذشت كه مقدارى نمك اضافى  گفت: آرى. يك نان را داد و ماهى را گرفت. سپس از كنار

كرد. گفت: آيا موافقى كه اين مقدار اندك نمك خود را با  داشت كه كسى به خريد آن رغبت نمى

                                                 
 هاى خطى چهار صد دينار است. م. ق و بحار كه از آن نقل كرده است و در يکى از نسخهدر امالى صدو .1
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اش آمد و گفت: با  اين نان من عوض كنى؟ گفت: آرى و چنان كرد. مرد با ماهى و نمك به خانه

 كنم. كمك نمك اين ماهى را اصالح مى

بها يافت و خداى را سپاس و ستايش گفت و  يد، در آن دو مرواريد گرانهمين كه شکم ماهى را در

اش را زدند. چون نگريست ماهى فروش و نمك فروش  در همان حال كه در اين شادمانى بود در خانه

بودند و هر دو گفتند: اى بنده خدا دندان ما و دندان افراد خانواده ما اين نان را نگرفت و چنين 

اى.  ز تنگدستى اين نان را به ما دادى و خودت براى خوردن چنين نانى تمرين كردهفهميديم كه تو ا

نانهايت را براى خودت آورديم. او آن دو نان را از ايشان گرفت و همين كه آن دو رفتند و او 

اش كوبيده شد و چون در را گشود فرستاده امام سجاد بود. گفت، على  آرامشى يافت دوباره در خانه

فرمايد: خداوند براى تو گشايش آورد. اكنون خوراك ما را بده كه كسى جز ما  ن مىبن حسي

 تواند آن را بخورد. نمى

آن مرد آن دو مرواريد را به بهايى گران فروخت و وام خود را از آن پرداخت و حال و روزگارش 

 نيکو شد.

كه قادر به رفع فقر و  ( يکى ديگر از مخالفان گفت: اين تفاوت چگونه است كه در عين حال1) 

تواند به ثروتى اين چنين  نياز ساخت و كسى كه مى تنگدستى خود نيست اين مرد را اين چنين بى

دست يابد چگونه از بر طرف كردن تنگدستى خود عاجز است؟ امام سجاد فرمود: قريش هم در مورد 

و آثار پيامبران را آنجا  رود پيامبر )ص( همين گونه گفتند كه چگونه يك شبه به بيت المقدس مى

گردد، ولى قادر نيست به هنگام هجرت به مدينه فاصله ميان آن دو شهر را در  بيند و به مکه بر مى مى

دانند كه فرمان خداوند و رابطه  كمتر از دوازده روز بپيمايد؟ سپس فرمود: به خدا سوگند اينها نمى

آيد مگر با تسليم به فرمان خداوند عز  ند به دست نمىهاى بل دوستان خدا با او چگونه است. همانا مرتبه

فرمايد راضى بود.  بندگان تدبير مى  و جل و ترك پيشنهاد كردن به او، و بايد به آنچه خداوند براى

كنند كه ديگران از آن عاجزند و  همانا دوستان خدا بر سختيها و خوشيها چنان شکيبايى كرده و مى

آورد. در عين حال آنان چيزى  دهد كه همه نيازهاى ايشان را بر مى می خداوند چنان پاداش به آنها

 1 خواهند. جز آنچه خداوند براى ايشان اراده فرموده است نمى

                                                 
 يى آمده است. م. چاپ آقاى كمره 454حديث سوم مجلس شصت و نهم امالى صدوق است كه در صفحه  .1



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

 

298 

 

ايم و  گويد: على بن حسين )ع( بهترين مرد خاندان هاشم است كه او را درك كرده ( زهرى مى1) 

داريد. تا هنگامى كه محبت شما براى ما  ىگفت: ما را دوست بداريد همچنان كه اسالم را دوست م

 1 مايه نکوهش نباشد، محبت و دوستى شما پذيرفته است.

گزارد و  ( از امام باقر روايت شده است كه على بن حسين )ع( در شبانروز هزار ركعت نماز مى2) 

 2 جنباند. جنباند همچنان كه سنبله را مى نسيم او را مى

ان ايشان و محمد بن حنفيه )يعنى عموى حضرت سجاد( در موضوع ( و روايت شده است كه مي3) 

امامت گفتگويى درگرفت. امام سجاد فرمود: بيا كنار حجر االسود برويم. آنجا به محمد گفت: شما 

شروع كن و از خداوند و پيامبر مسألت كن كه اگر بر حقى حجر االسود براى تو شهادت و سخن 

و بسيار تضرع و دعا كرد ولى حجر پاسخى به او نداد. امام سجاد  بگويد. محمد بن حنفيه چنان كرد

داد. محمد گفت: اى برادر زاده!  گفت: عمو جان! اگر تو وصى و امام بودى، حجر به تو پاسخ مى

خواست دعا فرمود و سپس خطاب به  اكنون تو بپرس و دعا كن. على بن حسين )ع( در مورد آنچه مى

دهم به حق كسى كه ميثاق پيامبران و اوصياى ايشان و ميثاق  د مىحجر االسود گفت: ترا سوگن

همگان را در تو قرار داده است كه با زبان عربى واضح و روشن به ما خبر دهى كه پس از حسين بن 

على )ع( امام كيست؟ سنگ چنان به حركت آمد كه نزديك بود از جاى خود كنده شود و سپس 

او با عربى واضح گفت: همانا كه وصايت و امامت پس از حسين بن خداوند او را به سخن درآورد و 

نسبت به  على )ع( از على بن حسين بن فاطمه دختر رسول خدا )ص( است. محمد بن حنفيه برگشت و

 3 ورزيد. امام على بن الحسين دوستى مى

بس است كه تو ( براى امام سجاد فضل آن حضرت را بيان كردند به گوينده فرمود: براى ما همين 1) 

 4 از نيکوكاران قوم ما باشى.

                                                 
 قمرى، تهران، با ذكر سلسله اسناد آمده است. م. 1377ارشاد شيخ مفيد، چاپ  239و  238در صفحات  .1
 قمرى، تهران، با ذكر سلسله اسناد آمده است. م. 1377ارشاد شيخ مفيد، چاپ  239و  238در صفحات  .2
قمرى با تفاوتهايى آمده است، و نقل شده است كه  573، به نقل از خرائج قطب راوندى، درگذشته 46، ج 29در بحار االنوار، چاپ جديد، ص  .3

 هه از ديگران كرده است. م.محمد بن حنفيه اين كار را براى رفع شب
قمرى تهران آمده است، ولى فعل به صورت غايب است نه مخاطب و در بعضى از نسخ به صورت متکلم  1377، چاپ 239در ارشاد مفيد، ص  .4

 است. م.
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شبى وارد حجر اسماعيل شدم. ناگاه على بن حسين )ع( را ديدم كه وارد حجر  1 گويد: ( طاوس مى2) 

 شد و شروع به نماز گزاردن كرد و چون به سجده رفت، گفتم:

 اين نيکو مردى از اهل خير و صالح است. بايد به دعاى او در سجده گوش دهم.

پروردگارا! بنده كوچك تو در پيشگاه تو است. نيازمند و مستمند و »  گفت: ش دادم و چنين مىگو

 «گداى تو در پيشگاه تو است.

گفته است: در هيچ گرفتارى اين دعا را نخواندم، مگر اينکه گرفتارى من بر طرف و گره از  طاوس مى

 2 كارم گشوده شد.

عيل عبور كردم. شخصى را در حال ركوع و سجود ديدم. گويد: از حجر اسما ( همچنين طاوس مى3) 

دقت كردم، على بن الحسين بود. با خود گفتم: مردى نيکوكار از خاندان رسالت، به خدا سوگند بايد 

 از دعاى او بهره ببرم، و شروع به دقت كردم.

 :چون از نماز آسوده شد كف دستهاى خود را به سوى آسمان بلند كرد و چنين عرضه داشت

ام آكنده از گناه است در حالى كه  پروردگارا! اى سرور من! اين دستهايم كه به سوى تو برافراشته» 

چشمهايم به سوى اميد نگران است. حق هر كسى است كه چون ترا با پشيمانى و خوارى و زبونى فرا 

فريده باشى كه چه بدهى. اى سرور من! اگر مرا از بدبختان آ  خواند، پاسخ او را از راه كرم و تفضل

بسيار بايد بگريم و اگر از نيکبختان قرار داده باشى، چه بسيار اميدوار بايد باشم. پروردگارا! آيا براى 

اى؟ يا براى آشاميدن مايع سوزان جهنم امعاء مرا  ها و گرزها اعضاى مرا آفريده هاى تازيانه ضربه

خود بگريزد، من نخستين كس هستم كه  يى بتواند از سرور اى؟ اى سرور من! اگر برده آفريده

توانم از حيطه قدرت تو بيرون بروم. اى سرور من! اگر  دانم كه من هرگز نمى گريزم، ولى مى مى

عذاب من بر قدرت و پادشاهى تو چيزى بيفزايد از تو مسألت خواهم كرد كه ياراى صبر و شکيبايى 

افزايد و گناه  رندگان چيزى بر پادشاهى تو نمىدانم كه فرمانبرى فرمانب بر آن به من بدهى. ولى مى

كاهد. اى سرور من! اين منم كه هيچ ارزشى ندارم. پروردگارا! با  گناهکاران هم چيزى از آن نمى

فضل خود به من ارزانى دار و با پوشش و چشم پوشى خود بر من جامه رحمت بپوشان و از سرزنش و 

                                                 
 106و درگذشته  34متولد طاوس: ابو عبد الرحمن طاوس بن كيسان، اصل او ايرانى و از بزرگان تابعين و معروف به زهد و پارسايى است.  .1

 ، چاپ محمد محيى الدين عبد الحميد. م.283، زير شماره 194، ص 2ابن خلکان، وفيات االعيان، ج  هجرى است. رك. به:
 آمده است. م. 240در ارشاد، ص  .2
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اى سرور من! بر من رحمت آور آنگاه كه بر بستر خود  توبيخ من به كرم خويش درگذر. پروردگارا،

كند، و بر من رحمت  ام و دستهاى دوستان من مرا از اين پهلو به آن پهلو مى )يعنى بستر مرگ( افتاده

دهند،  اند و همسايگان نيکو كارم مرا غسل مى آور در آن هنگام كه مرا بر جايگاه غسل دادنم انداخته

برند و نزديکان من اطراف جنازه منند، و در  ه كه مرا در تابوتم به دوش مىو بر من رحمت آور آنگا

 «آن خانه تاريك به وحشت و غربت و تنهايى من رحمت آور.

گويد: چنان گريستم كه صداى گريه من بلند شد. به من نگريست و فرمود: اى يمانى!  ( طاوس مى1) 

اه گناهکاران نيست؟ گفتم: اى حبيب من! شايسته مگر اينجا جايگه چيزى ترا به گريه واداشته است؟چ

 1و سزاوار است كه خداوند خواسته ترا رد نفرمايد و پدر بزرگ تو رسول خدا )ص( است. 

كرد. آن حضرت چوبدستى  ( و روايت شده است كه ناقه امام على بن حسين )ع( كند حركت مى2) 

زدم و دست خود  بود مى د: اگر قصاص نمىخود را برآورد كه به ناقه بزند، ولى آهى كشيد و فرمو

را كنار كشيد، و روايت شده است كه پياده حج گزارد و فاصله ميان مکه و مدينه را بيست روزه 

 2 گويد: پيمود. زرارة بن اعين مى

گفت: پارسايان در اين جهان و آنان كه به جهان ديگر  نيمه شبى آواى سروشى شنيده شد كه مى

 3 على بن الحسين )ع( است. يستند؟ سروش ديگرى از ناحيه بقيع پاسخ داد:راغبند كجايند و ك

ريخت تا آماده  می( روايت شده است كه كنيزى از كنيزان على بن الحسين )ع( آب بر دست او 1) 

براى نماز گزاردن شود. كنيز متوجه نشد و ابريق از دستش بر سر امام افتاد و آن را زخم كرد. امام 

فرمايد و فروخورندگان خشم. فرمود: خشم خود را  ن به او نگريستند. گفت: خداوند مىزين العابدي

فرو خوردم. گفت: و عفوكنندگان مردم. فرمود: خداى از تو درگذرد و عفو فرمايد. گفت: خداوند 

 4 دارد. فرمود: برو كه در راه خدا آزادى. نيکوكاران را دوست مى

يزيد، پسر اسامة بن زيد، محتضر شد شروع به گريستن كرد. امام گويد: چون  ( عمرو بن دينار مى2) 

سجاد فرمودند: چه چيزى ترا به گريه واداشته است؟ گفت: پانزده هزار دينار وام دارم و چيزى براى 
                                                 

 ه شود. م.مفاتيح مراجع 397قسمتهايى از اين دعا ضمن دعاى ابو حمزه ثمالى در مصباح شيخ آمده است و به صفحه  .1
هجرى قمرى است. رك. به:  150زرارة بن اعين: از محدثان و فقيهان بزرگ شيعه و از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق و درگذشته  .2

 ، چاپ كتابخانه داودى، قم. م.125نجاشى، رجال، ص 
 ارشاد مفيد آمده است. م. 241و  240با ذكر سلسله اسناد در صفحات  .3
 ارشاد مفيد آمده است. م. 241و  240سناد در صفحات با ذكر سلسله ا .4
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ام. فرمود: نگران مباش و گريه مکن. وام تو بر عهده من است و تو از آن  پرداخت آن باقى نگذاشته

 1 پرداخت فرمود.برى هستى و آن را 

( امام على بن حسين )ع( فرموده است: ما امامان مسلمانان و حجتهاى خدا بر جهانيان و سروران 3) 

مؤمنان و رهبران سپيد چهرگان درخشنده پيشانى و موالى مؤمنانيم. ما امام مردم زمينيم همچنان كه 

سمان را از اينکه به زمين فرو افتد باز ستارگان امان ساكنان آسمانهايند. ماييم كه خداوند به پاس ما آ

دارد، مگر به فرمان خودش و خداوند به وسيله ما زمين را از اينکه اهل خود را فرو برد باز  مى

شود و زمين بركات خود را بيرون  بارد و رحمت خداوند منتشر مى دارد. به حرمت ما باران فرو مى مى

 برد. زمين اهل خود را فرو مىآورد و اگر در زمين كسى از ما نباشد،  مى

سپس فرمود: از هنگامى كه خداوند زمين را آفريده است، هيچ گاه زمين از حجت خالى نبوده و 

خالى نيست و اين حجت گاه آشکار و مشهود است و گاه غايب و از نظرها پوشيده و تا روز رستاخيز 

 شود. پرستش نمىهم از چنان حجتى خالى نخواهد بود و اگر چنين نباشد خداوند 

گويد، به امام صادق گفتم: مردم چگونه از وجود امام و  ( سليمان كه از راويان اين روايت است مى1)

شوند؟ فرمود: همان گونه كه از خورشيد هنگامى كه ابر آن را  مند مى حجت غايب و پوشيده بهره

 پوشاند. مى

الفت پدرش حج گزارد و چون طواف ( روايت شده است كه هشام پسر عبد الملك در روزگار خ2) 

كرد خواست به حجر االسود دست بکشد. از شدت ازدحام نتوانست. براى او منبرى نهادند و مردم 

شام اطرافش را گرفتند. در همين حال على بن حسين )ع( در حالى كه ازار و ردايى بر تن داشت و از 

اثر سجده همچون زانوى شتر )بز( پينه بسته همگان زيباتر و خوشبوتر بود آمد و ميان پيشانى او بر 

بود. شروع به طواف فرمود و چون به محل حجر االسود رسيد مردم به پاس حرمت و هيبت ايشان 

كنار رفتند تا به حجر االسود دست كشد )استالم كند(. اين كار هشام را به خشم آورد. مردى از 

ن هيبت او را نگهداشتند و براى او راه گشادند و شاميان از هشام پرسيد: اين كيست كه مردم اين چني

از كنار حجر االسود كناره گرفتند؟ هشام براى اينکه مردم شام به امام سجاد راغب نشوند، گفت 

شناسم. آن مرد شامى گفت: اى ابو  شناسمش. فرزدق شاعر آنجا بود. گفت: ولى من او را مى نمى

 ( و فرزدق چنين سرود:3فراس او كيست؟ )

                                                 
 ارشاد مفيد آمده است. م. 241و  240با ذكر سلسله اسناد در صفحات  .1
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شناسد و منطقه حرم و بيرون  شناسد. كعبه او را مى اين همانست كه بطحاء گام نهادنش را مى» -1

 شناسد. حرم او را مى

 اين پسر بهترين همه بندگان خداوند است. اين پرهيزگار پاك و پاكيزه سرشناس است. -2

 شدند.اين على است كه پيامبر خدا پدر اوست و با پرتو هدايت او ملتها رهنمود  -3

پذيرد و  گويد، كرم به مکارم اين شخص پايان مى بيند سخنگوى آن مى هر گاه قريش او را مى -4

 رسد. مى

رسد كه نسب تمام اعراب مسلمان و غير عرب از رسيدن به آن باز  نسب او به آن اوج عزتى مى 5

 تر است. ماند و كوتاه مى

خواهد آن را  ه سبب شناختن دست او مىآيد كه ركن حطيم را دست بکشد، ركن ب هر گاه مى -6

 بگيرد و رها نکند.

شود  شود و با او سخن گفته نمى بندد و از هيبت او چشمها فرو بسته مى او از آزرم چشم فرو مى -7

 مگر آنگاه كه لبخند بر لب دارد.

يان شود، همچنان كه از دميدن خورشيد تاريکيها از م جامه ظلمت از پرتو پيشانى او چاك مى -8

 رود. مى

 در دست او خيزرانى )چوبدستى خيزران( است كه بوى آن دالويز است. -9

 در دستى كه دل صاحب آن خردمند و بينى او برآمده )كنايه از علو مقام( است.

پرتو رخشان او از پرتو رسول خدا مشتق است و همه عناصر و خوى و سرشتهاى او پاكيزه  -10( 2) 

 است.

بارهاى اقوام به هنگام سختى است. خويهاى او همه شيرين و نعمتها نزديك او بر دوش كشنده  -11

 تر است. شيرين

 هرگز كلمه )ال( بر زبان نياورد مگر در تشهد نماز كه در آن هم )ال( به معنى )بلى( است. -12

 اند. شناسى، پسر فاطمه است و با پدر بزرگ او پيامبران ختم شده اگر تو او را نمى -13

 خدايش از دير باز او را شرف و فضيلت داده است و قلم سرنوشت براى او چنين رقم زده است. -14

آورد و در قبال فضل  اين كسى است كه در قبال پدر بزرگش فضل پيامبران سر تکريم فرود مى -15

 كنند. امت او امتها تواضع مى
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و تنگدستى و تاريکى بر طرف  دارد و از آن كورى بر همگان احسان و نيکى همگانى مبذول مى -16

 شود. مى

هر دو دست او فريادرس است و سود هر دو همگانى است. همواره از دو دست او خير فرو  -17

 گيرد. ريزد، و تنگدستى و فقر آن دو دست را فرو نمى مى

 نرم خويى است كه هرگز از خشم او بيم نيست. دو صفت بردبارى و كرامت او را آراسته است. -18

كند. فرخنده سيرت است و گسترده درگاه و هر گاه بر كارى عزم كند سخت  خالف وعده نمى -19

 خردمند است.

از گروهى است كه دوستى ايشان دين و دشمنى ايشان كفر و نزديك شدن به آنان مايه  -20( 1) 

 نجات و پناهگاه است.

 شود. و نعمتها باز گرفته مى شود و با او احسان با دوستى ايشان بدى و گرفتارى برطرف مى -21

 شود. پس از نام خدا نام ايشان در هر آغازى مقدم است و كالم به آن ختم مى -22

اگر پرهيزگاران شمرده شوند ايشان پيشوايان آنانند، و اگر گفته شود بهترين مردم زمين  -23

 شود ايشانند. كيست؟ گفته مى

ايشان برسد و هيچ قومى هر چند كريم باشد با آنان  تواند به مرز بخشندگى يى نمى هيچ بخشنده -24

 شود. مقايسه نمى

زايند )فرياد رسان هستند( و چون كارزار  هر گاه سختى و خشکسال پيش آيد ايشان ابرهاى باران -25

 شود، همچون شيران بيشه شرى )نام جايى در تهامه است( هستند. گرم مى

اند و دستهاى ايشان سخت  رسد. نيك سرشتان بخشندهممکن نيست كه نکوهش به ساحت ايشان ب -26

 بخشنده است.

دهد. چه در حال  سختى و گرفتارى چيزى از گسترش نعمت دستهاى ايشان را كاهش نمى -27

 ريزد. توانگرى و چه در حال تنگدستى، نعمت از ايشان يکسان فرو مى

 خودش، حقى نباشد و نعمتهايى؟ كداميك از مردم هستند كه بر گردن ايشان، از نياكان او يا -28

 شناسد و مردم و ملتها دين را از خانه اين مرد  هر كس خدا را بشناسد نياكان اين مرد را مى -29
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 1 «اند. دريافته

( گويد هشام خشمگين شد و دستور داد فرزدق را زندانى كردند و او را به زندان عسفان كه ميان 1)

ين خبر به اطالع امام سجاد رسيد دوازده هزار درهم براى او مکه و مدينه است انداختند و چون ا

فرستاديم.  فرستادند و گفتند: اى ابو فراس! ما را معذور دار كه اگر بيش از اين داشتيم براى تو مى

فرزدق آن را پس فرستاد و گفت: اى پسر پيامبر! آنچه سرودم فقط براى رضاى خدا و رسول خدا 

ز ديگرى آميخته شود. امام سجاد براى او برگرداند و پيام داد ترا سوگند خواهم با چي سرودم و نمى

دهم به حق خودم بر تو كه بپذيرى كه خداوند از نيت تو آگاه است و آن را پذيرفته است، و  مى

 فرزدق هنگامى كه در زندان بود هشام را هجو گفت كه از جمله اين دو بيت است:

كنى؟ آن شخص  مى  دلهاى مردم در هواى آن است )مکه( زندانى آيا مرا ميان مدينه و شهرى كه» 

كشد كه سر سرور نيست و چشمهاى لوچى دارد كه عيبهاى او را آشکار  )هشام( سرى بر تن مى

 2 «سازد. مى

                                                 
براى پيش از آنکه در باره منابع اين قصيده يا بخشى از آن كه در آن منابع آمده است توضيح دهم، بايد به اطالع خوانندگان گرامى برسانم كه  .1

ت به اغانى و زهر اآلداب و بحار االنوار مراجعه شد و برخى از كلمات اشعار كه در روضة الواعظين اشتباه چاپى يا كلمه ديگرى بود ترجمه ابيا

 اصالح شد و اين ترجمه پس از اصالح آن كلمات صورت گرفته است.

ب فارسى چنان كه شايد و بايد از عهده بيرون نيامده باشم گويم كه ممکن است در انتقال معنى و يافتن كلمات كامال مناس ضمنا در كمال خلوص مى

است اين عذر مقبول واقع  -و به راستى ترجمه شعر فرزدق شبيه آن است كه بخواهيم شعر قرن چهارم و پنجم فارسى را به عربى ترجمه كنيم و اميد

 شود.

و افست بيروت،  1973، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر 21ج  ،376قمرى )ص  356اين قصيده در كتاب اغانى ابو الفرج اصفهانى، درگذشته 

 اند. اند و با ستاره مشخص ساخته بدون تاريخ( بيست بيت آمده است و در مورد چهار بيت آن ترديد كرده

ين عبد الحميد، ، چاپ محمد محيى الد1، ج 103هجرى از اين قصيده بيست و نه بيت در ص  453در زهر اآلداب حصرى قيروانى، درگذشته 

 ميالدى، آمده است. 1972

قمرى،  1377، چاپ 243است. شيخ مفيد در ارشاد، ص  -هايى از آن نقل شده در برخى از كتابهاى ديگر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم گزيده

 1954لفضل ابراهيم، مصر، جلد اول امالى، چاپ محمد ابو ا 68و  67تهران، هفت بيت از آن را آورده است و سيد مرتضى هم در صفحات 

 ميالدى، هفت بيت از آن آورده است. به احتمال بسيار زياد فتال از ديوان فرزدق يا از زهر اآلداب حصرى قيروانى برداشته است.

، 46، ج 125نوار، ص اند در مدح قثم پسر عباس يا يکى از خلفا سروده شده است. در بحار اال در باره برخى از اشعار اين قصيده ترديد كرده و گفته

 به نقل از مناقب ابن شهر آشوب چهل و يك بيت آمده است.

آمده است و  2جلد  178در ديوان فرزدق در چاپ عبد اللَّه اسماعيل صاوى اين قصيده حذف شده است و در چاپ بستانى بيروت در صفحه 

 نخستين قصيده در قافيه ميم است.

 رم محمد مهدى السيد حسن الخرسانى بر همان صفحه بحار نيز مراجعه شود. م.براى اطالع بيشتر به حاشيه استاد محت
 ميالدى( آمده است. م. 1973، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر، 21، ج 378اين دو بيت هم در اغانى ابو الفرج اصفهانى )ص  .2
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 هشام كسى را فرستاد و فرزدق را از زندان آزاد كرد.

ل سى و هشت و به گفته ديگرى سال ( تولد على بن حسين )ع( روز جمعه يا پنجشنبه نهم شعبان سا1) 

سى و هفت يا سى و شش هجرى بوده است. دو سال در زندگى پدر بزرگش امير المؤمنين زندگى 

كرده و دوازده سال با عمويش امام حسن )ع( بوده است و بيست و سه سال با پدرش امام حسين )ع( 

و روز شنبه دوازدهم محرم بوده است و پس از شهادت پدرش سى و چهار سال زندگى كرده است 

سال نود و پنجم هجرت در مدينه رحلت كرده است و در آن هنگام پنجاه و هفت ساله بوده است و 

مدت امامت ايشان سى و چهار سال است. مادر آن حضرت شاه زنان دختر يزدگرد پسر شهريار پسر 

 1پسر خسرو پرويز بوده است. خسرو است و گفته شده نامش شهربانو بوده، يا شاه زنان دختر شيرويه 

( امير المؤمنين على )ع( حريث بن جابر جعفى را به بخشى از مشرق فرماندار كرده بود. او دو 2) 

 دختر يزدگرد پسر شهريار پسر خسرو را به حضور ايشان فرستاد.

ديگرى را به  على )ع( شاه زنان را به پسر خود امام حسين داد كه براى او زين العابدين )ع( را زاييد و

 2 اند. محمد بن ابى بکر داد كه براى او قاسم بن محمد را زاييد و اين دو پسر خاله

شيعيانش حقى است  ( امام رضا )ع( فرموده است: همانا براى هر يك از امامان بر گردن دوستان و3) 

رغبت آنان را  و يکى از لوازم وفاى به عهد و اداى اين حق زيارت مرقدهاى ايشان است و هر كس با

 3 اند تصديق كند، روز قيامت امامها شفيع او خواهند بود. زيارت كند و به آنچه آنان آورده

( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس امامى واجب االطاعه را زيارت كند و چهار ركعت نماز 1) 

 4 نويسد. بگزارد، خداوند براى او پاداش حج و عمره پذيرفته شده مى

                                                 
با ترجمه دكتر سيد جواد مصطفوى( و شيخ مفيد در ارشاد )ص ، چاپ علميه اسالميه، تهران همراه 2، ج 368شيخ كلينى در اصول كافى )ص  .1

، چاپ جديد( اقوال ديگرى هم آمده 46، ج 7اند. در بحار )ص  قمرى، تهران( از روز تولد و روز رحلت امام سجاد نام نبرده 1377، چاپ 237

و اينکه مادر ايشان از بانوان سلسله  38ام سجاد در سال است و با آنکه در اصول كافى و ارشاد و بسيارى ديگر از منابع قديمى موضوع تولد ام

ساسانى است نقل شده است ولى موضوع مسلمى نيست و برخى از استادان معاصر را در اين مورد نظر خاصى است كه در آثار خود به آن اشاره و 

 اند. م. تصريح كرده
ده است و فتال از آن گرفته است. در اصول كافى در باب والدت امام زين آم 237اين موضوع بدون ذكر سلسله سند در ارشاد شيخ مفيد، ص  .2

 العابدين )ع( شعرى هم از ابو االسود دئلى در اين مورد آمده است. م.
ل الشرائع ، چاپ مکتبة االسالميه، به نقل از عيون اخبار الرضا و عل100، ج 611نخستين روايتى است كه در باب دوم كتاب مزار بحار االنوار )ص  .3

 ، قم، مراجعه فرماييد. م.1377شيخ صدوق )رضی اهلل عنه( آمده است و به عيون، چاپ 
 ، اين روايت از بلد االمين كفعمى هم نقل شده است. م.100، ج 124در بحار، ص  .4
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ضرت فرموده است: هر كس يکى از ما را زيارت كند، مثل آن است كه رسول خدا را و همان ح

 1 زيارت كرده باشد.

 مجلس بیست و دوم در امامت و مناقب ابو جعفر محمد بن على باقر )ع(

( پس از امام على بن حسين )ع(، ابو جعفر محمد بن على باقر امام است كه پدرش به امامت او 3) 

وده است و شرايط عقلى هم آن را ثابت كرده است. ايشان از لحاظ برترى علمى و نص و تصريح فرم

پارسايى ميان عامه و خاصه بر همه فرزندان امام سجاد مقدم است و از هيچ كس از فرزندان امام حسن 

و امام حسين آن مقدار از علم دين و حديث و تفسير و سيره و ديگر ابواب علوم كه از ايشان نقل و 

 ار شده، نقل نشده است.آشک

( بازماندگان از اصحاب پيامبر )ص( و سرشناسان از طبقه تابعين و فقهاى بزرگ مسلمان از آن 4) 

اند و در وصيت امير المؤمنين على )ع( به فرزندانش نام محمد بن  حضرت معالم دين را روايت كرده

 2اند. اقر معرفى و ملقب فرمودهعلى و امامت ايشان آمده است و پيامبر )ص( ايشان را به لقب ب

( جابر گفته است، پيامبر به من فرمودند: اى جابر! شايد تو چندان زنده بمانى كه يکى از اعقاب 5) 

شکافد شکافتنى و چون او  دين را مى  من از نسل پسرم حسين را ببينى. نامش محمد بن على است. علم

 3 را ديدى از سوى من به او سالم برسان.

اش رفتم و بر او  مام باقر )ع( فرموده است: پس از اينکه چشمهاى جابر نابينا شده بود به خانه( ا1) 

سالم دادم. پاسخ داد و پرسيد كيستى؟ گفتم: محمد بن على بن حسينم. گفت: پسركم! نزديك بيا. 

خدا نزديك رفتم. دستم را بوسيد و خواست پايم را ببوسد، خود را كنار كشيدم. سپس گفت: رسول 

 اند. گفتم: بر تو سالم رسانده

سالم و رحمت و بركات خدا بر رسول خدا باد و پرسيدم: اى جابر! اين موضوع چگونه است؟ گفت: 

روزى همراه پيامبر )ص( بودم. فرمودند اى جابر! شايد تو چندان زنده بمانى تا مردى از 

وند به او نور و حکمت ارزانى فرموده فرزندزادگان من به نام محمد بن على بن حسين را ببينى كه خدا

 4 است. از سوى من به او سالم برسان.

                                                 
 ، آمده است. م.2، ج 262با ذكر سلسله اسناد در عيون اخبار الرضاى صدوق، ص  .1
 قمرى، تهران، گرفته است و تفاوت اندكى با ارشاد دارد. م. 1377چاپ  245اد مفيد، ص اين بخش را از ارش .2
 بحار االنوار چاپ مکتبة االسالمية مراجعه كنيد. م. 46جلد  228و  223براى اطالع بيشتر از روايات ديگر به صفحات  .3
 ، آمده است. م.245عينا در ارشاد مفيد، ص  .4
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گويد: دانشمندان را در حضور هيچ كس آن قدر كوچك نديدم كه در  مى 1( عبد اهلل بن عطاء مکى2) 

را با تمام جاللى كه ميان قوم خود داشت در  2حضور ابو جعفر محمد بن على )ع(. حکم بن عيينة

 ديدم. كودكى كنار استادش مىحضور او چون 

گفت: وصى  خواست حديثى از محمد بن على باقر )ع( نقل كند، مى هر گاه مى 3جابر بن يزيد جعفى

 اوصياء و ولى اوليا و وارث علم انبياء محمد بن على بن حسين )ع( براى من چنين حديث فرمود.

بودن مسح بر كفش پرسيدم. گفت:  گويد: از ابو اسحاق سبيعى در مورد جايز ( قيس بن ربيع مى3) 

كردم، تا آنکه مردى از بنى هاشم به  كشند چنان مى ديدم مردم بر كفش خود مسح مى من هم چون مى

ام. از او در مورد مسح بر كفش  نام محمد بن على بن حسين را ديدم كه هرگز كسى چون او نديده

گفت: حکم كتاب  كرد و مى ع( چنين نمىپرسيدم. مرا از آن منع كرد و گفت: امير المؤمنين على )

 ابو اسحاق گفت: از آن پس ديگر بر 4 كشند. )قرآن( مقدم بر عمل مردم است كه بر كفش مسح مى

 گويد من هم ديگر بر كفش خود مسح نکشيدم. كفش خود مسح نکشيدم. قيس بن ربيع مى

گفته است: ما  مى 5 «دانيد يد اگر نمىاز دانايان )اهل ذكر( بپرس»( امام باقر )ع( در تفسير اين آيه 1) 

گويد: محمد بن على باقر راست گفته است و به جان خودم سوگند كه  اهل ذكر هستيم. ابو ذرعه مى

 6 او از بزرگترين دانشمندان است.

( روايت شده است كه هشام بن عبد الملك به حج آمده بود. در حالى كه به شانه سالم، برده آزاد 2) 

تکيه داده بود وارد مسجد الحرام شد. در همان هنگام امام باقر )ع( در مسجد نشسته بود. كرده خود، 

سالم به هشام گفت: اى امير المؤمنين! اين شخص محمد بن على بن حسين است. هشام گفت: همان 

 كسى كه مردم عراق شيفته اويند؟

                                                 
 ، نوشته است كه صدوق است و مورد اعتماد. م.4451ل، ذيل شماره ذهبى در ميزان االعتدا .1
 ، حکم بن عتيبه آمده است. م.46، ج 286و در بحار، ص  446در ارشاد، ص  .2
الفهرست شيخ طوسى، افست از چاپ  73به: صفحه  جابر بن يزيد جعفى، از محدثان بزرگ شيعه و داراى تفسيرى بر قرآن بوده است. رك. .3

 شمسى. م. 1351، مشهد، اسپرنکر
 آمده است. م. 247در ارشاد، ص  .4
 سوره شانزدهم )نحل(. م. 46بخشى از آيه  .5
 ، آمده است و در آن ابو زرعه آمده است نه ابو ذرعه. م.247با ذكر سلسله اسناد در ارشاد مفيد، ص  .6
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ر روز قيامت تا هنگامى كه گويد، مردم د گفت آرى. گفت: پيش او برو و بگو امير المؤمنين مى

آشامند؟ امام باقر در پاسخ سالم فرمود: مردم كنار  خورند و چه مى حسابهاى آنان بررسى شود چه مى

خورند و  گيرد و از آنها مى شوند كه نهرهاى ديگرى هم از آن سرچشمه مى نهرى محشور مى

قر پيروز شده است تکبير گفت و به پنداشت بر امام با آشامند تا از حساب فارغ شوند. هشام كه مى مى

سالم گفت: برو به محمد بن على بگو، مردم در آن هنگام گرفتارتر از اين هستند كه به خوردن و 

 آشاميدن برسند.

امام باقر )ع( فرمود: مردم در آتش و دوزخ گرفتارترند، در عين حال از اين موضوع غافل نيستند كه 

 .1 «از آنچه به شما روزى داده است اندكى آب به ما بدهيد يا»بگويند 

 2 هشام سکوت كرد و پاسخى نداد.

( روايت شده است كه عمرو بن عبيد به حضور امام باقر )ع( آمد كه به خيال خود با پرسيدن 3) 

آيا آنان كه كافرند »برخى از سؤالها ايشان را بيازمايد و گفت: فدايت گردم، معنى اين آيه چيست 

و مقصود از اين بستگى و گشايش  3 ؟«ا و زمين بسته بود ما آنها را بشکافتيمنديدند كه آسمانه

باريد و از زمين هيچ گياهى  يى باران نمى چيست؟ امام باقر فرمود: منظور اين است كه از آسمان قطره

روييد. عمرو سکوت كرد و راهى براى اعتراض نداشت و رفت. دوباره بازگشت و گفت: فدايت  نمى

و هر كس مستوجب خشم من گرديد، »فرمايد  معنى اين آيه به من خبر بده كه چون مى از گردم،

مقصود از خشم خداوند چيست؟ امام باقر فرمودند: خشم خداوند  4 «همانا خوار و هالك شده است.

دهد، به  يعنى عقاب او بر گناهکاران. اى عمرو! هر كس تصور كند كه خداوند را چيزى تغيير مى

 5 ر شده است.تحقيق كاف

به حضور امام باقر آمد و مقابل ايشان نشست تا از مسائلى  6( و روايت شده است كه نافع بن ازرق1) 

در مورد حالل و حرام بپرسد. امام باقر ضمن گفتگوى با او فرمودند: به اين خوارج بگو چرا و به چه 
                                                 

 سوره هفتم )اعراف(. م. 50بخشى از آيه  .1
 ا ذكر سلسله اسناد آمده است.، ب248در ارشاد مفيد، ص  .2
 سوره بيست و يکم )انبياء(. م. 30آيه  .3
 سوره بيستم )طه(. م. 81بخشى از آيه  .4
 آمده است. م. 240در ارشاد مفيد، ص  .5
ايد پسر او يا قاعدتا اين روايت از اين جهت قابل تأمل است. ش هجرى است، يعنى پيش از امامت حضرت باقر )ع(. 65نافع بن ازرق درگذشته  .6

 كس ديگرى از خوارج باشد. براى اطالع بيشتر مراجعه كنيد به منابعى كه در االعالم زركلى آمده است. م.
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طاعت از او و در پيشگاه او خونهاى دليل جدا شدن از على )ع( را روا دانستيد و حال آنکه قبال در ا

جستيد؟ آنان به تو خواهند گفت او در دين  كرديد و با نصرت او به خداوند تقرب مى خود را نثار مى

 خدا حکم تعيين كرد.

به آنان بگو خداوند متعال در شريعت پيامبرش در امورى حکم قرار داده و دو مرد را براى اين كار 

بفرستيد حکمى از اهل مرد و حکمى از اهل زن كه اگر قصد اصالح : »مقرر داشته و فرموده است

، پيامبر )ص( هم سعد بن معاذ را در مورد بنى قريظه داور 1 «داشته باشند خدا ايشان را به توافق رساند.

فرمودند و او در آن مورد چنان داورى كرد كه خداى عز و جل هم حکم او را تأييد فرمود. آيا 

امير المؤمنين على )ع( به هر دو داور فرمان داد كه بر طبق احکام قرآنى حکم كنند و دانيد كه  نمى

از آن درنگذرند و شرط فرمود كه هر حکمى را كه مخالف قرآن باشد رد خواهد فرمود، و چون به 

 آن حضرت گفتند:

م، بلکه قرآن كسانى را داور كردى كه بر ضد تو داورى كردند، فرمود: من ايشان را داور قرار نداد

را داور قرار دادم. خوارج چگونه معتقدند كسى كه به هر دو داور فرمان داده است بر طبق احکام 

قرآن داورى كنند و با آنان شرط كرده است هر حکمى را كه مخالف با قرآن باشد نخواهد پذيرفت 

گند اين استدالل و ( نافع بن ازرق گفت: به خدا سو2گمراه شده است و آيا غير از بهتان است؟ )

 سخن را نشنيده بودم و به خاطر من هم نگذشته بود و ان شاء اهلل كه اين حق است.

دارى منصب امامت و رياست و با آنکه خود  ( امام باقر )ع( با اين عظمت مقام علمى و عهده1)

و جود بود  مند و از لحاظ درآمد از مردم متوسط بود، ميان خواص و عوام مشهور به بخشندگى عائله

گويند: هر گاه  و كرم ايشان نسبت به همگان معروف بود. عمرو بن دينار و عبد اهلل بن عمير مى

آورد  ديديم كه ايشان براى ما هزينه و جامه مى خواستيم به ديدار ابو جعفر محمد بن على برويم مى مى

 است.گويد: اين براى شما پيش از آنکه به ديدن من بياييد آماده شده  و مى

بخشيد ميان پانصد و ششصد،  گويد: معموال امام باقر )ع( جوايزى كه به ما مى ( سليمان بن قرم مى2) 

توجهى دوستان و برادران به امام  گويد: از نيازمندى خود و بى تا هزار درهم بود. حسن بن كثير هم مى

گر هستى رعايت كند و چون باقر شکايت كرديم. فرمود: چه بد برادرى است كه ترا در حالى كه توان

                                                 
 سوره چهارم )نساء( است، كه در مورد بروز اختالف ميان زن و شوهر است. م. 35اين آيه  .1
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يى براى من آورد كه در آن  تنگدست شوى از تو ببرد، و سپس به غالم خود دستور فرمود كيسه

 1 هفتصد درهم بود و فرمود: اين را خرج كن و هر گاه تمام شد به من خبر بده.

كنى؟ فرمود:  مى( از امام باقر پرسيدند: چرا گاهى احاديث را بدون ذكر سلسله سند )مرسل( بيان 3) 

هر گاه سند حديثى را نقل نکردم، سند آن پدرم از پدر بزرگم از پدرش از رسول خدا از جبريل از 

 خداوند است.

هاى خود پس از انجام اعمال در حجر اسماعيل نشسته  )ع( فرموده است: در يکى از عمره( امام باقر4) 

زديك شد و از كنار حجراالسود شروع به طواف بودم. ناگاه ديدم مارى از ناحيه مسعى بيرون آمد و ن

دم خود ايستاد و دو ركعت ت دور طواف خود را تمام كرد كنارمقام ابراهيم آمد و بركرد و چون هف

نماز گزارد، و اين موضوع به هنگام ظهر صورت گرفت. عطا و گروهى از يارانش هم آن مار را ديده 

ر! آيا اين مار را ديدى؟ گفتم: آرى ديدم كه چگونه رفتار بودند. پيش من آمدند و گفتند: اى ابو جعف

گويد اين ساعت مسجد خلوت است،  كرد. اكنون پيش او برويد و به او بگوييد: محمد بن على مى

ولى بعد بردگان و سياهان كنار كعبه خواهند آمد. تو اعمال خودت را انجام دادى، اكنون هم توقف 

ترسيم. گويد چون اين پيام را گزارديم آن مار  بر تو از ايشان مىخودت را كوتاه كن و برو كه ما 

 2 را جمع كرد و دم خويش را بر آن نهاد و در هوا ناپديد شد. هاى مسجد يى از شن توده

( از ابو عتيبه )ابو عيينه( روايت شده است كه مردى به حضور امام باقر آمد و گفت: من مردى 1) 

ام و از دشمنان شما دورى و  ه همواره شما خاندان را دوست داشتهشامى هستم و به خدا سوگند ك

داد و به اين سبب بر  جويم. ولى پدرم دوستدار بنى اميه بود و آنان را بر شما برترى مى بيزارى مى

كرد و  يك ديگر خشمگين بوديم و با آنکه فرزندى جز من نداشت در زمان زندگيش بر من ستم مى

يى  مال بسيارى داشت مرا از آن محروم كرده است. او پستو و صندوقخانه پس از مرگ هم با آنکه

رفت. پس از مرگش همه جا را جستجو كردم و به مال او دست  داشت كه خود به تنهايى آنجا مى

نيافتم و ترديد ندارم كه آن را جايى در زير خاك پنهان كرده است و از من پوشيده داشته است. امام 

د: آيا دوست دارى پدرت را ببينى و از او بپرسى كه مالش را كجا پنهان كرده است؟ باقر به او فرمو

                                                 
 ، نقل كرده است. م.249دو روايت باال و روايت بعدى را هم عينا از ارشاد شيخ مفيد، ص  .1
، به نقل از كتاب المعجزات كه ظاهرا منظور عيون المعجزات منسوب به سيد مرتضى است آمده است و 4، ج 187در مناقب ابن شهر آشوب، ص  .2

 ، از خرايج راوندى و مناقب آمده است. م.46، ج 252در بحار، ص 
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آن مرد گفت: آرى و به خدا سوگند كه نيازمند و مستمندم. امام باقر براى او در كاغذ سپيدى چيزى 

نوشت و آن را با مهر خود ممهور كرد و فرمود: امشب با اين نامه به وسط گورستان بقيع برو و بگو 

آيد. اين نامه را به او بده و بگو من فرستاده محمد  اى درجان! مردى كه عمامه بر سر دارد پيش تو مى

خواهى از او بپرس. آن مرد نامه را گرفت و رفت. فردا صبح زود  بن على هستم و سپس از هر چه مى

هم بر در خانه ايستاده و  من بر در خانه امام باقر رفتم تا ببينم كار آن مرد به كجا رسيده است. ديدم او

داند علم خود را  منتظر اجازه است. با يك ديگر به حضور امام رسيديم و آن مرد گفت: خداوند مى

 كجا نهد.

ديشب با نامه شما به وسط گورستان بقيع رفتم و درجان را صدا كردم. مردى كه عمامه بر سر داشت 

اده محمد بن على هستم و اين هم نامه اوست. آمد و گفت: من درجانم. چکار دارى؟ گفتم: من فرست

گفت: اى فرستاده حجت خدا بر خلق خدا خوش آمدى. نامه را گرفت و خواند و گفت: دوست 

 دارى پدرت را ببينى؟ گفتم آرى.

چيزى نگذشت كه  او رفت و«. 1گفت: همين جا باش تا من او را بياورم كه او در ناحيه ضجنان است

ردنش ريسمان سياهى بسته بود و از تشنگى زبانش بيرون افتاده بود برگشت و با مرد سياهى كه بر گ

هاى دردناك او را دگرگون  گفت: اين پدر تو است، ولى شعله و دود دوزخ و آتش و درد شکنجه

 كرده است. گفتم: تو پدرم هستى؟

ر داده ات را تغيي گفت: آرى. گفتم: چه چيزى موجب دگرگونى تو شده است و اين چنين چهره

است؟ گفت: من دوستدار بنى اميه بودم و آنان را به اهل بيت رسول خدا ترجيح دادم و خداوند به آن 

سبب مرا عذاب داد. و تو دوستدار اهل بيت پيامبرت بودى و من از اين سبب بر تو خشمگين بودم و 

انم. به بوستان من برو از مال خود ترا محروم كردم و آن را زير خاك پنهان كردم و اكنون از پشيمان

و زير درخت زيتون را حفر كن و آن مال را كه يك صد و پنجاه هزار درهم است بردار. پنجاه هزار 

روم.  درهم آن را به محمد بن على بپرداز و بقيه آن از تو باشد، و من اكنون در جستجوى آن مال مى

 كرد؟ گفت: گويد: سال بعد به امام باقر گفتم: آن مرد چه ابو عتيبه مى

 پنجاه هزار درهم آورد كه من وام خود را از آن پرداختم و زمينى خريدم و به نيازمندان دادم و همانا
                                                 

، 6، ج 436كوچکى در يك منزلى مکه است. رك. به: معجم البلدان، ياقوت حموى، ص اند نام كوه  ضجنان: نام كوهى در تهامه است و گفته .1

 ميالدى. م. 1906چاپ مصر، 
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مهرى او بر ما سودبخش است، زيرا مرا شاد و نسبت به من  اين كار بر آن مرده پشيمان، با همه بى 

 1 مهربانى كرده است.

هاى درخت نبوتيم و معدن حکمت و  رحمتيم و شاخه ( امام باقر )ع( فرموده است: ما اهل بيت1) 

 2 محل آمد و شد فرشتگان و مهبط وحى هستيم.

بست در مسجد پيامبر )ص(  ( روايت شده است كه جابر در حالى كه عمامه سياهى بر سر مى2) 

 گفتند: گفت: اى باقر، اى شکافنده علم! مردم مدينه مى نشست و مى مى

گويم، ولى از رسول خدا )ص(  گفت: به خدا سوگند هذيان نمى ر مىگويد و جاب جابر هذيان مى

فرمودند: اى جابر! تو به زودى مردى از خاندان مرا خواهى ديد كه نامش نام من و  شنيدم كه مى

اش شبيه چهره من است و او علم را خواهد شکافت، شکافتنى و اين موضوع باعث آن است كه  چهره

هاى مدينه چشمش به پسرى افتاد و گفت: اى  ى كه در يکى از كوچهگويم. تا آنکه روز چنين مى

پسر! به من روى كن و امام باقر رو به او كرد. سپس گفت برگرد و برگشت. جابر گفت: سوگند به 

كه اى پسر! نامت  كسى كه جان من در دست اوست كه اين اندام و شمايل پيامبر است. سپس پرسيد

ى بن حسينم. جابر شروع به بوسيدن سر امام باقر كرد و گفت: پدر و چيست؟ فرمود: من محمد بن عل

 مادرم فداى تو باد. رسول خدا به تو سالم رساند.

( گويد امام باقر در حالى كه ترسيده بود به حضور پدرش على بن حسين آمد و اين خبر را به 1) 

 ى.اطالع ايشان رساند. امام سجاد فرمود: آيا جابر چنين كرد؟ گفت آر

رسيد و مردم مدينه  فرمود: پسرم در خانه خود بنشين و جابر بامداد و غروب به حضور امام باقر مى

گفتند: جاى بسى تعجب است از جابر، با آنکه آخرين كسى است از اصحاب پيامبر كه باقى مانده،  مى

باقر )ع( به  آيد. چيزى نگذشت كه امام سجاد رحلت فرمود. امام صبح و عصر به حضور اين پسر مى

نشست و از خداوند  آمد و مى احترام آنکه جابر افتخار مصاحبت با پيامبر را داشته است به خانه او مى

ايم، و امام  تر از محمد بن على نديده گفتند: گستاخ گفت و مردم مدينه مى متعال براى آنان سخن مى

تند: دروغگوتر از اين گفت. آنان گف مىباقر كه گفتار ايشان را شنيد، براى آنان از پيامبر )ص( سخن 

گويند،  و چون امام باقر شنيد كه چنين مىگويد كه او را اصال نديده است، ىاز كسى سخن مايم. نديده
                                                 

 ، چاپ جديد، با تفاوتهايى آمده است. م.46، ج 245و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  230، و الخرائج راوندى، ص 4، ج 193در مناقب، ص  .1
 است. م. آمده 250در ارشاد مفيد، ص  .2
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كردند و حال  پذيرفتند و تصديق مى كرد و آنان مى براى آنان از قول جابر بن عبد اهلل حديث مى

 1 رفت. خانه و حضور امام باقر )ع( مىآنکه به خدا سوگند جابر براى كسب دانش به 

( امام باقر )ع( روز سه شنبه يا جمعه، سوم صفر سال پنجاه و هفت هجرت، در مدينه متولد شد و 2) 

در ماه ذى حجه يا ربيع االول يا ربيع اآلخر سال يك صد و چهارده هجرت در پنجاه و هفت سالگى 

حسن مجتبى )ع( است. كنيه مادرش را ام عبد اهلل و در مدينه رحلت فرمود. مادرش فاطمه دختر امام 

و به امير المؤمنين على  2اند. بنا بر اين نسب امام باقر از سوى پدر و مادر به هاشم ام عبده نوشته

رسد. امام باقر در علم و فضل شهره و ضرب المثل است و در باره صفات پسنديده ايشان آثار و  مى

ره آن حضرت قرطى چنين سروده است:اى شکافنده علم براى اشعار بسيار نقل شده و در با

 3 «پرهيزگاران و اى بهترين كسى كه بر كوهها تلبيه گفته است.

 در مدح ايشان چنين سروده است: 4( و مالك بن اعين جهنى1) 

 هر گاه مردم در جستجوى علم قرآن باشند، قريش اهل بيت و خاندان آن هستند.» 

 شود. هاى برافراشته نايل مى ر پيامبر در چه مقامى است؟ بديهى است به شاخهاگر گفته شود پسر دخت

يى را به  آنان ستارگانى درخشان براى شبروانند و كوههاى استوارى هستند كه علم متراكم و انباشته

 «اند. ارث برده

 چنين سروده است: 5محمد بن ابى طلحه عونى

 «علم كه مشهور بر شکافتن آن است. سالم بر امام سجاد و بر پسرش. برشکافنده» 

                                                 
، چاپ علميه اسالميه، با ذكر سلسله اسناد 2، ج 372اين روايت دومين روايتى است كه در باب تولد حضرت باقر در اصول كافى كلينى، ص  .1

 ، چاپ سيد محمد مهدى خرسان آمده است. م.56آمده است و نيز در اختصاص شيخ مفيد، ص 
 بحار، چاپ جديد، مراجعه فرماييد. م. 46جلد  223و  212ريخ تولد و رحلت امام باقر )ع( به صفحات براى اطالع بيشتر از اقوال ديگر در باره تا .2
آمده است. در بخش شعراى كتاب معالم العلماى ابن شهر  245قرطى، قرطبى، قرظى؟ اين شاعر را نشناختم، ولى اين بيت در ارشاد مفيد، ص  .3

 ى به چشم اين بنده نخورد. م.آشوب و اعيان الشيعه مرحوم امين چنين نام
و مرحوم  5، ج 89مالك بن اعين جهنى: اين مرد از ياران حضرت باقر است. ابن شهر آشوب در معالم العلماء و قهپايى در مجمع الرجال، ص  .4

 ، اين ابيات را آورده است.245ص اند و مفيد هم در ارشاد،  قمرى، بيروت، از او نام برده 1403، چاپ جديد، 1، ج 169امين در اعيان الشيعه، ص 
تيب در نام اين شاعر به صورت ابو محمد طلحة بن عبد اهلل بن عبيد اهلل و به صورت ابو محمد طلحة بن عبيد اهلل بن محمد بن عون الفسانى به تر .5

تر مناقب را به نظم در آورده و متهم به غلو زيسته و بيش آمده است. در نيمه اول قرن چهارم مى 172الشيعه، ص  -و اعيان 147معالم العلماء، ص 

 بوده است. م.



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

 

314 

 

 مجلس بیست و سوم در امامت و مناقب ابو عبد اهلل جعفر بن محمد )ع(

ترين  ( بر طبق نص صريح پس از امام باقر، ابو عبد اهلل بن محمد صادق )ع( امام است. او فاضل3) 

فت و مردم مردم روزگار خويش بود و بر همگان در فضل و سرورى ميان عام و خاص برترى يا

اند كه از هيچ يك از افراد اهل بيت به آن اندازه  چندان از آن حضرت علوم مختلف را روايت كرده

اند كه به  اند برشمرده حديث نام راويانى را كه از ايشان روايت نقل كرده  اند. اصحاب روايت نکرده

مختلف و مذاهب گوناگون  چهار هزار تن رسيده است، هر چند شاگردان و راويان ايشان داراى آراء

 1 اند. كالمى و فقهى بوده

( امام صادق )ع( فرموده است كه چون رحلت پدرم فرا رسيد فرمود: اى جعفر! به تو در باره 1) 

كنم. گفتم: فدايت گردم، آنان را فقط هنگامى رها خواهم  اصحاب خود به خير و نيکى سفارش مى

 2 نياز شده باشند(. شهر نداشته باشند )عالم و غنى و بىكرد كه نيازى به هيچ گونه چيزى در اين 

( از امام باقر پرسيدند كه پس از ايشان چه كسى امام است؟ با دست خود به جعفر صادق زد و 2) 

 3 فرمود: به خدا سوگند اين قائم آل محمد )ص( است.

رحلتش نزديك شد به ( امام صادق )ع( فرموده است: پدرم ودايع امامت را به من سپرد و چون 3) 

من فرمود: گواهانى اينجا بياور و من چهارتن از قريش از جمله نافع آزاد كرده و وابسته عبد اهلل بن 

اى »عمر را حاضر كردم. پدرم فرمود: بنويس و اين وصيتى است كه يعقوب به پسرانش كرد 

ا بميريد مگر آنکه مسلمان پسركان من! همانا خداوند براى شما دين را برگزيده است و نبايد كه شم

دهد كه او را در همان  كند و دستور مى و محمد بن على بن جعفر بن محمد چنين وصيت مى 4 «باشيد.

يى بر سرش بپيچد و گورش را  گزارده است كفن كند و عمامه جامه كه روز جمعه در آن نماز مى

 او را هنگام دفن بگشايد. مستطيل شکل و چهار انگشت از زمين بلند قرار دهد و بندهاى كفن

( سپس به گواهان فرمود: خدايتان رحمت كند، برگرديد. من گفتم: پدر جان! اين چه بود كه بر 4) 

 آن گواه گرفته شود؟ فرمود: خوش نداشتم كه با تو ستيزه كنند و بگويند به تو وصيت نشده است و 
                                                 

 ، آمده است. م.254اين شمار راويان و شاگردان در ارشاد مفيد، ص  .1
، چاپ جديد هم آمده است. مرحوم مجلسى توضيحى هم 47، ج 12در همان صفحه ارشاد و به نقل از آن و از اعالم الوراى طبرسى در بحار، ص  .2

 حديث با توجه به آن ترجمه شد. م. داده است كه
 ، هم آمده است. م.47، ج 13با ذكر سلسله سند در همان صفحه ارشاد و به نقل از آن و اعالم الوراى طبرسى و اصول كافى كلينى در بحار، ص  .3
 سوره دوم )بقره(. م. 132بخشى از آيه  .4
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 1 خواستم دليلى براى تو باشد.

فته است: هر زمان مردى از ما خاندان وجود دارد كه حجت خداوند بر ( جناب زيد بن على )ع( گ1)

كند و حجت اين روزگار پسر برادرم جعفر بن  خلق است و خداوند به وجود او با خلق احتجاج مى

 2 شود. محمد است كه درود بر هر دوشان باد. هر كس با او مخالفت ورزد هدايت نمى

گفت: پيامبر )ص( را در خواب  شنيدم كه مى 3 م سدير صيرفىگويد: از پدر ( حنّان بن سدير مى2) 

ديدم كه برابر ايشان طبقى قرار داشت و باالى آن دستمالى بود. نزديك رفتم، سالم دادم. پاسخ 

فرمودند و دستمال را از روى طبق برداشتند در طبق خرماى رطب بود و پيامبر )ص( شروع به 

ول خدا! به من هم لطف كنيد. يك رطب دادند و خوردم و خوردن رطب فرمودند. من گفتم: اى رس

 باز تقاضا كردم، لطف فرمودند.

بدين گونه هشت خرما گرفتم و خوردم باز هم تقاضا كردم. فرمودند: براى تو بس است. از خواب 

بيدار شدم و فرداى آن شب به حضور موالى خود امام صادق )ع( رسيدم. برابر ايشان طبقى بود كه 

ن با دستمال پوشيده بود. همان گونه كه در خواب ديده بودم، امام صادق دستمال را از روى روى آ

طبق برداشتند. در آن خرما بود و شروع به خوردن خرما كرد. گفتم: اى پسر رسول خدا! به من هم 

لطف كنيد. يك رطب داد و همچنان تا هشت رطب خواستم و لطف كرد. سپس گفتم: اى پسر رسول 

دادم، ولى براى تو همين اندازه  بيشتر لطف كنيد. فرمود: اگر پدر بزرگم بيشتر داده بودند مىخدا! 

 4 بس است.

فرمان داد امام صادق را پيش او بياورد و آورد.  5 ( روايت شده است كه منصور عباسى به ربيع3) 

در پادشاهى من ستيزه  همين كه چشم منصور به ايشان افتاد گفت كه خدا مرا بکشد اگر ترا نکشم. آيا

ام بلکه اراده  به خدا سوگند نه تنها چنين نکرده انگيزى؟ امام صادق )ع( فرمودند: ورزى و فتنه مى مى

دروغگويى به اطالع تو رسيده است، بر فرض كه من چنان كرده  ام و اگر سخنى از آن را هم نداشته

                                                 
 ترجمه از متن ارشاد استفاده شد. م. ارشاد مفيد با تفاوتى اندك آمده است و در 255در صفحه  .1
 ، آمده است. م.47، ج 19، و به نقل از آن در بحار، ص 243با ذكر سلسله سند در امالى صدوق، ص  .2
 متن روضه با امالى مفيد و امالى شيخ طوسى اختالف داشت كه تصحيح شد. م. .3
 ، آمده است. م.70، ص ، ضمن مجلس سى و نهم و امالى شيخ طوسى198در امالى مفيد، ص  .4
، چاپ سعيد نفيسى، 29به: دستور الوزراى خواند مير، ص  ربيع بن يونس بن محمد از دولتمردان بنى عباس و وزير منصور دوانيقى است. رك. .5

 شمسى. م. 1355تهران، 
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آزمايش قرار گرفت و شکيبايى كرد  باشم، نسبت به يوسف )ع( ستم شد و گذشت كرد و ايوب مورد

و به سليمان پادشاهى عطا شد، سپاسگزارى كرد. آنان همه پيامبران خدايند و نسب تو به ايشان 

رسد. منصور گفت: آرى همچنين است. اكنون بيا اينجا و باالى تخت بنشين و امام چنان فرمودند.  مى

دق فرمود: او را حاضر كن تا رويا روى منصور گفت: آنچه گفتم فالنى خبر داده است. امام صا

اى؟  شويم. آن مرد را احضار كردند. منصور به او گفت: تو خود آنچه را از جعفر نقل كردى شنيده

اى؟ گفت: آرى. امام از او خواست سوگند  گفت: آرى. امام صادق به او فرمود: تو خود شنيده

 بخورد.

 و شروع به سوگند خوردن كرد.خورى؟ گفت: آرى،  منصور به او گفت: سوگند مى

امام صادق به منصور فرمود: بگذار من سوگندش دهم، پذيرفت. امام صادق )ع( به مرد سخن چين 

برم كه جعفر چنين كرده و  فرمود: بگو از نيرو و قوت خداوند بيزارم و به نيرو و قوت خود پناه مى

يى بيش  سوگند خورد. لحظه چين اندكى خود دارى كرد، ولى سپس چنين گفته است. مرد سخن

اش را بيرون ببريد كه  نگذشت كه بر زمين افتاد. منصور گفت: پايش را بکشيد و از اينجا الشه

 خدايش لعنت كناد.

گويد: من ديدم هنگامى كه جعفر بن محمد پيش منصور آمد، لبهاى ايشان حركت  ( ربيع مى1) 

نشست تا آنکه  خواند(، خشم منصور فرو مى عا مىداد )زير لب د كرد و هر چه لبهايش را تکان مى مى

او را به خود نزديك ساخت و آرام گرفت و چون امام صادق )ع( از پيش منصور بيرون آمد، پى 

تر بود و چون پيش او آمدى و زير لب دعا  ايشان رفتم و گفتم: اين مرد از همه بر تو خشمگين

 خواندى؟ فرمود: نشست. چه دعايى مى او فرو مى دادى خشم خواندى و هر چه لبهايت را تکان مى مى

خوانده است. گفتم: فدايت شوم، آن دعا چيست؟ فرمود  دعايى كه پدر بزرگم على بن حسين )ع( مى

يا عدتى عند شدتى و يا غوثى عند كربتى فاحرسنى بعينك التى ال تنام و اكنفنى بركنك »اين است: 

 «الذى ال يرام.

ن، اى فريادرس من در درماندگى من! مرا با چشم خودت كه هرگز اى پناه من در سختى م» 

 «شود حمايت فرماى. خسبد حراست فرماى و با ركن خودت كه سست و ويران نمى نمى

آمد، مگر آنکه با  نمى  گويد: اين دعا را حفظ كردم و هيچ سختى و گرفتارى براى من پيش ربيع مى

چين به خدا  )ع( گفتم: چرا اجازه ندادى كه آن مرد سخن شد، و به جعفر بن محمد اين دعا گشوده مى
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كرد، ممکن بود خداوند از  سوگند خورد؟ گفت: خوش نداشتم، زيرا اگر توحيد و تمجيد خداوند مى

اش را به تأخير اندازد. بدين جهت بود كه او را چنان  او چشم پوشى و بردبارى فرمايد و شکنجه

 1 عال او را سخت فرو گرفت.سوگند دادم كه شنيدى و خداوند مت

معلى بن خنيس، وابسته جعفر بن محمد )ع( را  2( روايت شده است كه داود بن عبد اهلل بن عباس1) 

كشيد )كنايه از  امام صادق )ع( در حالى كه رداى خود را مى 3 كشت و اموال او را تصرف كرد.

كشى و اموال مرا تصرف  مرا مى حركت تند و در حال خشم است(، پيش داود رفت و فرمود: وابسته

تواند  تواند بخوابد ولى با خشم و غضب نمى دانى كه مرد با سوگ و اندوه مى كنى؟ مگر نمى مى

كنم( داود با لحن  جويم )نفرينت مى بخوابد؟ همانا به خدا سوگند كه از خدا بر ضد تو يارى مى

م صادق به خانه خويش برگشت و تمام ترسانى؟ اما آميخته به تمسخر گفت: ما را از نفرين خود مى

كند: اى صاحب  آن شب را در حال نماز گذراند. هنگام سحر شنيدند در مناجات خود چنين عرض مى

نيروى بسيار نيرومند و اى دارنده انتقامهاى سخت و اى دارنده عزتى كه همه آفريدگان تو در برابر 

ماى و از سوى من از او انتقام بگير. ساعتى آن خوار و زبونند! شر اين سركش را از من كفايت فر

 4 بيش نگذشت كه بانگ شيون برخاست و گفتند: داود هم اكنون بمرد.

براى حمام بيرون  گويد: به مدينه رفتم. كنيزى همراهم بود. با او همبستر شدم و مى 5( ابو بصير2) 

دارند. ترسيدم آنان پيش از من آمدم. ياران شيعه خود را ديدم كه آهنگ خانه جعفر بن محمد )ع( را 

بروند و من نتوانم وارد خانه امام شوم و با آنان رفتم و همين كه وارد خانه شدم و برابر امام رسيدم به 

دانى كه در خانه پيامبران و فرزندان ايشان شخص جنب  من نگريست و فرمود: اى ابا بصير! مگر نمى

سر رسول خدا! ياران خود را ديدم و ترسيدم نتوانم با وارد نمى شود؟ من شرمنده شدم و گفتم: اى پ

                                                 
، ج 175است و به نقل از آن در بحار، ص قمرى، تهران، آمده  1377، چاپ 252و  255عينا و بدون هيچ بيش و كم در ارشاد مفيد، صفحات  .1

 ، هم آمده است. م.47
در پنجاه و دو سالگى در  133عموى منصور و سفاح عباسى است. امير مکه و مدينه و يمن و طايف و يمامه و مستقر در مدينه بوده است. به سال  .2

 . م.3، ج 8گذشته است. رك. به: زركلى، االعالم، ص 
، 387، چاپ اسپرنکر و اختيار معرفة الرجال، ص 334نيس گوناگون سخن گفته شده است، ولى شيخ طوسى در الفهرست، ص در باره معلى بن خ .3

 از او به تفضيل سخن گفته است. م.
 ، چاپ آقاى حسن مصطفوى، با تفاوتهايى آمده است. م.377، آمده است و در اختيار معرفة الرجال، ص 256در ارشاد مفيد، ص  .4
هجرى است. رك. به: مرحوم حاج شيخ  150و درگذشته  -بزرگان اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت موسى بن جعفر )ع(از  .5

 ، چاپ صيدا. م.1، ج 17عباس قمى، الکنى و االلقاب، ص 
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آنان بيايم و اين مجلس از دست رود و ديگر هرگز چنين كارى نخواهم كرد و بيرون آمدم. امام 

 1 صادق فرمود: الواح موسى )ع( و عصاى آن حضرت پيش ماست و ما وارثان پيامبرانيم.

ص( پيش من است و در آن باره كسى با من ستيزه ( امام صادق )ع( فرموده است: سالح پيامبر )1) 

ندارد و فرمود: از اين سالح دفاع خواهد شد و اگر نزد بدترين خلق خدا نهاده شود، بهترين ايشان 

شود. سپس فرمود: همانا امامت به كسى خواهد رسيد كه گلوها و گردنها به سوى او كشيده  مى

خواهد آمد و مردم خواهند گفت: چه موضوعى شود و هر گاه خواست خداوند باشد بيرون  مى

 2 دهد. است؟ و خداوند براى او دستى بر سر رعيتش قرار مى

يى به ام  گويند كه صفحه مهرشده گويد: از امام صادق )ع( در باره آنچه مردم مى ( عمر بن ابان مى2) 

سالح ايشان و هر  سلمه منسوب است و در آن آمده است كه چون پيامبر )ص( رحلت فرمودند، علم و

چه از اين امور بود به على )ع( ارث رسيد و سپس به حسن )ع( و حسين )ع( ارث رسيده است 

پرسيدم و گفتم: سپس به على بن حسين و پس از او به پسرش محمد بن على و پس از او به شما رسيده 

م پيروزى و زره و امام صادق )ع( فرموده است: شمشير رسول خدا )ص( و پرچ 3است؟ فرمود آرى،

و مغفر و ديگر ابزار جنگ ايشان پيش من است. الواح موسى و عصاى آن حضرت و انگشترى سليمان 

نهاد و آن نامى كه چون رسول خدا در جنگها  بن داود )ع( و طشتى كه موسى )ع( در آن قربانى مى

ورد، همه پيش من است و خ داد هيچ تيرى از آنان به مسلمانان نمى ميان مسلمانان و مشركان قرار مى

پيش من است. مثل سالح رسول خدا ميان ما همچون مثل تابوت  اند همانى كه فرشتگان آن را آورده

در بنى اسرائيل است. در بنى اسرائيل در هر خاندانى كه آن تابوت بود نبوت از ايشان بود و هر كس 

رم زره رسول خدا را پوشيد و بر از ما كه سالح پيامبر )ص( در دستش باشد، امامت از اوست. پد

ام و ان شاء اهلل به قامت قائم ما  شد و دامنش بر زمين خط انداخت. من هم پوشيده زمين كشيده مى

 4 كامال برازنده و به اندازه خواهد بود.

                                                 
 هم آمده است. م. 30و با تفاوت اندكى در قرب االسناد، ص  256در ارشاد، ص  .1
 م. در ارشاد مفيد آمده است. .2
 در ارشاد مفيد آمده است. م. .3
 در ارشاد مفيد آمده است. م. .4
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يى در دلها و آوايى در گوشهاست و  فرمود: دانش ما غابر و مزبور و نکته ( امام صادق )ع( مى1) 

جفر احمر و جفر ابيض و مصحف فاطمه )ع( و جامعه نزد ماست و در آن همه چيزهايى كه  همانا كه

 1 مردم به آن نيازمندند وجود دارد.

از ايشان خواستند كه اين موارد را توضيح دهند. فرمودند: غابر عبارت است از دانش مربوط به آينده 

نکته دلها الهام است و منظور از آوايى و مزبور عبارت است از دانش مربوط به گذشته و مقصود از 

شود.  شود و شخص ايشان ديده نمى در گوشها، سخن گفتن فرشتگان است كه آواى ايشان شنيده مى

يى( است كه سالح پيامبر در آنست و آن هرگز بيرون آورده  اما جفر احمر ظرفى )صندوقچه

يگرى است كه در آن تورات موسى و شود تا قائم ما اهل بيت قيام كند. جفر ابيض صندوقچه د نمى

انجيل عيسى و زبور داود عليهم السالم و كتابهاى نخستين قرار دارد. مصحف فاطمه )ع( چيزى است 

رسند ثبت است.  كه در آن موضوع هر حادثه و نام همه كسانى كه تا روز رستاخيز به حکومت مى

است و رسول خدا )ص( شخص خود و يى است در طومارى كه طول آن هفتاد ذراع  جامعه هم نوشته

اند و امير المؤمنين على )ع( به خط خود نوشته است و به خدا سوگند كه  از زبان خويش امالء فرموده

در آن تمام احکامى كه مردم تا روز رستاخيز نيازمند آنند آمده است و در آن حتى ديه وارد كردن 

 يك خراش و تازيانه و نيم تازيانه هم آمده است.

فرمود: حديث من حديث پدرم و حديث پدرم حديث جدم و حديث  ( امام صادق )ع( همچنين مى2) 

جدم حديث على بن ابى طالب )ع( و حديث على بن ابى طالب حديث رسول خدا )ص( است و 

 حديث رسول خدا )ص( چون گفتار خداوند است.

جز فرشته مقرب يا پيامبر مرسل يا فرموده است: اخبار ما پيچيده و دشوار است. كسى  ( و نيز مى3) 

كند.  كند يا شهرى استوار آن را حمل مى مؤمنى كه خداوند دل او را آزموده باشد آن را تحمل نمى

 قلبى كه مجتمع باشد. گفته شد: مقصود از شهر استوار چيست؟ فرمود:

ايشان پذيرايى ( و روايت شده است كه گروهى از قبيله جهينة به خانه امام صادق آمدند. از 1) 

فرمود و چون خواستند بروند، براى آنان توشه و زاد فراهم فرمود و به آنان بخشش و عنايت كرد. 

ولى همين كه خواستند بارهاى خود را ببندند و بار كنند به خدمتکاران خود فرمود: از ايشان فاصله 

بستند و بار كردند براى وداع به بگيريد و آنان را يارى ندهيد. ميهمانان پس از آنکه بارهاى خود را 

                                                 
 در ارشاد مفيد آمده است. م. .1
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حضور امام صادق آمدند و گفتند: اى پسر پيامبر! ميزبانى فرمودى و چه نيکو ميزبانى كردى و عطا 

فرمودى و چه بسيار عطا كردى و سرانجام به خدمتکارانت فرمان دادى ما را براى بستن بار يارى 

 دهيم. براى رفتن از خانه خود يارى نمىندهند. اين چگونه بود؟ فرمود: ما خاندان به ميهمان 

رسيدم و  گويد: من مکرر به حضور امام صادق )ع( مى كه فقيه مدينه است مى 1( مالك بن انس2) 

 فرمود: داشت و مى گسترد و حرمت مرا نگه مى يى مى براى من تشکچه

را به جا شدم و شکر و ستايش خدا  اى مالك! من ترا دوست دارم، و من از اين جهت شاد مى

آوردم و امام صادق هيچ گاه از اين سه حالت بيرون نبود كه يا روزه داشت، يا در حال نماز بود، يا  مى

گفت و از بزرگان پارسايان و عابدان بود و از آن گروه بود كه از خداى خود بيم داشتند و  ذكر مى

ر گاه سخنى از قول رسول مجلس بود و نيك محضر و پر فايده. و ه -فرمود و خوش بسيار حديث مى

شد. سالى در خدمت او  شد و گاه سبز، آنچنان كه شناخته نمى كرد، گاه رنگش زرد مى میخدا بيان 

شد و چنان  حج گزاردم و چون سوار بر ناقه خود شد و خواست تلبيه بگويد صدا در گلويش قطع مى

 شد از ناقه به زمين افتد. گرفت كه نزديك مى عقده به گلويش مى

گفتم: اى پسر رسول خدا! چاره نيست و بايد تلبيه بگويى. فرمود: اى پسر ابو عامر! چگونه جرأت 

 2كنم كه لبيك بگويم و حال آنکه از آن بيم دارم كه خداوند به من بگويد ال لبيك و ال سعديك. مى

)هفدهم( ربيع  ( تولد امام صادق در مدينه هنگام سپيده دم جمعه يا دوشنبه، سيزده شب باقى مانده1)

االول سال هشتاد و سه هجرت بوده است و آن حضرت در شوال سال يك صد و چهل و هشت رحلت 

اند. مدت عمر ايشان  فرموده است. تاريخ رحلت ايشان را روز دوشنبه نيمه رجب آن سال هم گفته

دختر  شصت و پنج سال و مدت امامت ايشان سى و چهار سال بوده است. مادر آن حضرت ام فروة

 3 قاسم بن محمد بن ابى بکر است.

                                                 
هجرى است. مورد حمايت و احترام  179و درگذشته  93 -ها، متولد مالك بن انس: يکى از ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت و پيشواى مالکى .1

 . م.6، ج 128ع از آثار او و كتابهايى كه شرح حالش در آن آمده است، رك. به: زركلى، االعالم، ص منصور و هارون عباسى بوده است. براى اطال
، همراه با ترجمه آقاى 168، ص 189اين روايت از قول مالك بن انس با ذكر سلسله راويان در سه كتاب مهم صدوق يعنى خصال )حديث شماره  .2

كتاب المدارك خود و ابو زهره در كتاب مالك، ص  212آمده است. قاضى عياض در صفحه  169ص  و امالى، 234يى( و علل الشرائع، ص  كمره

، كه متن روايت هم در آن آمده است 47، ج 16اند و لطفا به پاورقى بحار االنوار، ص  نيز آورده 94و امين الخولى در كتاب مالك خود، ص  28

 مراجعه شود. م.
يگرى كه در مورد تاريخ تولد و رحلت امام صادق )ع( نقل شده است و برخى مدت عمر ايشان را هفتاد و يك سال براى اطالع بيشتر از اقوال د .3

 بحار االنوار، چاپ مکتبة االسالميه مراجعه كنيد. م. 47جلد  8تا  1اند، لطفا به صفحات  هم نقل كرده
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شود و فقير  ( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس مرا زيارت كند خطاهايش آمرزيده مى2) 

از امام حسن عسکرى روايت شده است كه هر كس امام صادق و پدرش را زيارت كند به  1 ميرد. نمى

 2 ميرد. و گرفتار نمى رسد شود و درد و رنجى به او نمى بيمارى چشم گرفتار نمى

هر گروهى از مردم دولتى را » 3 خواند: ( روايت شده است كه امام صادق )ع( اين بيت را بسيار مى3)

 «.كشند و دولت ما در آخر زمان آشکار خواهد شد انتظار مى

سالم بر پاك پاكيزه شده جعفر » ابى طلحه عونى در باره آن حضرت چنين سروده است: ( محمد بن4)

اى كسى كه » و سيد حميرى در مدح ايشان چنين سروده است:« سالم بر آن مولى تا پايان روزگار.و 

چون خدايت هدايت فرمود و جعفر نوردى، ها را به سوى مدينه در مىسوار بر شتر تنومند تيزرو، بيابان

سر ولى خدا! اى ولى خدا و اى پخدا و اى پسر شخص پاكيزه،  )ع( را ديدار كردى به او بگو: اى ولى

كنم و سپس در پيشگاه تو از گناهى كه در آن اصرار داشتم  نخست به سوى خداوند رحمان توبه مى

 4 «كنم. كردم توبه مى )كيسانى بودن( و همواره در آن راه كوشش و تالش مى

 مجلس بیست و چهارم در امامت و مناقب ابو الحسن موسى بن جعفر )ع(

توجه به نص صريح ايشان و خصال پسنديده و اعتبار شرايط عقلى، ( پس از امام صادق )ع( با 2)

موسى بن جعفر )ع( امام است. كنيه معروف آن حضرت ابو الحسن و ابو ابراهيم و معروف به عبد 

 صالح و ملقب به كاظم است. گاهى هم كنيه ابو على براى ايشان به كار رفته است.

)ع( گفتم: دست مرا بگيريد و از آتش نجات دهيد و گويد به امام صادق  ( فيض بن مختار مى3) 

 وارديى بود  در اين هنگام ابو ابراهيم كه پسر بچهواهد بود؟بگوييد كه پس از شما چه كسى براى ما خ

                                                 
، ج 145، آورده است و به نقل از آن منبع در كتاب بحار، ص 6، ج 4ص  اين روايت را شيخ طوسى )رضی اهلل عنه( در كتاب تهذيب االحکام، .1

 ، چاپ مکتبة االسالميه آمده است. م.100
 همان جلد تهذيب آورده است و در همان صفحه بحار پس از روايت قبلى نقل شده است. م. 78اين روايت را هم شيخ طوسى در صفحه  .2
 نکردم. ظاهرا اصل بيت از سيد حميرى و قصيده رائيه اوست. م. اين بنده در بحار اين موضوع را پيدا .3
، چاپ آقاى على اكبر غفارى، 34هجرى، در كمال الدين صدوق، ص  173اين قصيده سيد حميرى شاعر بزرگ قرن دوم هجرت و درگذشته  .4

مه آن به قلم آقاى عطاردى(. در بحار االنوار، ص ، ترج393نوزده بيت آمده است. در اعالم الوراى مرحوم طبرسى هم همين نوزده بيت است )ص 

 ، هم آمده است.47، ج 318

، چاپ آقاى سيد هاشم رسولى، يازده بيت از 2، ج 179قمرى، سيزده بيت آمده است. در كشف الغمه، ص  1377، چاپ 266در ارشاد مفيد، ص 

و  318ه سيد حميرى به حواشى استاد سيد محمد مهدى خرسان در صفحات آن آمده است. لطفا براى اطالع بيشتر در باره اين قصيده و قصيده رائي

 بحار االنوار مراجعه فرماييد. م. 47جلد  319
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 1 شد. امام صادق فرمود: پس از من اين امام شماست و به او توسل و تمسك جوييد.

كنم همان گونه كه به  : از خداوند متعال مسألت مىگويد به امام صادق گفتم ( معاذ بن كثير مى4) 

پدرت چنين نعمتى )فرزندى مثل تو( ارزانى فرموده است، به شما هم لطف فرمايد كه پس از شما 

دار امامت باشد. فرمود: خداوند چنين نعمتى ارزانى فرموده است. گفتم: فدايت گردم، او  عهده

د و در آن هنگام موسى بن جعفر پسركى بود و خفته كيست؟ امام صادق به عبد صالح اشاره فرمو

 2 بود.

گويد به ابو الحسن  ( حسن بن عبد اهلل كه از عابدان و پارسايان بنام روزگار خود بوده است مى1)

پذيرى؟ گفتم آرى. امام كاظم  میموسى بن جعفر گفتم: امروز امام كيست؟ فرمود: اگر به تو بگويم 

من ارائه دهيد كه به آن استدالل كنم. فرمود: كنار اين بوته خار مغيالن فرمود منم. گفتم چيزى به 

گويد: به خدا سوگند كنار  گويد پيش من بيا. حسن بن عبد اهلل مى برو و به او بگو موسى بن جعفر مى

شکافد تا آنکه مقابل امام ايستاد و  آن بوته رفتم و به خدا سوگند ديدم به حركت آمد و زمين را مى

 3 موسى بن جعفر به آن اشاره كرد و به جاى خويش برگشت.سپس 

گويد، به موسى بن جعفر )ع( گفتم: فدايت گردم، امام به چه چيزى شناخته  ( ابو بصير مى2) 

شود؟ فرمود: به چند چيز، نخست آنکه پدرش به او نص و تصريح كرده باشد و اشاره خودش به  مى

شود پاسخ گويد، يا خودش از امورى كه در آينده  ؤال مىآن كه حجت است. ديگر آنکه از هر چه س

افتد خبر دهد و با مردم با همه زبانها سخن بگويد. امام كاظم آنگاه به من فرمود: اى ابو  اتفاق مى

محمد! پيش از آنکه از اينجا برخيزى آيتى به تو نشان خواهم داد. چيزى نگذشت كه مردى خراسانى 

 بان عربى سخن گفت و موسى بن جعفر به فارسى پاسخ او را داد.به حضور ايشان آمد و با ز

مرد خراسانى گفت: به خدا سوگند تنها چيزى كه موجب شد عربى سخن بگويم، اين بود كه گمان 

  سبحان اهلل دانيد. امام فرمود: كردم شما زبان فارسى را خوب نمى مى

بر تو دارم كه سزاوار امامت باشد. سپس به  اگر نتوانم به خوبى پاسخ ترا به فارسى بدهم چه فضيلتى

 ان و سخن هر چيزى كه جان داشتهـدگـن هيچ يك از مردم و آواى پرنـمد! سخـمن فرمود: اى ابا مح

                                                 
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377، چاپ 270اين روايت در ارشاد، ص  .1
 .، آمده است. م1، ج 279، چاپ جديد، به نقل از اصول كافى، ص 48، ج 28در بحار االنوار، ص  .2
 ارشاد آمده است. م. 273اين روايت هم با تفصيل بيشترى در صفحه  .3
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 1 ماند. باشد، بر امام پوشيده نمى 

 2 هايى به عنوان پاداش براى على بن يقطين كند كه وقتى هارون الرشيد جامه ( ابن سنان روايت مى3) 

ها از جمله همين جبه  يى از خز زردوزى شده بود. على بن يقطين تمام آن جامه فرستاد و از جمله جبه

موسى بن جعفر فرستاد. چون اين اموال به حضور ايشان   را همراه خمس اموال خود براى حضرت

دند و براى ها را پذيرفتند، ولى جبه را به دست فرستاده على بن يقطين پس فرستا رسيد اموال و جامه

او نوشتند: اين جبه را خوب نگهدارى كن و از دست مده كه به زودى براى تو موضوعى پيش 

شوى. على بن يقطين از پس فرستادن آن جبه به شك و ترديد  خواهد آمد كه به اين جبه نيازمند مى

بت به يکى از دانست و آن را نيکو نگهداشت. پس از چندى على بن يقطين نس افتاد كه سبب آن را نمى

خدمتکاران ويژه خود خشم گرفت و او را از خدمت خود بيرون كرد. آن غالم از گرايش على به 

دانست كه او گاهگاه اموال و جامه و چيزهاى گران بها و  بن جعفر اطالع داشت و مى -حضرت موسى

كه على معتقد به فرستد. در اين باره پيش هارون سخن چينى كرد و به او گفت  هديه براى ايشان مى

فرستد. از جمله همان  امامت موسى بن جعفر است و همه ساله خمس منافع خويش را براى ايشان مى

يى را كه امير مؤمنان براى بزرگداشت به او ارزانى داشته است در فالن وقت براى موسى بن  جبه

د و گفت: در اين ( هارون از اين موضوع برآشفته و سخت خشمگين ش1جعفر )ع( فرستاده است. )

گويى جان على بن يقطين بر باد رفته است. همان دم  كنم و اگر چنان باشد كه تو مى مورد بررسى مى

يى را كه به تو داده بودم چه  على را احضار كرد. چون آمد و برابرش ايستاد، هارون پرسيد: آن جبه

ام و بر آن مشك و بوى خوش  كردى؟ گفت: اى امير مؤمنان آن را در صندوقچه سر به مهرى نهاده

گشايم و براى تبرك، آن  كنم و هر صبح و شام آن صندوقچه را مى ام و نيکو نگهدارى مى ريخته

نهم. گفت: هم اكنون آن را بياور. على  كنم و سپس بر جاى خود مى بوسم و به آن نگاه مى دراعه را مى

فرا خواند و گفت: به فالن حجره خانه من بن يقطين گفت فرمانبردارم و يکى از خدمتگزاران خود را 

يى را كه در آن است و سر به  دار بگير و فالن صندوق را بگشاى و صندوقچه برو. كليدش را از خزانه

مهر است بياور. چيزى نگذشت كه خدمتگزار صندوقچه را همچنان سر بسته آورد و پيش هارون 

                                                 
 ، آمده است. م.48، ج 47قرب االسناد حميرى و در ارشاد و مناقب و خرايج هم آمده است كه از اين منابع در بحار االنوار، ص  196در صفحه  .1
رجال  142هجرى در بغداد درگذشته است. رك. به: صفحه  182ست. او در سال على بن يقطين، از دولتمردان هارون الرشيد است كه شيعه بوده ا .2

 قمرى، نجف. م. 1392ابن داود حلى، 
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ند و چون آن جبه را به حال خود ديد كه گذاشت. هارون دستور داد مهر آن را شکستند و گشود

پيچيده و آغشته به مشك و بوى خوش است. آرام گرفت و خشمش فرو نشست و به على بن يقطين 

گفت: آن را بر جاى خود بگذار و به سالمت برو و از اين پس هرگز سخن سخن چينى را در مورد تو 

ته شود و هزار تازيانه به سخن چين بزنند. گوش نخواهم داد. و دستور داد پاداش بزرگى به او پرداخ

 1 شد.  حدود پانصد ضربه تازيانه زده بودند كه آن سخن چين هالك

هاى  گويد: ابو الحسن موسى بن جعفر )ع( روزى به يکى از مزرعه ( على بن ابى حمزه بطائنى مى1) 

 رفت. من هم همراهش بودم. خود كه خارج از مدينه بود مى

سترى بود و من سوار بر خرى بودم. ميان راه شيرى پيدا شد و سر راه ما قرار گرفت. ايشان سوار بر ا

من از خوف زبانم بند آمد، ولى امام كاظم بدون توجه و اعتنا پيش رفت و من ديدم شير براى او 

كند. امام كاظم )ع( براى او ايستادند و به همهمه او گوش فرا دادند و در  اظهار خوارى و زبونى مى

ترسيدم. آنگاه شير خود را به كنار  اين هنگام آن شير دست بر كفل استر نهاده بود و من سخت مى

جاده كشاند و امام موسى بن جعفر )ع( رو به قبله ايستاد و شروع به دعا كرد و ديدم لبهايش را تکان 

برود. شير كند و سپس با دست خود به شير اشاره فرمود  دهد و من نفهميدم كه چه دعايى مى مى

گفت تا شير از نظر ناپديد شد، و امام كاظم به راه  يى طوالنى كرد و امام كاظم )ع( آمين مى همهمه

خود ادامه داد و من هم از پى ايشان راه افتادم و چون از آنجا دور شديم خودم را به ايشان رساندم و 

خدا سوگند از رفتارش با شما گفتم: فدايت گردم، موضوع شير چه بود كه من بر شما ترسيدم و به 

 تعجب كردم. امام فرمودند:

كرد و از من خواست دعا كنم تا خداى عز و جل  اين شير از سختى زايمان ماده شيرش شکايت مى

هايش همه نر خواهند بود و به او گفتم.  گره از كارش بگشايد و چنان كردم و به من الهام شد كه توله

يى را چيره  و خداوند بر تو و هيچ يك از شيعيان تو جانور درنده شير گفت برو در حفظ خدا باشى

 2 نگرداند و من چند بار آمين گفتم.

كند كه هارون در جستجوى شعبده باز و افسونگرى بود كه به آن  ( على بن يقطين روايت مى2) 

را  وسيله به خيال خود حضرت موسى بن جعفر را خجل و در مجلس شرمسار كند. مردى افسونگر

                                                 
 ، آمده است. م.48، ج 137اين روايت در ارشاد مفيد و اعالم الوراى طبرسى آمده است و به نقل از آن دو منبع در بحار االنوار، ص  .1
 ، آمده است. م.48، ج 57فيد و خرايج قطب راوندى و مناقب ابن شهر آشوب در بحار االنوار، ص اين روايت هم به نقل از ارشاد م .2
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پيش او آوردند و چون سفره گستردند، افسونى كرد كه چون حضرت موسى بن جعفر دست دراز 

رفت و هارون از اين جهت اظهار شادى  پريد و كنار مى كرد كه نان بردارد نان از دسترس او مى مى

 خنديد. كرد و مى مى

ها  بر يکى از پرده  شيرى كه امام كاظم )ع( درنگ را جايز ندانست و سر خود را بلند فرمود و به نقش

بود نگريست و فرمود: اى شير! اين دشمن خدا را بگير. گويد آن نقش به صورت شير بزرگى درآمد 

و آن افسونگر را دريد. هارون و همنشينانش از اين موضوع چنان بيم كردند كه مدهوش درافتادند و 

م كاظم گفت: ترا به حق خودم بر تو هوش از سر ايشان پريد و چون به خود آمدند، هارون به اما

دهم كه از اين صورت و شکل شير بخواهى تا آن مرد را برگرداند. فرمود اگر عصاى  سوگند مى

موسى كه اژدها شد و ريسمانها و عصاهاى آن قوم را بلعيد آنها را برگرداند، اين شکل هم آن مرد را 

 ترين كارها بود. ظم )ع( از سادهو اين گونه كارها، براى امام كا 1 برخواهد گرداند.

 گويد: به مدينه آمدم كه وامى بگيرم، ممکن نشد. ( محمد بن عبد اهلل بکرى مى1) 

با خود گفتم اگر پيش ابو الحسن موسى بن جعفر بروم و به ايشان بگويم كار خوبى است. به بوستان 

همراه يکى از خدمتکارانش پيش من ايشان كه در ناحيه نقمى از حومه مدينه بود رفتم. امام كاظم )ع( 

آمد و ظرفى همراه خدمتکار بود كه در آن گوشت پخته خشگ شده قرار داشت و چيزى ديگر 

نداشت و امام كاظم و من از آن خورديم و ايشان از نياز من پرسيدند. داستان را به ايشان گفتم. داخل 

ر خويش فرمود برو و چون او رفت حجره خود شدند. چيزى نگذشت كه بيرون آمدند و به خدمتگزا

يى به من لطف كرد كه در آن سيصد دينار بود و  دست خود را به سوى من دراز فرمود و كيسه

 2 برخاست و رفت و من هم بر مركب خود سوار شدم و برگشتم.

رفت همين كه نزديك مدينه  اند كه چون هارون به حج مى ( ابن عمار و راويان ديگرى نقل كرده2) 

يد گروهى از سران و بزرگان مدينه به استقبالش رفتند و موسى بن جعفر )ع( هم در حالى كه سوار رس

كرد. ربيع به ايشان گفت: اين چه مركبى است كه بر آن  بر استرى بود پيشاپيش آنان حركت مى

ر بخواهى توانى بگريزى و اگ اى؟ اگر ترا تعقيب كنند نمى اى و به مالقات امير مؤمنان آمده سوارشده

مانى. امام كاظم فرمود: اين مركب از نخوت و غرور اسب فروتر و از  كسى را تعقيب كنى عقب مى
                                                 

سوره بيستم )طه(. اين روايت در  73تا  66مقصود حضرت موسى بن عمران است كه به تفصيل و مکرر در قرآن آمده است. از جمله در آيات  .1

 ، آمده است. م.1، ج 96عيون اخبار الرضا، ص 
 قمرى، آمده است. م. 1377ارشاد مفيد، چاپ  278ر صفحه د .2
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هارون وارد مدينه شد،   گويند چون 1 خوارى و زبونى خر فراتر و بهترين امور كارهاى متوسط است.

مقابل مرقد  در حالى كه مردم همراهش بودند آهنگ زيارت مرقد مطهر پيامبر كرد و جلو رفت و

كرد، گفت:  مطهر ايستاد و گفت: سالم و درود بر تو باد، اى رسول خدا! و در حالى كه افتخار مى

سالم بر تو، اى پسر عمو! در اين هنگام موسى بن جعفر )ع( پيش آمد و عرض كرد: سالم و درود بر 

شد و خشم در تو باد، اى رسول خدا! سالم بر تو باد، پدر بزرگ جان! هارون سخت دگرگون 

 2 اش نمودار گرديد. چهره

( محمد بن حسن در مکه و در حضور هارون از موسى بن جعفر )ع( پرسيد: آيا براى محرم جايز 1) 

است كه روى محمل خويش را بپوشاند؟ فرمود: اين مسأله در حال اختيار جايز نيست. محمد بن حسن 

كند؟ فرمود آرى. محمد بن حسن خنديد. پرسيد: آيا براى محرم جايز است كه زير سايه حركت 

كنى؟ همانا رسول  كنى و آن را مسخره مى موسى بن جعفر )ع( فرمود: آيا از سنت پيامبر تعجب مى

خدا )ص( در حال احرام مقرر فرمود روپوشهاى محمل ايشان را بردارند و حال آنکه در حال احرام 

توان با يك ديگر قياس كرد و هر كس  ىفرمود. احکام خداوند را نم زير سقف پياده حركت مى

شود. محمد بن  برخى از احکام را با برخى ديگر مقايسه كند، بدون ترديد از راه مستقيم گمراه مى

 3 حسن سکوت كرد و پاسخى نداشت كه بدهد.

ترين مردم روزگار خويش بود و كتاب خدا را از همه بهتر حافظ و  ( موسى بن جعفر )ع( فقيه2) 

فرمود خود اندوهگين  خواند و هر گاه قرآن تالوت مى ود و از همه قرآن را خوشتر مىنگهبان ب

گريستند و مردم مدينه او را زين  شنيدند مى گريست و كسانى كه قرآن خواندنش را مى شد و مى مى

 4 المجتهدين نام نهاده بودند.

 در روايات رحلت آن حضرت

 رفتم كه بر  5ربيع  گفته است: پيش فضل بن است كه مى ( از احمد بن عبد اهلل از پدرش نقل شده4)
                                                 

قمرى، نجف، آورده است. در ارشاد مفيد  1385كتاب مقاتل الطالبين خود، چاپ  333اين موضوع را ابو الفرج اصفهانى مؤلف اغانى در صفحه  .1

 هم آمده است. م.
 ارشاد مفيد، هم آمده است. م. 279صفحه  ، آورده است. در13، ج 31اين موضوع را خطيب در تاريخ بغداد، ص  .2
 ، قمرى، تهران، نقل كرده است. م.1377عينا در همان صفحه ارشاد مفيد، چاپ  .3
 ، قمرى، تهران، نقل كرده است. م.1377عينا در همان صفحه ارشاد مفيد، چاپ  .4
هجرى است. رك. به: تاريخ  208يا  207و درگذشته  140متولد فضل بن ربيع، پرده دار هارون الرشيد و از دولتمردان دوره هارون و امين،  .5

 . م.12، ج 344بغداد، ص 
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پشت بامى نشسته بود. به من گفت: نزديك بيا. نزديك شدم و كنار او رسيدم. گفت: از اينجا به آن 

 بينى؟ حجره خانه نگاه كن. نگاه كردم. گفت: چه مى

ردى در حال سجده يى كه آنجا افتاده است. گفت: درست نگاه كن. دقت كردم، ديدم م گفتم: جامه

 شناسى؟ گفتم نه. گفت: او موالى تو است. است. گفت: او را مى

كنم، ولى  زنى؟ گفتم: تجاهل نمى گفتم: موالى من كيست؟ گفت: پيش من هم خود را به نادانى مى

شناسم. گفت: اين ابو الحسن موسى بن جعفر است. شب و روز مراقب اويم و  براى خود مواليى نمى

گويم كه چون نماز صبح خود را در  ام، و اكنون به تو مى بينى ديده ه همين حال كه مىاو را فقط ب

رود و سر از  خواند تا آفتاب طلوع كند. آنگاه به سجده مى خواند، يك ساعتى تعقيب مى سپيده دم مى

هد د شود، به او خبر مى دارد تا هنگام ظهر. گويا كسى را گماشته است كه چون ظهر مى سجده برنمى

خيزد و بدون اينکه وضو بگيرد،  بينم ناگاه از جا برمى دهد، ولى مى دانم غالم چگونه خبر مى و من نمى

كند و اين نشانه آن است كه در سجده خود نه تنها خوابش نبرده بلکه  شروع به خواندن نماز ظهر مى

نکه نماز عصر را چرت هم نزده است و همواره در حال نماز گزاردن است و تعقيب خواندن، تا آ

نهد و تا غروب خورشيد بر آن حال است و همين كه خورشيد  گزارد. آنگاه سر به سجده مى مى

گزارد و  دارد و بدون آنکه تجديد وضو كند، نماز مغرب را مى كند، سر از سجده برمى غروب مى

ز عشا را گزارد و چون نما سپس در حال گزاردن نوافل و نماز است تا نماز عشاى خود را مى

كند و سر به  گشايد. آنگاه تجديد وضو مى برند روزه مى خواند، با اندك چيزى كه براى او مى مى

دانم غالم چه وقتى  دمد و من نمى گزارد، تا سپيده دم مى نهد و در دل شب همواره نماز مى سجده مى

خيزد و همين رفتار  برمىبينم كه براى نماز صبح  كند كه سپيده دميده است. ولى مى به او اعالم مى

 اند. ام زندانى كرده هميشگى اوست، از وقتى كه او را پيش من آورده و در خانه

( گفتم: اى فضل! از خداى بترس و مبادا در مورد او كارى كنى كه دستت به خونش آغشته شود 1) 

يچ يك از اين دانى كه نسبت به ه كه بدون ترديد موجب زوال نعمت از تو خواهد شد و به خوبى مى

است. گفت: آرى چند بار پيام فرستاده و به من فرمان   خاندان ستم نشده مگر آنکه نعمتها زايل شده

 ام كه اگر مرا بکشند اين كار را نخواهم كرد. ام و گفته اند و نپذيرفته كشتن او را داده

چند روزى آن حضرت ( پس از آن موسى بن جعفر )ع( را به خانه فضل بن يحيى برمکى بردند و 1) 

فرستاد و اجازه  يى براى ايشان مى در خانه او زندانى بودند و فضل بن ربيع همه شب از خانه خود سفره
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داد از جاى ديگرى غذا براى ايشان ببرند و امام كاظم )ع( هم از هيچ سفره ديگر چيزى  نمى

يى  در شب چهارم غذا و سفرهچون سه شبانروز بر اين حال گذشت،  گشادند. خوردند و روزه نمى نمى

 از خانه فضل بن يحيى براى ايشان آوردند.

( گويد امام موسى بن جعفر )ع( در آن حال دست بر آسمان بلند كرد و عرضه داشت: پروردگارا! 2) 

خوردم، خودم بر مرگ خويش يارى داده بودم و از آن  دانى كه اگر پيش از اين غذا مى تو مى

د. فرداى آن شب پزشکى پيش آن حضرت فرستادند تا از سبب بيمارى خوراك خورد و بيمار ش

ايشان بپرسد و چون از ايشان پرسيد كه بيمارى چيست؟ كف دست خويش را به پزشك نشان داد. 

وسط كف دست سبز شده و داللت بر آن داشت كه مسموم شده است و سم در آن نقطه جمع شده 

داند كه چه بر  دا سوگند اين مرد از خود شما بهتر مىطبيب پيش آنان برگشت و گفت: به خ است.

 1 ايد، و سپس آن حضرت رحلت فرمود. سرش آورده

گويد: يکى از مردم عامه كه از ساكنان امالك ربيع بود و سخن او مقبول  ( حسن بن محمد بشار مى3) 

او )يعنى امام كاظم(  گفت: برخى از افراد اين خانواده معتقد به فضل و بزرگوارى و پذيرفته بود، مى

ام. من گفتم:  ام و كسى را به فضل او نيافته بودند و من هم هرگز كسى را در عبادت مانند او نديده

اى؟ گفت: سندى بن شاهك، هشتاد مرد از مردمى را كه  مقصودت كيست و چگونه او را ديده

عفر )ع( برد. سندى سرشناس و معروف به خير و نيکى بودند جمع كرد و ما را پيش موسى بن ج

يى  العاده -آنگاه به ما گفت: اى مردم! اين مرد را بنگريد و ببينيد كه آيا بر او بيمارى يا كار خارق

گويند و  اند و در اين باره بسيار سخن مى اند كه او را مسموم كرده است؟ زيرا مردم چنين پنداشته

مناسب است و كارهاى او گشاده است و بر   حال آنکه اين خانه و بستر و فراش اوست كه از هر جهت

گيرى نيست و امير مؤمنان هيچ سوء قصدى نسبت به او ندارد و منتظر است تا امير  او هيچ سخت

بينيد كه او سالم است و در هيچ كارى فشارى بر  مؤمنان شخصا با او گفتگو كند، و هم اكنون هم مى

كارى جز نگريستن به موسى بن جعفر )ع( و فضل و او نيست و خودتان از او بپرسيد. گويد براى ما 

حاالت او نبود. در اين هنگام آن حضرت فرمود: اما آنچه سندى بن شاهك در مورد توسعه و راحتى 

دهم، مرا با نه دانه خرما  جان من و نظاير آن گفت صحيح است، جز آنکه اى گروه! به شما خبر مى
                                                 

امالى  146قمرى، قم، آمده است و نيز در صفحه  1377، چاپ 1، ج 106با ذكر سلسله اسناد در عيون اخبار الرضاى صدوق )رضی اهلل عنه(، ص  .1

 صدوق هم نقل شده است. م.
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وم و پس فردا خواهم مرد. من به سندى بن شاهك ش اند و من فردا سبز رنگ مى مسموم كرده

 1 لرزد. نگريستم و ديدم چون شاخ درخت مى

( و روايت شده است كه سبب گرفتن موسى بن جعفر )ع( چنين بود كه هارون پسر خود را براى 1) 

 تربيت و پرورش به جعفر بن اشعث سپرد و اين جعفر شيعه بود.

كرد و او برخى از رازهاى  د. يحيى به خانه جعفر آمد و شد مىيحيى بن خالد بن برمك بر او رشگ بر

داد و مطالبى بر آن  شد و به هارون گزارش مى گفت، و يحيى بر امور او آگاه مى خود را به يحيى مى

افزود. يحيى روزى به يکى از اشخاص مورد اعتماد خود گفت: آيا مردى از خاندان ابو طالب را  مى

شناسيد كه به من بگويد به چه چيزهايى نياز دارد؟ او را به على بن  د مىكه فقير و مستمند باش

اسماعيل بن جعفر بن محمد )يعنى برادرزاده حضرت موسى بن جعفر( راهنمايى كردند. يحيى بن 

خالد بن برمك مالى براى على بن اسماعيل فرستاد. موسى بن جعفر )ع( نسبت به على فراوان محبت 

كرد. يحيى برمکى سپس به على بن اسماعيل پيام داد و او را تشويق كرد كه  فرمود و نيکى مى مى

 پيش هارون بيايد و به او وعده داد كه نسبت به او نيکى خواهد كرد.

شد كه موسى بن جعفر )ع( احساس فرمود. او را خواست و  على بن اسماعيل براى اين كار آماده مى

 روم. پرسيد: به بغداد مى روى؟ گفت: پرسيد: اى برادر زاده كجا مى

پردازم  آنجا چه خواهى كرد؟ گفت: وام دار و تنگدستم. موسى بن جعفر )ع( فرمود: من وام ترا مى

و نسبت به تو اين كارها را انجام خواهم داد. على توجه نکرد و تصميم گرفت به بغداد برود. امام 

يى ندارم.  خواهى بروى؟ گفت: آرى چاره ىم كاظم )ع( دوباره او را فرا خواندند و به او گفتند: تو

فرمود: اى برادر زاده! درست بنگر و از خدا بترس و فرزندان مرا يتيم مگردان. موسى بن جعفر )ع( 

دستور داد سيصد دينار و چهار هزار درهم به او بپردازند. همين كه على برخاست و رفت امام كاظم 

ختن خون من يارى خواهد كرد و فرزندانم را يتيم )ع( به حاضران فرمود: به خدا سوگند به ري

بخشيد و نيکى  دانيد چنين خواهد كرد به او مى كند. به ايشان گفتند: فدايتان گرديم، با آنکه مى مى

اند:  كنيد؟ فرمود: آرى، پدرم از پدرش از نياكانش از رسول خدا براى من حديث كرد كه فرموده مى

كند. من خواستم پس از  و دوباره قطع شود، خداى آن را قطع مى چون رحم قطع شود و پيوسته گردد

                                                 
 ضمنا نام آن ملك هم قطيعة الربيع و از حومه بغداد است. م. ، امالى آمده است.149، و ص 1، ج 96بار الرضا، ص اين روايت هم در عيون اخ .1
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اينکه او خويشاوندى را گسيخت من پيوند زنم تا اگر او دوباره بگسلد خداوند از او بگسلد. گويند: 

على بن اسماعيل از مدينه بيرون آمد و خود را به يحيى بن خالد رساند و يحيى اخبار مربوط به 

از او دريافت كرد و با افزونيهايى به هارون گزارش داد، و او را پيش  حضرت موسى بن جعفر را

هارون برد و چون هارون از او در باره عمويش پرسيد، على بن اسماعيل سخن چينى كرد و گفت: از 

يى خريده است به سى هزار دينار و نام  فرستند و مزرعه خاور و باختر براى موسى بن جعفر مال مى

اده است. فروشنده مزرعه وقتى ثمن و بهاى بوستان و مزرعه را برايش بردند گفت: من آن را يسيره نه

خواهم. موسى بن جعفر دستور داد آن پول را برگرداندند و از  فقط دينارهاى ضرب فالن جا را مى

همان نوع دينارهايى كه خواسته بود به او دادند. هارون اين سخنان او را گوش داد و دستور داد 

خواهد بپردازند. او يکى از نواحى مشرق را انتخاب  ت هزار درهم به او از خراج هر جا كه مىدويس

 كرد و فرستادگانى براى اينکه آن مال را بياورند فرستاد.

هايش از مخرج او بيرون زد و  در همان روزها على بن اسماعيل گرفتار اسهال شديدى شد كه روده

اى خود برگردانند و همچنان بود و هنگامى كه مال براى او رسيد او آنچه كردند نتوانستند آن را به ج

( هارون در همان سال براى حج 1كند و گفت: من كه در حال مرگم با اين اموال چه كنم!؟ ) جان مى

بيرون رفت و نخست به مدينه آمد و امام موسى بن جعفر )ع( را گرفت. گفته شده است چون هارون 

ن جعفر )ع( هم همراه ديگر نامداران از او استقبال كردند و چون برگشتند به مدينه آمد، موسى ب

موسى بن جعفر )ع( مانند هميشه به مسجد پيامبر رفت. رشيد هم تا شب درنگ كرد و شب كنار مرقد 

خواهم از اين كاركه قصد انجام آن را  مطهر پيامبر آمد و گفت: اى رسول خدا! من از تو پوزش مى

خواهد ميان امت تو تفرقه افکند و خون  م موسى بن جعفر را زندانى كنم كه او مىخواه دارم. مى

آنان ريخته شود. و فرمان داد موسى بن جعفر )ع( را از مسجد گرفتند و پيش هارون بردند و آن 

حضرت را در قيد و بند كشيد و سپس دو محمل سرپوشيده فراهم آوردند و هر يك را بر استرى 

هر دو محمل را با يك ديگر از خانه هارون بيرون آوردند و با هر يك گروهى اسب  استوار كردند و

سوار بود. يکى از آن محملهاى سرپوشيده را به سوى كوفه و ديگرى را به بصره گسيل داشت و امام 

رفت. هارون اين كار را از اين روى انجام داد كه بر  كاظم )ع( در آن محملى بود كه به بصره مى

وشيده ماند و با سواران گفت: موسى بن جعفر )ع( را به عيسى بن جعفر بن منصور كه در آن مردم پ

 هنگام فرماندار بصره بود تسليم كنند.
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حضرت موسى بن جعفر را به او سپردند و او مدت يك سال آن حضرت را پيش خود زندانى كرد. 

عفر برخى از اشخاص مورد اعتماد هارون به او نوشت خون موسى بن جعفر )ع( را بريزد. عيسى بن ج

و ويژگان خود را فرا خواند و با آنان در مورد نامه هارون مشورت و رايزنى كرد. به او گفتند از اين 

كار دست بدارد و بخواهد كه او را معاف دارند. عيسى به هارون نوشت: موضوع بازداشت موسى بن 

ام تا گوش دهد كه  ام و كسى گمارده ا آزمودهجعفر در زندان من طوالنى شده است. من احوال او ر

كند و از ما به بدى ياد  گويد. گزارش داد كه او بر تو و بر من نفرين نمى در دعاهاى خود چه مى

كند. اگر كسى بفرستى كه او را از من تحويل بگيرد  كند و براى خود طلب آمرزش و رحمت مى نمى

 گهدارى و حبس او معذورم.كنم، زيرا از ن و گر نه من او را آزاد مى

( يکى از جاسوسان عيسى بن جعفر به او گزارش داده است كه بسيار شنيده است موسى بن جعفر 1) 

 فرموده است: )ع( هنگامى كه در خانه عيسى زندانى بوده چنين دعا مى

يا تو خواستم مرا براى عبادت خود فارغ گردانى و خدا دانى كه از تو مى پروردگارا! تو خود مى» 

 «چنين فرمودى و ترا سپاس و ستايش باد.

( هارون كسى را فرستاد كه موسى بن جعفر )ع( را از عيسى بگيرد و به بغداد آورد و ايشان را 2) 

تسليم فضل بن ربيع كند. مدتى طوالنى امام كاظم )ع( در خانه فضل زندانى بودند. هارون از فضل 

و هارون به او نوشت آن حضرت را تسليم فضل بن يحيى بن خواست كه ايشان را بکشد و او نپذيرفت 

 خالد كند و چنان كرد.

هاى خانه خود زندانى كرد و نگهبانى بر ايشان گماشت و آن  فضل بن يحيى ايشان را در يکى از حجره

دارى و خواندن قرآن و نماز و دعا  -حضرت به عبادت خويش مشغول بود. همه شب را به شب زنده

گرداند. در  گرفت و روى خود را از محراب عبادت برنمى د و بيشتر روزها روزه مىكر سپرى مى

نتيجه فضل بن يحيى براى ايشان گشايش نسبى فراهم آورد و آن حضرت را گرامى داشت. اين خبر به 

يى به فضل بن يحيى نوشت و ضمن آن گشايش او را بر موسى بن  هارون كه در رقه بود رسيد. نامه

ش كرد و از او خواست كه ايشان را بکشد. فضل از انجام آن خوددارى كرد و هارون از جعفر سرزن

اين موضوع سخت خشم گرفت و مسرور خادم را فرا خواند و گفت: هم اكنون با مركبهاى پستى و 

چاپار به بغداد برو و همين كه به بغداد رسيدى پيش موسى بن جعفر برو و اگر ديدى كه در گشايش و 

است اين نامه را به عباس بن محمد بده و بگو آنچه را در آن نوشته شده است اجرا كند، و آسايش 
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گويد اطاعت  نامه ديگرى هم به سندى بن شاهك نوشت و به او دستور داد از آنچه عباس بن محمد مى

دانست چه قصدى دارد و به حجره  كند. مسرور به بغداد و خانه فضل بن يحيى آمد و هيچ كس نمى

اند صحيح است. همان دم پيش عباس بن  وسى بن جعفر رفت و ديد آنچه به هارون گزارش دادهم

محمد برگشت و نامه او و نامه سندى بن شاهك را به آن دو تسليم كرد. چيزى نگذشت كه مردم 

ديدند فرستاده عباس بن محمد دوان دوان بيرون آمد و خود را به خانه فضل بن يحيى رساند و فضل 

يمه بيرون آمد و خود را به خانه عباس بن محمد رساند. عباس دستور داد تازيانه و فلك حاضر سراس

كردند و فضل بن يحيى را برهنه كردند و سندى بن شاهك در حضور عباس صد تازيانه به او زد. 

به فضل با رنگ پرسيده و خشمگين از خانه عباس بيرون آمد و از بيم و ناراحتى شروع به سالم دادن 

مردم از چپ و راست كرد. مسرور اين موضوع را براى هارون نوشت و هارون فرمان داد موسى بن 

 جعفر )ع( را به سندى بن شاهك بسپرند.

آنگاه هارون در انجمن بزرگى نشست و گفت: اى حاضران و اى مردم! فضل بن يحيى از فرمان من 

ده است و چنان ديدم كه او را لعنت كنم. سرپيچى كرده است و با فرمانبردارى از من مخالفت نمو

شما هم او را لعنت كنيد. مردم از هر سو شروع به نفرين و لعنت او كردند، چنان كه كاخ هارون به 

لرزه درآمد. اين خبر به اطالع يحيى بن خالد رسيد. سوار شد و خود را به كاخ رساند و از در ديگرى، 

پشت  رد كاخ شد و بدون اينکه مردم متوجه او شوند خود راشدند، وا غير از درى كه مردم وارد مى

 سرش رساند و آهسته به هارون گفت: اى امير مؤمنان! لطفا به من توجه كن.

هارون در حالى كه ترسان بود به حرف يحيى گوش داد. يحيى گفت: فضل جوان است. من آنچه را 

شد و روى به مردم كرد و گفت: فضل در دهم. چهره هارون گشاده و شاد  خواهى انجام مى كه تو مى

موردى از فرمان من سرپيچى كرده بود كه او را لعنت كردم. اكنون توبه كرده است و به حلقه فرمان 

برگشته است. او را دوست بداريد. حاضران گفتند: ما دوستان كسى هستيم كه تو با او دوست باشى و 

 داريم. كنون همگان او را دوست مىدشمنان كسى هستيم كه تو با او دشمن باشى و ا

( آنگاه يحيى بن خالد با اسبان بريد بيرون آمد و خود را به بغداد رساند. مردم هم در هر مورد 1) 

كردند. يحيى اظهار داشت براى بررسى امور بغداد و كارهاى  شايعه پراكنى و ياوه گويى مى

بود و سپس سندى بن شاهك را فرا خواند و فرمانداران آمده است و چند روزى به اين كارها سرگرم 

به او دستور داد موسى بن جعفر )ع( را با زهرى كه به او داد مسموم كند. سندى بن شاهك آن زهر 
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اند با رطب درآميخت و براى حضرت موسى بن جعفر )ع( برد و آن  را با خوراكى درآميخت و گفته

كرد. پس از آن سه روز تب دار بود و همان  حضرت از آن خورد و احساس به زهرآلوده بودن خرما

 روز سوم رحلت فرمود.

( پس از رحلت موسى بن جعفر )ع( سندى بن شاهك فقيهان و بزرگان بغداد را احضار كرد. هيثم 2) 

و كسان ديگرى هم بودند. آنان به جنازه موسى )ع( نگريستند كه در آن نشانى از زخم و  1بن عدى

ن خواست گواهى دهند كه موسى بن جعفر )ع( به مرگ طبيعى درگذشته خفگى نبود. سندى از آنا

است و ايشان چنان گواهى دادند. آنگاه جنازه را بيرون آوردند و كنار پل نهادند و بانگ برداشتند 

اين جنازه موسى بن جعفر است كه به مرگ طبيعى درگذشته است، بياييد او را ببينيد. مردم هم به 

ديدند كه مرده است. گروهى در زمان حضرت موسى بن جعفر  گريستند و مىن چهره آن حضرت مى

پنداشتند ايشان همان امام قائم منتظرند و زندان ايشان را همان غيبتى كه در روايات آمده  بودند كه مى

دانستند. يحيى بن خالد دستور داد جار بزنند كه اين جنازه موسى بن جعفر است، همان كسى  است مى

ديدند كه  نگريستند و مى بياييد و به آن بنگريد. مردم به جنازه مى ميرد. پنداشتند نمى يان مىكه رافض

آنگاه جنازه آن حضرت از دروازه تين )انجير( به گورستان ويژه قريش برده و به خاك  مرده است.

 سپرده شد. اين گورستان از دير باز به دفن بنى هاشم و اشراف اختصاص داشت.

يت شده است كه چون مرگ امام موسى بن جعفر )ع( فرا رسيد و آن حضرت محتضر ( و روا1) 

شد، از سندى بن شاهك خواست تا يکى از بردگان آزاد كرده و وابسته ايشان را كه از مردم مدينه 

دار غسل و كفن  محمد ساكن بود بياورد، تا عهده -بود و در محله مشرعه قصب، كنار خانه عباس بن

گفته است: من از موسى بن  باشد و سندى پذيرفت و چنان كرد. سندى بن شاهك مىكردن ايشان 

جعفر )ع( تقاضا كردم اجازه دهد از مال خويش او را كفن كنم، نپذيرفت و گفت: كابين زنان و 

ترين آن فراهم است و كفن  هزينه حج واجب و كفن مردگان ما خاندان از بهترين اموال ما و پاكيزه

دار غسل دادن و كفن كردن  ام عهده خواهم فالن برده آزاد كرده و وابسته ن است و مىمن هم پيش م

 2 من باشد و همان شخص اين كار را انجام داد.

                                                 
تاريخ بغداد آمده است. او در سن نود و سه سالگى  14جلد  54و  50شرح حال اين مرد كه از فقهاى بزرگ قرن دوم است به تفصيل در صفحات  .1

 يى حاالت زشت روحى او را آورده است. م. و نواس در قطعهاب درگذشته است. 207در سال 
قمرى آمده است و لطفا براى اطالع بيشتر از  1377ارشاد، چاپ  282تا  179اين روايت با همين تفصيل و بدون هيچ بيش و كمى در صفحات  .2

قمرى، دار العلم قم و باب هشتم همان كتاب  1377اپ ، چ95تا  69روايات ديگر به باب هفتم جلد اول كتاب عيون اخبار الرضاى صدوق، صفحات 

 مراجعه فرماييد. م.
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 1( مدت امامت ايشان پس از رحلت پدرشان سى و پنج سال بود. محل تولد آن حضرت در ابواء 2) 

صفر سال يك صد و بيست و هشت هجرت كه جايى ميان مکه و مدينه است در روز يك شنبه، هفتم 

بود و تاريخ رحلت آن حضرت در بغداد، به روز جمعه شش روز باقى مانده از رجب و به قولى ديگر 

اند پنجاه و  پنجم رجب سال يك صد و هشتاد و سه بود و در آن هنگام پنجاه و پنج ساله بود و گفته

 2 داشت و از اهالى مراكش بود.چهار ساله، و مادر ايشان كنيزى بود كه حميده نام 

( على بن موسى الرضا )ع( فرموده است: پاداش زيارت مرقد پدرم همچون پاداش زيارت مرقد 1)

و فرموده است هر كس مرقد پدرم را در بغداد زيارت كند، چنان است كه  3 امام حسين )ع( است.

شد. البته فضيلت آن دو مرقد به مرقد رسول خدا )ص( و مرقد امير المؤمنين )ع( را زيارت كرده با

جاى خود محفوظ است و به امام رضا )ع( گفته شد: براى كسى كه مرقد پدرت را زيارت كند چه 

 4 بهشت است و آن را زيارت كن. پاداشى است؟ فرمود:

( و نيز فرموده است: فضل زيارت مرقد پدرم همچون زيارت مرقد جدش يعنى رسول خداست. 2) 

ترسم داخل حرم شوم و براى من اين كار ممکن نيست. فرمود: از پشت پرده  فتم: مىگويد گ راوى مى

 و ديوار زيارت كن.

( و نيز فرموده است: خداوند بغداد را به حرمت مرقد دو تن از فرزندان حسين )ع( )يعنى موسى 3) 

 5 بن جعفر و محمد بن على الجواد( نجات داده است.

 6 يى طوالنى چنين سروده است: ت خدا بر او باد ضمن قصيده( دعبل بن على خزاعى كه رحم4)

كجايند آن بزرگوارانى كه جدايى و غربت آنان را فرو گرفته است؟ درختان برومندى كه در »

                                                 
ابواء نام جايى در سى و هفت كيلومترى جحفه ميان مکه و مدينه است و به گفته برخى نام كوهى است كه آنجاست. اين سرزمين مدفن حضرت  .1

فراوان نام برده شده است. براى اطالع بيشتر، رك. به: مقاله مونتگمرى وات آمنه مادر پيامبر )ص( هم هست و به همين سبب در منابع اسالمى از آن 

 دانشنامه ايران و اسالم. م. 927در صفحه 
بحار،  48براى اطالع از ديگر روايات در باره تاريخ تولد و رحلت حضرت موسى بن جعفر )ع( به مباحث مستوفاى مرحوم عالمه مجلسى در جلد  .2

 مراجعه فرماييد. م. 249تا  206و  10ا ت 1چاپ جديد، صفحات 
 كامل الزيارات آمده است. م. 300در صفحه  .3
 همان كتاب آمده است. م. 299در صفحه  .4
 ، آمده است. م.6، ج 82در تهذيب االحکام شيخ طوسى، ص  .5
، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر، 20، ج 120اين قصيده شيواى دعبل از شاهکارهاى مدايح است. ابو الفرج اصفهانى در كتاب اغانى، ص  .6

يى خود مکرر از آن ياد كرده است. يك صد و  صفحه 65گويد اين قصيده ضرب المثل حسن و استوارى است و در ضمن بحث  ق، مى 1391
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اند. چون نسب خود را بيان كنند وارثان پيامبرند و آنان برترين سروران و برترين  اطراف پراكنده

دختر كسى كه سراپا خير است! برخيز و بر اين ستارگان آسمان بر كنندگانند. اى فاطمه، اى  حمايت

اين فالت زارى كن. قبرهايى در كوفه و برخى در مدينه و برخى در منطقه فخ كه درودهاى من بر 

 «هاى بهشت درآورد. مرقدى در بغداد از نفسى پاك و پاكيزه كه خدايش در غرفه شان برسد و همه

سالم بر آن پاك پاكيزه جعفر و تا آخر روزگار سالم بر » گفته است:محمد بن ابى طلحه عونى هم 

 «موسى باد.

 مجلس بیست و پنجم در امامت و مناقب امام ابو الحسن على بن موسى الرضا )ع(

( پس از عبد صالح، ابو الحسن على بن موسى )ع( به نص صريح پدرش و اجماع بزرگان اصحاب 2) 

 عقلى امام است. امام كاظم )ع( و اعتبار شرايط

گويد: در حضور امام كاظم )ع( بودم. به من فرمود: اى على بن يقطين! اين پسرم  على بن يقطين مى

 1 ام. على سرور پسران من است و من كنيه خود را به او بخشيده و اختصاص داده

م حاضر گويد: به حضور امام كاظم رسيدم و پسرش ابو الحسن على ه ( زياد بن مروان قندى مى3) 

اش نامه من و گفتارش گفتار من  بود. امام كاظم )ع( به من فرمود: اى زياد بن مروان! اين پسرم، نامه

اش عقيده من و رسول و پيامش رسول و پيام من است و سخن درست همان است كه او  و عقيده

 2 بگويد.

ام، دست مرا بگير و  شده گويد، به موسى بن جعفر )ع( گفتم: فدايت گردم پيرمرد ( داود رقى مى4) 

مرا از آتش نجات بده و بگو كه پس از شما امام ما كيست؟ به پسرش ابو الحسن على اشاره كرد و 

 3 فرمود: پس از من اين امام شماست.

 كردم و ايشان  گويد: از امام على بن موسى الرضا با اصرار چيزى مطالبه مى ( ابراهيم بن موسى مى5) 
                                                                                                                                                                      

است و مراجعه كنيد به صفحات بحار االنوار به نقل از كشف الغمه اربلى آمده  49جلد  251تا  245بيست و پنج بيت از اين قصيده در صفحات 

قمرى. ترجمه اين قصيده به قلم مرحوم عالمه مجلسى در شماره چهارم مجله آستان قدس  1381كشف الغمه، چاپ تبريز،  2جلد  327تا  318

 ش، چاپ شده است. م. 1347رضوى، دوره هفتم، مرداد 
 ، آمده است. م.1، ج 21ص اين روايت با دو سلسله سند در كتاب عيون اخبار الرضاى صدوق،  .1
قمرى، قم، آمده است. زياد بن مروان پس از رحلت موسى بن جعفر )ع( واقفى  1377، چاپ 1، ج 31اين روايت هم در عيون اخبار الرضا، ص  .2

هفتاد هزار دينار از سهم گويد: چون  شد و به امام رضا )ع( اقرار نکرد و در باره او در كتب رجال بحث شده است. از جمله كشى در رجال خود مى

 امام پيش او بود، منکر امامت حضرت رضا شد. م.
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377، چاپ 285اين روايت در ارشاد مفيد، ص  .3
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ند، تا آنکه روزى براى استقبال از فرماندار مدينه بيرون آمد و من همراهش بودم. داد به من وعده مى

درختى كه آنجا بود نشست. من هم نشستم و شخص سومى  نزديك قصر فالن كس كه رسيد زير چند

 همراه ما نبود. من گفتم:

ن يك درهم و كمتر قربانت گردم، عيد فرا رسيد )ال بد يعنى عيد قربان يا فطر( و به خدا سوگند كه م

از آن ندارم. امام رضا )ع( با تازيانه خود به سختى زمين را خراش داد و دست فرا برد و يك شمش 

 1 مند شو و آنچه ديدى پوشيده دار. طال بيرون آورد و فرمود: از اين بهره

ه و آزاد ( از احمد بن عبد اهلل از غفارى روايت شده است كه مردى از خاندان ابو رافع، وابست1) 

كرد و )مردم هم او  كرده پيامبر )ص(، كه نامش فالن بود از من طلبى داشت كه با اصرار مطالبه مى

دادند(. وقتى ديدم چنين شده است پس از آنکه نماز صبح را در مسجد پيامبر )ص(  را يارى مى

زديك خانه همين كه ن 2 خواندم آهنگ رفتن خدمت امام رضا كردم. در آن هنگام در عريض بود.

ايشان رسيدم، آن حضرت در حالى كه پيراهن و ردايى پوشيده بود بيرون آمد و چون چشم من به 

ايشان افتاد آزرم كردم و ايستادم. چون به من رسيدند، ايستادند و به من نگريستند. من سالم دادم و 

باره مرا رسوا ساخته گفتم: فدايت گردم فالن دوست شما از من طلبى دارد و به خدا سوگند در اين 

فرمايد فعال دست نگهدارد و به خدا  پنداشتم كه امام رضا به آن شخص دستور مى است. با خود مى

سوگند كه به ايشان نگفتم وام من چه مقدار است و سخنى از آن به ميان نياوردم. فرمود: همين جا 

ر ماندم. نماز مغرب را گزاردم و بنشين تا برگردم. ماه رمضان بود. همان جا نشستم و تا غروب منتظ

 چون تنگ حوصله شده بودم خواستم برگردم كه ايشان در حالى كه مردم اطرافش بودند آمد.

داد و آمد و از كنار من گذشت و به خانه  مستمندان سر راهش نشسته بودند و ايشان به آنان صدقه مى

ايشان داخل خانه شدم و نشستيم و شروع  رفت. اندكى بعد بيرون آمد و مرا فرا خواند. برخاستم و با

كردم.  به سخن گفتن در باره ابن مسيب فرماندار مدينه كردم و من بسيار در باره كارهاى او گفتگو مى

كنم هنوز افطار كرده باشى؟ گفتم نه. براى من غذايى  پس از اينکه از آن فارغ شدم، فرمود: خيال نمى

 خواست.

                                                 
و ، همراه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى و هم در بصائر الدرجات صفار 2، ج 406در اصول كافى، ص  1295اين روايت ذيل شماره  .1

 كتاب الخرائج و الجرائح قطب راوندى آمده است. م. 203و صفحه  270اختصاص شيخ مفيد، ص 
 عريض، نام صحرايى نزديك مدينه است. م. .2
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خورديم و چون از   غالم خويش هم فرمود با من غذا بخورد. من و غالم آوردند و پيش من نهادند. به

غذا خوردن فارغ شديم به من فرمود: تشك را بلند كن و آنچه زير آن است بردار. من تشك را بلند 

كردم و دينارهايى را كه زير آن بود برداشتم و در آستين خود نهادم، و به چهار تن از غالمانش 

من باشند و مرا به منزلم برسانند. گفتم: فدايت گردم، شبگردان ابن مسيب امير دستور داد همراه 

دارم مرا در حالى كه غالمان شما همراهم باشند ببينند. فرمود: درست  مدينه در گردشند و خوش نمى

 گويى، خدايت به راه راست هدايت فرمايد و به آنان فرمود هر گاه من گفتم برگردند. می

ام رسيدم و آرام گرفتم، آنان را برگرداندم و به خانه رفتم و چراغ خواستم و  خانهمن چون نزديك 

دينارها را بررسى كردم. چهل و هشت دينار بود و حال آنکه آن مرد از من بيست و هشت دينار طلب 

داشت. در اين هنگام از درخشش يك دينار خوشم آمد. آن را برداشتم و نزديك چراغ گرفتم. بر آن 

ه شده بود آن مرد بيست و هشت دينار از تو طلب دارد و بقيه هم از خودت باشد و به خدا نوشت

 1 خواهد. دانستم چند دينار از من مى سوگند من خودم به تحقيق نمى

گويد كه مأمون به على بن موسى الرضا )ع( گفت: اى پسر رسول خدا! من  ( ابو الصلت هروى مى1) 

عبادت و بيم ترا از خداوند دانستم و ترا براى خالفت از خود سزاوارتر فضل و علم ترا و پارسايى و 

كنم و با پارسايى در  بينم. امام رضا فرمود. به بندگى و عبوديت براى خداى عز و جل افتخار مى مى

اين جهان اميدوارم از شر اين جهان محفوظ بمانم و رستگار شوم و با پرهيز از گناهها اميدوارم به 

برسم و با فروتنى در اين جهان اميدوارم نزد خدا به مقام بلند برسم. مأمون گفت: من چنين غنيمتها 

بينم كه خود را از خالفت عزل كنم و آن را براى تو قرار دهم و با تو بيعت كنم. حضرت  مصلحت مى

، روا رضا )ع( به او فرمودند: اگر اين خالفت حق تو است و خداوند آن را براى تو قرار داده است

يى را كه خداوند بر تو پوشيده است بيرون آورى و براى ديگرى قرار دهى، و اگر  نيست جامه

خالفت از غير تو است براى تو جايز نيست چيزى را كه از تو نيست به من ببخشى. مأمون گفت: اى 

ه ميل خود يى نيست و بايد اين كار را بپذيرى. فرمود: اين كار را ب پسر رسول خدا! براى تو چاره

هرگز انجام نخواهم داد. مأمون چند روزى در اين باره كوشش كرد و چون نااميد شد، گفت: اگر 

دارى، وليعهد من باش تا خالفت پس از من  نمى  پذيرى و بيعت كردن مرا با خود خوش خالفت را نمى

                                                 
 ، آمده است. م.2، ج 404اين روايت در اصول كافى، ص  .1
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المؤمنين على )ع( از  از تو باشد. امام رضا )ع( فرمود: به خدا سوگند پدرم از قول نياكانش از امير

پيامبر )ص( براى من حديث كرد كه من پيش از تو از اين جهان در حالى كه با زهر مسموم و كشته 

روم و فرشتگان آسمان و زمين بر من خواهند گريست و در سرزمين  شوم و مظلوم خواهم بود مى مى

 ت:غربت كنار هارون الرشيد به خاك سپرده خواهم شد. مأمون گريست و گف

تواند تا من زنده باشم شما را بکشد يا قدرت بد كردن نسبت به شما  اى پسر رسول خدا! چه كسى مى

گويم چه كسى مرا خواهد كشت. مأمون گفت: اى  داشته باشد؟ فرمود: همانا اگر بخواهم بگويم، مى

پذيرى و خواهى بار را از دوش خود بردارى و خالفت را ن میپسر رسول خدا! با اين گفتار خود 

( امام رضا )ع( فرمود: به خدا سوگند، 1واليتعهدى را قبول نکنى كه مردم بگويند در دنيا پارسايى. )

كنم.  ام و من براى خاطر دنيا در دنيا پارسايى نمى از وقتى كه خدايم آفريده است هيچ دروغ نگفته

 خواهى. مأمون گفت: اى و چه مى دانم كه تو چه اراده كرده وانگهى مى

خواهم؟ فرمود: اگر راست بگويم در امانم؟ گفت: آرى براى تو امان خواهد بود. فرمود:  چه مى

خواهى مردم بگويند چنين نبود كه على بن موسى به دنيا رغبت نداشته باشد، بلکه دنيا به او رغبت  مى

ين شد و بينيد كه چگونه وليعهدى را به طمع خالفت پذيرفت. مامون سخت خشمگ نداشت. اكنون نمى

كنى و از خشم من خود را در امان  دارم با من برخورد مى گفت: همواره با چيزهايى كه ناخوش مى

كنم و اگر باز هم نپذيرى  بينى. به خدا سوگند اگر واليتعهدى را نپذيرى، ترا بر اين كار مجبور مى مى

ه خود را به دست خويش گردنت را خواهم زد. امام رضا )ع( فرمود: خداوند مرا منع فرموده است ك

پذيرم به شرط آنکه  خواهى انجام بده و من مى به هالكت افکنم. و اگر كار بدين گونه است آنچه مى

زنم و فقط از دور  كنم و هيچ رسمى را بر هم نمى گمارم و از كارى عزل نمى هيچ كس را به كارى نمى

 كنم. راهنمايى مى

 1 ايشان به وليعهدى گماشت. او پذيرفت و حضرت رضا را با وجود كراهت

اى پسر رسول  گويد: به حضور على بن موسى الرضا )ع( رفتم و به او گفتم: مى 2( ريان بن صلت2) 

رغبتى به دنيا واليتعهدى را پذيرفتيد؟ فرمود:  گويند چگونه شما با اظهار زهد و بى خدا! مردم مى

                                                 
 مرى، قم، آمده است. م.ق 1377، چاپ 2، ج 140حديث سوم باب چهلم كتاب عيون اخبار الرضاى صدوق است كه در ص  .1
، 140براى اطالع بيشتر، رك. به: شيخ طوسى، الفهرست، ص  يى از گفتارهاى حضرت رضا )ع( دارد. از راويان مورد اعتماد و كتابى در باره پاره .2

 شمسى. م. 1351افست از چاپ اسپرنکر، مشهد، 
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رفتن اين كار و كشته شدن مخير شدم آن را داند و چون ميان پذي خداوند كراهت مرا بر اين كار مى

دانند كه يوسف )ع( پيامبر و فرستاده خدا بود و  بر كشته شدن ترجيح دادم. واى بر ايشان، مگر نمى

هاى زمين بگمار كه  مرا بر گنجينه»كرد كه گنجور عزيز باشد به او گفت:  چون ضرورت اقتضا مى

بار به پذيرش اين كار واداشت، آن هم با كراهت خودم مرا هم ضرورت و اج 1«.من نگهدارنده دانايم

و اينکه مشرف به مرگ شدم. وانگهى من در اين كار دخالتى ندارم و چنانم كه از آن بيرون هستم و 

 2«2»كنم و از او يارى بايد خواست.  به خداوند شکايت مى

د و ايشان را از مدينه ( روايت شده است كه مأمون به سوى گروهى از خاندان ابى طالب فرستا1) 

پيش خود احضار كرد و على بن موسى الرضا هم با ايشان بود و آنان را از راه بصره آوردند و پيش 

يى  دار انتقال ايشان بود و چون آنان را آورد در خانه مأمون رساندند. شخصى به نام جلودى عهده

و مأمون او را گرامى داشت و در  مسکن داد و على بن موسى الرضا را در خانه اختصاصى مسکن داد

خواهم خود را  كرد. و سپس كسى پيش ايشان فرستاد و پيام داد كه من مى بزرگداشت او كوشش مى

از خالفت عزل كنم و قالده آن را به تو بسپارم، نظرت در اين باره چيست؟ حضرت رضا اين كار را 

را از گفتن اين سخن و از اينکه كسى آن را بسيار ناپسند دانست و پيام داد كه اى امير المؤمنين! ت

كنى ناچار بايد  دهم. مأمون دوباره پيام داد كه اگر آن پيشنهاد را رد مى بشنود در پناه خدا قرار مى

واليتعهدى مرا بپذيرى كه پس از من خليفه باشى. امام رضا )ع( از اين موضوع هم به شدت خوددارى 

 فرمود و آن را رد كرد.

ا به حضور خود فرا خواند و با ايشان و فضل بن سهل، ذو الرياستين، خلوت كرد و كس مأمون او ر

ام كه  ديگرى در آن مجلس حضور نداشت. مأمون به على بن موسى الرضا گفت: من چنين انديشيده

خالفت و امر مسلمانان را بر عهده تو بگذارم و آنچه را بر گردن من است بردارم و بر گردن تو 

امام رضا به او فرمود: اى امير المؤمنين! خدا را خدا را كه مرا ياراى آن نيست و توان آن را بگذارم. 

 گذارم. فرمود: اى امير المؤمنين! ندارم. مأمون گفت: پس من واليتعهدى پس از خود را به تو وامى

آمد و  مى مرا از اين كار معاف دار. مأمون سخنى به ايشان گفت كه اگر نپذيرد بوى تهديد از آن

گفت: عمر بن خطاب شش تن را اعضاى شورا قرار داد كه يکى از ايشان جدت امير المؤمنين على 
                                                 

 سوره دوازدهم )يوسف( است. م. 55بخشى از آيه  .1
 ، آمده است. م.2، ج 139در عيون اخبار الرضا، ص  اين روايت هم .2
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بود و شرط كرد هر يك از ايشان مخالفت كند گردنش زده خواهد شد. اكنون تو هم چاره ندارى و 

م رضا فرمود: در بينم. اما خواهم بپذيرى و هيچ راه چاره و گريزى از آن نمى میبايد آنچه را از تو 

پذيرم كه هيچ امر و نهى نکنم و فتوى و حکمى صادر نکنم  اين صورت واليتعهدى ترا به اين شرط مى

دهم. مأمون اين شرط  كنم و هيچ چيز را تغيير نمى گمارم و نه از آن عزل مى و نه كسى را به كارى مى

 گفت: بيرون آمد و مى 1را پذيرفت. ذو الرياستين

ام. گفتند: خداوند كارت را اصالح فرمايد،  شگفتى ديدم. از من بپرسيد كه چه ديده اى واى كه چيز

خواهم آنچه را بر گردن من است  میگفت:  اى؟ گفت: امير المؤمنين مأمون را ديدم كه مى چه ديده

بردارم و خالفت و امور مسلمانان را به تو واگذارم و بر گردن تو بگذارم و على بن موسى الرضا را 

تر از  گفت اى امير المؤمنين! مرا توان و ياراى اين كار نيست و هرگز خالفتى را ضايع ديدم كه مى

گيرى كند و بر على بن موسى الرضا عرضه كند و او هم آن  ام كه امير مؤمنان از آن كناره اين نديده

 2 را كنار زند و از پذيرفتن آن خود دارى كند.

انديشيد  خواست اين كار را انجام دهد و در باره او مى أمون مى( و روايت شده است كه چون م1) 

نخست فضل بن سهل را احضار كرد و تصميم خود را با او گفت و فرمان داد با برادرش حسن بن سهل 

پيش او بيايد و آن دو پيش او آمدند. حسن اين كار را كارى بزرگ دانست و به مأمون تذكر داد كه 

شوراند. مأمون به او گفت: من با  تب است و خويشان مأمون را بر او مىچه زيانهايى بر آن متر

ام كه اگر بر مخلوع )لقب توهين آميزى كه به محمد امين داده بود( پيروز شوم،  خداوند عهد كرده

تر خاندان ابو طالب بسپارم و من كسى را در روى زمين برتر از اين مرد  خالفت را به برتر و فاضل

اين كار گرفته است از گفتگوى بيشتر  ن حسن و فضل ديدند كه او تصميم خود را بردانم. چو نمى

خوددارى كردند. مأمون آن دو را به حضور حضرت رضا )ع( فرستاد و اين پيشنهاد را به ايشان 

عرضه داشتند و از پذيرفتن آن امتناع فرمود. آن دو همچنان اصرار كردند. ناچار پذيرفت و آن دو 

 3 آمدند و خبر دادند كه پذيرفت و مأمون از اين موضوع شاد شد. پيش مأمون

                                                 
در حمام سرخس كشته شد. براى اطالع بيشتر از شرح حال او  202لقب فضل بن سهل سرخسى كه وزير مأمون بوده و با دسيسه او در شعبان  .1

 . م.12، ج 339مراجعه كنيد به: تاريخ بغداد خطيب، ص 
 مفيد و بخشى از آن در عيون اخبار الرضا آمده است. م.ارشاد  291و  290تمام آن در صفحات  .2
خورشيدى، مشهد، مراجعه كنيد و در آن آمده  1356تاريخ بيهقى، چاپ مرحوم فياض، چاپ دوم،  172تا  170براى اطالع لطفا به صفحات  .3

 م.«. رضا را سخت كراهيت آمد كه دانست كه آن كار پيش نرود»است: 
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يى تشکيل داد و فضل بن سهل بيرون آمد و  يى براى خواص و بزرگان جلسه ( مأمون روز پنجشنبه1) 

به ايشان اطالع داد كه تصميم مأمون در باره على بن موسى الرضا اين است كه او را به واليتعهدى 

دهد كه همگان در پنجشنبه آينده با جامه  ب به رضا ساخته است و فرمان مىخويش برگزيده و ملق

سبز براى بيعت حاضر شوند و در همان روز جيره و حقوق ساليانه خود را دريافت دارند. چون 

داران و قاضيان و ديگر كارگزاران  پنجشنبه بعد فرا رسيد، طبقات مختلف فرماندهان نظامى و پرده

و سوار شدند و به بارگاه مأمون آمدند. مأمون نشست و براى رضا )ع( دو تشك  جامه سبز پوشيدند

 بزرگ نهاده شد، پيوسته به فرش و تشك مأمون، و ايشان را بر آن نشاند.

امام رضا )ع( عمامه بر سر داشت و شمشيرى همراهش بود. مأمون نخست به پسرش عباس دستور داد 

دست خود را بلند كرد و چنان گرفت كه پشت آن مقابل چهره  كه با ايشان بيعت كند. امام رضا )ع(

 خودش و كف آن مقابل چهره مردم بود.

فرمود و  مأمون گفت: دست خود را براى بيعت دراز كن. فرمود: رسول خدا )ص( اين چنين بيعت مى

عباس پسر مأمون چنان بيعت كرد كه دست آن حضرت بر روى دست او قرار گرفت و مردم هم 

گونه بيعت كردند و منبرها نهاده شد و سخنوران و شاعران در باره فضيلت حضرت رضا و اين  همان

كار مأمون داد سخن دادند. آنگاه ابو عباد )حاجب بزرگ مأمون( نام عباس پسر مأمون را برد. او از 

محمد جاى برخاست و به پدرش نزديك شد و دست او را بوسيد و مأمون دستور داد بنشيند. سپس نام 

بن جعفر صادق )ع( را بردند و فضل بن سهل به او گفت برخيز كه برخاست و پيش مأمون رفت و 

ايستاد ولى دست او را نبوسيد و به او گفته شد جايزه خويش را بگير و مأمون او را با كنيه خطاب 

گونه يکى  كرد كه اى ابو جعفر! برگرد و بنشين و او برگشت و بر جاى خود نشست و ابو عباد همين

آمدند، تا آنکه همه اموال  برد و براى گرفتن جايزه خود مى علويان را نام مى از عباسيان و يکى از

 تمام شد. آنگاه مأمون به امام رضا )ع( گفت: براى مردم خطبه بخوانيد و سخن بگوييد.

ما به سبب  ( على بن موسى )ع( نخست حمد و نيايش خدا را به جا آورد و فرمود: همانا براى1) 

رسول خدا )ص( بر گردن شما حقوقى است و براى شما هم چون امت آن حضرتيد، بر گردن ما حقى 

 شود. است و هر گاه شما آن حقوق را به ما بپردازيد آن حق شما هم بر ما واجب مى

هايى زدند كه بر  ( در اين مجلس سخن بيشترى از ايشان نقل نشده است. مأمون دستور داد سکه2) 

آنها نام رضا )ع( نقش بود و براى اسحاق پسر موسى بن جعفر )ع( دختر عمويش اسحاق بن جعفر بن 
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محمد را به زنى گرفت و او را امير الحاج كرد و براى امام رضا در همه شهرها خطبه واليتعهدى 

سى )ع( خوانده شد. در اين سال عبد الجبار بن سعيد در منبر مسجد مدينه در دعاى براى على بن مو

 چنين گفت:

وليعهد مسلمانان على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب، كه اين » 

و چون على بن موسى « اند. ترين كسانند كه آب باران و ابر نوشيده شش نياكانش بهترين و شايسته

شد و سخنوران و شاعران بپا الرضا )ع( در خلعت واليتعهدى نشست، پرچمها بر فراز سرش برافراشته 

خاستند. از يکى از حاضران در آن مجلس كه از خواص اصحاب حضرت رضاست نقل شده كه گفته 

گذشت بسيار شاد بودم. ايشان به من نگريست و  است: من آن روز برابر ايشان بودم و از آنچه مى

 نود فرمود:اشاره فرمود كه نزديك بيا، چون نزديك رفتم آنچنان كه كسى جز من نش

 رسد. دل به اين كار منه و شاد مباش كه كارى است كه به انجام نمى

( از جمله شاعران كه در آن روز پيش ايشان آمدند، دعبل بن على خزاعى بود كه چون درآمد 3) 

ام كه براى هيچ كس پيش از تو نخوانم. فرمود بنشين تا مجلس  ام و تعهد كرده يى گفته گفت: قصيده

ات را بخوان و آن قصيده خويش را از اين بيت  گردد و چون خلوت شد، فرمود قصيدهتر  خلوت

  آغاز كرد كه

 «مدارس آيات خلت من تالوة             و منزل وحى مقفر العرصات»          

اين بيت، بيت اول قصيده نيست ولى دعبل از اين بيت آن را خواند و چون به او گفتند چرا از اين  

ع كردى؟ گفت: از امام على بن موسى الرضا شرم كردم كه تغزل و نشيب و تشبيب قصيده بيت شرو

 را بخوانم و خواستم از بخش مناقب قصيده بخوانم. مطلع اين قصيده اين بيت است:

 «تجاوبن باالرنان و الزفرات             نوائح عجم اللفظ و النطقات»          

موسى )ع( برخاست و به  -( على بن1عبل از خواندن آن فارغ شد )و تا آخر قصيده خواند و چون د 

يى نهاد و با خدمتگزار خويش براى دعبل فرستاد و به  حجره خويش رفت و ششصد دينار در كيسه

يى تأمين كن و عذر ما را  خدمتگزار فرمود: به دعبل بگو با اين پول هزينه سفر خود را تا اندازه

ام و كيسه را  ا سوگند كه قصد دريافت جايزه نداشتم و براى آن نيامدهدعبل گفت: به خد 1 بپذير.

                                                 
 در باره اين قصيده دعبل توضيح داده شد. م. 694ره در مجلس پيش ذيل شما .1
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هاى شخصى خود را به من لطف كنيد.  برگرداند و گفت: به على بن موسى الرضا بگو يکى از جامه

هاى  يى هم از جامه حضرت رضا )ع( كيسه را براى او برگرداند و فرمود: اين را بگير و سپس جبه

د. دعبل بيرون آمد و چون به شهر قم رسيد و آنان آن جبه را ديدند، گفتند: خود براى او فرستادن

يى از آن را به هزار  دهيم، جبه را به ما بده. گفت هرگز، و به خدا سوگند كه قطعه هزار دينار به تو مى

و جبه دهم، و از قم بيرون رفت. برخى از مردم قم او را تعقيب كردند و راه را بر او بستند  دينار نمى

 را گرفتند.

او به قم برگشت و در آن باره گفتگو كرد. گفتند: راهى براى پس دادن جبه نيست ولى اگر 

 يى از آن جبه هم به من بدهيد. خواهى اين هزار دينار آماده است. گفت: قطعه مى

 1 يى از آن و هزار دينار به او دادند. پذيرفتند، قطعه

اند: پس از آنکه فرمان واليتعهدى على بن موسى )ع(  دو گفته( ياسر خادم و ريان بن صلت هر 2) 

صادر شد، عيد فرا رسيد. مأمون پيام داد كه ايشان سوار شوند و به نمازگاه بروند و با مردم نماز عيد 

بگزارند و خطبه بخوانند. امام رضا )ع( پيام داد: تو خود از شرايط ميان من و تو آگاهى. مرا از 

 ردم معاف دار.نمازگزاردن با م

خواهم دلهاى مردم آرام گيرد و فضل ترا بشناسند. و همچنان ميان ايشان پيام رد و  مأمون پيام داد: مى

كرد، امام رضا )ع( پيام داد: اگر مرا از اين كار  شد و چون مأمون در اين مورد پا فشارى مى بدل مى

روم كه رسول خدا  ان گونه به نماز مىدارى، من هم دارم و اگر مرا معاف نمى معاف دارى خوشتر مى

خواهى انجام بده، و به فرماندهان  رفتند. مأمون گفت: هر گونه كه مى )ص( و امير المؤمنين )ع( مى

 ها و راهها نشسته و و مردم دستور داد صبح زود بر در خانه امام رضا باشند. گويد مردم هم در كوچه

زنان و كودكان هم بر پشت بامها جمع شده بودند.  منتظر بيرون آمدن ايشان از خانه بودند و

فرماندهان و نظاميان همگى سواره بر در خانه ايشان جمع شده بودند. چون خورشيد دميد، على بن 

اش و  يى بر سر بست كه يك سر آن بر سينه موسى )ع( غسل كرد و جامه پوشيد و عمامه سپيد پنبه

و عطر بکار برده و بر دست خود عصايى گرفته بود و  سر ديگر بر دوشش آويخته بود، و بوى خوش

به خدمتکاران و اطرافيان خويش هم فرمود همان گونه رفتار كنند. على بن موسى )ع( در حالى كه پا 
                                                 

، تهران، گرفته شده 1377ارشاد مفيد، چاپ  293تا  290اين مطالب بدون توضيحى كه در باره بيت اول قصيده دعبل داده شده، از صفحات  .1

 است. م.
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يى كه بر تن داشت با كمربند  هاى شلوار خويش را تا نيمه ساق پا باال زده و جامه برهنه بود و پاچه

د و اندكى پياده رفت و سر بر آسمان بلند كرد و تکبير گفت و همراهانش استوار بسته بود، بيرون آم

همراه او تکبير گفتند. و چون با اين حال بيرون آمد و بر در خانه ايستاد، همين كه فرماندهان و 

سپاهيان او را باين حال ديدند همگان خود را از اسبها به زير افکندند و بهتر از همه كسانى بودند كه 

هاى خود را زودتر ببرند و پا برهنه  خود كاردى داشتند كه بتوانند بندهاى كفش و چکمه همراه

شوند. گويد حضرت رضا بر در خانه كه رسيد باز تکبير گفت و همه مردم با او تکبير گفتند و چنان 

يه و دهند و تمام شهر مرو سرا پا گر شد كه پنداشتيم آسمان و در و ديوار هم پاسخ تکبير او را مى

 تکبير و فرياد شد، كه آن حضرت را به آن حال ديدند و بانگ تکبير او را شنيدند.

اين خبر به مأمون رسيد. فضل بن سهل ذو الرياستين به او گفت: اگر رضا با اين حال به نمازگاه رسد 

ردد. اش خواهند شد كه بر همه ما بيم جان خواهد بود. به او پيام بفرست تا برگ مردم چنان شيفته

ايم و دوست  ات گذاشته مأمون پيام فرستاد كه گويا ما ترا به زحمت انداخته و كار سنگينى را بر عهده

نداريم براى تو مايه زحمتى باشد. برگرد و كسى با مردم به همان شيوه سابق نماز خواهد گزارد. على 

ت و در آن روز كار بن موسى )ع( كفش خود را خواست و پوشيد و بر مركب خود سوار شد و برگش

 1 مردم مختل شد و نماز آنان نظم پيدا نکرد.

: چون مأمون آهنگ بيرون آمدن از خراسان كرد كه به بغداد رود همراه فضل  2گويد ( ياسر مى1) 

بوديم. در يکى از منازل  بن سهل ذو الرياستين حركت كرد. ما هم همراه على بن موسى الرضا )ع(

براى برادرش فضل رسيد كه نوشته بود: من در وقايع اين سال و محاسبات يى از حسن بن سهل  نامه

يى، سوزش آهن )تيغ( و سوزش گرما )آتش( را  نجومى چنين ديدم كه تو در فالن ماه روز چهارشنبه

بينم كه تو و امير المؤمنين و رضا در آن روز به حمام برويد  با هم خواهى چشيد و چنين مصلحت مى

ا خون بر بدنت جارى شود و نحوست آن را بزدايد. ذو الرياستين اين موضوع را و خون بگيريد ت

براى مأمون نوشت و تقاضا كرد كه او از حضرت رضا هم چنين تقاضايى كند. مأمون براى امام رضا 

                                                 
 1377، چاپ 293قمرى، قم، و ارشاد مفيد، ص  1377، چاپ 2، ج 150موضوع نماز عيد به همين صورت در كتاب عيون اخبار الرضا، ص  .1

 قمرى، تهران، آمده است. م.
، و رجال 491ياسر از خدمتگزاران مورد اعتماد است كه در كتب رجال هم مکرر از او نام برده شده است. رك. به: اختيار معرفة الرجال، ص  .2

 . م.315نجاشى، ص 
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)ع( نوشت. ايشان پاسخ دادند كه من فردا به حمام نخواهم آمد. مأمون بار ديگر رقعه فرستاد و امام 

روم، زيرا ديشب پيامبر )ص( را در خواب ديدم كه به من  ( نوشت: من فردا به حمام نمىرضا )ع

بينم كه به حمام رويد.  فرمودند اى على! فردا به حمام مرو و من براى تو و فضل هم مصلحت نمى

گويى و رسول خدا )ص( راست فرموده است. من هم حمام  مأمون نوشت: اى ابو الحسن! راست مى

 فت و فضل خود داناتر است.نخواهم ر

گويد: چون آن روز به غروب پيوست و خورشيد از نظر ناپديد شد، امام رضا )ع( به ما  ( ياسر مى1) 

 بريم. آيد به خدا پناه مى فرمود بگوييد از شر آنچه در امشب فرو مى

بر پشت گفت و چون نماز صبح را گزارد، به من فرمود:  و آن حضرت خود همواره اين سخن را مى

 شنوى؟ بينى و مى بام برو و بنگر و گوش بده كه آيا چيزى مى

شد، ولى چيزى نفهميدم، تا آنکه  چون باالى بام رفتم، صداى شيونى شنيدم كه لحظه به لحظه بيشتر مى

گفت: اى سرور من، اى ابو  ناگاه مأمون از درى كه از خانه او به خانه امام رضا بود درآمد و مى

در مرگ فضل پاداش دهد. او به حمام رفته است و گروهى با شمشير به حمام  الحسن! خدايت

اند كه يکى از ايشان ابن ذى القلمين پسر خاله  اند و از آن گروه سه تن را گرفته درآمده، او را كشته

 گويد: فضل است. ياسر مى

آمدند و گفتند او فضل فرماندهان و سوارانى كه در زمره سپاهيان فضل بودند بر در خانه مأمون گرد 

كنيم و آتش آوردند كه خانه را آتش زنند.  را غافلگير كرده است و گفتند از او خون خواهى مى

دانى پيش اين قوم برو و با مدارا ايشان را پراكنده كن.  مأمون گفت: اى سرور من! اگر صالح مى

 فرمود آرى. سوار شد و به من هم فرمود:

سوار شدم و چون بر در خانه رسيد به مردم كه ازدحام كرده بودند، با اى ياسر! سوار شو. من هم 

پراكنده شدند و به هر كس كه   دست خود اشاره فرمود كه پراكنده شويد و به خدا سوگند مردم

 1 اشاره فرمود دوان دوان پى كار خويش رفت.

كه از كجاست؟ فرمود: ( از امام رضا )ع( در باره ذو الفقار كه شمشير رسول خداست پرسيدند 1) 

 شمشيرى است كه جبريل آن را از آسمان آورده است، و با نقره آراسته بود و پيش من است.

                                                 
، و ارشاد مفيد، آمده است. براى اطالع بيشتر در مورد اين دسيسه مأمون به الفخرى ابن طقطقى، 2، ج 163اين موضوع در عيون اخبار الرضا، ص  .1

، ترجمه آن به قلم دانشمند گرامى آقاى محمد وحيد گلپايگانى و به تاريخ گزيده حمد اللَّه مستوفى، چاپ آقاى دكتر عبد الحسين نوايى، 302ص 

 مراجعه فرماييد. م.
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گويد: چون امام رضا )ع( واليتعهدى را به زور پذيرفت، ديدم كه دست بر آسمان  ( ياسر مى2) 

ام. خدايا!  و درماندهدانى كه من مجبور  گويد: پروردگارا! تو خود مى افراشت و شنيدم كه چنين مى

مرا بر اين كار مگير، همچنان كه بنده و پيامبر خود يوسف )ع( را چون وليعهد مصر شد مؤاخذه 

 1 نفرمودى.

گويد: هرگز نديدم كه از امام رضا )ع( چيزى پرسيده شود و او نداند و از  ( ابراهيم بن عباس مى3) 

بسيار آگاه بود و مأمون با پرسيدن هر چيز او را ام و از هر چيز تا روزگار خويش  او داناتر نديده

داد، تمثيل به آيات قرآنى بود و  داد و بيشترين گفتار او و پاسخهايى كه مى آزمود و او پاسخ مى مى

توانم قرآن را در كمتر  فرمود: اگر بخواهم مى كرد و مى معموال هر سه روز يك دور قرآن تالوت مى

انديشم كه در چه موضوعى  اش مى رسم مگر اينکه در باره يى نمى يچ آيهاز سه روز دور كنم، ولى به ه

كنم. گفته شده است  و هنگامى نازل شده است و به اين جهت هر سه روز يك بار آن را تمام مى

مأمون به منبر رفت كه با على بن موسى الرضا بيعت شود و گفت: اى مردم! بيعت كردن با على بن 

و او على پسر موسى پسر جعفر پسر محمد پسر على پسر حسين پسر على است موسى الرضا فرا رسيد 

شان باد و به خدا سوگند اگر اين نامها بر كر و الل خوانده شود ممکن  كه درودهاى خداوند بر همه

 2 است به فرمان خداوند متعال همگى شفا يابند.

  آن حضرت شهادتچگونگى 

در حالى كه برابر حضرت رضا ايستاده بودم، به من فرمود:  روزى 3 گويد: ( ابو الصلت هروى مى2) 

گوشه آن براى من مشتى خاك ر هارون در آن است برو و از چهاراى ابا صلت! داخل اين بقعه كه گو

بردار و بياور. من رفتم و آوردم و چون مقابل ايشان رسيدم، فرمودند بده ببينم. من نخست خاكى را 

ست برداشته بودم دادم. آن را گرفت و بو كرد و ريخت و فرمود: اينجا را كه از آن سو كه در بقعه ا

شود كه هيچ يك از كلنگهاى خراسان اگر همه را  شروع به كندن خواهند كرد ولى سنگى ظاهر مى

 تواند آن سنگ را از ريشه بيرون آورد. هم جمع كنند در آن كار نخواهد كرد و نمى

                                                 
 ، آمده است. م.49، ج 130ل از امالى صدوق در بحار، ص اين روايت به نق .1
 ، چاپ جديد، در امالى صدوق هم آمده است. م.49، ج 130، و به نقل از بحار االنوار، ص 2، ج 147در عيون اخبار الرضا، ص  .2
اعتماد و در تشيع خود سخت استوار است. رك. اش )ابو الصلت( معروف است، از رجال ثقه و مورد  عبد السالم بن صالح هروى، كه بيشتر به كنيه .3

 . م.4، ج 87به: مجمع الرجال قهپايى، ص 
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سپس گفت: ن برداشته بودم همين گونه فرمود.وباالى سر گور هارو باره مشت خاكى كه از پايين پادر

 آن مشت ديگر را بده )كه از پيش رو و جلو گور هارون بود( كه آن از تربت و خاك من است.

كنند. به آنان بگو به اندازه هفت پلکان  ( سپس فرمود: به زودى اينجا براى من گورى حفر مى3) 

گذارند( و اگر نپذيرفتند و  د )نوعى از گور كه باالى مرده لحد نمىگود كنند و براى من شق بسازن

گفتند بايد لحد بسازيم، به آنان بگو آن را به اندازه دو ذراع و يك وجب قرار دهند و خداوند هر 

دهد و پس از اينکه چنين كردند، تو در آن گور در  اندازه كه بخواهد آن را توسعه و گشايش مى

گويم بگو. از همان جا چندان آب  طوبتى خواهى ديد. اين سخن را كه به تو مىبخش باالى سر من ر

شود. اين نانى  شود و ماهيهاى كوچکى در آن ظاهر مى خواهد جوشيد كه تمام گور از آب انباشته مى

دهم براى آنان ريز كن و آن ماهيها آن را خواهند خورد و چون چيزى از نان باقى  را كه به تو مى

هاى كوچك را خواهد بلعيد و سپس از نظر ناپديد  هى بزرگى بيرون خواهد آمد و آن ماهىنماند ما

شود، و چون آن ماهى از نظر ناپديد شد دست خود را بر آن آب بگذار و اين سخن را كه به تو  مى

ماند و تمام اين كارها را در حضور  گويم بگو. آب فرو خواهد شد و هيچ چيز از آن باقى نمى مى

 ون انجام بده.مأم

)مأمون( خواهم  ( على بن موسى الرضا )ع( سپس فرمود: اى ابا صلت! من فردا پيش اين تبهکار4) 

رفت. اگر هنگامى كه از پيش او بيرون آمدم سر برهنه بودم با من سخن بگو، پاسخ ترا خواهم گفت 

 و اگر سرم پوشيده و عبا بر سر كشيده بودم با من سخن مگو.

گويد: فرداى آن روز امام رضا )ع( جامه خود را پوشيد و در محراب عبادت  لت مى( ابو الص1) 

خويش منتظر نشست. در اين هنگام غالم مأمون آمد و گفت: به حضور امير المؤمنين بياييد. امام رضا 

)ع( كفش و رداى خويش را پوشيد و به راه افتاد. من هم از پى او روان شدم. چون پيش مأمون 

ها نهاده بودند و در دست مأمون خوشه  ابر او سينى بزرگى از انگور و انواع ديگر ميوهرسيد، بر

انگورى بود كه قسمتى از آن را خورده بود و قسمتى ديگر باقى مانده بود. چون چشم مأمون به 

حضرت رضا افتاد از جاى برخاست و با او معانقه كرد و ميان دو چشمش را بوسيد و او را همراه خود 

شاند و همان خوشه را كه در دست داشت به ايشان داد و گفت: اى پسر رسول خدا! انگورى بهتر از ن

هاى بهشتى است. مأمون  ام. امام رضا فرمود: انگورهاى خوب فراوان است كه از ميوه اين نديده

 گفت: از همين انگور بخور.
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دارد، شايد در باره ما  دن آن باز مىيى نيست. چه چيزى ترا از خور فرمود: مرا معاف دار. گفت: چاره

كنى؟ و خوشه انگور را از دست ايشان گرفت و خود چند دانه  شك و ترديد دارى و ما را متهم مى

خورد و دوباره به دست امام رضا )ع( داد. ايشان سه دانه از آن خوشه خورد و آن را به زمين نهاد و 

 رويد؟ برخاست. مأمون گفت كجا مى

كه مرا فرستادى و در حالى كه سر خود را با رداء پوشانده بود بيرون آمد و من با گفت همان جا 

ايشان سخنى نگفتم تا داخل حجره خود شد و دستور فرمود در بسته شود و بر بستر خويش بياراميد. 

من اندوهگين و پژمرده ميان صحن خانه ايستاده بودم و در همان حال نوجوانى بسيار خوش چهره كه 

تر مردم به على بن موسى الرضا بود وارد خانه شد. به سوى او دويدم  ى موهاى كمى مجعد و شبيهدارا

 و گفتم:

چگونه و از كجا وارد اين خانه شدى و حال آنکه در بسته است؟ فرمود: آن كسى كه در اين هنگام 

 مرا از مدينه به اينجا آورد، همان هم مرا وارد خانه كرد. گفتم: تو كيستى؟

: اى ابا صلت! من حجت خداوند بر توام. من محمد بن على هستم. سپس به سوى پدرش حركت گفت

 فرمود و داخل حجره شد و به من هم دستور داد وارد شوم.

همين كه چشم امام رضا )ع( بر او افتاد از جاى برخاست و او را در آغوش كشيد و بر سينه خود 

محمد بن على خود را روى  را كنار بستر خويش برد وچسباند و ميان دو چشمش را بوسيد. سپس او 

گفتند كه من  سينه پدر انداخت و شروع به بوسيدن او كرد و سخنانى آهسته با يك ديگر مى

فهميدم و بر گوشه لبهاى على بن موسى )ع( كفى ديدم سپيدتر از برف و محمد بن على )ع( را  نمى

ن جامه و سينه پدر برد و چيزى شبيه گنجشك از آن ديدم كه آن را با زبان خود ليسيد و دست ميا

 بيرون آورد و آن را بلعيد و در همين هنگام على بن موسى الرضا )ع( رحلت فرمود.

( ابو جعفر محمد بن على )ع( به من فرمود: اى ابا صلت! برخيز از انبار براى من تخته غسل و آب 1) 

 ه تخته غسل.بياور. گفتم: در خزانه و انبار نه آب است و ن

گويم باش. من وارد انبار شدم و ديدم در آن آب و تخته غسل  فرمود: در پى انجام آنچه به تو مى

آماده است. آوردم و شروع به دامن به كمر زدن و باال زدن آستينهاى خود كردم كه او را در غسل 

ا در اين كار يارى خواهد دادن يارى دهم. فرمود: نه، اى ابا صلت! فاصله بگير كه كسى غير از تو مر

يى را كه در آن كفن و حنوط  داد، و جسد را غسل داد و به من فرمود: به خزانه برو و صندوقچه
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يى )سبدى( را ديدم كه تا آن زمان آن را نديده بودم. آن را بردم.  ايشان است بياور. رفتم صندوقچه

فتم: پيش درودگرى بروم كه تابوتى آماده پدر را كفن كرد و نماز گزارد و فرمود: تابوت را بياور. گ

 سازد؟ فرمود: برخيز كه در خزانه و انبار تابوت هم هست. وارد انبار شدم.

تابوتى در آن ديدم كه مانندش را نديده بودم، آوردم. پس از آنکه بر جنازه نماز گزارد، آن را در 

ز گزارد. هنوز از نماز فارغ نشده تابوت نهاد و پاهاى جنازه را راست و كشيده كرد و دو ركعت نما

 بود كه تابوت به آسمان بر شد و از نظر ناپديد گرديد.

 خواهد. آيد و امام رضا را از من مى گفتم: اى پسر رسول خدا! هم اكنون مأمون مى

 گردد. چه بايد بکنيم؟ فرمود: اى ابا صلت! ساكت باش و آرام بگير. هم اكنون برمى

ر در خاور مرده و مدفون باشد و وصى او در باختر بميرد، مگر اينکه ارواح هيچ پيامبرى نيست كه اگ

شود. هنوز اين گفتگو تمام نشده بود كه تابوت بازگشت و على  و اجساد ايشان به يك ديگر ملحق مى

بن محمد )ع( برخاست و جنازه پدر را از تابوت بيرون آورد و بر بستر نهاد، آنچنان كه گويى اصال او 

ل نداده و كفن نکرده است، و فرمود: اكنون برخيز و در خانه را براى مأمون بگشاى و چون در را غس

گريست و  خانه را گشودم، ديدم مأمون همراه غالمان خود بر در خانه رسيد. او در حالى كه مى

هد زد: كه اى واى بر سرور من. دريغ كه شا كوبيد، فرياد مى گريبان چاك زده بود و بر سر خود مى

گفت: كارها را آماده كنيد، و دستور  مرگ تو گشتم. آنگاه وارد حجره شد و باال سر جسد نشست و

هايى كه حضرت رضا داده بود آشکار شد. يکى از غالمهاى  داد گور را حفر كردند و تمام نشانه

بر  مأمون گفت: مگر شما معتقد نيستى كه على بن موسى امام و پيشوا است؟ گفت آرى. گفت: بنا

اين امام را بايد باال سر و جلو گور هارون دفن كرد. مأمون دستور داد همان جا و در قبله گور هارون 

قبر حفر كنند. من گفتم: به من دستور داده است كه به اندازه هفت پله حفر شود و با شيوه شق دفن 

 گويد انجام دهيد، غير از شق. شود. مأمون گفت: آنچه ابو الصلت مى

ها را ديد،  ها و پديد آمدن آب و ماهيها و ديگر نشانه راى او لحد آماده كنيد و چون آن نشانهبلکه ب

داد و اكنون پس از مرگ هم  گفت: رضا )ع( همواره آيات خود را در زندگى خويش به ما نشان مى

 دهد. يکى از وزيران او كه حاضر بود گفت: آيا دانستى كه رضا )ع( چه آيات خود را نشان مى

 چيزى را براى تو بيان كرده است؟
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گفت نه. گفت: به شما خبر داده است كه اين پادشاهى شما با همه طول مدت و بسيارى شمار شما 

چون اين ماهيان كوچك است و چون مرگ شما فرا رسد و پادشاهى شما بخواهد از ميان برود، 

ا را نابود خواهد كرد. گفت راست گرداند كه همه شم میخداوند متعال مردى از ما را بر شما چيره 

 گفتى.

گفتم: به خدا سوگند كه  ( آنگاه مأمون به من گفت: اى ابا صلت! سخنى را كه گفتى به من بياموز.1) 

مرا به زندان انداختند تورداد امام رضا را دفن كردند وگفتم. دس هم اكنون فراموش كردم و راست مى

م و خداوند متعال را به خت شد. شبى بيدار ماندم و دعا كرديك سال در زندان بودم و زندان بر من س

آل محمد)ص( سوگند دادم و مسألت كردم كه به حق ايشان گشايشى در كار من فراهم آورد. محمد و

 هنوز دعاى من تمام نشده بود كه ابو جعفر محمد بن على )ع( داخل زندان آمد و فرمود:

: آرى به خدا سوگند. فرمود برخيز، و با دست خود به ات تنگ شده است؟ گفتم اى ابا صلت! سينه

غل و زنجير من زد و همه را گشود و دست مرا گرفت و از آن زندان بيرون آورد. نگهبانان و پاسبانان 

ديدند و ياراى سخن گفتن نداشتند و چون از در زندان بيرون آمدم فرمود: در پناه خدا و  مرا مى

بدان كه از اين پس نه ديگر تو به مأمون خواهى رسيد و نه هرگز عنايات خاصه پروردگار برو و 

 1 ام. گويد: و من تاكنون با مأمون رويارو نشده رسد. ابو الصلت مى میمأمون به تو 

 گويد: در كتاب ارشاد چنين مى 2( شيخ مفيد ابو عبد اهلل محمد كه خدايش رحمت كناد1)

داد و كارهاى  داد و از خداى عز و جل بيم مى ندرز مىعلى بن موسى )ع( در خلوت مأمون را بسيار ا

 شمرد. كرد و زشت مى داد تقبيح مى خالفى را كه انجام مى

پذيرفت و در باطن از اين موضوع ناراحت بود و وجود آن حضرت را بر  مأمون در ظاهر از او مى

مشغول وضو  كرد. روزى امام رضا )ع( پيش مأمون آمد و ديد خود گران و سنگين احساس مى

در عبادت و »ريزد. فرمود: اى امير مؤمنان!  میگرفتن است و براى وضو غالمش آب بر دستش 

. مأمون آن غالم را مرخص كرد و بقيه 3«پرستش خداى خود هيچ كس را شريك و انباز مگردان

 وضوى خود را شخصا انجام داد و اين هم موجب بيشتر شدن خشم و دلگيرى او شد.

                                                 
، ج 300و از آن و امالى صدوق در بحار االنوار، ص  242، ص 2اين روايت با همين تفصيل و بدون هيچ كم و بيشى در عيون اخبار الرضا، ج  .1

 ، چاپ جديد، آمده است. م.49
 كند. م. ه فتال منبع نقل قول خود را بيان مىاين نخستين بار است ك .2
 سوره هيجدهم )كهف( است. م. 110بخشى از آيه  .3
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مأمون خرده آمد، بر آنان نزد  ضا )ع( هر گاه از فضل و حسن پسران سهل سخن به ميان مى( امام ر2) 

داشت.  گوش دادن به سخنان ايشان باز مىداد و او را از به مأمون تذكر مىبديهاى آن دورا گرفت و مى

 آن حضرتگفتند كه اورا از مون سخنانى مىضد امام رضا پيش مأآن دومتوجه اين موضوع شدند وبر

دادند كه مردم متوجه على بن موسى هستند و اين كار را چندان ادامه  دور كنند و مأمون را بيم مى

 دادند كه انديشه مأمون را در مورد آن حضرت دگرگون كردند و تصميم به قتل ايشان گرفت.

 كرد. روزى على بن موسى الرضا )ع( با مأمون غذايى خورد و بيمار شد و مأمون هم تظاهر به بيمارى

گفته  كند كه مى ( محمد بن على بن حمزه از منصور بن بشير از برادرش عبد اهلل بن بشير نقل مى3) 

است: مأمون به من گفت ناخنهايت را مگير و بگذار بلند شود و بر اين موضوع هيچ كس را آگاه 

اين را به تمام مکن. چنان كردم پس از مدتى مرا خواست و چيزى شبيه تمر هندى به من داد و گفت: 

انگشتان و ناخنهاى خود بمال چنان كردم. آنگاه مرا به حال خود گذاشت و پيش امام رضا )ع( رفت و 

بحمد اهلل  گفت: حال شما چگونه است؟ فرمود: اميدوارم خوب باشم. مأمون گفت: من هم امروز

. مأمون خشمگين شد و اند؟ فرمود نه خوبم. آيا امروز كسى از دوستان و پرستاران به حضورت آمده

نياز بود. سپس مرا فرا  توان از آن بى بر غالمان خود بانگ زد كه هم اكنون آب انار بياوريد كه نمى

خواند و گفت: براى ما انار بياور. انار آوردم. گفت: به دست خودت آب آن را بگير. چنان كردم و 

 دو روز بيمار بود و رحلت فرمود. مأمون آن را به امام رضا نوشاند و همين موجب مرگ او شد و

گويد: همان دم كه مأمون بيرون رفت من به حضور امام رضا رسيدم. به من  ( ابو الصلت هروى مى1) 

 فرمود: اى ابو الصلت! كار خود را كردند و سپس شروع به توحيد و تمجيد خداوند كرد.

موسى الرضا )ع( انگور را دوست گفته است: على بن  ( از محمد بن جهم روايت شده است كه مى2) 

هاى آن قرار دادند و  داشت. مقدارى انگور گرفتند و سوزنهاى مسمومى را چند روزى در بن دانه مى

بيرون كشيدند. سپس آن را براى ايشان آوردند و آن حضرت اندكى هم بيمار بود و چون از آن 

 ترين زهرهاست. انگور خورد رحلت فرمود و گفتند كه اين نوع زهر از خطرناك

( و چون على بن موسى الرضا )ع( رحلت فرمود، مأمون يك شبانروز مرگ ايشان را پوشيده 3) 

داشت. آنگاه به محمد بن جعفر صادق و گروهى از خاندان ابو طالب كه آنجا بودند پيام داد بيايند و 

ز خود نشان داد و چون آمدند، خبر رحلت امام رضا را به ايشان داد و گريست و اندوه شديدى ا

جنازه را به ايشان نشان داد كه از لحاظ ظاهرى در جسد آثارى نبود و سپس خطاب به جسد گفت: اى 
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بينم. آرزومند بودم كه پيش از تو درگذرم، ولى  برادر! به من بسيار گران است كه ترا در اين حال مى

و خود در حالى كه تابوت را  خداوند نخواست. سپس دستور به غسل دادن و حنوط و كفن كردن داد

كشيد بيرون آمد و جنازه را همان جايى كه امروز مدفون است آورد و به خاك سپرد.  بر دوش مى

آنجا خانه حميد بن قحطبه و در قريه سناباد است كه فاصله آن تا نوقان به اندازه صد ارس است و از 

بن موسى كه در قبله و جلو گور  الرشيد و گور ابو الحسن على -توابع طوس است. گور هارون

 هارون قرار دارد آنجاست. اينها مطالبى است كه شيخ مفيد در كتاب ارشاد آورده است.

شود و  يى از تن من در سرزمين خراسان به خاك سپرده مى اند: به زودى پاره ( پيامبر )ص( فرموده4) 

را براى او واجب و جسدش را بر   تكند مگر اينکه خداى عز و جل بهش هيچ مؤمنى او را زيارت نمى

 1 فرمايد. آتش حرام مى

اى است كه بر آن روزگارى خواهد آمد كه  ( امام رضا فرموده است: همانا در خراسان بقعه1) 

آيند و فوجى ديگر به  شود. همواره فوجى از ايشان از آسمان فرو مى جايگاه آمد و شد فرشتگان مى

ه در صور )شيپور( دميده شود )رستاخيز(. به ايشان گفته شد: آن شوند، تا هنگامى ك آسمان بر مى

كدام سرزمين است؟ فرمود: در سرزمين طوس است و به خدا سوگند باغى از باغهاى بهشت است. هر 

كس مرا در آن بقعه زيارت كند همچون كسى است كه رسول خدا را زيارت كرده است و خداى 

نويسد و من و نياكانم روز  زار عمره پذيرفته شده براى او مىمتعال در قبال آن ثواب هزار حج و ه

 2 رستاخيز شفيعان او خواهيم بود.

( امام رضا )ع( فرموده است: به خدا سوگند، هيچ كس از ما جز شهيد و كشته شده نيست. گفته 2) 

ا زهر كشد؟ فرمود: بدترين خلق خدا در روزگار من مرا ب شد: اى پسر رسول خدا! چه كسى ترا مى

سپارد. همانا هر كس مرا در  يى تنگ در سرزمين غربت مرا به خاك مى خواهد كشت و سپس در خانه

غربت من زيارت كند، خداوند براى او پاداش صد هزار شهيد و صد هزار صديق و صد هزار حاج و 

ايگزين شود و در درجات باالى بهشت ج نويسد و در زمره ما محشور مى معتمر و صد هزار مجاهد مى

 3 شود. مى

                                                 
 ، چاپ اسالميه، تهران، آمده است. م.62و امالى صدوق، ص  2، ج 255در عيون اخبار الرضا، ص  .1
 ، قم، با ذكر اسناد آمده است. م.1477، چاپ 2، ج 255در عيون اخبار الرضا، ص  .2
 ، آمده است. م.2، ج 256ر عيون، ص د .3
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)ع( خواندم كه به شيعيان يى به خط امام على بن موسى الرضا : نامهميگويد( احمد بن محمد بزنطى 3) 

من ابالغ كن كه زيارت من در پيشگاه خداوند معادل هزار حج است. به امام جواد گفتم: معادل با هزار 

 1 او باشد، هزار هزار حج است. حج؟! فرمود: آرى، به خدا سوگند براى هر كس كه عارف به حق

گويد به امام رضا )ع( گفتم: اى پسر رسول خدا! در خواب ديدم كه  ( مردى از اهالى خراسان مى4) 

در زمين شما به خاك سپرده شود و   پيامبر )ص( به من فرمودند: چگونه خواهيد بود وقتى پاره تن من

خاك شما پنهان شود؟ امام رضا فرمود: من در  بخواهيد از امانت من نگهدارى كنيد و ستاره من در

شوم و من پاره تن پيامبرتان هستم و من آن ستاره و آن امانتم. هر كس مرا  سرزمين شما دفن مى

زيارت كند و حق من را بشناسد و فرمانبردارى مرا براى خود الزم بداند، من و نياكانم روز رستاخيز 

امت شفيع او باشيم رستگار است، هر چند بر او گناه جن و شفيع او خواهيم بود و هر كس ما در قي

انس باشد. و پدرم از قول پدر بزرگم از پدرش برايم حديث كرد كه رسول خدا )ص( فرموده است: 

تواند به شکل من ممثل شود و به  هر كس مرا در خواب ببيند خودم را ديده است، زيرا شيطان نمى

آيد و رؤياى راست يك جزء از هفتاد  شيعيان ايشان هم در نمىشکل هيچ يك از جانشينان من هم و 

 2 جزء پيامبرى است.

آيد كه نامش نام امير المؤمنين  ( امام صادق )ع( فرموده است: پسرى از پسرم موسى به وجود مى1) 

شود. او در آن سرزمين با زهر كشته  میعلى )ع( است و در سرزمين طوس كه در خراسان است دفن 

 شود. و در غربت به خاك سپرده مى شود مى

دهد  هر كس او را در حالى كه آشناى به حق او باشد زيارت كند خداوند پاداش كسانى را به او مى

 3 كه پيش از فتح مکه بذل مال و جهاد كرده باشد.

 يى از تن من در خراسان دفن خواهد شد. اند: به زودى پاره ( پيامبر )ص( فرموده2) 

زدايد و هيچ گنهکارى آن را  كند مگر اينکه خداوند اندوهش را مى آن را زيارت نمى هيچ اندوهگينى

 4 آمرزد. كند مگر اينکه خداوند گناهانش را مى زيارت نمى

                                                 
 ، آمده است. م.2، ج 257، چاپ مکتبة الصدوق و در عيون اخبار الرضا، ص 123در ثواب االعمال، ص  .1
 امالى صدوق آمده است. م. 64در همان صفحه و جلد عيون اخبار الرضا و صفحه  .2
 بحار االنوار چاپ جديد آمده است. م. 102د جل 43تا  34از خصال و امالى و عيون اخبار الرضا در صفحات  .3
 بحار االنوار چاپ جديد آمده است. م. 102جلد  43تا  34از خصال و امالى و عيون اخبار الرضا در صفحات  .4
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كند مگر  ( امام رضا فرموده است: هيچ يك از اولياى من كه آشنا به حق من باشد مرا زيارت نمى3) 

 كنم. اينکه روز قيامت در مورد او شفاعت مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: مردى از فرزندزادگان من در زمين خراسان با ستم به زهر 4) 

 شود. نامش نام من و نام پدرش موسى )ع( است. كشته مى

آمرزد، هر  اش را مى هر آينه هر كس او را در غربتش زيارت كند خداوند گناهان گذشته و آينده

 هاى باران و برگ درختان باشد. انهچند به شمار ستارگان و د

براى او در  ( امام موسى بن جعفر )ع( فرموده است: هر كس مرقد پسرم على را زيارت كند5) 

گويد: پرسيدم هفتاد حج  پيشگاه خداوند معادل پاداش هفتاد حج پذيرفته است. راوى روايت مى

ار حج؟! فرمود: آرى و چه بسيار حج پذيرفته؟! فرمود: آرى بلکه هفتاد هزار حج. پرسيدم هفتاد هز

كه پذيرفته نيست. هر كس او را زيارت كند و شبى را كنار مرقدش بگذراند همچون كسى است كه 

خدا را در عرش او زيارت كرده باشد. گفتم: مثل كسى كه خدا را در عرش زيارت كرده باشد؟! 

 فرمود:

ن و چهار تن از مؤخران بر گرد عرش خدايند. رسد، چهار تن از پيشينيا آرى، چون روز قيامت فرا مى

چهار تن پيشينيان عبارتند از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السالم و چهار تن از مؤخران 

شود و زايران قبور  يى كشيده مى عبارتند از محمد و على و حسن و حسين عليهم السالم. سپس رشته

. ابن 1تر، زايران مرقد پسرم على هستند  تر و نزديك لند درجهنشينند. از همه ايشان ب امامان با ما مى

گويد: معنى آنکه همچون كسى است كه خدا را در عرش زيارت  بابويه كه رحمت خدا بر او باد مى

كند اضافه تشريفى است، مثل خانه خدا، نه اينکه خداوند را به مکانى نسبت دهند كه خداى از اين 

 موضوع سخت برتر است.

امام محمد بن على جواد )ع( فرموده است: هر كس مرقد پدرم را در طوس زيارت كند خداوند  (1) 

آمرزد و چون روز قيامت فرا رسد براى او كنار منبر رسول خدا  اش را مى گناهان گذشته و آينده

 شود تا حساب بندگان بررسى و تمام شود. جايى معين مى

در سرزمين خراسان در شهرى كه نامش طوس است كشته  ( امام صادق )ع( فرموده است: نوه من2) 

شود. هر كس در حالى كه عارف به حق او باشد او را زيارت كند، خودم روز قيامت دستش را  مى
                                                 

 بحار االنوار چاپ جديد آمده است. م. 102جلد  43تا  34از خصال و امالى و عيون اخبار الرضا در صفحات  .1
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آورم، هر چند از اهل گناهان كبيره باشد. گفتم: قربانت گردم، عارف  گيرم و او را به بهشت در مى مى

 بودن به حق او چگونه است؟

اينکه بداند او امام واجب االطاعه است، غريب و شهيد است و هر كس او را در حالى كه فرمود: 

عارف به حق او باشد زيارت كند، خداى عز و جل پاداش هفتاد شهيد از شهيدانى را كه در ركاب 

 كند. اند به او عنايت مى رسول خدا به شهادت رسيده

با دورى جايگاهم زيارت كند، روز رستاخيز در ( امام رضا )ع( خود فرموده است: هر كس مرا 3) 

هاى عمل به چپ و راست داده  آيم تا از ترس و بيم رهايش سازم، آنگاه كه نامه سه جا به يارى او مى

 شود، و كنار پل صراط و كنار ميزان. مى

م كه كسى از مرد گويد: موسى بن جعفر )ع( به من فرمود: آيا اطالع دارى ( هشام بن احمر مى4) 

مغرب آمده باشد؟ گفتم نه. فرمود: چرا، مردى از مغرب به مدينه آمده است. بيا با هم برويم. سوار 

شد و من هم همراه آن حضرت سوار شدم. وقتى پيش آن مرد رسيديم معلوم شد از مردم مغرب است 

 و با او چند كنيز و برده است.

فرمود  نيز را نشان داد كه موسى بن جعفر مىبه او گفتم: كنيزان خود را عرضه دار. او به ما هفت ك

نه. سپس گفت: اگر كنيز ديگرى هم دارى نشان بده. گفت: فقط يك دوشيزه ديگر پيش من باقى 

مانده كه بيمار است. امام كاظم )ع( فرمود: براى تو چه مانعى دارد كه آن را به ما نشان بدهى؟ او 

ا فرستاد و فرمود: به او بگو آن دوشيزه بيمار را به نپذيرفت و امام )ع( برگشت. فرداى آن روز مر

خواهى بفروشى و هر چه گفت بپذير و بگو خريدم. من پيش آن فروشنده رفتم. گفت: آن  چند مى

دوشيزه از تو باشد، ولى به من بگو مردى كه ديروز همراه تو بود كيست؟ گفتم: مردى از بنى هاشم 

دهم كه من  ؟ گفتم: اطالع بيشترى ندارم. گفت: به تو خبر مىاست. پرسيد از كدام خاندان بنى هاشم

 مراكش( خريدم. -اين دوشيزه را از دورترين نقطه مغرب )اندلس

 زنى از اهل كتاب مرا ديد و پرسيد: اين كنيزك كه همراه تو است براى چيست؟ گفتم:

ه چنين مقدر است كه ام. گفت: سزاوار نيست كه اين دوشيزه پيش تو باشد. بلک براى خودم خريده

بايد نزد بهترين مردم زمين باشد و پس از اندك مدتى كه پيش او باشد پسرى خواهد زاييد كه در 

 خاور و باختر زمين چنان پسرى متولد نخواهد شد.
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آن دوشيزه پس از اندكى كه در منزل امام كاظم )ع( بود، براى ايشان حضرت رضا )ع( را زاييد. نام 

 بوده است. 2بود و هم گفته شده كه از ساكنان نوبه 1نين يا خيزران مريسىاين بانو ام الب

( تولد حضرت رضا )ع( روز جمعه يا پنجشنبه يازدهم ذى قعده سال يك صد و چهل و هشت 1) 

يى از ماه رمضان سال دويست و سه بوده و  هجرى در مدينه بوده است و رحلت ايشان در روز جمعه

 3 پنجاه و پنج سال بوده است و مدت امامت ايشان بيست سال است.در آن هنگام عمر ايشان 

 ( دعبل بن على خزاعى در قم اين ابيات را در مقتل و مرثيه امام رضا )ع( سروده است:1)

گيرى از دين هستى برو در طوس و مقيم كنار مرقد آن شخص پاكيزه شو. دو  اگر نيازمند به بهره» 

ه است، قبر بهترين همه مردم و قبر بدترين همه مردم، و اين خود از گور در طوس كنار هم قرار گرفت

برد و براى پاك و پاكيزه در اين  عبرتهاست. پليدى از نزديك بودن به پاكى و طهارت سودى نمى

كار زيانى نيست. هيهات كه هر كس گرو چيزى است كه به دست آورده است. دستهاى او براى 

 4 «اهى بگير يا رها كن.خو اوست )نعمتهايش( هر چه مى

و »به اين بيت رسيد كه « مدارس آيات»ام كه چون دعبل بن على در قصيده  ( ضمن گفتگو شنيده2) 

 امام رضا فرمود:...« مرقدى در بغداد از شخص پاك و پاكيزه 

 «و قبر بطوس يا لها من مصيبة             الحّت على االحشاء بالزفرات»          

 چند در قصيده دعبل ثبت شده و آمده است از امام رضا )ع( است. و اين بيت هر

به من گفته شد تو در »  5( حسن بن هانى در مدح على بن موسى الرضا )ع( چنين سروده است: 3) 

انواع سخن ميان همه مردم يکتايى. گوهر بديع سخن براى تو و از آن تو است كه در دست هر كس 

اى؟  را مدح پسر موسى را با همه صفات پسنديده كه در اوست رها كردهبارد. چ آن را بچيند گهر مى

 «توانم به مدح امامى كه جبريل خدمتکار پدرش بوده است راه يابم. گفتم: نمى

                                                 
 ، چاپ مصر. م.8، ج 40يى از سودان. رك. به: معجم البلدان، ص  ، جزيرهمنسوب به مريسة .1
 ، چاپ مصر. م.8، ج 323يى در جنوب مصر )سودان(. رك. به: معجم البلدان، ص  سرزمين گسترده .2
تا  1مجلسى در صفحات  براى اطالع بيشتر در مورد زاد روز و روز رحلت حضرت رضا و اقوالى كه آمده است به بحث مستوفاى مرحوم عالمه .3

 بحار، چاپ جديد مراجعه فرماييد. م. 49جلد  11
 همان جلد بحار هم آمده است. م. 323از اين قصيده دعبل در امالى مفيد و امالى ابن الشيخ، بيست و دو بيت آمده است و در صفحه  .4
ن ابيات و چهار بيت ديگر در مدح حضرت رضا از همين شاعر در اي منظور از حسن بن هانى، ابو نواس شاعر بزرگ قرن دوم و سوم هجرى است. .5

 ، آمده است. م.2، ج 143كتاب عيون اخبار الرضاى صدوق، ص 
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چگونه زيارت گور پسر حرب و گور » چنين سروده است:  1( شيخ امام على بن احمد فنجکردى 4) 

 حفص و يحيى بن يحيى جايز است.

او كه زاده بتول و نواده رسول و نوه ابو  2زيارت مرقد امام على بن موسى الرضا روا باشد؟ چرا نبايد

و پروردگار آسمان آزرم  الحسن مرتضى است. اى پايبند هواى نفس! آيا از خداوند صاحب عرش

 «دارم. تو( بر نمىروز رستاخيز دست از دامن تو )سر بر من سرزنش مکن وبا كوچکى بمير.كنى؟ نمى

 جلس بیست و ششم در امامت و مناقب ابو جعفر محمد بن على الجواد )ع(م

( پس از ابو الحسن على بن موسى الرضا )ع( پسرش ابو جعفر محمد بن على )ع( امام است، به 2) 

 سبب نص پدرش و اشاره آن حضرت و اعتبار داليلى كه قبال بيان شد.

 گويد: ى صنعانى مىالقاب ابو جعفر )ع( مرتضى و منتجب است. ابو يحي

 حضور امام رضا )ع( بودم. پسرش ابو جعفر را كه كوچك بود به حضورش آوردند.

 3 تر از او متولد نشده است. فرمود: اين كودك، كودكى است كه براى شيعيان ما پر بركت

( روايت شده است كه كسى به ابو الحسن على بن موسى )ع( گفت: اى سرور من! اگر اتفاقى 3) 

يد به چه كسى بايد مراجعه كرد؟ فرمود: به پسرم ابو جعفر. كسى كه پرسيده بود سن امام پيش آ

دانست. على بن موسى )ع( فرمود: خداوند عيسى بن مريم )ع( را  جواد را براى اين موضوع كم مى

 4يى قرار داد و سن او از سن ابو جعفر )ع( كمتر بود. پيامبر و فرستاده خويش و صاحب شريعت تازه

گويد: به امام رضا )ع( گفتم: پيش از آنکه خداوند متعال ابو جعفر را به شما  ( صفوان بن يحيى مى1)

 واهد فرمود و ـرمودى كه خداوند به من پسرى ارزانى خـف رسيديم و مىـپ عنايت فرمايد، از شما مى

                                                 
هجرى است، يعنى پنج سال  513و درگذشته  433اين شخص از بزرگان علماى شيعى معاصر با فتال است. معروف به شيخ االفاضل بوده، متولد  .1

يى كه از اشعار انتخاب كرده به تاج االشعار موسوم است و كتاب  نده بوده است. شاعر و اديب و ديوان شعرش يا گزيدهپس از كشته شدن فتال ز

 ديگرى به نام سلوة الشيعه دارد. براى اطالع بيشتر، رك.

مذهب الجعفريه، مرحوم حاج شيخ جلد اول فوائد الرضويه فی احوال علماء ال 267، و صفحه 7، ج 27به: عمر رضا كحّاله، معجم المؤلفين، ص 

 عباس قمى. م.
 گويد: شود و در همان قرن ششم خاقانى چنين مى اند ديده مى نظير اين ابيات در اشعار شاعران بزرگ فارسى زبان كه شيعه هم نبوده .2

غيانست شايد ار بر ره طغيان شدنم روضه پاك رضا ديدن اگر ط« »فايده بينم رى و من فيدنشين كه سوى كعبه ايمان شدنم نگذارند فيد بى» 

 شمسى. م. 1336ديوان خاقانى، چاپ آقاى محمد عباسى، امير كبير،  135تا  133براى اطالع بيشتر رك. به: صفحات « نگذارند
 ، تهران، آمده است. م.1377، چاپ 299با ذكر سلسله سند در ارشاد، ص  .3
 ارشاد مفيد آمده است. 299، و در صفحه 1، ج 322ه تعالى عليه، ص با ذكر سلسله سند در كافى، كلينى رضوان اللَّ .4
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 خداوند چنين فرمود و چشم ما را روشن ساخت.

ولى اگر اين حادثه اتفاق افتاد به چه كسى بايد مراجعه كنم؟ با  خداوند مرگ ترا به من نشان ندهد،

 دست خود به ابو جعفر )ع( كه برابرش ايستاده بود اشاره فرمود. گفتم:

فدايت گردم، اين پسر سه ساله است. فرمود: اين موضوع براى او زيانى ندارد، زيرا عيسى )ع( در 

گويد: كسى كه در آن هنگام  میحيى بن حبيب زيارت كمتر از سه سالگى به امر نبوت قيام فرمود. ي

حضور امام رضا )ع( نشسته بوده است، براى من نقل كرد كه چون حاضران برخاستند، حضرت رضا 

فرمود: بياييد به ابو جعفر به امامت سالم دهيد و با او تجديد عهد كنيد، و چون رفتند روى به من 

 1 شد. د كه بدون اين كار هم قانع مىفرمود و گفت: خداوند مفضل را رحمت كنا

( روايت شده است كه مأمون به مناسبت آنچه از علم و فضل امام محمد بن على، آن هم در 2) 

يى رسيده است كه  ديد كه در علم و حکمت و ادب و كمال عقل به مرتبه كودكى، ديده بود و مى

ر خود ام الفضل را به همسرى ايشان داد اند شيفته ايشان شد و دخت هيچ يك از مشايخ روزگار نرسيده

داشت و در  مأمون امام محمد بن على )ع( را بسيار گرامى مى و همراه آن حضرت به مدينه فرستاد.

 كرد. بزرگداشت ايشان فراوان كوشش مى

گويد: چون مأمون خواست دختر خود را به همسرى امام جواد )ع( درآورد و  مى 2( ريان بن شبيب3) 

ترسيدند  نى عباس رسيد بر آنان دشوار آمد و اين كار را از مأمون ناخوش داشتند و مىخبر به ب

سرانجام آن هم چون كار امام رضا )ع( و به واليتعهدى منتهى شود. خويشاوندان نزديك مأمون جمع 

كه در دهيم  شدند و در اين كار رايزنى كردند و به او گفتند: اى امير المؤمنين! ترا به خدا سوگند مى

اين تصميم خود در مورد به همسرى دادن دخترت به ابن الرضا درنگ و تأمل كن كه ما بيم آن داريم 

عزتى  يى كه خداوند به ما عنايت فرموده است از دست بشود و كه با اين كار و به دست او پادشاهى

ما و ايشان چه در دانى كه ميان  را كه خداى بر ما پوشانده است از ما بگيرى، و خود به خوبى مى

دانى كه خليفگان پيش از تو ايشان را كوچك و از  گذشته و چه به تازگى چگونه بوده است و مى

داشتند و ما در اضطراب و تشويش رفتار تو با رضا بوديم تا آنکه خداوند اين مهم را  خود دور مى

ز ما فاصله گرفته است كفايت فرمود. اكنون خدا را خدا را كه ما را بار ديگر به اندوهى كه ا
                                                 

 در همان صفحه كافى و ارشاد آمده است. م. .1
 . م.118دايى معتصم و از راويان مقيم شهر قم و مورد اعتماد است، رك. به: رجال نجاشى، ص  .2
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نيندازى. راى و انديشه خود را از ابن الرضا باز دار و اين ازدواج را با كسى ديگر از افراد خاندان 

 خود كه براى اين كار شايسته باشد انجام بده.

( مأمون به آنان گفت: اما آنچه ميان شما و خاندان ابو طالب است گناه و سبب آن بر شماست كه 1) 

به آن قوم انصاف دهيد، از شما به خالفت سزاوارترند، و اما آنچه كسان پيش از من انجام  اگر نسبت

برم و به خدا سوگند  اند، قطع پيوستگى خويشاوندى بوده است و من از اين كار به خدا پناه مى داده

به خالفت  كه از رفتار خود نسبت به رضا و واليتعهدى او پشيمان نيستم و من از او خواسته بودم خود

قيام كند و من آن را از خويش جدا كنم و او نپذيرفت و فرمان الهى سرنوشتى بود كه مقدر شده 

بود. اما ابو جعفر محمد بن على را از اين جهت برگزيدم كه در دانش بر همه دانشمندان برترى دارد و 

و من اميدوارم كه  با آنکه سن او اندك است بر همگان پيش است و در اين باره چيز شگفتى است

شناسم آشکار كند، تا مردم بدانند كه رأى درست همان است كه  براى مردم آنچه را كه من از او مى

ام. آنان به مأمون گفتند: در باره اين نوجوان بر فرض كه مورد پسند تو باشد، كودكى  من انديشيده

ه تا ادب و فرهنگ و فقه بياموزد و داند. بنا بر اين مهلت بد است كه نه معرفتى دارد و نه فقه مى

 خواهى انجام بده. سپس هر چه مى

گوييد؟ من به اين جوانمرد از شما آشناترم. دانش اين  ( مأمون به آنان گفت: واى بر شما! چه مى2) 

فرمايد و همواره نياكان او در علم دين و ادب  خاندان از جانب خداى متعال است و او به آنان الهام مى

خواهيد، ابو جعفر را بيازماييد  اند و اگر مى نياز بوده رسند بى يايى كه هيچ گاه به حد كمال نمىاز رعا

تا براى شما آنچه را گفتم روشن سازد. آنان به مأمون گفتند: اى امير مؤمنان! به آزمايش او براى خود 

حضور تو از او چيزى در  و تو خرسنديم. اكنون ميان ما و او را رها كن تا ما كسى را بگماريم كه در

مورد فقه و شريعت بپرسد. اگر پاسخ درست گفت، اعتراضى در كار او نخواهد بود و استوارى 

و اگر از پاسخ دادن درماند ما از خطر  شود، انديشه امير مؤمنان در باره او بر خاص و عام آشکار مى

 مانيم و همان كافى خواهد بود. محفوظ مى

خواهيد آزمايش كنيد. آنان از حضور مأمون بيرون  ود دانيد و هر گاه مىمأمون به آنان گفت: خ

آمدند و بر اين اتفاق نظر كردند كه يحيى بن اكثم از ابو جعفر )ع( بپرسد و يحيى در آن هنگام 

قاضى القضاة بود. به او وعده دادند كه اموالى نفيس به او پرداخت خواهند كرد به شرط آنکه از ابو 

ؤالى بپرسد كه نداند. آنگاه پيش مأمون باز گشتند و خواستند تا روزى را براى آن كار جعفر )ع( س
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معين كند و چنان كرد. در آن روز همگان جمع شدند و يحيى بن اكثم همراهشان بود. مأمون دستور 

داد براى محمد بن على )ع( فرشى خاص گستردند و بر آن دو بالش چرمى نهادند و آن حضرت آمد 

 آن نشست و مأمون بر فرشى )تشکى( پيوسته به تشك ابو جعفر نشست.و بر 

فرمايى از ابو جعفر سؤال كنم؟ عمر حضرت جواد در  يحيى بن اكثم گفت: اى امير مؤمنان! اجازه مى

آن هنگام نه سال و چند ماه بود. مأمون گفت: در اين مورد از او اجازه بگير. يحيى گفت: فدايت 

خواهى بپرس. يحيى  يى پرسشى طرح كنم؟ ابو جعفر )ع( فرمود: آنچه مىفرما گردم، اجازه مى

فرمايى؟ ابو جعفر پرسيد: آيا در  گفت: فدايت گردم، در مورد محرمى كه شکارى را بکشد چه مى

دانسته است؟  دانسته يا نمى منطقه حرم يا بيرون حرم شکار كرده است؟ شخص محرم حکم آن را مى

ست يا به خطا؟ محرم، آزاد بوده است يا برده؟ صغير بوده است يا كبير؟ عمدى اين كار را كرده ا

براى بار نخست بوده يا تکرار شده است؟ شکار از پرندگان بوده يا غير از آن؟ از جانوران كوچك 

بوده است يا بزرگ؟ محرم از كار خود پشيمان است يا نه؟ شکار در شب صورت گرفته است يا در 

م عمره داشته يا احرام حج؟ يحيى بن اكثم سرگردان ماند و ناتوانى و حيرت در روز؟ آيا محرم احرا

اش آشکار شد و زبانش بند آمد. و همه حاضران چگونگى كار او را دانستند. مأمون گفت:  چهره

سپاس خداى را بر اين نعمت و اينکه مرا در انديشه خودم موفق داشت. سپس به خويشاوندان خود 

 كنون آنچه را كه منکر بوديد شناختيد؟ سپس روى به ابو جعفر )ع( كرد و گفت:نگريست و گفت: ا

خوانى؟ فرمود: آرى اى امير مؤمنان! مأمون گفت: فدايت  كنى و خود خطبه مى آيا خواستگارى مى

ام و دخترم ام الفضل را به  گردم، خطبه عقد را براى خودت بخوان كه من ترا براى خويش پسنديده

 آورم، هر چند گروهى بر اين كار موافق نباشند. مى همسرى تو در

اخالص و اقرار به  ( ابو جعفر )ع( چنين گفت: سپاس خداوند را براى اقرار به نعمتهايش و با1) 

  ال اله اال اهلل:  گويم كه يگانگى خداوند مى

ز فضل خداوند ، و درود خداوند بر محمد سرور همه آفريدگان خداوند و برگزيدگان از خاندان او. ا

نياز فرموده است و خداى سبحان فرموده  متعال بر همگان اين است كه آنان را با حالل از حرام بى

شوهر و بندگان و كنيزان نيکوكار خود را به ازدواج يك ديگر در  زن و زنان بى مردان بى( »1است: )

خدا به احوال بندگان آگاه و  گرداند كه نياز مى آوريد و اگر فقيرند خداى آنان را از فضل خود بى

 1 «رحمتش بيکران است.

                                                 
 آيه سى و دوم از سوره بيست و چهارم )نور(. م. .1
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( و سپس همانا محمد بن على بن موسى، ام الفضل دختر عبد اهلل مأمون را به ازدواج خود در 2) 

آورد و صداق و كابين او را معادل كابين مادر بزرگ خود يعنى فاطمه دختر محمد كه درودهاى  مى

آن پانصد درهم سره است. آيا اى امير المؤمنين! با همين صداق او دهد و  شان باد قرار مى خدا بر همه

آورى؟ مأمون گفت: آرى، اى ابو جعفر! ام الفضل دختر خود را با همين صداق به  را به ازدواج در مى

 پذيرى؟ فرمود: آرى پذيرفتم و به آن رضا دادم. ازدواج تو در آوردم. آيا تو اين ازدواج را مى

 داد كه همگان از خاص و عام به ترتيب مرتبه و مقام خود بنشينند. ( مأمون فرمان3) 

گويد: چيزى نگذشت كه هياهويى شبيه گفتگوهاى جاشويان و كارگزاران كشتى شنيديم.  ريان مى

اند، در  ناگاه ديديم خدمتگزاران قايق بزرگى را كه از نقره ساخته و بر آن طنابهاى ابريشمى آويخته

 آورند. آن قايق انباشته از غاليه و عطر بود. كشند و پيش مى اند مى يى نهاده حالى كه بر گردونه

مأمون دستور داد نخست خواص از آن خود را عطر آگين كردند و سپس آن را پيش عوام بردند تا 

ها گسترده شد و همگان غذا خوردند و سپس براى هر قوم به  خود را عطر آگين سازند. آنگاه سفره

ايشان جوايز آورده شد، و چون مردم پراكنده شدند و خواص باقى ماندند، مأمون به ابو  اندازه مرتبه

جعفر )ع( گفت: فدايت گردم، اگر مصلحت بدانى كه موضوعات فقهى مذاكره شود، در باره انواع 

 مند شويم. كفاره شخص محرم كه شکارى را بکشد توضيح بده كه بدانيم و بهره

ر محرم در منطقه بيرون از حرم شکارى را بکشد و شکار از پرندگان فرمود: آرى چنين است. اگ

باشد، كفاره دو برابر   بزرگ باشد بايد گوسپندى قربانى كند و اگر در منطقه حرم شکار را كشته

يى را بيرون از حرم كشته باشد، بايد يك بره را كه از شير گرفته شده  شود و اگر جوجه پرنده مى

گر در منطقه حرم جوجه را كشته باشد، عالوه بر آن بهاى جوجه را هم بايد است قربانى كند و ا

بپردازد. اگر شکار از جانوران وحشى ديگر نظير گور خر باشد، بايد ماده گاوى قربانى كند و اگر 

شکار شتر مرغ باشد بايد يك ماده شتر تنومند قربانى كند و اگر شکار آهو باشد بايد گوسپندى 

اش دو برابر است و  هر يك از اين موارد را كه در منطقه حرم انجام داده باشد، كفارهقربانى كند و 

اين قربانى براى كعبه است. در صورتى كه محرم احرام به حج داشته باشد كفاره خود را بايد در 

كشد. ميزان كفاره براى  منطقه منى بکشد و اگر احرام او براى عمره باشد قربانى را در مکه مى

آگاه به حکم و كسى كه از آن آگاه نيست برابر است و اگر عمدا شکار كرده باشد گناه آن  شخص

هم بر او خواهد بود، ولى در صيد خطا، گناهى بر او نيست. كفاره در مورد شخص آزاد بر عهده 
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اوست و در مورد برده، بر عهده صاحب اوست و بر شخص صغير كفاره نيست و حال آنکه بر شخص 

داخت آن جايز است. در صورتى كه از كار خود پشيمان باشد عذاب آخرت از او برداشته كبير پر

 شود و حال آنکه اگر در آن باره همچنان پافشارى كند، عذاب آخرت هم بر او خواهد بود. مى

. و فدايت گردم، 1( مأمون گفت: آفرين بر تو باد اى ابو جعفر و خداى نسبت به تو نيکى كناد1) 

يى بپرسى، همان گونه كه او از شما  ت بدانى مناسب است شما هم از يحيى بن اكثم مسألهاگر مصلح

 پرسيد. ابو جعفر )ع( به يحيى فرمود: آيا بپرسم؟

گويم و در غير آن صورت از خودت  گفت: اختيار با خود شماست در صورتى كه بدانم پاسخ مى

من بگو چگونه ممکن است مردى در بامداد به  گيرم. ابو جعفر فرمود: به شوم و فرا مى مند مى بهره

زنى نگاه كند و آن زن به او حرام باشد و چون آفتاب به اندازه كافى برآيد بر او حالل شود و چون 

نيم روز شود آن زن بر او حرام گردد و به هنگام عصر بر او حالل باشد و به هنگام غروب آفتاب بر 

او حالل باشد و در نيمه شب بر او حرام گردد و چون سپيده دمد او حرام گردد و هنگام نماز عشاء بر 

نه، به خدا  شود؟ يحيى بن اكثم گفت: بر او حالل گردد؟ چرا و به چه سبب اين زن حالل و حرام مى

دانم پاسخ اين پرسش چگونه است. اگر مصلحت بدانى بگو و به ما بهره برسان. حضرت  سوگند نمى

اول صبح كنيز متعلق به ديگرى بود و نگريستن آن مرد بر او حرام بود. جواد فرمودند: اين زن در 

چون روز برآمد او را خريد و ملك خودش شد و نگريستن بر او حالل گرديد. هنگام ظهر آن كنيز 

 را آزاد كرد و نگريستن بر او حرام شد. هنگام عصر او را به ازدواج خود در آورد و حالل شد.

ر كرد )از احکام اسالمى است كه تفصيل آن در كتابهاى فقهى آمده است و هنگام غروب با او ظها

آن اين است كه مرد بگويد تو براى من همچو مادرم هستى. م.( و حرام شد. وقت نماز عشاء كفاره 

ظهار را پرداخت و بر او حالل شد. نيمه شب او را طالق داد و حرام شد و هنگام سپيده دم به او 

 شد. رجوع كرد و حالل

گويد: مأمون روى به حاضران كرد و گفت: آيا ميان شما كسى هست كه به  ( ريان بن شبيب مى1) 

اين مسايل اين گونه پاسخ دهد يا اقوال مختلف را در سؤالى كه يحيى كرد بداند؟ همگان گفتند: نه، 

شما كجا هستيد؟  به خدا سوگند، و همانا امير المؤمنين به آنچه انديشيده داناتر است. مأمون گفت:

                                                 
توجه خواهند فرمود كه در اين مورد نبايد تنها به اين روايت استناد كرد و بايد به كتب مفصل فقه و رسايل علميه )مناسك خوانندگان گرامى  .1

 حج( نيز مراجعه كرد. م.
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اند و كوچکى و كمى سن و  اين خانواده همين طور كه ديديد از ميان مردم اختصاص به فضل يافته

دانيد كه پيامبر )ص( دعوت به اسالم را از امير المؤمنين على  سال مانع كمال آنان نيست. مگر نمى

ن حکم كرد و هيچ كس ديگر )ع( شروع كرد و حال آنکه ده ساله بود و اسالم او را پذيرفت و به آ

غير از او را در اين سن و سال به اسالم دعوت نفرمود و با حسن و حسين )ع( هم بيعت كرد و حال 

دانيد  آنکه آنان كمتر از شش سال عمر داشتند و با هيچ كودكى غير از آن دو بيعت نفرمود. آيا نمى

يگرند و براى آخر ايشان هم همان حکم كه خداوند اين قوم را اختصاصاتى داده است و همه از يك د

 جارى است كه براى اول ايشان جارى بوده است؟ و قوم پراكنده شدند.

( فرداى آن روز نيز مردم و ابو جعفر )ع( حاضر آمدند و فرماندهان و پرده داران و كارگزاران و 2) 

ين آوردند كه در آن ويژگان براى شاد باش گفتن به مأمون و ابو جعفر )ع( آمدند و سه طبق سيم

هاى كوچك نهاده بودند كه  هايى از مشك آميخته به زعفران به اندازه فندق بود و ميان آنها رقعه دانه

حواله امالك و جوايز بزرگ بود و مأمون فرمان داد آنها را ميان مردم نثار كردند و برافشاندند و به 

 جايزه را خواست و به او دادند.دست هر كس هر چه رسيد گشود و رقعه را بيرون آورد و 

و ديگران بر   هاى زر نهادند و آن را ميان فرماندهان نظامى ( همچنين طبقهايى آكنده از بدره3) 

 نياز شده بودند. افشاندند و مردم برگشتند در حالى كه همگان با جوايز و عطاهاى مأمون توانگر و بى

و مستمندان صدقه بپردازند. مأمون همواره امام جواد  ( آنگاه مأمون فرمان داد تا بر همه مساكين1) 

كرد و او را بر  داشت و در تمام مدت زندگى خود در بزرگداشت ايشان كوشش مى )ع( را گرامى مى

 1 داد. گزيد و برترى مى فرزندان و اهل بيت خود برمى

شت و شکايت كرد كه اند كه ام الفضل دختر مأمون از مدينه به پدرش نامه نو ( مردم نقل كرده2) 

دارد. مأمون در پاسخ نوشت:  آورد و مرا به رشگ وامى ابو جعفر گاه با كنيزان خود شب را به روز مى

ايم كه حاللى را بر او حرام كنيم و بار ديگر چنين  دختر عزيزم! ما ترا به ازدواج ابو جعفر در نياورده

 2 اى منويسى. كه نوشته

بغداد و پيش مأمون بيرون آمد و آهنگ مدينه فرمود، مردم او را بدرقه ( و چون ابو جعفر )ع( از 3) 

كردند. چون به خيابان دروازه كوفه و كنار خانه مسيب رسيد وقت نماز مغرب فرا رسيد. پياده شد  مى
                                                 

 79حه قمرى، تهران، و به نقل مرحوم مجلسى در صف 1377ارشاد، چاپ  302تا  299اين روايت با ذكر سلسله سند و با همين تفصيل در صفحات  .1

 بحار االنوار چاپ جديد، در تفسير قمى و احتجاج طبرسى هم آمده است. م. 50جلد 
 ، آمده است. م.304در ارشاد ص  .2
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يى بود كه ميوه هم نداشت. امام جواد )ع(  و به مسجد درآمد. در صحن مسجد درخت سدر خشکيده

كنار آن درخت وضو گرفت و برخاست و اقامه فرمود و با مردم نماز گزارد.  كوزه آبى خواست و

در ركعت اول پس از حمد سوره نصر را خواند و در ركعت دوم پس از حمد سوره توحيد را خواند و 

پيش از ركوع دعاى دست خواند و پس از ركعت سوم و تشهد و سالم اندكى نشست و ذكر خدا بر 

ه تعقيب ديگرى بخواند برخاست و چهار ركعت نافله را گزارد و پس از آن زبان آورد و بدون آنک

تعقيب خواند و دو سجده شکر به جاى آورد و از جاى برخاست و چون كنار آن درخت رسيد، مردم 

ديدند كه آن درخت سر سبز و خرم شده و ميوه برآورده است و از اين موضوع شگفت كردند و از 

رين و بدون هسته بود و امام جواد همان دم به مدينه حركت فرمود، و هاى آن خوردند، شي دانه

همواره در مدينه بود تا آنکه در اول سال دويست و بيست، معتصم او را به بغداد فرا خواند و حضرت 

آن سال همان جا رحلت فرمود و پشت سر   مقيم آن شهر شدند تا آنکه درگذشت )در آخر ذى قعده

 1 السالم به خاك سپرده شد(. -ى بن جعفر عليهمامرقد پدر بزرگش موس

گويد: در سامرا بودم. به من خبر رسيد، مردى را از شام در غل و زنجير كشيده  ( على بن خالد مى1) 

اند و در سامرا زندانى است و ادعاى پيامبرى كرده است. من بر در زندان رفتم و با پاسبانان و  و آورده

اجازه دادند پيش آن مرد رفتم. ديدم مردى خردمند و عاقل است. به او گفتم:  بانان مدارا كردم. زندان

شود سر امام حسين )ع(  فالنى! داستان تو چيست؟ گفت: مردى از اهالى شامم و در محلى كه گفته مى

 اند( به پرستش و عبادت خدا مشغول بودم. اند )به نيزه گذاشته را آنجا نصب كرده

گفتم، ناگاه شخصى را برابر خود  ى به محراب عبادت داشتم و ذكر خدا مىشبى در همان حال كه رو

ديدم و به او نگريستم. به من گفت برخيز، برخاستم. اندكى مرا راه برد. ناگاه خود را در مسجد كوفه 

ديدم. او نماز گزارد و من هم همراهش نماز گزاردم. سپس به راه افتاد و از آنجا رفت و من هم با او 

. اندكى رفت، ناگاه خود را در مسجد پيامبر ديدم. او به رسول خدا درود و سالم فرستاد و نماز بودم

گزارد. من هم همراهش نماز گزاردم. سپس اندكى راه رفت و ناگاه خود را در مکه ديدم. او طواف 

جا كرد، من هم طواف كردم. سپس از مکه بيرون آمد. اندكى راه رفت و من ناگاه خود را همان 

يافتم كه در شام به عبادت مشغول بودم و آن شخص از نظرم ناپديد شد و من از آنچه ديده بودم 

                                                 
 ، آمده است و دنباله آن را در پرانتز نوشتم و فتال آن را نياورده است. م.304در ارشاد، ص  .1
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متعجب و سرگردان ماندم. سال بعد باز همان شخص را ديدم و سخت شاد شدم. مرا صدا كرد پاسخ 

 دادم و همچون سال گذشته رفتار كرد و چون خواست از من جدا شود گفتم: ترا به حق آن كس كه

دهم بگويى كيستى؟ فرمود: من محمد بن على بن موسى  ترا بر اين كار توانا ساخته است سوگند مى

رفت گفتم )اين خبر را با كسى گفتم( و به اطالع  بن جعفرم. اين سخن را با كسى كه به حيره مى

عراق  و زنجير كشيدند و به رسيد. فرستاد و مرا گرفتند و به بند 1محمد بن عبد الملك بن زيات

بينى زندانى شدم و اتهامى اين چنين محال به من بستند. من به او گفتم:  آوردند و اين چنين كه مى

داستان خويش را براى محمد بن عبد الملك زيات بنويس. گفت: تو چنين كن. من داستانش را نوشتم 

شته بود: به همان و شرح موضوع را در آن گنجاندم و به ابن زيات رساندم. رقعه بر پشت كرده و نو

كس كه ترا يك شبه از شام به كوفه و از كوفه به مدينه و از آنجا به مکه و سپس به شام برده است 

گويد: اين موضوع مرا اندوهگين ساخت و بر  بنويس تا ترا از زندان بيرون برد. على بن خالد مى

زندان رفتم تا موضوع را  حالش رقت آوردم و اندوهگين بازگشتم. فرداى آن روز صبح زود به سوى

به او اطالع دهم و به او بگويم شکيبا باشد و دلداريش دهم. ناگهان گروهى از سپاهيان و نگهبانان و 

دوند. سبب را پرسيدم. گفتند: آن كسى  بانان و گروه بسيارى از مردم را ديدم كه به هر سو مى زندان

دانيم  دند، از ديشب در زندان گم شده است و نمىكرد و از شام او را آورده بو كه ادعاى پيامبرى مى

 يى او را در ربوده است. آيا به زمين فرو شده يا پرنده

 2 اين على بن خالد زيدى بود و پس از اين موضوع، شيعه دوازده امامى و نيکو اعتقاد شد.

ر درهم گويد: حضرت رضا )ع( رحلت فرمودند و حال آنکه من از ايشان چهار هزا ( مطرفى مى1) 

دانست. ابو جعفر )ع( به من پيام دادند فردا پيش من  طلب داشتم و هيچ كس جز من و ايشان آن را نمى

بيا. فردا صبح زود خدمت ايشان رفتم. فرمودند: پدرم رحلت فرمود و تو چهار هزار درهم از ايشان 

ودند بلند كردند. زير طلب داشتى. گفتم: آرى. در اين هنگام گوشه جانمازى را كه روى آن نشسته ب

 3 آن مقدارى دينار بود كه به من تسليم فرمودند و ارزش آن درست معادل چهار هزار درهم بود.

                                                 
اندان برمکى و بر كشيده ايشان كه به وزارت معتصم و واثق رسيد و متوكل بر او محمد بن عبد الملك زيات از دبيران اديب و سر سپردگان خ .1

خشم گرفت و او را در تنورى كه خودش براى شکنجه مردم فراهم آورده بود انداخت و موضوع بسيار عبرت آموزى است. رك. به: ابن خلکان، 

 قمرى، مصر. م. 1357، چاپ 182، ص 4وفيات االعيان، ج 
 ، آمده است. م.492و در ارشاد مفيد و هم جلد اول كافى، ص  402ت در بصائر الدرجات صفار، ص اين رواي .2
 در ارشاد مفيد و اعالم الورى طبرسى آمده است. م. .3
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گويد: صبح روز عروسى حضرت جواد با دختر مأمون به حضور  ( محمد بن حمزه هاشمى مى2) 

تين كسى بودم كه به ايشان رفتم. اتفاقا شب قبل دارويى خورده بودم كه سخت تشنه بودم و چون نخس

حضورش آمده بودم نخواستم آب طلب كنم. ابو جعفر )ع( به چهره من نگريست و فرمود: ترا تشنه 

بينم. گفتم: آرى. فرمود: اى غالم! براى ما آب بياور. با خود گفتم هم اكنون آب مسموم خواهند  مى

م گفت: آب را به من بده و آن را شدم. ابو جعفر )ع( به روى من لبخند زد و به غال  آورد و اندوهگين

گرفت و مقدارى را نوشيد و به من داد نوشيدم، و چون مدت زيادى آنجا نشستم باز تشنه شدم و باز 

ايشان آب خواستند و همچون بار نخست عمل فرمود و خود نوشيد و سپس به من داد و لبخند زد. 

كنم همان گونه  به خدا سوگند تصور مىگويد: محمد بن على هاشمى به من گفت:  محمد بن حمزه مى

 1 داند. گويند ابو جعفر آنچه را در دلهاست مى كه رافضيان مى

گويد: براى امام هادى )ع( نوشتم و پرسيدم: آيا زيارت مرقد مطهر امام  ( ابراهيم بن عقبه مى1) 

است و كاظمين حسين )ع( برتر است يا زيارت كاظمين؟ مرقوم فرمود: زيارت امام حسين )ع( مقدم 

 2 زيارت دو تن و داراى پاداش بزرگترى است.

هجرى متولد شد و  195( امام جواد )ع( در مدينه شب جمعه نوزدهم رمضان يا نيمه رمضان سال 2) 

اند روز شنبه ششم ذى حجه سال دويست و بيست در بغداد در حالى كه  در آخر ذى قعده و هم گفته

فرمود و در آن هنگام بيست و پنج ساله بود. مادرش كنيزى به نام مسموم شده بود شهيد شد و رحلت 

خيزران است كه از بستگان ماريه قبطيه )مادر حضرت ابراهيم پسر حضرت ختمى مرتبت( است و هم 

 3 اند نامش سبيکه و از مردم نوبه بوده است. مدت امامت ايشان هفده سال بوده است. گفته

سالم و روح و ريحان بر رضا باد و سالم بر كسى » ين سروده است:( محمد بن ابى طلحه عونى چن3) 

 «كه همچون او و چون ستاره درخشان است.

هاى ژنده و همچون  فرزندان احمد )ص( همگى خاك آلود و داراى جامه»  گويد: ( ديگرى مى4) 

 كنند. درخت اراك هستند و حال آنکه زنازادگان بر همگان حکومت و پادشاهى مى

                                                 
 ، آمده است. م.305، و ارشاد مفيد، ص 1، ج 495در اصول كافى، ص  .1
، آمده 2، ج 261، و با اسناد ديگر در عيون اخبار الرضا، ص 4، ج 583، و اصول كافى ص 6، ج 82اين روايت در تهذيب شيخ طوسى، ص  .2

 است. م.
 بحار االنوار چاپ جديد مراجعه فرماييد. م. 50جلد  18تا  1براى اطالع از ديگر اقوال در اين باره، به صفحات  .3
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 1 «ار ما كه همه افالك را آفريده است پاك و منزه است.پروردگ

 مجلس بیست و هفتم در امامت و مناقب ابو الحسن على بن محمد )ع(

( پس از ابو جعفر محمد )ع( به نص ايشان و داليل معتبر عقلى ديگر پسرش ابو الحسن على بن 2)

 محمد امام است.

رفت  اد )ع( براى بار نخست از مدينه به بغداد مىگويد: هنگامى كه امام جو اسماعيل بن مهران مى

گفتم فدايت گردم، من در اين سفر بر شما بيمناكم. پس از شما امامت با كيست؟ در حالى كه لبخند 

 زد روى خود را به من كرد و فرمود: مى

ا به اى در امسال )اين سفر( نخواهد بود. پس از آن، هنگامى كه معتصم ايشان ر موضوعى كه پنداشته

روى، پس از شما امامت با كيست؟  میبغداد فرا خواند به حضورش رفتم و گفتم: فدايت گردم، شما 

امام جواد )ع( گريست، آنچنان كه ريش آن حضرت از اشگ خيس شد و سپس به من رو كرد و 

 2 فرمود: آرى، در اين سفر بايد بر من ترسيد. امامت پس از من از پسرم على خواهد بود.

گويد: بيمار شدم. طبيبى در شب به عيادت من آمد و براى من  زيد بن على بن حسين بن زيد مى( 3) 

دوايى را تجويز كرد كه بايد چند روز هنگام سحر بخورى. آن شب تهيه آن دارو براى من ممکن نشد 

ى ي و چون طبيب از در خانه بيرون رفت همان دم خدمتکار ابو الحسن هادى )ع( از درآمد و كيسه

گويد اين دوا را  رساند و مى همراه داشت كه همان دارو در آن بود و گفت: ابو الحسن سالمت مى

گويد: زيد  بگير و بايد چند روز بخورى. دارو را گرفتم و خوردم و بهبودى يافتم. محمد بن على مى

ه به حضور گويد: در مدين مى 3( خيران اسباطى4بن على به من گفت: غالت از اين حديث كجايند؟ )

 امام ابو الحسن هادى )ع( رسيدم.

فرمود از واثق )خليفه عباسى( چه خبر دارى؟ گفتم: فدايت گردم، هنگامى كه من بيرون آمدم او را 

ام، يعنى ده روز پيش. فرمود: مردم مدينه  سالمت ديدم و من از آخرين كسانى هستم كه او را ديده

گويند او  ام. فرمود: مردم مى كه او را ديده  كسى هستمگويند او مرده است. گفتم: من آخرين  مى
                                                 

مناقب ابن شهر آشوب مراجعه  4جلد  399تا  392صفحات براى اطالع از اشعار ديگر از جمله اشعار سيد مرتضى و مهيار ديلمى و ديگران به  .1

 فرماييد. م.
 آمده است. م. 339و اعالم الوراى طبرسى، ص  308، و ارشاد مفيد، ص 1، ج 323اين روايت در كتاب اصول كافى، ص  .2
ى مراجعه كنيد به: مجمع الرجال قهپايى، ص در متن روضة الواعظين خيزران است. در منابع ديگر خيران است. براى اطالع از شرح حال اين راو .3

 . م.2، ج 276
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گويند دانستم كه مقصود از مردم خود ايشان هستند. سپس  میمرده است و چون فرمود مردم چنين 

پرسيدند: جعفر )يعنى متوكل خليفه عباسى( چه كرد؟ گفتم: وقتى آمدم او را در بدترين احوال در 

 فت رسيده است. سپس پرسيد: ابن زيات چه كرد؟ گفتم:زندان ديدم. فرمود: اما او به خال

 مردم همراهش هستند و فرمان فرمان اوست. فرمود اين كار بر او نافرخنده است.

شود و از آن چاره  يى گفت: فرمان و تقدير خداوند اجرا مى آنگاه سکوت فرمود و پس از لحظه

گفتم: فدايت گردم، اين  ت كشته شد.نيست. اى خيران! واثق مرد و متوكل خليفه شد و ابن زيا

 1 موضوع چه هنگامى اتفاق افتاده است؟ فرمود: شش روز پس از بيرون آمدن تو.

چنين بود كه عبد اهلل بن محمد در مدينه فرمانده نظامى  2( سبب رفتن آن حضرت از مدينه به سامرا1) 

از آن هم تصميم به آزار ايشان  چينى كرد و پس و پيشنماز بود. او در مورد ايشان پيش متوكل سخن

يى در اين باره براى  گرفت و چون به امام هادى خبر رسيد كه عبد اهلل سخن چينى كرده است، نامه

متوكل نوشت و در آن متذكر شد كه عبد اهلل سخن چينى كرده و دروغ بر ايشان بسته است. متوكل 

سامرا بيايد و گفتار و رفتار پسنديده نسبت به به نامه ايشان پاسخ داد و در نامه از ايشان خواست به 

بسم اهلل الرحمن الرحيم. اما بعد، همانا كه امير ( »2ايشان معمول خواهد شد. نامه متوكل چنين بود: )

كند و  دارد و حقوق ترا رعايت مى شناسد و خويشاوندى تو را پاس مى میالمؤمنين منزلت تو را 

خاندان تو چنان فراهم آورد كه خداوند متعال احوال شما و ايشان را خواهد كارها را در باره تو و  مى

خواهد تو و ايشان در كمال  میاصالح فرمايد و عزت شما و ايشان را پايدار بدارد و امير المؤمنين 

خواهد آنچه را بر او واجب  كند و مى ايمنى باشيد و با اين كار رضايت پروردگار خويش را طلب مى

، وانگهى امير المؤمنين چنين تصميم گرفته است عبد اهلل بن محمد را از شغل است انجام دهد

 فرماندهى نظامى و امامت مسجد مدينه بر كنار نمايد و اين به آن جهت است كه حق ترا ندانسته و

منزلت تو را كوچك و سبك پنداشته است و در آن هنگام كه به تو تهمتى زده و چيزى نسبت داده 

مؤمنين برى بودن تو از آن و راستى نيت و خير خواهى و نيکوكارى تو را دانست و اين بود، امير ال

اى و امير مؤمنان آن كارها را به محمد بن فضل واگذار  سخن تو را پذيرفت كه هرگز در پى آن نبوده

 كرد و به او فرمان داد در بزرگداشت و گراميداشت تو فروگذار نباشد و فرمان و راى تو را مورد
                                                 

 ، آمده است. م.309، و ارشاد مفيد، ص 1، ج 498اين خبر هم در اصول كافى، ص  .1
 سامرا: در باره ضبط اين كلمه كه چند گونه است و اهميت و چگونگى ساختن اين شهر، ياقوت در معجم البلدان مفصل بحث كرده است. م. .2
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توجه قرار دهد و با اين كار به خداوند و امير مؤمنان تقرب جويد. ضمنا امير مؤمنان مشتاق تو است 

دارد ترا ببيند و ديدار تازه كند. اكنون اگر تو هم ديدار او و ماندن پيش او را دوست  و دوست مى

متکارانت را دارى و نشاط آن را دارى مناسب است خودت و هر كس از خاندان و دوستان و خد مى

 كنى با آرامش و مهلت حركت كنيد. كه انتخاب مى

خواهيد راه بسپريد  خواهيد فرو آييد و به هر گونه كه مى خواهيد كوچ كنيد و هر جا مى هر گاه مى

اگر هم دوست داشته باشى يحيى بن هرثمه خدمتگزار و وابسته امير مؤمنان و همراهانش كه سپاهى 

هر گاه كوچك و حركت كنى آنان هم حركت كنند و در اين باره فرمان با هستند همراه شما باشند. 

ايم كه در فرمان تو باشد. از خداوند طلب خير كن و حركت كن تا به  تو است و به او فرمان داده

حضور امير مؤمنان برسى و هيچ يك از برادران و فرزندان و افراد خاندان او در نظرش به منزلت و 

يى كه نسبت به تو مهربان و نيکوكار و آسوده  د و او هم نسبت به آنان به اندازهرس -مقام تو نمى

خاطر است، نيست و سالم و رحمت و بركات خداوند بر تو باد، و اين نامه را ابراهيم بن عباس در ماه 

 «جمادى اآلخر سال دويست و چهل و سه نوشته است.

ده حركت شد و يحيى بن هرثمه هم همراه ايشان بود تا ( چون اين نامه به امام هادى )ع( رسيد، آما1) 

به سامرا رسيدند. ولى همين كه به سامرا رسيد، متوكل دستور داد او را بار ندهند و در كاروانسرايى 

يى را براى  كه معروف به كاروانسراى درماندگان بود فرو آورده شد و سپس متوكل دستور داد خانه

 منتقل شدند. ايشان خالى كردند و به آنجا

گويد: همان روزى كه امام هادى )ع( به سامراء رسيد به ديدارش رفتم و گفتم:  ( صالح بن سعيد مى2) 

خواهند شما را كوچك كنند و پرتو شما را خاموش نمايند، تا  فدايت گردم، اينان در همه كارها مى

است شما را فرود آوردند. آنجا كه در اين كاروانسراى ناپسند كه ويژه مستمندان و درماندگان 

فرمود: اى پسر سعيد! در چه فکرى؟ آنگاه با دست خود اشاره كرد و فرمود نگاه كنم و چون 

آراسته و جويبارهاى روان و باغهاى نيکو ديدم كه در آن كنيزكان عطر آگين و   نگريستم بوستانهاى

و فرمود: اى سعيد! هر جا كه غالمانى همچون لؤلؤ مکنون ديدم و چشم حيران و شگفتيم افزون شد 

 1 باشيم اين چيزها در اختيار ماست و ما در كاروانسراى درماندگان نيستيم.

                                                 
 ارشاد مفيد آمده است و در اعالم الوراى طبرسى هم نقل شده است. م. 314و  313م اين بخش عينا و بدون كم و بيشى در صفحات تما .1
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( امام هادى )ع( در مدت اقامت در سامراء بر حسب ظاهر گرامى و محترم بود و هر چند متوكل 1) 

اى متوكل و آن در صدد چاره و كارسازى بود كه آن حضرت را فرو گيرد، بر آن توفيق نيافت و بر

 1 شود. حضرت احاديث بسيار است كه با ذكر آن كتاب طوالنى مى

( به امام صادق )ع( گفته شد: براى كسى كه يکى از شما را زيارت كند چه پاداشى است؟ فرمود: 2) 

 همچون كسى است كه پيامبر )ص( را زيارت كند.

ردن دوستان و شيعيان ايشان حقى است و ( امام رضا )ع( فرموده است: همانا براى هر امامى بر گ3) 

عهدى و يکى از لوازم وفاى به عهد و حسن اداى آن زيارت مرقدهاى ايشان است. هر كس آنان را با 

اند تصديق كند، امامان او در قيامت شفيعان او خواهند  رغبت زيارت كند و به آنچه آنان رغبت داشته

 2 بود.

رى )ع( فرموده است: قبر من در سامرا مايه امان هر دو گروه ( امام ابو محمد حسن بن على عسگ4) 

تولد امام هادى روز سه شنبه نيمه ذى حجه سال دويست و دوازده هجرى در مدينه بوده است  3 است.

و در سوم رجب دويست و پنجاه و چهار در سامرا رحلت فرموده است و عمر ايشان چهل و يك سال 

نيزى به نام سمانه است و مدت امامت آن حضرت سى و سه سال و هفت ماه بوده است و مادرش ك

اين اشعار در باره آن حضرت  4 بوده است و مدت توقف ايشان در سامرا ده سال و چند ماه بوده است.

 سروده شده است )ظاهرا از قصيده رائيه محمد بن ابى طلحه عونى است(:

تابان و سپيد چهرگان و اى پسر آيين و  اى پسر كسى كه شفيع و مطاع است و اى پسر چراغهاى» 

دين و اى پسر قرآن و روايت و حديث! تو بايد كشته شوى؟! اينها كه براى تو برشمردم در صحرا و 

شهر شناخته شده است. از جميع جهات پاكيزه و از هر شائبه و كدورتى به دورى. درود بر كسى كه 

 5 «بر امام يازدهم.رسد و سالم از خدا  با نام او امامها به ده مى

                                                 
دى، ستيزه و دشمنى متوكل با آل على عليهم السالم در بسيارى از كتابهاى پيش از ارشاد مفيد و روضة آمده است، از جمله به مروج الذهب مسعو .1

تذكرة  361تا  359هايى از اين آزارها به صفحات  متوكل مراجعه شود و در كتب قرن ششم و هفتم اهل سنت براى ديدن نمونهبخش زندگى 

 الخواص سبط ابن جوزى، چاپ نجف مراجعه فرماييد. م.
 در عيون اخبار الرضا آمده و قبال منابع آن ذكر شد. م. .2
 ، آمده است. م.6، ج 93در تهذيب طوسى، ص  .3
 ، جلد پنجاهم رجوع كنيد. م.117تا  113براى اطالع از اقوال ديگر به بحار االنوار، صفحات  .4
كنيد، سؤال برانگيز است. آيا خليفگان بغداد و دست  اين اختصار در مورد حضرت هادى و حضرت عسکرى كه در فصل بعد مالحظه مى .5

 اند؟. م. اين دو بزرگوار با حضرت بقية اللَّه )ع( حساسيت داشتهنشاندگان ايشان در خراسان در اين باره و ارتباط بيشتر 
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 مجلس بیست و هشتم در امامت و مناقب ابو محمد حسن بن على العسكرى )ع(

( پس از امام ابو الحسن هادى )ع( پسرش ابو محمد حسن بن على )ع( امام است زيرا همه صفات 2) 

و فضل در او جمع و بر همگان مقدم بوده است و براى او مقتضيات امامت و رياست از علم و زهد 

عقل و عصمت و شجاعت فراهم بوده و پدرش هم تصريح بر امامت او كرده است و داليل ديگرى كه 

 در گذشته بيان شد.

يى براى شما  برم، ولى اگر حادثه گويد: به امام هادى گفتم به خدا پناه مى مى 1( على بن مهزيار 3) 

هد من، پسر بزرگم يعنى امام پيش آمد، به چه كسى بايد مراجعه كنم؟ فرمود: جانشين و صاحب ع

 2 حسن )ع( است.

گويد: پس از درگذشت محمد پسر امام هادى براى عرض تسليت به حضورش  ( محمد بن يحيى مى4) 

رفتم. ابو محمد حسن بن على هم نشسته بود كه گريست و حضرت هادى به ايشان رو كرد و فرمود: 

 3 گويم. دا را سپاس و ستايش مىخداوند امامت را در تو نهاده است و از اين جهت خ

امام هادى فرمود: امام شما پس از من كسى است كه بر »گويد:  ( عبد اهلل بن محمد اصفهانى مى5) 

شناختيم و چون امام  -و ما پيش از مرگ امام هادى، امام حسن را نمى« گزارد جنازه من نماز مى

 4 د.هادى رحلت فرمود ايشان آمد و بر جنازه پدر نماز گزار

گويد: كار بر ما سخت شد. پدرم به من گفت: بيا  ( محمد بن على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر مى1)

 نزد اين مرد يعنى امام حسن عسکرى برويم كه معروف به سخاوت است.

به سوى خانه ايشان رفتيم.  5 ام. شناسم و نه تاكنون او را ديده شناسى؟ گفت: نه او را مى گفتم: او را مى

 درم ميان راه به من گفت: چه نيازمنديم كه پانصد درهم به ما ببخشد.پ

صد درهم براى جامه، دويست درهم براى خريد آرد و دويست درهم براى مخارج ديگر. من هم در 

دل گفتم: اى كاش سيصد درهم به من ببخشد با صد درهم، خرى بخرم و صد درهم هزينه جامه من و 

 و به ناحيه جبل بروم. صد درهم براى مخارج ديگر،

                                                 
 عينا با ذكر سلسله اسناد در ارشاد مفيد آمده است. م. .1
 عينا با ذكر سلسله اسناد در ارشاد مفيد آمده است. م. .2
 عينا با ذكر سلسله اسناد در ارشاد مفيد آمده است. م. .3
 اد مفيد آمده است. م.عينا با ذكر سلسله اسناد در ارش .4
 عينا با ذكر سلسله اسناد در ارشاد مفيد آمده است. م. .5
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گويد: همين كه بر در خانه امام حسن رسيديم، غالمش بيرون آمد و گفت: على بن ابراهيم و پسرش 

وارد شوند. چون وارد خانه شديم و سالم داديم به پدرم گفت: اى على! چه چيز موجب شده است كه 

اين وضع، خود ببينم، و چون از تا كنون پيش ما نيايى؟ گفت: اى سرور من! آرزو داشتم كه ترا با 

يى به پدرم داد كه در آن پانصد درهم بود  اش بيرون آمديم غالمش از پى ما آمد و نخست كيسه خانه

هاى ديگر.  و گفت: دويست درهم براى جامه و دويست درهم براى آرد و صد درهم براى هزينه

راى بهاى خر، صد درهم براى هزينه يى هم به من داد و گفت: اين سيصد درهم است. صد درهم ب كيسه

 برو. گويد: 1هاى ديگر و به سمت جبل مرو و به سورا جامه و صد درهم براى هزينه

او به سورا رفت و آنجا زن گرفت و امروز درآمدش ساليانه دو هزار دينار است و با وجود اين پيرو 

 2مذهب واقفيه است

يى بهتر  گويد: به او گفتم چه دليل و نشانه است مى ( محمد بن ابراهيم كردى كه راوى اين روايت2) 

( احمد 3ايم! ) گويى ولى مذهب واقفيه چيزى است كه بر آن عادت كرده از اين؟ گفت: راست مى

دار امور  گويد: همراه پدرم در سامرا بودم و پدرم مير آخور بود و عهده بن حارث قزوينى مى

داشت بسيار زيبا و چموش و سركش و   استرى 3ن عباسى مركبهاى ابو محمد حسن بن على بود. مستعي

گذاشت كه كسى دهانه بزند و سوارش شود و تمام مهترها آنچه كردند راهى براى اين كار پيدا  نمى

نکردند. يکى از نديمان مستعين گفت: اين استر را براى ابن الرضا )حضرت امام حسن عسکرى( 

يا اينکه اين او را خواهد كشت! گويد: آن استر را براى بفرست، ممکن است او بتواند سوارش شود 

ايشان فرستاد. پدرم هم همراهش بود. هنگامى كه امام حسن وارد خانه شد، من هم با پدرم بودم. 

ايشان به آن استر كه در صحن خانه ايستاده بود نگريست. به جانب آن رفت و دست بر كفل جانور 

چکيد. سپس امام حسن  م. چندان عرق كرده بود كه از آن فرو مىكرد نهاد. من به آن استر نگاه مى

پيش مستعين رفت و سالم داد. مستعين خوشامد گفت و نزديك آمد و گفت: اى ابو محمد! بر اين 

 استر لگام بزن.

                                                 
 سورا نام چشمه زارى نزديك بغداد است. در ارشاد مفيد سواد آمده است. م. .1
 اند. م. واقفيه گروهى هستند كه پس از حضرت موسى بن جعفر، امامت حضرت رضا را نپذيرفته .2
خليفه بوده است. رك. به: معجم االسرات،  251تا  248كه برادر متوكل است و پس از مرگ منتصر پسر متوكل از دوازدهمين خليفه عباسى  .3

 . م.3زامباور، ص 
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ايشان به پدرم فرمود: اين استر را لگام بزن. مستعين گفت خودت اين كار را انجام بده. امام حسن )ع( 

ود را كنار نهاد و برخاست و استر را لگام كرد و برگشت و نشست. مستعين گفت: بر آن زين عباى خ

بگذار. باز ايشان به پدرم گفت بر اين استر زين بگذار و مستعين گفت خودت اين كار را انجام بده و 

ار دانى خودت سو ايشان دوباره برخاست و آن را زين كرد و برگشت. مستعين گفت: آيا صالح نمى

شوى و آن را بيازمايى؟ ايشان برخاست و بدون آنکه استر چموشى كند سوار آن شد و آن را در 

صحن خانه به حالت دو در آورد و سپس آن را وادار به حركت آرام كرد و استر به بهترين گونه 

بى به فرمانبردار بود. امام حسن برگشت و پياده شد. مستعين گفت: آن را چگونه يافتى؟ فرمود: مرك

ام. مستعين گفت: امير المؤمنين آن را به تو بخشيد و ايشان به پدرم گفت:  اين خوبى و راحتى نديده

 آن را بگير و پدرم لگامش را گرفت و برد.

شنيدم كه امام حسن عسکرى )ع( با غالمان  گويد: مکرر مى ( ابو حمزه نصير يعنى نصير خادم مى1) 

ميان ايشان گروهى ترك و گروهى رومى و گروهى از مردم  گفت و خود به زبان ايشان سخن مى

اسالو )صقالب( بودند. من از اين موضوع شگفت كردم و با خود گفتم: اين مرد در مدينه متولد شده 

شده است، كسى هم كه او را  است و تا هنگام رحلت پدرش ابو الحسن هادى )ع( كه هيچ جا ظاهر نمى

داند؟ امام حسن )ع( روى به من كرد و گفت: خداوند حجت  مى نديده است، چگونه اين لغات را

دارد و همه لغات و  سازد و شناخت همه چيز را به او ارزانى مى خود را از ديگر مردمان آشکار مى

 داند، و اگر چنين نباشد چه فرقى ميان او و ديگر مردم است؟ انساب و حوادث را مى

گويد: عباسيها نزد صالح بن وصيف  وسى بن جعفر )ع( مى( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن م1) 

رفتند كه امام حسن عسکرى )ع( پيش او زندانى بود و گفتند بر او سخت بگير و گشايشى در كارش 

گوييد چه كنم؟ دو مرد از بدترين مردم را بر او گماشتم و آنان را از  فراهم مکن. صالح گفت: مى

ارى به درجه بسيار بزرگى رسيدند. آنگاه دستور داد آن دو را لحاظ عبادت و روزه گرفتن و نيکوك

 آوردند و به آن دو گفت:

توانيم بگوييم؟ در باره مردى كه همه  گوييد؟ گفتند: چه مى واى بر شما! در مورد اين مرد چه مى

گويد و فقط به عبادت مشغول  -دار است. سخن هم نمى گزارد و روزها هميشه روزه شب را نماز مى

رود. عباسيها همين  افتد و اختيار از دست ما بيرون مى نگرد لرزه بر اندام ما مى ست و چون به ما مىا

 كه اين سخن را شنيدند نااميد برگشتند.
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كنند كه امام حسن عسکرى )ع( را به سرهنگى سپردند كه بر ايشان  ( و اصحاب ما روايت مى2) 

 ن سرهنگ به او گفت:رساند. همسر آ گرفت و آزار مى بسيار سخت مى

دانى چه كسى در خانه تو زندانى است؟ و صالح و عبادت آن حضرت را ياد  از خدا بترس. گويا نمى

 آور شد و گفت: من از اين روى بر تو بيمناكم. آن سرهنگ گفت:

اندازم و در اين مورد اجازه گرفت. به او اجازه دادند و چنان  به خدا سوگند او را ميان درندگان مى

اند. ولى چون نگريستند كه ببينند چه  كرد و هيچ شك نداشتند كه درندگان آن حضرت را دريده

شده است، ايشان را ديدند كه به نماز ايستاده است و درندگان اطراف ايشانند. دستور داد ايشان را 

 1 بيرون آرند و به خانه خودشان ببرند.

كنند كه احمد بن  ديگرى غير از آن دو نقل مى ( حسن بن محمد اشعرى و محمد بن يحيى و كسان3) 

عبيد اهلل بن خاقان سرپرست امالك و ماليات قم بود. روزى در مجلس او سخن از علويان و مذاهب 

ايشان به ميان آمد. با آنکه او سخت از اهل بيت رو گردان و ناصبى بود، گفت: من هيچ يك از 

کون و آرامش و پاكدامنى و خردمندى و رفتار و اهميت شناسم كه در س علويان سامرا را نديده و نمى

در نظر خاندان چون حسن بن على بن محمد بن رضا باشد. بنى هاشم او را بر همه سالخوردگان خود 

داشتند و نزد فرماندهان نظامى و وزيران و عموم مردم هم همان گونه بود. به ياد دارم روزى  مقدم مى

داران او آمدند و گفتند: ابو  پرده  روز، روز جلوس عمومى او بود. ناگاه كنار پدرم ايستاده بودم و آن

داران تعجب  محمد، ابن الرضا بر در است. پدرم با صداى بلند گفت: اجازه دهيد. من از رفتار پرده

گويند و حال آنکه در حضور او فقط از خليفه يا  كردم كه چگونه در حضور پدرم كنيه كسى را مى

شد. در اين هنگام مردى گندم گون و  سانى كه خليفه دستور داده بود با كنيه ياد مىوليعهد يا ك

خوش قامت و نيکو چهره كه داراى اندام برازنده بود آشکار شد. جوان بود، در عين حال شکوه و 

يى داشت و چون پدرم به او نگريست از جا برخاست و چند گام به استقبال او رفت و  جالل ويژه

دم كه پدرم چنين كارى نسبت به هيچ يك از بنى هاشم و فرماندهان نظامى انجام دهد و چون نديده بو

اش را بوسيد و دستش را گرفت و بر  نزديك رسيد، پدرم او را در آغوش كشيده چهره و سينه

يى كه خود نشسته بود نشاند و خود كنار او نشست و روى خود را به طرف او كرد و شروع به  سجاده

                                                 
 اين سه روايت هم با ذكر سلسله سند در ارشاد مفيد آمده است. م. .1
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گفت: فدايت گردم، و من از رفتار پدرم در شگفت بودم. در اين هنگام  با او نمود و مکرر مى گفتگو

داران و  آمد، نخست پرده معموال هر گاه موفق مى 1 آيد. دار آمد و گفت: موفق اينجا مى پرده

ون ايستادند تا او بيايد و برود. در آن روز پدرم بد آمدند و در دو صف مى فرماندهان مخصوص مى

گفت تا آنکه غالمان ويژه موفق ظاهر شدند. در اين هنگام پدرم  توجه همچنان با ابن الرضا سخن مى

داران خود گفت: او را از  توانيد برويد، و به پرده به او گفت: فدايت گردم، اكنون اگر بخواهيد مى

نيز برخاست و او را پشت آن دو صف ببريد كه اين مرد )يعنى موفق( او را نبيند. او برخاست. پدرم 

داران و غالمان پدرم گفتم: اين چه كسى بود كه او را در  در آغوش كشيد و او رفت. من به پرده

كرديد و پدرم با او چنين رفتار كرد؟ گفتند: مردى علوى است  حضور پدرم با كنيه معرفى و صدا مى

موجب افزونى تعجب من شد و گويند و معروف به ابن الرضا است، و اين  كه به او حسن بن على مى

كردم. چون شب فرا رسيد،  انديشيدم و در باره رفتار پدرم با او فکر مى تمام آن روز را در باره او مى

نشست و به امورى كه الزم بود به خليفه  پدرم به عادت خود كه همه شب پس از نماز عشاء مى

كرد، نشست. من هم مقابل او نشستم.  مىها و فرمانها را بررسى  كرد و نامه گزارش دهد رسيدگى مى

 كسى هم پيش او نبود.

دهى بپرسم.   پدرم گفت: احمد! آيا كارى دارى؟ گفتم: آرى پدر جان! سؤالى دارم كه اگر اجازه

گفت: بپرس. گفتم: پدر جان! اين مردى كه امروز صبح شما نسبت به او اين همه احترام و بزرگداشت 

كردى كيست؟ گفت: پسر جان! او امام رافضيان  درت را فداى او مىكردى و جان خود و پدر و ما

است. حسن بن على و معروف به ابن الرضا است. سپس مدتى سکوت كرد. من هم ساكت بودم و بعد 

گفت: پسر جان! اگر امامت از ميان خلفاى عباسى ما بيرون رود هيچ كس از بنى هاشم غير از او 

ل و پارسايى و خود دارى و پاكدامنى و اخالق پسنديده و شايسته خالفت نيست، به سبب فض

ديدى مردى خردمند و بزرگ و فاضل را ديده بودى و  نيکوكارى كه در اوست و اگر پدرش را مى

شد. من نسبت به رفتار پدر خود بيشتر در فکر رفتم و بر خشم من  بر تعجب و تفکر تو افزوده مى

بيشتر در باره ابن الرضا تحقيق كنم و از احوال او آگاه شوم.  افزوده شد و تمام همت من اين بود كه

از هيچ يك از بنى هاشم و فرماندهان و دبيران و قاضيان و فقيهان و ديگر مردم در باره او سؤال 
                                                 

موفق هم بعدها با لقب معتضد به خالفت رسيده است. رك. پسر  موفق خليفه نبوده است. او پسر متوكل است و برادرش معتمد خليفه بوده است. .1

 . م.3به: معجم االنساب و االسرات الحاكمه، زامباور، ص 
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نکردم، مگر اينکه او را در نظر ايشان در كمال بزرگى و جالل ديدم و همگان از او به نيکى ياد 

افراد خاندانش مقدم داشتند و بر پير مردان و سالخوردگان هم ترجيح دادند و  كردند و او را بر همه

ستايند، قدر و منزلت او در  فرستند و او را مى چون ديدم كه دوست و دشمن يك زبان بر او درود مى

چشم من بزرگ شد. يکى از اشعريها كه آنجا بود از احمد بن عبيد اهلل پرسيد: وضع برادر امام حسن 

اش سؤال شود يا  ى يعنى جعفر چگونه بود و خبر او چيست؟ گفت: جعفر كيست كه در بارهعسکر

كرد  گسارى مى قابل مقايسه با ابن الرضا باشد؟ جعفر مردى بود كه آشکارا فاسق بود و بد كار و باده

 ام. پرده صالح خويش را دريد و فرومايه و كم ارزش بود. ترين فردى است كه من ديده و كوچك

( احمد آنگاه گفت: هنگام مرگ ابن الرضا چنان اضطرابى به خليفه و يارانش دست داد كه من 1) 

كردم كه مرگ او به اين زودى اتفاق افتد. و چنين بود  سخت در تعجب افتادم و هرگز هم گمان نمى

مان ساعت كه چون ابن الرضا بيمار شد، خليفه به پدرم پيام فرستاد كه ايشان بيمار شده است. پدرم ه

سوار شد و به كاخ خليفه رفت و شتابان همراه پنج تن از خواص خليفه كه يکى از ايشان سرهنگى بود 

برگشت و به آنان دستور داد در خانه ابن الرضا باشند و از احوال ايشان مطلع و آگاه باشند و پى 

كسانى را كه به دين و قاضى القضاة فرستاد و او را احضار كرد كه چون آمد دستور داد ده تن از 

آنان را هم به خانه ابن الرضا  پارسايى و امانت ايشان اعتماد باشد انتخاب كند و بياورد و چون آمدند

)ع( فرستاد و دستور داد شب و روز در خانه او باشند و آنان تا هنگامى كه ابن الرضا رحلت فرمود 

سامرا يك پارچه شيون و فرياد شد و  آنجا بودند و چون خبر رحلت آن بزرگوار منتشر شد، شهر

بازارها همه تعطيل شد و بنى هاشم و فرماندهان نظامى و همه مردم در تشييع جنازه حاضر شدند و 

سامرا چون قيامت شد، و چون از تشييع فارغ شدند خليفه به ابو عيسى پسر متوكل دستور داد بر 

الرضا گشود و آن را به بنى هاشم اعم از علويان  جنازه نماز گزارد. ابو عيسى آمد و كفن از چهره ابن

و عباسيان نشان داد و گفت فرماندهان و دبيران و قاضيان و اشخاص معروف به عدالت هم آمدند و 

الرضا است كه به مرگ طبيعى در بستر خود درگذشته  -آنگاه گفت: اين حسن بن على بن محمد بن

خليفه و از قاضيان و از پزشکان فالن اشخاص به هنگام  است و از خدمتگزاران و اشخاص مورد اعتماد

اند. سپس چهره را پوشاند و نماز گزارد و دستور دفن داد. پس از مراسم به  مرگ او حضور داشته

خاك سپارى، جعفر برادر ابن الرضا به حضور پدرم آمد و گفت: مرا به مرتبه برادرم بگمار و من در 

پردازم. پدرم او را از خود راند و با او سخنان ناخوش گفت. از  مى هر سال به تو بيست هزار دينار
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جمله به او گفت: اى نادان! خليفه كه خدايش زنده بدارد، شمشير برهنه كشيد تا كسانى را كه 

دانند از آن اعتقاد باز دارد، اين كار براى او ممکن نشد. اكنون اگر تو  برادرت و نياكانش را امام مى

ن پدرت امام باشى و شيعيان برادرت هم ترا امام بدانند تو را به خليفه نيازى نيست كه در نظر شيعيا

اين مرتبه را به تو بدهد و به غير خليفه هم نياز نخواهى داشت و اگر در نظر و اعتقاد ايشان امام نباشى 

آمد و فرمان داد به يارى ما به آن نخواهى رسيد و پس از اين گفتگو در نظر پدرم بسيار خوار و زبون 

 كه به او اجازه ورود ندهند و تا هنگام مرگ پدرم و بيرون آمدن ما از سامرا، جعفر به همان حال بود.

( خليفه در جستجوى پسر امام حسن برآمد كه تا امروز هم همچنان در آن جستجو است و راهى بر 1) 

د باقى گذاشته كه در امامت قائم مقام آن نيافته است، و شيعيان او معتقدند كه ابن الرضا پسرى از خو

 1 اوست.

است و گفته شده در   ( تولد امام حسن عسکرى )ع( روز جمعه هشتم ماه ربيع الثانى در مدينه بوده2) 

سامرا در ماه ربيع الثانى سال دويست و سى و دو هجرى متولد شده است و به روز جمعه هشتم ربيع 

هشت سالگى رحلت فرموده و مدت امامت ايشان شش سال االول سال دويست و شصت در بيست و 

 اند. بوده است. آغاز بيمارى ايشان روز اول ماه ربيع االول آن سال بوده و روز جمعه درگذشته

 2 ( مادر آن حضرت كنيزى به نام حديثه است.1) 

ايه امان ( فضيلت زيارت او در مجلس قبل گفته شد و خود فرموده است كه مرقد من در سامرا م2) 

 هر دو گروه است.

درود بر آن كسى كه سامرا جايگاه اوست. سالم بر »  ( اين ابيات در باره ايشان سروده شده است:3) 

آن كسى كه در اخبار استوار مايه اميد است. سالم بر اين فرزندان زمزم و صفا و خيف و منى و كعبه 

 «شايد آنان در محشر شفيع من شوند.و مقام و حجر. سالم من بر پنج تن نخستين و هفت تن، 

همانا يهوديان به سبب دوست داشتن پيامبر خود از سختيهاى روزگار »  ( دعبل چنين سروده است:4) 

هاى  ستم پيشه در امانند. همچنين مسيحيان به سبب دوستى پيامبرشان به نرمى و آرامش در دهکده

 «زنند! ن پيامبر خود در آفاق آتش مىدارند، و مسلمانان به محبت خاندا نجران گام بر مى

                                                 
كمال الدين و تمام النعمه صدوق )رضی  44تا  40احمد آن را نقل كرده است در صفحات  278اين موضوع با ذكر سلسله سند و اينکه در سال  .1

 قمرى و در ارشاد مفيد، و فهرست شيخ طوسى آمده است. م. 1405بر غفارى، اهلل عنه(، چاپ آقاى على اك
 ، چاپ جديد مراجعه فرماييد. م.50جلد  237تا  135براى اطالع بيشتر از ديگر روايات به بحار االنوار، صفحات  .2
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  مجلس بیست و نهم در باره نرجس مادر امام قائم علیه السالم نام اصلى او ملیكه و دختر شیوعا پسر قیصر است

( بشر بن سليمان كه به خريد و فروش بردگان اشتغال داشت از اعقاب ابو ايوب انصارى است و از 5) 

گويد: سرور من امام ابو  ت امام حسن عسکرى بوده است. مىدوستان و ياران حضرت هادى و حضر

الحسن هادى )ع( امور شرعى مربوط به بندگان را به من آموخته بود و معموال بدون اجازه ايشان 

كردم و كم كم در اين مورد شناخت من كامل  كردم و از موارد شبهه پرهيز مى خريد و فروش نمى

اختم. شبى كه در خانه خود بودم، چون پاسى از شب گذشت ديدم شن حالل و حرام را مى شد و موارد

فرستاده امام هادى را ديدم  1ام در سامرا كوبيده شد. شتابان بر در خانه دويدم و كافور خادم  در خانه

كه مرا به حضور ايشان فرا خواند. جامه پوشيدم و رفتم و چون وارد خانه شدم ديدم با پسرش امام 

فرمايد و خواهرش حکيمه هم پشت پرده نشسته بود. همين كه من نشستم  مى حسن عسکرى گفتگو

امام هادى فرمود: اى بشر! تو از اعقاب انصار هستى و محبت و دوستى ما همواره در دلهاى شما بوده 

خواهم ترا به فضيلتى ويژه گردانم كه  اند. من اكنون مى است و نسلها آن را از يك ديگر به ارث برده

فرستم كه آن را انجام  گويم و ترا پى كارى مى ر شيعيان گوى سبقت ببرى و رازى را به تو مىاز ديگ

يى كوچك به خط رومى نوشت و به زبان رومى و بر آن مهر خويش را زد و  ( آنگاه نامه1دهى. )

 يى زرد بيرون آورد كه در آن دويست و بيست دينار بود و فرمود: چنته

برو و پيش از ظهر فالن روز در گذرگاه فرات حاضر باش و چون زورقهاى اين را بگير و به بغداد 

حامل بردگان و كنيزان برسد، گروه بسيارى از خريداران كه نمايندگان فرماندهان عباسى هستند و 

 اندكى هم از جوانمردان عراق دور آنها را خواهند گرفت.

د باش تا آنکه كنيزى را كه داراى اين تو آن روز از دور مواظب برده فروشى به نام عمرو بن يزي

صفات است و دو جامه حرير خوش رنگ و تازه بر تن دارد براى فروش عرضه كند. آن كنيز اجازه 

دهد كه هيچ خريدارى روى او را بگشايد و به اندامش دست كشد، يا جامه از تنش كنار كشد. در  نمى

آورد و معنى آن چنين است كه از  ومى فرياد برمىزند و او به زبان ر اين هنگام برده فروش او را مى

كند. در اين هنگام يکى از خريداران خواهد گفت: اين  حال خود و كشف حجاب خويش شکوه مى

كنيز به سيصد دينار از من باشد كه عفت و پاكدامنى او موجب رغبت بيشتر من شد و آن كنيز به 

                                                 
قمرى، نجف.  1392رجال، ابن داود حلى، چاپ  155صفحه  در كتب رجال فقط نام اين مرد كه مورد اعتماد و وثوق است آمده است. رك. به: .1

 م.
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خت پادشاهى او ظاهر شوى در من هيچ گونه رغبتى گويد: اگر در جامه سليمان و بر ت زبان عربى مى

براى تو ظاهر نخواهد شد و مالت را براى خودت نگهدار و بيهوده آن را خرج مکن. برده فروش به 

گويد: اين همه شتاب چرا؟ بايد  گويد: چاره چيست؟ ناچار تو را بايد فروخت. كنيز مى آن كنيز مى

ى او آرام گيرد. در اين هنگام تو برخيز و پيش عمرو بن خريدارى باشد كه دل من به امانت و وفا

برو و به او بگو همراه من نامه كوچکى از يکى از اشراف است كه به لغت رومى و   يزيد برده فروش

خط رومى نوشته و در آن كرم و وفا و خرد و سخاى خويش را نوشته است، اكنون اين نامه را به او 

ويسنده آن را بداند و اگر به او راضى شد و تمايل پيدا كرد من وكيل بده بخواند تا خوى و اخالق ن

 نويسنده هستم كه او را از تو بخرم.

گويد: من تمام دستورهاى سرور خودم حضرت هادى را انجام دادم. همين كه  ( بشر بن سليمان مى1) 

گفت: بايد مرا به  آن كنيز به نامه نگريست، به سختى و با صداى بلند گريست و به عمرو بن يزيد

نويسنده اين نامه بفروشى و سوگند سخت خورد كه اگر از فروختن او خود دارى كند، خود را 

زدم تا به همان مقدار كه در چنته بود به توافق  خواهد كشت. من در مورد قيمت با عمرو چانه مى

ندان بود از او گرفتم و رسيديم و درست معادل همان مبلغ بود. و آن دوشيزه را در حالى كه شاد و خ

رفتم بردم. او آرامش پيدا نکرد تا هنگامى كه دوباره نامه حضرت هادى را  يى كه در بغداد مى به خانه

بوسى كه  يى را مى بيرون آورد و آن را بوسيد و بر گونه و سينه خود نهاد. با شگفتى به او گفتم: نامه

ميزان شناخت تو از منزلت اوالد پيامبران اندك  شناسى؟ گفت: اى عاجز ناتوان كه صاحب آن را نمى

 گويم. است! گوش به من بسپار و دل به من بده كه چه مى

من مليکه دختر يشوعا و نوه قيصر پادشاه رومم و من از اعقاب حواريين هستم و نسب من به شمعون، 

است مرا در خو دهم. پدر بزرگم قيصر مى رسد. اكنون به تو خبرى شگفت مى وصى مسيح )ع( مى

 سيزده سالگى به همسرى برادرزاده خود درآورد.

سيصد تن از اعقاب حواريين را كه همگى كشيش و راهب بودند جمع كرد و هفتصد تن از ديگر 

كشيشانى كه داراى اهميت بودند و چهار هزار تن هم از فرماندهان سپاه و اميران لشکرها و سرپرستان 

خود تختى آراسته به گوهرهاى گوناگون فراهم آورد و در حياط عشاير دعوت كرد و از مال ويژه 

ها را بر گرد او به  اش از آن تخت باال رفت و صليب كاخ قرار دادند و چهل پله داشت. چون برادرزاده

گردش درآوردند و اسقفها خواستند مراسم ازدواج را انجام دهند و اوراق انجيل را منتشر كردند، 
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هاى تخت به لرزه درآمد و فرو افتاد و آن جوان كه  باال به زير فرو ريخت و پايه ناگاه همه صليبها از

به تخت بر شده بود مدهوش بر زمين افتاد. رنگ كشيشان پريد و لرزه بر اندامشان افتاد و ساالرشان 

گفت: پادشاها! ما را ببخش و اين نافرخندگيها كه آشکار شد دليل بر زوال آيين مسيحى و مذهب 

انى است. پدر بزرگم از اين پيشامد سخت افسرده شد و فال بد زد و به كشيشان گفت: اين ستونها ملک

 و صليبها را دوباره بر پا داريد.

و برادر اين نگون بخت درمانده را فراخوانيد و بياوريد تا اين دختر را به او تزويج كنم و نحوست اين 

ردند، براى او هم همان پيش آمد كه براى نخستين و با فرخندگى او برطرف شود و چون اين كار را ك

ها را برافکندند.  ميهمانان پراكنده شدند و قيصر اندوهگين برخاست و به اندرون و حرم رفت و پرده

اند و  در آن شب در خواب ديدم كه مسيح و شمعون و گروهى از حواريون در كاخ پدر بزرگم آمده

اند كه پدرم تخت  سايد و آن را همان جا نهاده ه سر بر آسمان مىاند ك منبرى از نور در آن نصب كرده

( در اين هنگام محمد )ص( و دامادش كه وصى اوست و گروهى از فرزندانش 1خود را نهاده است. )

وارد شدند. مسيح پيش رفت و محمد )ص( را در آغوش كشيد و محمد )ص( به مسيح )ع( فرمود: اى 

وصى تو شمعون، دخترش مليکه را براى پسرم خواستگارى كنم و با دست ام كه از  روح اهلل! من آمده

خود به ابو محمد پسر نويسنده اين نامه اشاره فرمود. مسيح )ع( به شمعون نگريست و گفت: اى 

شمعون! شرف به سوى تو روى آورده است و پيوند خويشاوندى خود را با نسل محمد )ص( استوار 

 كن. گفت:

ص( بر آن منبر رفت و خواستگارى فرمود و خطبه عقد را ايراد كرد و مرا به چنين كردم. محمد )

همسرى فرزند خويش درآورد و مسيح )ع( و فرزندان محمد )ص( گواهان عقد بودند. چون بيدار 

شدم ترسيدم كه اگر اين خواب را به پدر و پدر بزرگ خويش بگويم مرا بکشند و آن را پوشيده 

ام چنان از محبت ابو محمد آكنده شد كه نتوانستم هيچ چيز  ار نساختم و سينهداشتم و براى آنان آشک

بخورم و بياشامم و سخت نزار و ناتوان شدم و بيمار گرديدم. هيچ پزشکى در شهرهاى روم باقى نماند 

مگر اينکه پدر بزرگم او را آورد و از داروى من پرسيد و چون نااميد شد به من گفت: اى نور چشم 

يا خواسته و خواهشى دارى كه در اين دنيا برآورم؟ گفتم: پدر بزرگ جان! درهاى گشايش را من! آ

بينم. ولى مناسب است كه از اسيران مسلمان كه در زندان تو هستند بند و زنجير  به روى خود بسته مى

مسيح و بردارى و از شکنجه ايشان دست بدارى و بر آنان منت نهى و نويد آزادى دهى. اميدوارم كه 
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مادرش سالمت مرا به من ارزانى دارند. و چون پدر بزرگم چنين كرد، اندكى تجلد و چابکى كردم و 

تر نشان دادم و اندكى خوراك خوردم و او نسبت به اسيران محبت و كرم بيشتر مبذول  خود را سالم

ه )ع( در حالى داشت. پس از چهارده شب دوباره در خواب ديدم كه سرور زنان هر دو جهان فاطم مى

كه مريم )ع( و هزار تن از خدمتکاران بهشت همراهش بودند به ديدار من آمد. و مريم )ع( به من 

و مادر شوهرت ابو محمد است. من به دامن فاطمه )ع( آويختم و   فرمود: اين بانوى بانوان دو جهان

ع( فرمود: پسرم ابو محمد تا آيد شکوه كردم. فاطمه ) گريستم و از اينکه ابو محمد به ديدار من نمى

آيد و نبايد بر آيين مسيحيان باشى و اين خواهرم مريم  هنگامى كه تو مشرك باشى به ديدار تو نمى

جويد. اكنون اگر خواهان رضايت خدا و مسيح و مريم  )ع( از آيين تو به پيشگاه خداوند بيزارى مى

 اهلل و اشهد ان محمدا رسول اللَّه. چون اين دو هستى و طالب ديدار ابو محمدى بگو: اشهد ان ال اله اال

گواهى را بر زبان آوردم، فاطمه )ع( مرا به سينه خود چسباند و مرا خوشدل فرمود و گفت: اكنون 

توقع آن را داشته باش كه ابو محمد به ديدار تو آيد و من او را پيش تو خواهم فرستاد. بيدار شدم و 

گفتم: كه اى حبيب  ب بعد او را در خواب ديدم و گويا چنين به او مىمنتظر ديدار ابو محمد بودم. ش

 مهرى فرمودى؟ من! پس از آنکه دل من سراپا از محبت تو آكنده شد به من بى

گفت: تأخير و خوددارى من از ديدار تو فقط به سبب شرك تو بود و اكنون كه به راستى 

ا خداوند در بيدارى ما را به يك ديگر رساند و آيم، ت اى، همه شب در خواب پيش تو مى شده مسلمان

 از آن زمان تاكنون هيچ شب ديدار خود را در خواب از من قطع نفرموده است.

گويد: به او گفتم پس چگونه اسير شدى؟ گفت: در يکى از شبها در خواب، ابو محمد  ( بشر مى1) 

فرستد و سپس  ه جنگ مسلمانان مى)ع( به من فرمود: به زودى در فالن روز پدر بزرگت لشکرهايى ب

شود. تو هم به طور ناشناس و در لباس خدمتکاران همراه ديگر زنها از فالن  خود از پى ايشان روان مى

راه به آنان بپيوند. من چنان كردم و ناگاه پيشتازان مسلمانان بر ما تاختند و من هم اسير شدم. بدون 

نوه قيصر روم هستم. به تو هم اكنون خودم اين موضوع اينکه كسى تاكنون متوجه شده باشد كه من 

را گفتم. كسى كه من در سهم او قرار گرفتم چون از نام من پرسيد نام خويش را از او پنهان داشتم و 

 گفتم نامم نرگس است. گفت: آرى، اين نام از نامهاى كنيزان است.

 گويى. گفت: ىمن گفتم: عجيب است كه تو رومى هستى و اين چنين عربى سخن م
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آرى، پدر بزرگم از شدت كوششى كه در راه آموختن فرهنگ و ادب به من داشت به يکى از بانوان 

كه مترجم بود دستور داد صبح و شام پيش من آيد و به من عربى بياموزد و چنان شد كه زبان من به 

 آن زبان اين چنين گويا شد.

موالى خود امام ابو الحسن هادى بردم، آن حضرت  گويد: چون او را به سامرا و حضور ( بشر مى2) 

و شرف محمد )ص( و خاندانش را   به او گفت: عزت مسلمانى و اسالم و خوارى و زبونى مسيحيت

ترى وصف  چگونه ديدى؟ گفت: اى پسر رسول خدا! چگونه براى تو چيزى را كه از من به آن آگاه

دارى يا  بدهم. آيا ده هزار درهم را خوشتر مىخواهم به تو پاداشى  كنم؟ امام هادى فرمود: مى

يى را كه در آن شرف جاودانه است؟ گفت: آن مژده را. فرمود: ترا مژده باد به پسرى كه خاور  مژده

سازد پس از آنکه از  آورد و جهان را از عدل و داد آكنده مى و باختر جهان را به ملك خويش در مى

از چه كسى؟ فرمود: از همان كس كه پيامبر )ص( ترا براى او  ظلم و ستم آكنده باشد. نرجس پرسيد:

 در فالن شب از فالن ماه خواستگارى و عقد فرمود.

گفت: از مسيح يا وصى او؟ فرمود: مسيح )ع( و وصى او ترا به همسرى چه كسى درآوردند؟ گفت: 

 شناسى؟ آيا كنيه پسر شما ابو محمد است؟ فرمود: آيا او را مى

ام شبى گذشته كه به ديدار  شبى كه به دست مادرش بانوى بانوان دو جهان مسلمان شدهگفت: مگر از 

من نيامده باشد؟ در اين هنگام حضرت هادى به خدمتکار خود كافور، فرمودند خواهرم حکيمه را فرا 

خوان، و چون آمد به او فرمودند: اين همان است. حکيمه مدتى نرجس را در آغوش گرفت و سؤال 

و حضرت هادى فرمود: اى دختر رسول خدا! او را به خانه خود ببر و فرايض دينى را به او  كرد مى

 1 بياموز كه او همسر ابو محمد و مادر قائم )ع( است.
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