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 پیشگفتار
 خش جهان آفرینبه نام هستى ب

شكر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، كه ما را از اّمت مرحومه قرار داد و به صراط مستقیم ، والیت موالى 
 .مّتقیان ، امیرمؤ منان ، علّى ابن ابى طالب و اوالد معصومش علیهم السالم هدایت نمود

اهل بیت عصمت و طهارت ، مخصوصا هشتمین بهترین تحّیت و درود بر روان پاك پیامبر عالى قدر اسالم ، و بر 
 . خلیفه بر حّقش حضرت ابوالحسن ، امام علّى بن موسى الّرضا علیه السالم

 .و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت ، كه در حقیقت دشمنان خدا و قرآن هستند
ست از زندگى سراسر آموزنده ، هشتمین نوشتارى كه در اختیار شما خواننده محترم قرار دارد، برگرفته شده ا

 . ستاره فروزنده و پیشواى بشرّیت ، حّجت خدا، براى هدایت بندگان
آن شخصّیت برگزیده و ممتازى كه خداوند متعال در ضمن حدیث لوح حضرت فاطمه زهراء علیها السالم فرموده 

 : است
تمام اءولیاء مرا تكذیب كرده باشد، بعد از حضرت هركس هشتمین امام و خلیفه را تكذیب نماید مانند كسى است كه 

موسى كاظم ، فرزندش علّى امام رضا علیه السالم نگهدارنده دین من خواهد بود، قاتل او شخصى پلید و خودخواه 
 .مى باشد

 ) خداوند متعال نام او را :و جّد بزرگوارش حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله ضمن حدیثى ، طوالنى فرمود
برگزید و در میان تمام خالیق راضى و رضا خواند؛ و او را شفیع شیعیان قرار داد كه در روز قیامت به ) علّى

 .وسیله او نجات یابند و رستگار گردند
و احادیث قدسّیه ، روایات بسیارى در منقبت و عظمت آن دلیرمرد ایمان و تقوا، با سندهاى مختلف ، در كتاب هاى 

 . متعّدد وارد شده است
و این مختصر ذّره اى از قطره اقیانوس بى كران وجود جامع و كامل آن امام همام مى باشد، كه برگزیده و گلچینى 

عقیدتى ، سیاسى ، فرهنگى ، اقتصادى ، اجتماعى ، : ، در جهت هاى مختلف   (1)است از ده ها كتاب معتبر
 . ... اخالقى ، تربیتى و

 .باشد كه این ذّره دلنشین و لّذت بخش مورد استفاده و إ فاده عموم خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد
انشاء الّله ) ْنَفُع ماٌل َو الَبُنون ِإّال َمْن اَءَتى الّلَه ِبَقْلٍب َسلیم لي َو ِلواِلَديَّ َو ِلَمْن َلُه َعَليَّ َحّقِلَیْوٍم الَی ) و ذخیره اى باشد

 . تعالى
 مؤ ّلف

 خالصه حاالت دهمین معصوم ، هشتمین اختر امامت
، یك سال پس از شهادت امام  (2)هجرى قمرى  148ذى القعدة ، سال  11آن حضرت روز پنج شنبه یا جمعه ، 

ر نور طلعتش جهانى را روشنائى جعفر صادق علیه السالم در شهر مدینه منّوره دیده به جهان گشود؛ و با ظهو
 .بخشید

  .  (3)علّى، صلوات الّله و سالمه علیه: نام 
 . ...والحسن ثانى ، ابوعلّى واب: كنیه 

رضا، صابر، زكّى، وفّى، ولّى، رضّى، ضامن ، غریب ، نورالهدى ، سراج الّله ، غیظ المحّدثین ، غیاث : اءلقاب 
 . ...المستغیثین و

 . امام موسى كاظم ، باب الحوائج إ لى الّله علیه السالم: پدر
 . نجمه بوده است: عضى گفته اندشقراء، معروف به خیزران ، اّم البنین ، و ب: مادر

 :حضرت داراى سه انگشتر بود، كه نقش هر كدام به ترتیب عبارتند از: نقش انگشتر



 . (َولیّي الّلُه)،  (ما شاَء الّلُه َو ال ُقوََّة إ ّال ِبالّلِه )،  (َحْسبَى الّلُه )
 .به عنوان دربان حضرت گفته اندموّرخین ، دو نفر را به نام محّمد بن فرات و محّمد بن راشد : دربان 

هجرى قمرى ، پس از شهادت پدر مظلومش  183رجب ، سال  25بنابر مشهور، روز جمعه ، : مّدت امامت 
 .به طول انجامید 206یا  203بالفاصله مسئولّیت رهبرى و امامت جامعه اسالمى را به عهده گرفت ، كه تا سال 

 .مون به خراسان احضار گردیدهجرى قمرى حضرت توّسط ماء 200و در سال 
 . سال بین موّرخین اختالف است 57تا  49در طول عمر آن حضرت بین : مّدت عمر

و بر همین مبنا در مقدار و مّدت هم زیستى با پدر بزرگوارش ؛ و نیز در مّدت حیات پس از پدرش اختالف مى 
 . حیات پدر بزرگوارش زندگى نموده استسال و دو ماه در زمان  29باشد، گرچه برخى گفته اند كه آن حضرت 

در عّلت آمدن امام رضا علیه السالم به خراسان ، نیز بین موّرخین اختالف است ؛ ولى مى توان از مجموع گفته 
 :ها، این گونه استفاده نمود

آن تحت چون هارون الّرشید به هالكت رسید، بغداد و حوالى آن در اختیار فرزندش امین ، و خراسان با حوالى 
 . حكومت دیگر فرزندش ماءمون قرار گرفت

 .پس از گذشت مّدتى كوتاه ، بین دو این برادر اختالف و جنگ ، رونق گرفت و امین كشته شد
در این بین ، ماءمون نیز جهت استحكام قدرت خود چنان ابراز داشت كه از عالقه مندان خاندان علّى بن ابى طالب 

 .شدو سادات بنى الّزهراء مى با
هجرى نامه اى به استاندار خود در شهر مدینه منّوره فرستاد، تا حضرت علّى بن موسى  200بنابر این ، در سال 

به خراسان منتقل ) به گونه اى كه از غیر مسیر شهر قم باشد(الّرضا علیهما السالم را از راه بصره اهواز، 
 .گردانند

 .رسید، ماءمون عّباسى به حضرتش پیشنهاد بیعت و خالفت را داد هنگامى كه امام رضا علیه السالم به شهر َمْرْو
ولى حضرت چون كامًال نسبت به افكار و دسیسه هاى ماءمون و دیگر خلفاء بنى العّباس آگاه و آشنا بود، پیشنهاد 

 . خالفت را از طرف ماءمون نپذیرفت
نى اصرار مى ورزید كه شاید امام علیه السالم و ماءمون دو ماه به طور مرّتب ، با نیرنگ ها و شیوه هاى گوناگو

 .بپذیرد؛ ولى چون از طریقى در رسیدن به هدف خویش موّفق نگردید، در نهایت ، حضرت را تهدید به قتل كرد
بر همین اساس امام علیه السالم مجبور گردید كه والیتعهدى را تحت شرائطى بپذیرد، كه روز پنج شنبه ، پنجم ماه 

بیعت انجام گرفت ، مشروط بر آن كه حضرت در هیچ كارى از امور حكومت  201، در سال مبارك رمضان 
 .دخالت ننماید

پس از آن كه ماءمون به هدف خود رسید و از هر جهت حكومت خود را ثابت و استوار یافت ، شخصا تصمیم قتل 
 .غریب را مسموم و شهید كرد حضرت رضاعلیه السالم را گرفت و به وسیله انگور زهرآلود، آن امام مظلوم و

 206یا  203نویسان ، حضرت روز جمعه یا دوشنبه ، آخر ماه صفر، در سال  بنابر مشهور بین تاریخ : شهادت 
 .به وسیله زهر مسموم شده و در سناباد خراسان شهید گردید؛ و به عالم بقاء رحلت نمود (4)هجرى قمرى 

 .و جسد مطّهر و مقّدس آن حضرت در منزل حمید بن قحطبه ، كنار قبر هارون الّرشید دفن گردید
ان با حكومت هارون الّرشید، فرزندش امین ، عمویش امامت حضرت ، هم زم: خلفاء هم عصر آن حضرت 

 .ابراهیم ، دّومین فرزندش محّمد، سّومین فرزندش عبدالّله ملّقب به ماءمون عّباسى مصاددف گردید
عّده اى گفته اند حضرت داراى پنج پسر و یك دختر به نام فاطمه بوده است ؛ ولى اكثر موّرخین : تعداد فرزندان 
 . د كه حضرت بیش از یك پسر به نام ابوجعفر، امام محّمد جواد علیه السالم نداشته استبر این عقیده ان

 شش ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، ده مرتبه : نماز آن حضرت 
 .  (5)خوانده مى شود) هل اءتى َعَلى اال ْنساِن حیٌن ِمَن الدَّْهِر َلْم َیُكْن َشْیئا َمْذُكورا)

 و بعد از آخرین سالم نماز، تسبیحات حضرت فاطمه زهراءعلیها السالم گفته مى شود؛ و سپس حوائج و خواسته
 .هاى مشروعه خویش را از درگاه خداوند متعال مسئلت مى نماید كه انشاء الّله تعالى برآورده خواهد شد

 مدح هشتمین اختر فروزنده امامت

 اى غريبى كه ز جّد و پدر خويش جدائى
 خفته در خاك خراسان ، تو غريب الغربائى

 چه ثنا گويمت ، اى داور ھفتاد و دو مّلت
 ه خدايت ، تو چه محتاج ثنائىكه ثنا خواند



اين رواق تو و صحن و َحَرَمت ، ھمچو بھشت 
 است
 روضه ات ، جّنت فردوس و مسّمى به رضائى

 آه ، از آن دم كه ز سوز جگر و حال پريشان
 ناله ات گشت بلند، آه تقى جان به كجائى

 اى شه يثرب و بطحا، تو غريبى به خراسان
 معین الّضعفائى سرور جمله غريبان و

 اغنیا مّكه روند و فقرا سوى تو آيند
 جان به قربان تو اى شاه كه حّج فقرائى

 بیا كه مظھر آيات كبريا اينجاست
 بیا كه تربت سلطان دين ، رضا اينجاست

 بیا كه گلبن گلزار موسى جعفر
 بیا كه میوه بستان مصطفى اينجاست
 شموس بیا كه خسرو اقلیم طوس ، شمس

 بیا كه وارث ديھیم مرتضا اينجاست
 شھنشھى كه به چشمان ، غبار درگاھش

 كنند ُحور و ماليك ، چو توتیا اينجاست
 اگر كلید در رحمت خدا جوئى

 بیا كلید در رحمت خدا اينجاست
 در مدينه علم و كمال و زھد و ادب

 در خزينه بخشايش و عطا اينجاست
 ین بخواه حاجت خويشز قبله گاه سالط

 شھى كه حاجت مسكین كند روا اينجاست
 قدم ز صدق و ارادت در اين حرم بگذار

 كه مھد عصمت و ناموس كبريا اينجاست
 بیا كه منبع فیض و عنايت ازلى
 بیا كه مطلع و الّشمس و و الّضحى اينجاست

 امام ثامن و ضامن ، رضا كه بر حرمش
 روى إ لتجا اينجاستنھاده اند شھان ، 

 به خضر كز پى آب بقاست سرگردان
  (6)دھید مژده كه سرچشمه بقا اينجاست 

 طلیعه نور هدایت



 : طبق آنچه موّرخان و محّدثان در كتاب هاى خود ذكر كرده اند و نیز روایات كّلى بر تاءیید آن وارد شده است
مادر حضرت ابوالحسن ، امام علّى بن موسى الّرضا علیه السالم ، از خانواده اى باشرافت و از زنان بافضیلت ؛ و 

 . هم زمان خود مشهور بوده است نیز از جهت عقل و دین در بین زنان
این بانوى بزرگوار، نسبت به فرائض الهى ، حّتى تمامى مستحّبات را انجام و مكروهات را حّتى اال مكان ترك مى 

 .نمود؛ و به طور دائم مشغول ذكر و تسبیح خداوند متعال مى بود
وند سبحان ، فرزندم حضرت علّى بن موسى از همان موقعى كه إ نعقاد نطفه حّجت خدا: این مادر نمونه حكایت كند

الّرضا علیهما السالم را در خود احساس كردم ، حالت معنوّیت و عشق به خداوند در من فزونى یافت و هیچ گاه 
 . احساس سنگینى و سختى در خود نداشتم

 .فرزندم ، در وقت هاى تنهائى ، اءنیس و مونس من بود
د و تهلیل را به خوبى از درون خود مى شنیدم و متوّجه مى شدم كه طفل در هنگام خواب ، صداى تسبیح و تحمی

 .درون شكم من مشغول گفتن ذكر و تسبیح پروردگار متعال خویش مى باشد
و همین كه این نور الهى طلوع كرد و در این عاَلم ، پا به عرصه وجود نهاد، دست هاى خویش را بر زمین گذاشت 

د و لب هاى خود را به حركت درآورد و ضمن مناجات با خداوند، شهادتین را بر و سر به سمت آسمان بلند نمو
 .زبان مبارك خود جارى كرد

 .و چون پدرش ، امام موسى كاظم علیه السالم در آن لحظات وارد شد، بر من تبریك و تهنیت فرمود
چپ او اقامه گفت ؛ و  سپس نوزاد عزیز را تحویل پدر دادم و حضرت در گوش راست نوزاد، اذان و در گوش

  .  (7)سپس مقدار مختصرى ، آب فرات در كام او ریخت
 ها و زبان هاآشنائى به تمام لغت 

 :مرحوم شیخ صدوق ، شیخ حّرعاملى و دیگر بزرگان به نقل از اباصلت هروى حكایت كنند
حضرت ابوالحسن ، امام علّى بن موسى الّرضا علیه السالم به تمام زبان ها و لغات ، آشنا و مسّلط بود؛ و با مردم 

 .با زبان محّلى خودشان صحبت مى نمود
ّفظ كلمات ، از خود مردم فصیح تر سخن مى فرمود، تا جائى كه مورد حیرت و و بلكه حضرت در لهجه و تل

 . تعّجب همه اقشار و افراد قرار مى گرفت
شما چگونه به همه زبان ها و لغت ها ! یاابن رسول الّله : یك از روزها به آن حضرت عرض كردم : اباصلت گوید

 ؟آشنا شده اى ؛ و این چنین ساده ، مكالمه مى نمائى 
من حّجت و خلیفه خداوند متعال هستم و پروردگار حكیم كسى را كه مى ! اى اباصلت : امام علیه السالم فرمود

خواهد بر بندگان خود حّجت و راهنما قرار دهد، او را به تمام زبان ها و اصطالحات آشنا و آگاه مى سازد، كه 
 .خدا بتوانند به راحتى با امام خویش سخن گویند زبان عموم افراد را بفهمد و با آن ها سخن گوید؛ و بندگان

بر ما : آیا فرمایش امیرالمؤ منین ، امام علّىعلیه السالم را نشنیده اى كه فرمود: سپس امام رضا علیه السالم افزود
 . فصل الخطاب عنایت شده است - عصمت و طهارت -اهل بیت 

و آشنائى به تمام زبان ها و اصطالحات مردم ؛ و بلكه  فصل الخطاب یعنى ؛ معرفت: و بعد از آن ، اظهار نمود
 .  (8)عموم خالیق در هر كجا و از هر نژادى كه باشند

 امام همچون دریا و علومش قطرات آن
 :مرحوم عّالمه مجلسى و برخى دیگر از بزرگان آورده اند

 :یكى از اصحاب حضرت علّى بن موسى الّرضا علیه السالم به نام علّى بن ابى حمزه بطائنى حكایت كند
 .جلس وارد شدندروزى در محضر مبارك آن حضرت بودم ، كه تعداد سى نفر غالم حبشى در آن م

پس از ورود، یكى از ایشان به زبان و لهجه حبشى با امام رضاعلیه السالم سخن گفت و حضرت نیز به زبان 
 .حبشى و لهجه محّلى خودشان پاسخ او را بیان نمود و لحظاتى با یكدیگر به همین زبان سخن گفتند

بى را نیز به او فرمود؛ و سپس همگى آن ها به آن غالم عطا نمود و مطل -درهم  -آن گاه حضرت مقدارى پول 
 .حركت كردند و از مجلس خارج شدند

فدایت گردم ، مثل این كه با این غالم به زبان ! یاابن رسول الّله : من با حالت تعّجب به آن حضرت عرضه داشتم 
 !حبشى و لهجه محّلى صحبت مى فرمودى ؟

 او را به چه چیزى امر نمودى ؟
آن غالم را در بین تمام همراهانش ، عاقل و با شخصّیت دیدم ، لذا او را برگزیدم و ضمن : م فرمودامام علیه السال

تذّكراتى ، به او توصیه كردم تا كارها و برنامه هاى سایر غالمان و دوستان خود را بر عهده گیرد و در حّق آن ها 
 .بپردازدرسیدگى كند؛ و نیز هر ماه مقدار سى درهم به هر كدام از ایشان 



 .و او نیز نصایح مرا پذیرفت ؛ و مقدار دراهمى به او دادم تا بین دوستانش طبق توصیه تقسیم نماید
آیا از گفتار و برخورد من با این : سپس حضرت مرا مخاطب قرار داد و فرمود: علّى بن ابى حمزه بطائنى افزود

 !غالمان و بندگان خدا تعّجب كرده اى ؟
تعّجب نكن ؛ براى این كه منزلت و موقعّیت امام ، باالتر و : نبال سؤ ال خویش اظهار داشت و آن گاه حضرت به د

 . مهّمتر از آن است كه تو و امثال تو فكر مى كنى
آنچه را كه در این مجلس مشاهده كردى ، همانند قطره اى است در منقار پرنده اى كه از آب دریا : سپس فرمود

 .برگرفته باشد
 !یك قطره از آب دریا، در كم و یا زیاد شدن آب دریا تاءثیرى دارد؟ آیا برداشتن

توّجه داشته باش كه همانا امام و علوم او، همچون دریاى بى منتهائى : بعد از آن ، امام رضا علیه السالم افزود
چون پرنده اى  است كه پایان ناپذیر باشد و درون آن مملّو از انواع موجودات و جواهرات گوناگون خواهد بود، و

 .قطره اى از آب آن را بردارد، چیزى از آب آن كم نخواهد شد
 .  (9)و همچنین امام ، علومش بى منتها است ؛ و هر كسى نمى تواند به تمام مراحل علمى و اّطالعات او دست یابد

 تعیین ُاجرت قبل از كار
 :مرحوم كلینى به نقل از سلیمان بن جعفر حكایت كند

روزى به همراه حضرت ابوالحسن ، امام علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم جهت انجام كارى از منزل بیرون 
 . ته بودیمرف

امشب همراه من بیا تا به : پس از پایان آن كار، هنگامى كه خواستم به منزل خود مراجعت نمایم ، حضرت فرمود
 . منزل ما برویم و شب را میهمان ما باش

من نیز دعوت حضرت رضا علیه السالم را پذیرفتم ، وقتى خواستیم وارد منزل شویم ، یكى دیگر از اصحاب به 
 .نیز همراه ما آمد نام ُمعّتب

همین كه داخل منزل رفتیم ، متوّجه شدیم كه غالمان حضرت مشغول ساختن جایگاهى آغول براى حیوانات هستند 
 .و در بین آن ها مردى سیاه چهره ، به عنوان كارگر ِگل تهّیه مى كند و به دست دیگران مى دهد

 این شخص كیست ؟: امام رضا علیه السالم سؤ ال نمود
 . این شخص ما را كمك مى كند؛ و ما نیز آخر كار چیزى به او مى دهیم: دادند جواب

 آیا براى او معّین كرده اید، كه مزدش چقدر باشد؟: حضرت فرمود
 . خیر، هر چه به او بدهیم ، قبول دارد و راضى است: در پاسخ به حضرت گفتند

 .و خواست با آن ها برخورد نمایدحضرت با شنیدن این پاسخ ، بسیار عّصبانى و خشمناك گردید 
 !چرا ناراحت ُشدید، چرا این چنین برخورد مى كنى ؟! یاابن رسول الّله : من جلو رفتم و عرض كردم 

چندین مرتبه به آن ها تذّكر داده ام كه این چنین عمله و كارگر نیاورند، مگر آن كه قبل از : امام علیه السالم فرمود
 .ن ُاجرت نمایندشروع به كار، با او تعیی

چنانچه با كارگر قبل از شروع كار تعیین اجرت نكنى ، اگر چه چند برابر مزدش را : پس از آن ، حضرت افزود
 .هم به او بدهى ، باز هم ناراضى است و ممكن است خود را طلبكار بداند

ه تمام مزد خود را بدون كم و ولى چنانچه با او تعیین اجرت شد، وقتى مزد خود را بگیرد، تشّكر مى كند از این ك
كاستى گرفته ؛ و اگر مختصرى هم بر مزدش اضافه كنى آن را محّبت و لطف مى داند و این محّبت را هرگز 

 .  (10)فراموش نمى كند
 روش برخورد با مردم

 : مرحوم شیخ طوسى رضوان الّله تعالى علیه در كتاب رجال خود آورده است
در یكى از روزها، عّده اى از دوستان امام رضا علیه السالم در منزل آن حضرت گرد یكدیگر جمع شده بودند و 

حمن نیز كه از افراد مورد اعتماد حضرت و از شخصّیت هاى ارزنده بود، در جمع ایشان حضور یونس بن عبدالّر
 . داشت

 .هنگامى كه آنان مشغول صحبت و مذاكره بودند، ناگهان گروهى از اهالى بصره اجازه ورود خواستند
العملى از خود نشان ندهى  داخل فالن اتاق برو و مواظب باش هیچ گونه عكس: امام علیه السالم ، به یونس فرمود
 .؛ مگر آن كه به تو اجازه داده شود

 .آن گاه اجازه فرمود و اهالى بصره وارد شدند و بر علیه یونس ، به سخن چینى و ناسزاگوئى آغاز كردند
و در این بین حضرت رضا علیه السالم سر مبارك خود را پائین انداخته بود و هیچ سخنى نمى فرمود؛ و نیز عكس 

 .عملى ننمود تا آن كه بلند شدند و ضمن خداحافظى از نزد حضرت خارج گشتندال



 .بعد از آن ، حضرت اجازه فرمود تا یونس از اتاق بیرون آید
 :یونس با حالتى غمگین و چشمى گریان وارد شد و حضرت را مخاطب قرار داد و اظهار داشت 

من معاشرت دارم ، در حالى كه نمى دانستم درباره من چنین من فدایت گردم ، با چنین افرادى ! یاابن رسول الّله 
 .خواهند گفت ؛ و چنین نسبت هائى را به من مى دهند

غمگین ! اى یونس  :امام رضا علیه السالم با مالطفت ، یونس بن عبدالّرحمان را مورد خطاب قرار داد و فرمود
حبت ها اهمّیتى ندارد، زمانى كه امام تو، از تو مباش ، مردم هر چه مى خواهند بگویند، این گونه مسائل و ص

 .راضى و خوشنود باشد هیچ جاى نگرانى و ناراحتى وچود ندارد
سعى كن ، همیشه با مردم به مقدار كمال و معرفت آن ها سخن بگوئى و معارف الهى را براى آن ها ! اى یونس 
 . بیان نمائى

 . مند و درك نمى كنند، خوددارى كنو از طرح و بیان آن مطالب و مسائلى كه نمى فه
هنگامى كه تو ُدّر گرانبهائى را در دست خویش دارى و مردم بگویند كه سنگ یا كلوخى در دست تو ! اى یونس 

است ؛ و یا آن كه سنگى در دست تو باشد و مردم بگویند كه دّر گرانبهائى در دست دارى ، چنین گفتارى چه 
 تو خواهد داشت ؟تاءثیرى در اعتقادات و افكار 

 !و آیا از چنین افكار و گفتار مردم ، سود و یا زیانى بر تو وارد مى شود؟
 .خیر، سخنان ایشان هیچ اهمّیتى برایم ندارد: یونس با فرمایشات حضرت آرامش یافت و اظهار داشت 

 :امام رضا علیه السالم مجّددا او را مخاطب قرار داد و فرمود
انچه راه صحیح را شناخته ، همچنین حقیقت را درك كرده باشى ؛ و نیز امامت از تو اى یونس ، بنابر این چن

راضى باشد، نباید افكار و گفتار مردم در روحّیه ، اعتقادات و افكار تو كمترین تاثیرى داشته باشد؛ مردم هر چه 
 .  (11)مى خواهند، بگویند

 !اگر توبه نمایند، نجات یاند؟
 : در بعضى از روایات آمده است

شیعیان و دوستان بعضى از  : روزى یكى از منافقین به حضرت ابوالحسن ، امام رضا علیه السالم عرضه داشت
 !مى نوشند؟) شراب مست كننده (شما خمر 

سپاس خداوند حكیم را، كه آن ها در هر حالتى كه باشند، هدایت شده ؛ و در اعتقادات : امام علیه السالم فرمود
 .صحیح خود ثابت و مستقیم مى باشند

بعضى از شیعیان و  : الم گفتسپس یكى دیگر از همان منافقین كه در مجلس حضور داشت ، به امام علیه الس
 !دوستان شما نبیذ مى نوشند؟

 .بعضى از اصحاب رسول الّله صلى اهللا علیه و آله نیز چنین بودند: حضرت فرمود
 . منظورم از نبیذ، آب عسل نیست ؛ بلكه منظورم شراب مست كننده است: منافق گفت 

خداوند كریم تر از آن است  :اهر شد و فرمودناگاه حضرت با شنیدن این سخن ، عرق بر چهره مبارك حضرت ظ
 .كه در قلب بنده مؤ من عالقه به خمر و محّبت ما اهل بیت رسالت را كنار هم قرار دهد و هرگز چنین نخواهد بود

 : سپس حضرت لحظه اى سكوت نمود؛ و آن گاه اظهار داشت
ش پشیمان گردد، در روز قیامت مواجه خواهد اگر كسى چنین كند؛ و نسبت به آن عالقه نداشته باشد و از كرده خوی

شد با پروردگارى مهربان و دلسوز، با پیغمبرى عطوف و دل رحم ، با امام و رهبرى كه كنار حوض كوثر مى 
 .باشد؛ و دیگر بزرگانى كه براى شفاعت و نجات او آمده اند

 .  (12)دولیكن تو و امثال تو در عذاب دردناك و سوزاِن برهوت گرفتار خواهید بو
 ختم قرآن یا اندیشه در آن

 :بن عّباس حكایت كنند مرحوم شسخ صدوق ، طبرسى و دیگر بزرگان به نقل از ابراهیم
در طول مّدتى كه در محضر مبارك امام علّى بن موسى الّرضا علیه السالم بودم و در محافل و مجالس گوناگون ، 
همراه با آن حضرت شركت داشتم ، هرگز ندیدم سخنى و مطلبى در مسائل دین و امور مختلف از آن حضرت سؤ 

 .پاسخ مى فرمودال شود؛ مگر آن كه بهتر و شیواتر از همه 
و در همه علوم و فنون به طور كامل آگاه و آشنا بود؛ و نیز جوابى را كه بیان مى نمود در حّد عالى قانع كننده بود؛ 

 .و كسى را نیافتم كه از او آشناتر باشد
همچنین ماءمون در هر فرصت مناسبى به شیوه هاى مختلفى ، سعى داشت تا آن حضرت را مورد سؤ ال و 

ش قرار بدهد؛ ولى امام علیه السالم در هیچ موردى درمانده نگشت ؛ و بلكه در هر رابطه اى كه از آن آزمای
 .حضرت سؤ ال مى شد، به نحو صحیح و كامل پاسخ ، بیان مى فرمود



 .و معموال مطالب و جواب سؤ ال هائى كه حضرت بیان مى فرمود، برگرفته شده از آیات شریفه قرآن بود
 :را هر سه روز یك مرتبه ختم مى كرد؛ و مى فرمود آن حضرت قرآن

 . اگر بخواهم ، مى توانم قرآن را كمتر از این مّدت هم ختم كنم و تالوت نمایم
ولیكن من به هر آیه اى از آیات شریفه قرآن كه مرور مى كنم درباره آن تاءّمل مى كنم و مى اندیشم ، كه پیرامون 

 . یا حادثه اى سخن به میان آورده است ؛ و در چه زمانى فرود آمده است چه موضوعى مى باشد، در چه رابطه
و هرگز بدون تدّبر و تاءّمل در آیات شریفه ، از آن ها رّد نمى شوم ، به همین جهت است كه مّدت سه روز طول 

  .  (13)مى كشد تا قرآن را تالوت و ختم كنم
 قیامت و پرسش از مهم ترین نعمت ها

 :مرحوم شیخ صدوق به نقل از حاكم بیهقى حكایت كند
در دنیا : ه اى نشسته بود، ضمن فرمایشاتى فرمودروزى حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم در جمع عّد

 .هیچ نعمت واقعى و حقیقى وجود ندارد
 ( لتسئلّن یومئٍذ عن الّنعیم(پس این آیه شریفه قرآن ! یاابن رسول الّله : بعضى از دانشمندان حاضر در مجلس گفتند

 كه مقصود آب سرد و گوارا مى باشد، را چه مى گوئى ؟ (14)
 منظور طعام لذیذ: شما این چنین تفسیر كرده اید؛ و عّده اى دیگرتان گفته اند: حضرت با آواى بلند اظهار نمود

 .است ؛ و نیز عّده اى دیگر، خواب راحت و آرام بخش تعبیر كرده اند
خداوند متعال : به درستى كه پدرم از پدرش ، امام جعفر صادق علیه السالم روایت فرموده است كه : و سپس افزود

ورد استفاده و قرار داده است ، همه به عنوان تفّضل و لطف بوده است تا م  نعمت هائى را كه در اختیار بندگانش 
 .بهره قرار دهند

و خداى رحمان اصل آن نعمت ها را مورد سؤ ال و بازجوئى قرار نمى دهد و مّنت هم برایشان نمى گذارد، چون 
 . مّنت نهادن در مقابل لطف و محّبت ، زشت و ناپسند است

لوات الّله علیهم است كه خداوند بنابر این ، منظور از آیه شریفه قرآن ، محّبت و والیت ما اهل بیت رسول الّله ص
متعال در روز محشر، پس از سؤ ال پیرامون توحید و یكتاپرستى ؛ و پس از سؤ ال از نبّوت پیغمبر اسالم ، از 

 .والیت ما ائّمه ، نیز سؤ ال خواهد كرد
د آن بهره مى و چنانچه انسان از عهده پاسخ آن برآید و درمانده نگردد، وارد بهشت گشته و از نعمت هاى جاوی

 .برد، كه زایل و فاسدشدنى نخواهد بود
پدرم از پدران بزرگوارش علیهم السالم حكایت فرمود، كه رسول خدا صلى اهللا : سپس امام رضا علیه السالم افزود

 :علیه و آله خطاب به علّى بن ابى طالب علیه السالم فرمود
ى شود، یگانگى خداوند سبحان ، سپس نبّوت و رسالت من اّولین چیزى كه پس از مرگ از انسان سؤ ال م! اى علّى

 . ؛ و آن گاه از والیت و امامت تو و دیگر ائّمه خواهد بود، با كیفّیتى كه خداوند متعال مقّرر و تعیین نموده است
ه پس اگر انسان ، صحیح و كامل اقرار كند و پاسخ دهد، وارد بهشت جاوید گشته و از نعمت هاى بى منتهایش بهر

 .  (15)مند مى گردد
 اسلحه مسموم در توبره

 :ت كندمرحوم راوندى به نقل از محّمد بن زید رزامى حكای
كه درون  - روزى در خدمت حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم بودم ، كه شخصى از گروه خوارج 

 .وارد شد -توبره و خورجین خود نوعى سالح مسموم نهاده و مخفى كرده بود 
لیعهدى او گمان كرده است ، كه چون فرزند رسول الّله است ، مى تواند و: آن شخص به دوستان خود گفته بود

طاغوت زمان را بپذیرد، مى روم و از او سؤ الى مى پرسم ، چنانچه جواب صحیحى نداد، او را با این سالح نابود 
 . مى سازم

 .پس چون در محضر مبارك امام رضا علیه السالم نشست ، سؤ ال خود را مطرح كرد
 سؤ الت را به یك شرط پاسخ مى گویم ؟: حضرت فرمود

 شرطى مى خواهى جواب مرا بدهى ؟به چه : منافق گفت 
چنانچه جواب صحیحى دریافت كردى و قانع و راضى شدى ، آنچه در توبره خود پنهان : امام علیه السالم فرمود

 . كرده اى ، درآورى و آن را بشكنى و دور بیندازى
اده بود، بیرون آورد آن شخص منافق با شنیدن چنین سخن و مشاهده چنین برخوردى متحّیر شد و آنچه در توبره نه

با این كه مى دانى ماءمون طاغى و ظالم است ، چرا ! یاابن رسول الّله : و شكست ؛ و بعد از آن اظهار داشت 
 !داخل در امور او شدى و والیتعهدى او را پذیرفتى ، با این كه آن ها كافر هستند؟



 ر پادشاه مصر و درباریانش ؟آیا كفر این ها بدتر است ، یا كف: امام رضا علیه السالم فرمود
 آیا این ها به ظاهر مسلمان نیستند و معتقد به وحدانّیت خدا نمى باشند؟

حضرت یوسف علیه السالم با این كه پیغمبر و پسر پیغمبر و نوه پیغمبر بود، از پادشاه مصر : و سپس فرمود
گردد و حّتى در جاى فرعون مى نشست  تقاضا كرد تا وزیر دارائى و خزینه دار اموال و دیگر امور مملكت مصر

 .، در حالى كه مى دانست او كافر محض مى باشد
و من نیز یكى از فرزندان رسول الّله صلى اهللا علیه و آله هستم و تقاضاى دخالت در امور حكومت را نداشتم ؛ بلكه 

 . قعّیتى قرار گرفتمآنان مرا بر چنین امرى مجبور كردند و به ناچار و بدون رضایت قلبى در چنین مو
  .  (16)آن شخص جواب حضرت را پسندید و تشّكر و قدردانى كرد؛ و از گمان باطل خود بازگشت

 تقدیم هدایا به شاعر اهل بیت
 :اباصلت هروى حكایت كند

در شهر َمْرْو به محضر مبارك امام علّى  -روزى دعبل خزاعى شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 
مت شما قصیده اى در شاءن و عظ! یاابن رسول الّله : بن موسى الّرضا علیهما السالم شرفیاب شد و اظهار داشت 

 اهل بیت ، سروده ام و عالقه مندم آن را در محضر شما بخوانم ؟
 . بخوان: امام علیه السالم فرمود

 :  (17)پس دعبل خزاعى قصیده خود را در حضور مبارك حضرت آغاز كرد؛ و چون به این شعر رسید
مى بینم كه حقوق و شئون اهل بیت در بین غیر صاحبانش تقسیم گشته ، و دست ایشان از تمامى حقوق ، قطع و 

 . خالى گشته است
حقیقت را بیان ! راست گفتى ، اى خزاعى : ظه اى فرمودامام علیه السالم شروع به گریستن نمود؛ و پس از لح

 . كرده اى
 :و چون دعبل ، این شعر را سرود

هنگامى كه در تنگ دستى قرار گیرند و جهت احقاق حّق خویش به غاصبین مراجعه نمایند، آن ها از پرداخت 
 .هرگونه كمكى امتناع مى ورزند و ایشان دست خالى خواهند بود

آرى ، به خدا  :بارك خود را به هم مى فشرد و كف دست پشت و رو مى نمود و مى فرمودحضرت دست هاى م
 .سوگند، تمامى آن ها را قبضه و غصب كرده اند

 :و هنگامى كه این شعر را خواند
همانا من در دنیا از روزگار آن وحشت داشته ام ؛ ولیكن امیدوارم بعد از مرگ به جهت عالقه و محّبت به شما اهل 

 . ت در اءمنیت و آسایش قرار گیرمبی
 .خداوند متعال تو را از سختى ها و شداید قیامت در اءمان دارد! اى دعبل : حضرت فرمود

 :و همین كه به این شعر رسید
و قبر نفس زكّیه یعنى ؛ امام موسى كاظم علیه السالم در بغداد است ، خداوند متعال او را در عالى ترین غرفه ها و 

 . خروى جاى داده استمقامات ُا
 آیا مایلى دو قصیده هم من بسرایم و بر اشعارت افزوده شود؟: امام علیه السالم اظهار نمود

 ! بلى ، یاابن رسول الّله: دعبل خزاعى عرضه داشت 
 :پس حضرت رضا علیه السالم چنین سرود

ه و درونش را از زهر جفا به آتش و قبر دیگرى در طوس خواهد بود، كه چه ظلم ها و مصیبت هائى را متحّمل شد
 . كشیده اند كه تا روز محشر سوزان است

و خداوند، حّجت خود یعنى ؛ امام زمان عّجل الّله تعالى فى فرجه الّشریف را مى فرستد و تمام ناراحتى ها و اندوه 
 .ما اهل بیت را برطرف مى گرداند

 !ى است ، كه در طوس مدفون مى گردد؟این قبر از چه كس: بعد از آن ، دعبل خزاعى سؤ ال كرد
قبر خود من مى باشد، و طولى نخواهد كشید كه طوس محّل تجّمع شیعیان و زّوار من : حضرت در پاسخ فرمود

 .گردد
 .پس هركس مرا در غریبى طوس با معرفت زیارت نماید، آمرزیده شود و در قیامت با من محشور خواهد شد

 .لحظه اى درنگ كن و از جاى حركت منما: فرمودسپس امام علیه السالم به دعبل 
و آن گاه حود حضرت وارد اندرون منزل شد؛ و پس از گذشت لحظاتى ، خادم وى بیرون آمد و مقدار صد دینار 

 . این پول ها را خرجى راه خود قرار بده: سرور و موالیم فرمود: تحویل دعبل خزاعى داد و اظهار داشت 
اگر ممكن است : ا سوگند، كه من براى پول نیامدم ؛ و ِدرهم ها را برگرداند و گفت به خد: دعبل عرضه داشت 



 لباسى از لباس هاى حضرت به من داده شود،
پس چون خادم آن دراهم را خدمت امام علیه السالم برد؛ و حضرت همان مقدار پول را با یك لباس مخصوص از 

 .لباس هاى خود را براى دعبل ارسال نمود
به منزل خویش وارد شد، كنیزى  - ضمن جریانات مهّمى كه در مسیر راه برایش اّتفاق افتاد  -آن كه دعبل پس از 

داشت كه بسیار مورد عالقه اش بود، چشمش نابینا گشته و تمام پزشكان از معالجه و درمان آن عاجز و ناامید 
لید، كه به بركت آن بالفاصله كنیز، بودند، لذا مقدارى از آن لباس حضرت را بر صورت و چشم هاى كنیر ما

  . ...  (18)بینائى خود را باز یافت
 :آورده اند -كه شخصًا حكایت كند  -ّرخین به نقل از دعبل خزاعى همچنین محّدثین و مو

روزى در خراسان به مجلس حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم وارد شدم ، پس از گذشت لحظه اى 
 :حضرت فرمود

 . شعرى براى ما بخوان! اى دعبل 
 .السالم سروده بودم ، خواندم و من هم اشعارى را كه خود، در منقبت اهل بیت رسول الّله علیهم 

چون مقدارى از آن اشعار را خواندم ، حضرت بسیار گریست ؛ چندان كه حالت بیهوشى به حضرت دست داد و 
ساكت باش ؛ و من دیگر چیزى نخواندم تا آن كه حضرت به هوش : خادمى كه كنار حضرت بود، به من اشاره كرد

 .آمد
 . ناشعارت را تكرار ك: بار دیگر فرمود

و من نیز تكرار كردم ، مجّددا حضرت در اثر گریه بسیار، حالت اّولّیه را پیدا نمود و من ساكت شدم ؛ و تا سه 
 . مرتبه چنین گذشت ، تا آن كه در مرحله چهارم اشعارم را تا آخر خواندم

 . اءحسنت ، اءحسنت ، اءحسنت: و در پایان ، حضرت سه مرتبه فرمود
سالم دستور فرمود كیسه اى كه در آن سه هزار درهم سّكه بود، به من داده شود و همچنین سپس امام رضا علیه ال

 .  (19)پارچه هاى گرانبهاى زیادى را نیز به من عطا نمود
 حفظ آبرو در سخاوت

كه یكى از اصحاب  -مرحوم كلینى و برخى دیگر از بزرگان رضوان الّله تعالى علیهم به نقل از یسع بن حمزه 
 :حكایت نماید -حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم است 

مع بسیارى از اقشار مختلف مردم حضور داشتم ، كه پیرامون روزى از روزها، در مجلس آن حضرت در ج
مى كردند و حضرت جواب یكایك آن ها را به طور كامل و فصیح   مسائل حالل و حرام از آن حضرت پرسش 

 .بیان مى فرمود
 : در این میان ، شخصى بلند قامت وارد شد؛ و پس از اداء سالم ، حضرت را مخاطب قرار داد و اظهار داشت

من از دوستان شما و از عالقه مندان به پدران بزرگوار و عظیم الّشاءن شما اهل بیت مى باشم ؛ ! یاابن رسول الّله 
و اكنون مسافر مّكه معّظمه هستم ، كه پول و آذوقه سفر خود را از دست داده ام ؛ و در حال حاضر چیزى برایم 

 . ردمباقى نمانده است كه بتوانم به دیار و شهر خود بازگ
چناچه مقدور باشد، مرا كمكى نما تا به دیار و وطن خود مراجعت نمایم ؛ و چون مستحّق صدقه نیستم ، هنگام 

 رسیدن به منزل خود آنچه را كه به من لطف نمائید، از طرف شما به فقراء، در راه خدا صدقه مى دهم ؟
رار دهد و سپس مشغول صحبت با اهل بنشین ، خداوند مهربان ، تو را مورد رحمت خویش ق: حضرت فرمود

 .مجلس گشت و پاسخ مسئله هاى ایشان را بیان فرمود
هنگامى كه مجلِس بحث و سؤ ال و جواب به پایان رسید و مردم حركت كرده و رفتند، من و سلیمان جعفرى و یكى 

 . دو نفر دیگر نزد حضرت باقى ماندیم
 درون روم ؟اجازه مى دهید به ان: امام علیه السالم فرمود

 .قدوم شما مبارك باد، شما خود صاحب اجازه هستید: سلیمان جعفرى گفت 
بعد از آن ، حضرت از جاى خود برخاست و به داخل اتاقى رفت ؛ و پس از آن كه لحظاتى گذشت ، از پشت در 

 آن مسافر خراسانى كجاست ؟: صدا زد و فرمود
 . من این جا هستم: شخص خراسانى گفت 

بیا، این دویست درهم را بگیر و آن را : مبارك خویش را از باالى درب اتاق دراز نمود و فرمودحضرت دست 
 . كمك هزینه سفر خود گردان و الزم نیست كه آن را صدقه بدهى

 . حال ، زود خارج شو، كه همدیگر را نبینیم: پس از آن ، امام علیه السالم فرمود
داحافظى كرد و سپس از منزل حضرت بیرون رفت ، امام علیه السالم چون مسافر خراسانى پول ها را گرفت ، خ



 . از آن اتاق بیرون آمد و كنار ما نشست
 !جان ما فدایت باد، چرا چنین كردى و خود را مخفى نمودى ؟! یاابن رسول الّله : سلیمان جعفرى اظهار داشت 

كه آن شخص غریب نزد من سرافكنده گردد و چون نخواستم : حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم فرمود
 .احساس ذّلت و خوارى نماید

هركس خدمتى و یا : آیا نشنیده اى كه پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله فرمود: سپس در ادامه فرمایش خود افزود
نماید؛ و هركس كار نیكى را دور از چشم و دید دیگران انجام دهد، خداوند متعال ثواب هفتاد حّج به او عطا مى 

 .  (20)كار زشت و قبیحى را آشكارا انجام دهد، خوار و ذلیل مى گردد
 ى دندان و زبان در خواب و بیدارىدرمان خراب

 :شخصى به نام ابواحمد، عبدالّله صفوانى حكایت كند
روزى به همراه قافله اى از خراسان عازم كرمان شدم ، در بین راه دزدان و راهزنان ، راه را بر ما بستند و تمام 

 .اموال و وسائل ما را غارت كرده و به یغما بردند
اهان ما را كه مشهور بود، دست گیر كردند و او را مّدتى در َیخ و برف نگه داشته و در این میان ، یكى از همر

 . دهانش را پر از یخ و برف كردند، به طورى كه بعد از آن قدرت و توان بر سخن گفتن و غذا خوردن را نداشت
علیهما السالم در حضرت علّى بن موسى الّرضا : پس از آن ، این شخص در عالم خواب دید كه به او گفته شد

مسیر راه خراسان مى باشد، چنانچه درمان زبان و دندان هایت را مى خواهى ، نزد آن حضرت برو، كه درمان 
 .مى نماید

و در همان عالم خواب ، امام علیه السالم را مشاهده كرد و مشكل دهان خود را با آن بزرگوار در میان گذاشت ؛ و 
 ا و زبانش را كرد؟تقاضاى معالجه و درمان دندان ه

با قدرى نمك تهّیه كن و آن ها را در هم  -َمرزه ، آویشم  -و سعتر  - زیره  -مقدارى ُكّمون : امام علیه السالم فرمود
 .و یك جا بكوب تا تمامى آن ها پودر شود

 .حاصل شود سپس چند مرتبه با این پودر، دهانت را شستشو بده تا ناراحتى زبان و دندان هایت بر طرف و بهبودى
بعد از آن كه آن شخص از خواب بیدار شد، اهمّیتى به آنچه در عالم خواب دیده بود نداد، تا آن كه وارد شهر 

 نیشابور شد؛ و از محّل سكونت حضرت سؤ ال كرد؟
 . حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم از نیشابور به سمت خراسان حركت كرده است: به او گفتند
، آن مرد نیز به سمت خراسان حركت كرد؛ و در منزلى به نام رباط سعد، امام علیه السالم را مالقات  بدین جهت

 .نمود
پس به محضر مبارك حضرت وارد شد و جریان خود را به طور مشروح براى حضرت بازگو نمود؛ و سپس 

 : اظهار داشت
و بهبودى دندان ها و زبانم معّرفى فرما كه بتوانم  از شما خواهش مى كنم دوائى را براى درمان! یاابن رسول الّله 

 به آسانى غذا بخورم و سخن بگویم ؟
همان داروئى را كه در خواب برایت گفتم ، تهّیه كن و به همان كیفّیت مورد استفاده : حضرت به آن شخص فرمود

 . قرار بده ، و عمل نما تا خوب شوى
 نچه ممكن باشد یك بار دیگر آن را تكرار فرما؟چنا! اى پسر رسول خدا: آن مرد اظهار داشت 

مقدارى ُكّمون و سعتر را با مقدارى نمك تهّیه كن و آن ها را به طورى مخلوط كن و بكوب تا یك : حضرت فرمود
جا پودر شود و سپس چند مرتبه مقدارى از آن ها را داخل دهان گردان و شستشو بده تا بهبودى حاصل شود؛ و 

 .ف گرددناراحتى آن برطر
پس از آن كه آن شخص ، همان دارو را طبق دستور حضرت تهّیه نمود و مورد استفاده قرار داد، عافیت و سالمتى 

 . كامل خود را باز یافت ؛ و همانند قبل به طور معمول غذا مى خورد و سخن مى گفت
دم و همین حكایت را از زبان او و من خودم آن مرد را دی: گوید -كه یكى از علماء اهل سّنت است  - ثعالبى نیز 

  .  (21)شنیدم
 درمان مسافر با نیشكر

جهت دست یابى به اهداف شوم خود دستور داد تا حضرت علّى بن موسى الّرضا  -سى خلیفه عّبا -چون ماءمون 
 .احضار نمایند -از راه اهواز  -علیهما السالم را از مدینه به خراسان 

زمانى كه ماءمون چنین تصمیمى را گرفت ، شخصى را به نام رجاء بن اءبى ضّحاك ، : ابوهاشم جعفرى گوید
 .ماءمور این كار كرد

من در محّلى اطراف شهر اهواز به نام ایذج بودم ، چون خبر حركت و عبور امام رضا علیه السالم را از آن و 



دیار شنیدم ، جهت دیدار و زیارت آن حضرت شتابان حركت كردم ؛ و در اهواز به حضور مبارك آن بزرگوار 
 . شرفیاب شدم

م مریض حال ، در گوشه اى قرار گرفته بود، دستور داد چون فصل تابستان و هوا بسیار گرم بود، امام علیه السال
 .تا طبیبى را برایش بیاورند

 .همین كه پزشك به محضر شریف ایشان وارد شد، حضرت نوعى گیاه مخصوص را توصیف و تقاضا نمود
موجود  من چنین گیاهى را نمى شناسم و حّتى اسم آن را هنوز نشنیده ام ، اگر هم این گیاه: طبیب اظهار داشت 

 .باشد اال ن در چنین فصلى ، در این مناطق یافت نمى شود
 .پس جهت درمان آن ، مقدارى نیشكر برایم بیاورید: امام علیه السالم فرمود

این دارو از آن داروى اّولى نایاب تر است ؛ چون اال ن فصل نیشكر نیست ، بلكه زمان به : دكتر اظهار داشت 
 .زمستان مى باشد عمل آمدن و برداشت آن ، فصل

 .هر دوى آن ها در سرزمین شما فراوان است و در همین فصل نیز موجود خواهد بود: حضرت فرمود
هم اینك به همراه این شخص به سمت شیروان حركت كنید و از رودخانه اى : سپس در ادامه فرمایش خود فرمود

 .كه در مسیر راه مى باشد، عبور نمائید
گذر كنید، شخصى را مى بینید كه مشغول آبیارى و زراعت زمین خود مى باشد، از او و چون از طرف رودخانه 

محّل كشت نیشكر؛ و نیز همان گیاه را سؤ ال كنید، او آشناى به گیاهان است و شما را به آنچه كه بخواهید، 
 .راهنمائى مى نماید

كردم ؛ و طبق راهنمائى حضرت رودخانه پس طبق دستور امام علیه السالم به همراه طبیب حركت : ابوهاشم گوید
 .اى كه در بین راه بود، از آن عبور كردیم ، مرد كشاورزى را دیدیم كه مشغول زراعت و آبیارى زمین خود بود

 .بنابر فرموده حضرت ، موضوع را با وى مطرح نمودیم ؛ و او ما را به هر دوى آن دو گیاه راهنمائى كرد
ت آن دو گیاه ، مقدارى از هر كدام چیدیم ؛ و سپس آن ها را برداشتیم و به سمت پس از یافتن محّل رویش و كش

 . محّل سكونت امام رضاعلیه السالم حركت نمودیم
 این شخص كیست ؟: طبیب در بین راه گفت 

 .او فرزند رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى باشد: گفتم 
 آیا آثار نبّوت در او هست ؟: اظهار داشت 

 . خیر، او جانشین و وصّى پیغمبر است: خ گفتم در پاس
 .  (22)و چون این خبر به اّطالع ماءمون رسید، سریعا دستور حركت داد، كه مبادا مردم شیفته حضرت گردند

 هیجده خرما یا مّدت عمر
 :بسیارى از بزرگان در كتاب هاى مختلف حكایت كرده اند

 :شخصى به نام محّمد قرظى گوید
یه در سفر حّج وارد مسجد ُجحفه شدم ؛ و چون بسیار خسته بودم ، خوابیدم ، در عالم خواب رسول خدا صلى اهللا عل

 . و آله را دیدم ، پس نزد آن حضرت رفتم
با كارى كه نسبت به فرزندانم انجام دادى ، خوشحال : همین كه نزدیك حضرت رسیدم ، به من خطاب كرد و فرمود

 . شدم
در همین اثناء طبق خرمائى كه جلوى حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله بود، مرا جلب توّجه كرد، لذا از آن 

 دم تا مقدارى از آن ها را به من عنایت نماید؟حضرت تقاضا كر
حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله نیز با دست مبارك خویش مقدارى خرما از درون آن طبق ، برداشت و به من 

 .داد
 . بیش از هیجده سال از عمر من باقى نمانده است: چون آن خرماها را شمردم ، هیجده عدد بود، با خود گفتم 

ر شدم و پس از گذشت مّدتى از این جریان ، دیدم در محّلى جمعّیت بسیارى در حال رفت و آمد از خواب بیدا
 هستند، سؤ ال كردم اینجا چه خبر است ؟

حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم تشریف فرما شده است و مردم جهت زیارت و دیدار با آن : گفتند
 .حضرت اجتماع كرده و رفت و آمد مى كنند

پس جلو رفتم ، حضرت را مشاهده كردم كه در همان جایگاه پیغمبر اسالم صلوات الّله علیه ، كه در خواب دیده 
 . بودم ، نشسته است ؛ و نیز جلوى حضرت رضا علیه السالم طبقى از همان خرما وجود داشت

 كنار حضرت رفتم و تقاضا كردم تا مقدارى از آن خرماها را به من عطا نماید؟
ام علیه السالم مقدارى از آن ها را با دست مبارك خود برداشت و به من داد؛ و چون آن ها را شمردم هیجده و ام



 عدد بود، خواهش كردم كه چند عددى دیگر بر آن ها بیفزاید؟
من نیز چنانچه جّدم ، رسول الّله صلى اهللا علیه و آله بیش از آن مقدار داده بود، : امام علیه السالم در جواب فرمود

 .  (23)بر آن مى افزودم 
 

 

 پسر و پدر یكى هستند
 :ن آورده اندمرحوم شیخ صدوق و برخى دیگر از بزرگا

شخصى به نام ابن ابى سعید مكارى ، روزى از روزها به محضر مبارك امام رضا علیه السالم شرفیاب شد؛ و 
 !آیا خداوند، قدر و منزلت تو را بدان جا رسانده كه آنچه را پدرت اّدعا مى كرد تو نیز اّدعا كنى ؟: عرضه داشت 
 !خورد و چه سخنى است ؟تو را چه شده است ؛ و این چه بر: حضرت فرمود

 .خداوند چراغ عمرت را خاموش كند و فقر و تنگ دستى و پریشانى را به خانه ات داخل گرداند
آیا ندانسته اى كه خداوند متعال به ُعمران ، وحى فرستاد كه تو را فرزندى پسر عطا مى نمایم و حضرت مریم را 

 عیسى و مریم در حكم یك تن هستند؟: عنایت كرد و سپس فرمود به او داد؛ و به مریم ، عیسى سالم الّله علیهما را
 . و من نیز در شاءن و منزلت ، همچون پدرم مى باشم ؛ و هر دو یكى هستیم: آن گاه افزود

 سؤ الى دارم ؟: ابن ابى سعید گفت 
ن نخواهى شد، اگر چه مى دانم جواب را از من نمى پذیرى و معتقد به امامت م: حضرت رضا علیه السالم فرمود

 ولى آنچه مى خواهى ، سؤ ال كن تا حّجت برایت تمام شود؟
مردى هنگام مرگش وصّیت كرد كه هر كدام از غالمان و كنیزان من قدیمى تر از دیگران باشد، او را در : گفت 

 راه خدا آزاد كردم ، تكلیف چیست ؟
هر كدام شش ماه از مّدت  (24)عرجون القدیم حّتى عاد كال: خداوند متعال در قرآن فرموده است : حضرت فرمود

 . مملوكّیت او گذشته باشد قدیم و آزاد است
ى سعید مكارى سخنان حضرت را نپذیرفت ؛ و از مجلس بیرون رفت ؛ و پس از آن به فقر و فاقتى سخت ابن اب

 .  (25)مبتال شد و طولى نكشید كه چراغ عمرش نیز خاموش شد
 سازش یا نجات خود و اسالم

 :همچنین مرحوم شیخ صدوق ، طبرسى و دیگر بزرگان آورده اند
پس از آن كه امام علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم وارد شهر خراسان گردید، تحت مراقبت َشدید و مستقیم 

ورانش قرار گرفت و مرّتب شكنجه هاى گوناگون روحى و فكرى بر حضرتش وارد مى ماءمون عّباسى و ماءم
 . گشت

پس از گذشت چند روزى ، ماءمون به حضرت رضا علیه السالم پیشنهاد داد كه مى خواهم از خالفت و ریاست 
 . كناره گیرى كنم ؛ و آن را تحویل شما دهم

 . از انجام این كار، به خداوند متعال پناه مى برم: فرمود امام علیه السالم پیشنهاد ماءمون را نپذیرفت و
حال كه از پذیرفتن خالفت امتناع مى ورزى و قبول نمى كنى ، باید والیتعهدى مرا قبول : ماءمون اظهار داشت 

 .نمائى تا پس از من خالفت براى شما باشد
اه بود و مى دانست كه این یك دسیسه و توطئه ولیكن امام علیه السالم همچنان امتناع مى ورزید؛ چون به خوبى آگ

اى براى مّتهم كردن حضرت و جلب افكار عمومى مى باشد؛ و این كه ماءمون در این جریان اهداف شومى را 
 .دنبال مى كند

و همچنین امام رضا علیه السالم را  -كه معروف به ذوالّریاستین بود  -سرانجام ، روزى ماءمون ، فضل بن سهل 
من به این نتیجه رسیده ام كه باید : خ خود دعوت كرد و سپس امام علیه السالم را مخاطب قرار داد و گفت به كا

 . خالفت و امور مسلمین را به شما واگذار كنم
 . به خدا پناه مى برم ، من طاقت آن را ندارم: حضرت فرمود
 . پس به ناچار، باید والیتعهدى مرا قبول كنى: ماءمون گفت 

 . از من چشم پوشى نما؛ و مرا از چنین امرى معاف كن: علیه السالم به ماءمون فرمودامام 
عمر بن خّطاب ، شش نفر را شوراى خالفت : در این لحظه ، ماءمون با حالت غضب و تهدید به حضرت گفت 

هركس : رد و گفت قرار داد كه یك نفر از آن ها جّدت ، علّى بن ابى طالب ، امیرمؤ منان بود؛ و ُعَمر وصّیت ك
 .مخالفت كند، باید گردنش زده شود



 . و تو نیز اینك مجبور هستى و باید آن را بپذیرى و چاره اى جز پذیرفتن آن ندارى
حال كه چنین است ، والیتعهدى را مى پذیرم ، مشروط بر آن  : و در این هنگام ، حضرت به ناچار اظهار داشت

 . ننمایم كه در هیچ كارى از امر حكومت دخالت
  .  (26)و ماءمون نیز آن را پذیرفت

 :همچنین آورده اند
السالم وارد شهر خراسان گردید و بر ماءمون عّباسى وارد شد؛ و به ناچار والیتعهدى پس از آن كه امام رضا علیه 

 . را پذیرفت ، مورد اعتراض و انتقاد بعضى افراد قرار گرفت
 آیا پیامبر خدا صلوات الّله علیه افضل است ، یا وصّى و جانشین او؟: لذا حضرت در جواب فرمود

 . پیامبر خدا، افضل است: گفته شد
 آیا مسلمان افضل است ، یا مشرك به خداوند متعال ؟: مودفر

 .مسلمان بر مشرك برترى دارد و افضل مى باشد: گفته شد
بنابر این عزیز و پادشاه مصر مشرك بود و حضرت یوسف علیه السالم پیامبر خدا بود؛ ولیكن : آن گاه ، افزود

، یوسف از پادشاه مصر تقاضا نمود تا وزیر و ماءمون مسلمان است و من وصّى و جانشین پیامبر خدا هستم 
  .  (27)امانتدار او باشد؛ ولى من در والیتعهدى ماءمون مجبور و ناگزیر گشتم

 نماز در اّول وقت و یك شمش طال
كه امام  - مرحوم كلینى ، راوندى و برخى دیگر از بزرگان به نقل از شخصى به نام ابراهیم فرزند موسى قّزاز 

 :حكایت نمایند - بود ) مسجد الّرضا علیه السالم (جماعت یكى از مساجد شهر خراسان 
ت علّى بن موسى الّرضاعلیهما السالم وارد شدم تا پیرامون درخواستى كه قبًال از روزى به محضر مبارك حضر

 آن حضرت كرده بودم ، صحبت نمایم ؛ و با كمك ایشان بتوانم مشكالت زندگى خود و خانواده ام را بر طرف سازم
. 

هت استقبال بعضى از در همین اثناء، امام علیه السالم در حال حركت و خروج از منزل بود و قصد داشت كه ج
 .شخصّیت ها به بیرون شهر برود

من نیز همراه حضرت به راه افتادم ، در بین راه وقت نماز فرا رسید، پس امام علیه السالم مسیر خود را به سمت 
 .ساختمانى كه در آن نزدیكى بود، تغییر داد

 .اذان بگو! اى ابراهیم : من فرمود و سپس در نزدیكى آن ساختمان ، كنار صخره اى فرود آمدیم ؛ و حضرت به
 صبر كنیم تا دیگر اصحاب و دوستان ، به ما ملحق شوند، بعد از آن نماز را اقامه فرمائید؟: عرضه داشتم 

خداوند تو را مورد مغفرت و رحمت واسعه خویش قرار دهد، مواظب باش كه هیچ گاه نماز را از : حضرت فرمود
 . باشى -موّجه  - ، مگر آن كه ناچار و مجبور شوى ؛ و یا آن كه داراى عذرى اّول وقت آن ، تاءخیر نیندازى 

 . پس طبق فرمان امام علیه السالم اذان نماز را گفتم ؛ و سپس نماز را به امامت آن حضرت اقامه نمودیم
در  -خواهشى از شما  قبًال! یاابن رسول الّله : بعد از آن كه نماز، پایان یافت و سالم نماز را دادیم ، عرضه داشتم 

كرده بودم ؛ و شما نیز وعده اى به من دادى ، كه مّدت زیادى از آن  -رابطه با مشكالت زندگى خود و عائله ام 
 . وعده سپرى شده است ؛ و من سخت در فشار زندگى خود و خانواده ام مى باشم

زاحم اوقات گرانبهاى شما گردم ، چنانچه و با توّجه به مشغله هاى بسیارى كه شما دارید، نمى خواهم هر روز م
 .ممكن باشد، عنایتى در حّق من و خانوده ام بفرمائید

هنگامى كه سخن من پایان یافت ، امام علیه السالم تبّسمى نمود؛ و سپس با عصا و چوب دستى خود، مقدارى از 
 .خاك هاى روى زمین را محكم سائید

ز نمود و بر روى آن خاكها زد، پس ناگهان متوّجه شدم كه شمش بعد از آن ، حضرت دست مبارك خود را درا
 :طالئى را برداشت و تحویل من داد؛ و فرمود

این را بگیر، خداوند متعال در آن ، برایت بركت و توسعه عطا گرداند، آن را هزینه زندگى خود و عائله ات قرار 
 . بده

 .وم و از دیگران مخفى بدارآنچه را كه امروز مشاده كردى مكت: و سپس حضرت افزود
بعد از آن كه شمش طال را از امام رضا علیه السالم دریافت : ابراهیم بن موسى قّزاز در پایان حكایت ، اضافه كرد

كردم و به منزل آمدم ، آن را فروختم و قیمت آن را كه حدود هفتاد هزار دینار بود، هزینه زندگى خود و خانواده ام 
 . قرار دادم

ند متعال به بركت دعاى آن حضرت ، به قدرى بركت و توسعه به من عنایت نمود، كه یكى از ثروتمندان و خداو
  .  (28)معروف شهر خراسان قرار گرفتم



 عیادت از مریض و بهترین هدیه
 :مرحوم قطب الّدین راوندى در كتاب خود، به نقل از حضرت جواداال ئّمه علیه السالم حكایت كند

یكى از اصحاب امام رضا علیه السالم مریض شده و در بستر بیمارى افتاده بود، روزى حضرت از او عیادت 
 در چه حالتى هستى ؟: ضمن دیدار، به او فرمودنمود و 

 . مرگ را بسیار سخت و دردناك مى بینم: عرض كردم 
این ناراحتى كه احساس مى كنى ، اندكى از حاالت و عالئم مرگ مى باشد كه : حضرت رضا علیه السالم فرمود

 !د، چه خواهى كرد؟اكنون بر تو عارض شده است ، پس اگر تمام حاالت و سكرات مرگ بر تو عارض شو
عّده اى مرگ برایشان وسیله آسایش و استراحت : مردم دو دسته اند: و بعد از آن ، در ادامه فرمایش خود افزود

 . است
 .و عّده اى دیگر آن قدر مرگ برایشان سخت و طاقت فرسا است ، كه پس از آن احساس راحتى مى كنند

بخش باشد، ایمان و اعتقادات خود را نسبت به خداوند متعال و حال چنانچه بخواهى كه مرگ برایت نیك و لّذت 
رسالت حضرت محّمد صلى اهللا علیه و آله و نیز والیت ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم را تجدید كن و 

 . شهادتین را بر زبان و قلب خود جارى گردان
 : تور پدرم شهادتین را گفت ، اظهار داشتبعد از آن كه ، آن شخص طبق دس: امام جواد علیه السالم فرمود

 .مالئكه رحمت الهى با تحّیات و هدایا وارد شدند و بر شما سالم مى دهند! یابن رسول الّله 
براى : چه خوب شد كه مالئكه رحمت الهى را مشاهده مى كنى ، از آن ها سؤ ال كن : امام رضا علیه السالم فرمود

 چه آمده اند؟
مى گویند چنانچه همه مالئكه با اذن خداوند سبحان ، نزد شما حاضر شوند، بدون اجازه  آن ها: مریض گفت 

 .حركتى نمى كنند
الّسالم علیك یاابن رسول الّله : (چشم هاى خود را بر هم نهاد و گفت . پس از آن ، با كمال راحتى و آرامش خاطر

آمدند، و در همین لحظه ، جان به جان آفرین  ( ه علیهمسالم الّل(پیغمبر اسالم ، امیرالمؤ منین و دیگر امامان !) 
 .  (29)تسلیم كرد

 !شیعه و نشانه هاى او؟
 :امام حسن عسكرى علیه السالم حكایت نمود

 . چون موضوع والیتعهدى حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم پایان و تثبیت یافت
عّده اى آمده اند، اجازه ورود مى خواهند : روزى دربان امام رضا علیه السالم وارد منزل آن حضرت شد و گفت 

 . السالم هستیمما از شیعیان علّى علیه : و مى گویند
 .در حال حاضر فرصت ندارم ، به آن ها بگو كه در وقتى دیگر بیایند: امام رضا علیه السالم اظهار داشت 

چون آن جماعت رفتند و در فرصتى دیگر آمدند، نیز امام علیه السالم اجازه ورود نداد، تا آن كه حدود دو ماه بدین 
ت با موالیشان را نیافتند و ناامید شدند؛ ولى با این حال براى آخرین منوال گذشت ؛ و آنان توفیق زیارت و مالقا

 :مرحله نیز جلوى منزل حضرت آمدند و با حالت خاّصى اظهار داشتند
ما از شیعیان پدرت ، امام علّى بن ابى طالب علیه السالم هستیم و با این برخورد شما، دشمنان ما را شماتت و 

 .سرزنش مى كنند
 ن دوستان ، دیگر آبروئى برایمان نمانده است ؛ و نیز از رفتن به شهر و دیار خود خجل و شرمنده ایمو حّتى در بی

. 
 .اجازه دهید آن ها وارد شوند: در این هنگام ، امام رضا علیه السالم به غالم خود فرمود

ّیر، سرپا ایستادند و همین كه آنان وارد مجلس شدند، حضرت به ایشان اجازه نشستن نداد، لذا سرگردان و متح
 :گفتند

این چه ظلم بزرگى است كه بر ما روا داشته اى كه پس از آن همه سرگردانى ، نیز این چنین ! یابن رسول الّله 
 مورد بى اعتنائى و بى توّجهى قرار گرفته ایم ، مگر گناه ما چیست ؟

 .با این حالت ، مرگ براى ما بهتر خواهد بود
آنچه كه بر شما وارد شده و مى شود، همه آن ها نتیجه اعمال و : ا علیه السالم فرموددر این لحظه ، امام رض

 !كردار خود شما مى باشد؛ و نسبت به آن بى اهمّیت هستید
 توضیحى بفرما تا براى ما روشن شود كه خالف ما چیست ؟! یاابن رسول الّله : آن جماعت ، همگى گفتند

 ز ما سر زده است ؟و ما چه كرده ایم ، و چه گناهى ا
چون شما اّدعاى بسیار بزرگى كردید؛ و اظهار داشتید كه شیعه حضرت امیرالمؤ منین ، امام علّى : حضرت فرمود



 .بن ابى طالب علیه السالم هستید
 واى بر حال شما، آیا معناى اّدعاى خود را فهمیده اید؟

و امام حسین علیهما السالم ، سلمان فارسى ، ابوذر  شیعه حضرت علّى علیه السالم همانند امام حسن: و سپس افزود
غّفارى ، مقداد، عّمار یاسر و محّمد بن ابى بكر هستند، كه در انجام اوامر و دستورات امام علّى علیه السالم از هیچ 

 .نوع تالش و فداكارى دریغ نورزند
ام بسیارى از واجبات الهى كوتاهى ولى شما بسیارى از اعمال و كردارتان مخالف آن حضرت مى باشد و در انج

 .مى كنید و نسبت به حقوق دوستان خود بى اعتنا و بى توّجه هستید و در مواردى كه نباید تقّیه كنید، انجام مى دهید
 !!و با این عملكرد نیز مّدعى هستید كه شیعه امیرالمؤ منین ، امام علّى علیه السالم مى باشید

ان و عالقه مندان آن حضرت و از مخالفین دشمنانش هستیم ، شما را مى پذیرفتم و شما اگر مى گفتید كه از دوست
 .این همه دردسر و مشكالت را متحّمل نمى شدید

شما منزلت و مرتبه اى بسیار عظیم و شریف را مّدعى شدید، كه چنانچه در گفتار و كردارتان صادق نباشید، به 
ت و رحمت پروردگار متعال قرار گیرید و لطف خداوند شامل حالتان هالكت خواهید افتاد، مگر آن كه مورد عنای

 .بشود
 . ما از آنچه اّدعا كرده و گفته ایم ، پوزش مى خواهیم و مغفرت مى طلبیم! یاابن رسول الّله : اظهار داشتند

دوستان و عالقه مندان و آنچه را كه شما فرمودید، ما نیز بر آن عقیده هستیم ؛ و هم اكنون اعالم مى داریم كه ما از 
 .شما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم مى باشیم و مخالف دشمنان شما بوده و خواهیم بود

 .اكنون خوش آمدید، شما برادران من هستید: در این هنگام ، امام رضا علیه السالم فرمود
این جماعت چند مرتبه آمدند : سیدو سپس آن جماعت را بسیار مورد لطف و عنایت خویش قرار داد و از دربان پر

 و خواستند كه وارد منزل شوند؛ و مانع ورود ایشان شدى ؟
 . شصت مرتبه: دربان گفت 

باید جبران گردد، شصت مرتبه بر آن ها وارد مى شوى و سالم مرا به آن ها مى رسانى ؛ : امام علیه السالم فرمود
ترام گشتند و اكنون وظیفه ما است كه در رفع مشكالت آن ها و چون كه توبه آن ها قبول شد و مستحّق تعظیم و اح

 . خانوادهایشان هّمت گماریم
پشیمانى .  (30)و بعد از آن ، حضرت دستور فرمود تا مقدار قابل توّجهى مبّرات و خیرات به آن ها كمك شود

 خلیفه از نماز عید فطر
 :علّى بن ابراهیم قّمى ، به نقل از یاسر خادم و رّیان بن صلت حكایت كند

ید سعید فطر فرا رسید، ماءمون چون جریان والیتعهدى حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم تثبیت شد و ع
 :براى امام علیه السالم پیام فرستاد -خلیفه عّباسى  -

 .براى اقامه نماز عید آماده شود و در جمع مردم نماز عید را اقامه كند و براى ایشان خطبه و سخنرانى نماید
تو، عهد و پیمان بسته شد بر  تو خود مى دانى كه بین من و: حضرت رضا علیه السالم نیز براى وى ، پیام فرستاد

 . این كه من در هیچ جریانى از امور حكومت دخالت نكنم
 .بنابر این ، مرا از اقامه نماز عید معذور و معاف بدار

 .مى خواهم مردم نسبت به والیتعهدى شما مطمئّن شوند و حقیقت فضل و علم شما را دریابند: ماءمون پاسخ داد
ه ناچار حضرت رضا علیه السالم پذیرفت ؛ ولى مشروط بر آن كه همانند حضرت و آن قدر اصرار ورزید تا ب

 .رسول و امیرالمؤ منین صلوات الّله علیهما نماز عید را اقامه نماید
به هر شكل كه مایل هستى ، حركت كن و نماز عید : ماءمون نیز پیشنهاد حضرت را قبول كرد و اظهار داشت 

 .فطر را اقامه نما
ام علیه السالم فرمود كه تمام افراد حكومت و مردمى كه مایل به حضور در نماز عید هستند، فردا صبح ، آن گاه ام

 .اّول وقت جلوى منزل حضرت آماده حركت باشند
پس تمامى دسته جات ، از اقشار مختلف مردان و زنان صبح زود جلوى منزل امام رضا علیه السالم حضور یافته 

 .روج آن حضرت از منزل بودندو هر لحظه در انتظار خ
و چون خورشید طلوع كرد، حضرت غسل نمود، لباس پوشید، عمامه اى سفید بر سر نهاد و یك سر آن را بر سینه 
و یك طرف دیگرش را بر شانه مباركش قرار داد؛ و سپس خود را معّطر و خوشبو نمود و عصائى به دست گرفت 

ن انجام دادم و هر سخنى را كه گفتم ، شما نیز همانند من انجام دهید و هر كارى را كه م: و به اصحاب خود فرمود
 .بگوئید

بعد از آن ، حضرت با اصحاب خود، دسته جمعى با پاى برهنه و پیاده مقدارى حركت كردند؛ و آن گاه حضرت 



 .فتندسر به سوى آسمان بلند كرد و چند تكبیر گفت و تمام اصحاب و همراهان هم صدا با حضرت تكبیر گ
همین كه از منزل خارج شدند، جمعّیت انبوهى كه از طبقات مختلف جلوى منزل گرد آمده بودند، حضرت را با آن 

حالت به همراه اصحابش مشاهده كردند، همگى سر تعظیم فرود آوردند و تمام آنچه بر تن پوشیده بودند بیرون 
 .آوردند و با پوششى ساده و پاى برهنه آماده حركت شدند

حضرت همچنان تكبیرگویان به راه خویش ادامه مى داد و تمام جمعّیت نیز با حالت عجیبى تكبیر مى گفتند و به  و
دنبال حضرت حركت مى كردند، به طورى كه گویا تمامى موجودات تكبیر مى گویند، در همین بین صداى تضّرع 

 .و شیون جمعّیت بلند شد
چنانچه علّى بن موسى الّرضا : د، فضل بن سهل به ماءمون گفت و چون جریان را براى ماءمون تعریف كردن

علیهما السالم با این كیفّیت به محّل نماز برسد، احتمال آن مى رود كه عاّمه مردم بر علیه دستگاه حكومتى خلیفه 
سوى  شورش كنند و جان ما به خطر افتد، پس مصلحت آن است كه خلیفه هر چه سریع تر او را از ادامه حركت به

 .نماز باز دارد
ما شما را به زحمت انداختیم و خسته شده اید، ما : بنابر این ، ماءمون براى امام رضا علیه السالم پیام فرستاد

دوست نداریم كه وجود شما صدمه اى ببیند، شما بازگردید و همان كسى كه همیشه نماز را اقامه مى كرده است 
 .اكنون انجام خواهد داد

حضرت با شنیدن این پیام ، كفش هاى خود را پوشید و چون مراجعت نمود، و در بین مردم اختالف پس از آن ، 
 .  (31)شدیدى پدید آمد و جمعّیت متفّرق و پراكنده گشتند؛ و در نهایت نماز عید سعید فطر اقامه نگردید

 نماز باران و بلعیدن دوشیره در پرده
در یكى از سال ها خشك سالى شد و زراعت هاى مردم در كم آبى  - خلیفه عّباسى  -در زمان حكومت ماءمون 

ز روزهاى جمعه به حضرت علّى بن موسى الّرضاعلیهما السالم پیشنهاد داد سختى قرار گرفت ، ماءمون در یكى ا
 .تا آن حضرت جهت بارش باران و رفاه مردم چاره اى بیندیشد

را روزه بگیرند و در سّومین روز  - شنبه ، یك شنبه ، دوشنبه  - بایستى مردم سه روز : امام علیه السالم فرمود
 .ر متعال عازم بیابان گردندجهت دعا و نیایش به درگاه پروردگا

پس چون روز سّوم فرا رسید، حضرت به همراه جمعّیتى انبوه به صحراء رفتند و سپس امام علیه السالم بر باالى 
 : بلندى رفت و پس از حمد و ثناى الهى اظهار داشت

مانت به تو روى آورده و پروردگارا، تو حّق ما اهل بیت را عظیم و گرامى داشته اى ، اینك مردم به تبعّیت از فر
 .متوّسل شده اند؛ و به امید رحمت و فضل تو به اینجا آمده اند و آرزوى بخشش و احسان تو را دارند

 .بر آن ها باران رحمت و بركت خود را فرود فرست تا سیراب و بهره مند گردند! خداوندا
و صداى رعد و برق عجیبى در فضا  در همین لحظه ، ناگهان باد، شروع به وزیدن گرفت و ابرى ظاهر گشت

 .پیچید و مردم حالتى شادمانه به خود گرفتند
آرام باشید، این ابر براى شما نیامده است ، ماءموریت او جاى : حضرت جمعّیت را مخاطب قرار داد و فرمود

 . دیگرى است
آرام باشید، : ام علیه السالم فرمودو پس از آن ، ابر دیگرى نمایان شد و این بار نیز مردم شادمان شدند، همچنین ام

 . این ابر ماءمورّیتش براى جمعّیت و سرزمینى دیگر است
 .و به همین منوال تا َده مرتبه ابر آمد و حضرت چنین مى فرمود

این ابر براى شما آمده است ، اكنون شكرگزار خداوند : تا آن كه در یازدهمین مرحله ، امام علیه السالم اظهار نمود
 .ل باشید و برخیزید به خانه هایتان بازگردید، كه تا به منازل خود وارد نشوید، باران نخواهد باریدمتعا

تا زمانى كه مردم به خانه هایشان نرفتند، ابر از باریدن خوددارى : امام جواد علیه السالم در ادامه روایت فرمود
ن به قدرى بارید كه تمام رودها و نهرها پر از آب كرد؛ اّما به محض آن كه مردم داخل خانه هاى خود شدند، بارا

 . این از بركت وجود مقّدس فرزند رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است: شد و مردم مى گفتند
 :بعد از آن ، امام رضا علیه السالم در جمع مردم حضور یافت و ضمن سخنرانى مهّمى فرمود

و همیشه در تمام حاالت ، شكرگذار نعمت ها و رحمت هاى خداوند احكام و حدود الهى را رعایت كنید؛ ! اى مردم 
باشید، معصیت و گناه مرتكب نشوید، اعتقادات و ایمان خود را نسبت به خداوند و رسول و ائّمه اطهار علیهم 

 .السالم تقویت نمائید
نسبت به یكدیگر دلسوز و  و نسبت به حقوقى كه بر عهده یكدیگر دارید بى توّجه نباشید و آن ها را رعایت كنید،

 .یارى ، مهربان باشید؛ و بدانید كه دنیا وسیله اى است براى عبور به جهانى دیگر، كه اءبدى و جاوید مى باشد
بعد از این جریان ، عّده اى از سخن چینان دنیاپرست و چاپلوس نزد ماءمون : سپس امام جواد علیه السالم افزود



با این سحر و جادویش همه را شیفته خود گردانیده است  -ى امام رضا علیه السالم بعن -این شخص : رفتند و گفتند
 .و مردم را بر علیه خلیفه و دستگاِه حكومت تحریك مى كند

لذا ماءمون شخصى را فرستاد تا حضرت رضا علیه السالم را نزد وى آورد؛ و چون حضرت وارد مجلس ماءمون 
تو با آمدن باران ، اّدعاهائى كرده اى ؛ چنانچه در كار : اب كرد و گفت شد، یكى از وزراى حكومت به امام خط

 .خود صادق و مطمئّن هستى ، دستو بده تا این دو شیرى كه بر پرده خلیفه نقاشى شده اند، زنده شوند
 .باقى نمانداین شخص فاجر را نابود كنید، كه اءثرى از او ! اى دو شیر دّرنده : امام رضا علیه السالم بانگ برآورد

ناگهان آن دو عكس به شكل دو شیر حقیقى در آمدند و آن وزیر سخن چین دروغ گو را دریده و بدون آن كه قطره 
 .خونى از او بریزد، او را بلعیدند

 اجازه مى فرمائى تا ماءمون را نیز به دوستش ملحق گردانیم ؟! یاابن رسول الّله : و آن گاه اظهار داشتند
: دن این سخن بیهوش شد و روى زمین افتاد و چون او را به هوش آوردند، دو مرتبه آن دو شیر گفتندماءمون با شنی

 اجازه بفرما تا او را نیز نابود كنیم ؟
خیر، مقّدرات الهى باید انجام پذیرد و سپس به آن دو شیر دستور داد تا به جاى خود بازگردند و آن : حضرت فرمود

 .بازگشتند  یش ها نیز به حالت اّولیه خو
 . نجات بخشیدى -حمید بن مهران  -الحمدلّله ، كه مرا از شّر این شخص : و ماءمون به امام رضا علیه السالم گفت 

(32)  
 ظروف و دیگ سنگى

هنگامى كه ماءمون حضرت رضا علیه السالم را از مدینه به خراسان احضار كرد، آن حضرت در مسیر راه ، 
 .معجزات و كراماتى را به اذن خداوند متعال به مردم و همراهیان خود ارائه نمود

تكیه زد و این دعا  -كه از سنگ سیاه بود  -ه روستاى سناباد رسید، بر كوهى از آن جمله وقتى امام علیه السالم ب
یعنى ؛ پروردگارا، مردم را از این ) الّلهَماْنَفْع ِبِه َو باِرْك فیما َیْنَحُت ِمْنه  ) :را بر زبان مبارك خویش جارى نمود

 . ار قرار بدهكوه سودمند گردان ، و در آنچه از آن مى تراشند، بركت و فایده اى بسی
 .هر غذائى كه مى خواهید براى من طبخ نمائید در ظرف سنگى تراشیده شده از این كوه باشد: سپس فرمود

و چون از آن كوه براى حضرت در ظروف سنگى غذا تهّیه شد، مرّتب غذا تناول مى فرمود؛ گرچه حضرت كم 
 .خوراك بود

از آن كوه مى تراشند و مورد استفاده قرار مى دهند، كه به  و از آن روز به بعد، مردم ظرف هاى سنگى گوناگونى
 .  (33)وسیله دعاى حضرت بركات بسیارى دیده اند

 دو جریان مهّم و حیرت انگیز
در زمانى كه حضرت ابوالحسن ، امام رضا علیه السالم توّسط ماءمون عّباسى از مدینه به خراسان احضار شده 

 .رسید) حمراء(بود، در مسیر راه خویش به محّلى به نام 
دند، حضرت با همراهانش مشغول حضرت براى استراحت ، كنار چشمه اى فرود آمد و چون سفره غذا را پهن كر

 .تناول غذا گردید
 .ناگهان حضرت ، سر خود را بلند نمود و مردى را كه شتابان مى آمد، نگریست ؛ و دست از غذا خوردن كشید

فدایت گردم ، تو را بشارت باد بر این كه زبیرى كشته : وقتى آن مرد محضر حضرت شرفیاب شد، عرض كرد
 .شد

گمان مى كنم كه زبیرى شب : ن و زرد شد و سر خویش را پائین انداخت ، سپس فرمودرنگ چهره حضرت دگرگو
 . گذشته مرتكب گناهى خطرناك شده باشد، كه او را داخل دوزخ گردانیده است

عّلت مرگ زبیرى : پس از آن ، دست مبارك خویش را دراز نمود و مشغول تناول غذا گردید؛ و از آن مرد پرسید
 چه بود؟
 . (34) زبیرى شب گذشته شراب خمر بسیارى بیاشامید تا جائى كه فورا به هالكت رسید: اظهار داشت  در پاسخ

 :همچنین محّمد بن عبدالّله افطس حكایت كند
رحمت و درود خدا بر حضرت رضا علیه السالم كه : روزى بر مأ مون وارد شدم ، پس از صحبت هائى گفت 

عالم تر از او یافت نمى شود، در آن شبى كه مردم با او بیعت كرده بودند، پیشنهاد كردم كه خالفت را بپذیرد؛ و من 
 راسان باشم ؟جانشین او در خ

خیر، نمى پذیرم و كمتر از محدوده خراسان را هم قبول دارم ، و من در خراسان باید بمانم تا مرگ ، مرا : فرمود
 .دریابد
 !فدایت گردم ، چگونه و از كجا چنین مى دانى و مى گوئى ؟: گفتم 



لم و اّطالع تو نسبت به خودت مى علم و اّطالعات من نسبت به موقعّیت كنونى و آینده ام همانند ع: حضرت فرمود
 .باشد
 موقعّیت شما در آینده چگونه است ؟: گفتم 

مسافت بین من و تو بسیار است ، چون كه مرگ من در مشرق ؛ ولى مرگ تو در مغرب انجام خواهد : فرمود
 . گرفت

كردم كه او را تطمیع راست مى گوئى و خدا و رسولش درست گفته اند، و بعد از آن نیز هر چه تالش : سپس گفتم 
 .  (35)در خالفت كنم ، فریب نخورد و اثرى نبخشید

 . رت سمت مشرق و قبر ماءمون در سمت مغرب قرار گرفته استاكنون قبر مّطهر آن حض
 زینب كّذابه و درندگان

در دوران حكومت ماءمون ، زنى به نام زینب مّدعى بود كه از ذّرّیه حضرت فاطمه زهراء علیها السالم مى باشد 
یگران فخر و مباهات و با این روش از مؤ منین پول مى گرفت و مایحتاج زندگى خود را تأ مین مى كرد و بر د

 .مى ورزید
وقتى حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم این خبر را شنید، آن زن را احضار نمود؛ و سپس تكذیبش كرد 

همان طور كه تو : این زن ، دروغ گو و سفیه است ، زینب در كمال وقاحت به امام علیه السالم گفت : و فرمود
 . نمائى ، من نیز سیادت و نسب تو را تكذیب مى كنماصل و نسب مرا تكذیب و رّد مى 

حضرت رضا علیه السالم به ناچار، جریان را براى مأ مون بازگو نمود و چون زینب كّذابه را نزد خلیفه آوردند، 
 .این زن دروغ مى گوید؛ و او از نسل حضرت علّى و فاطمه زهراء علیها السالم نمى باشد: حضرت فرمود
چنانچه او راست و حّق مى گوید، او را نزد دّرندگان بیندازید، تا حقیقت ار بر همگان : هار نمودبعد از آن ، اظ

 .روشن شود؛ چون دّرندگان به نسل زهراء علیها السالم گزندى نمى رسانند
ن مى اّول خودت نزد دّرندگان برو، اگر حّق با تو بود كه سالم بیرو: هنگامى كه زینب چنین مطلبى را شنید، گفت 

 . آئى
حضرت بدون آن كه سخنى بگوید برخاست و به سمت محّلى كه دّرندگان در آنجا جمع آورى شده و نگه دارى مى 

 .شدند، حركت نمود
 كجا مى روى ؟! یاابن رسول الّله : ماءمون به حضرت گفت 

گردد؛ پس هنگامى كه حضرت سوگند به خدا، باید نزد دّرندگان بروم تا حقیقت امر ثابت : امام علیه السالم فرمود
وارد آن محّل شد و نزدیك دّرندگان رسید، تمامى آن حیوانات متواضعانه روى ُدم هاى خود نشستند و حضرت كنار 

 .یكایك آن ها آمد و دستى بر سرشان كشید و آن ها را نوازش نمود و سپس با سالمتى خارج گردید
 .را نزد آن ها بفرست تا دروغ او براى عموم روشن گردد اكنون این زِن دروغ گو: آن گاه به خلیفه فرمود

و چون ماءمون از آن زن خواست تا به سمت دّرندگان برود؛ زن ملتمسانه از رفتن به آن محّل خوددارى مى كرد، 
 .تا آن كه خلیفه دستور داد تا او را به اجبار وارد آن محّل كرده و رهایش نمایند

با ورود زینب به داخل آن محّل، دّرندگان از هر طرف حمله كرده و او را دریدند و بدون آن كه خونى بر زمین 
 .  (36)ریخته شود، نابودش كردند و به عنوان زینب كّذابه معروف گردید

 دو معجزه و یك غیب گوئى
 :حكایت كند -كه یكى از راویان حدیث است  -محّمد بن فضیل 

م مّدتى بود كه به ناراحتى درد پهلو و درد پا مبتال شد بودم ، به همین جهت محضر مبارك حضرت ابوالحسن ، اما
رضا علیه السالم شرفیاب شدم تا شفاى خود را بگیرم ؛ در آن زمان حضرت در مدینه بود و هنوز به خراسان 

 چرا ناراحت و افسرده اى ؟: منتقل نشده بود، هنگامى كه وارد بر امام علیه السالم شدم فرمود
 .ناراحتى درد پهلو و درد پا دارم كه مرا سخت مى آزارد: گفتم 

سالم با دست مبارك خویش اشاره به پهلویم نمود و دعائى را خواند و آب دهان مبارك خود را بر محّل امام علیه ال
 . دیگر از این جهت ، ناراحتى نخواهى داشت: درد مالید و فرمود

هر كه از : حضرت ابوجعفر، باقرالعلوم علیه السالم فرموده است : و سپس نگاهى به پایم انداخت و اظهار داشت 
ان ما، مبتال به مرض و ناراحتى شود و در مقابل آن صبر و شكیبائى از خود نشان دهد، خداوند پاداش هزار شیعی

 .شهید به او عطا مى فرماید
 . با این سخن حضرت ، فهمیدم كه درد پایم باقى خواهد ماند و خوب شدنى نیست: محّمد بن فضیل گوید

 محّمد تا آخر عمر مبتال به پا درد بود و با همان ناراحتى از دنیا رفت: دوستان او مانند هیثم بن ابى مسروق گفته اند
(37)  . 



 :ه اندهمچنین آورد
ُحبابه والبّیه از زمان امیرالمؤ منین ، امام علّى علیه السالم تمام ائّمه را تا امام رضا علیهم السالم محضر یكایك آن 

 .ها شرفیاب شد و از هر یك معجزه مخصوصى مشاهده كرد
علیه السالم چه مطالبى را جّدم ، امیرالمؤ منین : چون ُحبابه والبّیه بر امام رضا علیه السالم وارد شد، به او فرمود

 برایت بیان نمود؟
اى : تو یك عالمت و برهان عظیمى را خواهى دید؛ امام رضا علیه السالم فرمود: آن حضرت فرمود: ُحبابه گفت 

 . بلى: آیا متوّجه موهاى سفیدت شده اى ؟ گفت ! ُحبابه 
 به حالت جوانى برگردى ؟آیا دوست دارى كه گیسوانت سیاه و خودت را جوان ببینى ؛ و : فرمود

 .بلى ، این بزرگ ترین نشانه و برهان خواهد بود: ُحبابه گفت 
 .در همین لحظه ُحبابه احساس خاّصى در خود كرد و متوّجه شد كه حضرت مخفیانه دعائى را مى خواند

پیدا كرد و به آن جا  سپس ُحبابه ، گیسوان خود را تماشا كرد، دید كه همه سیاه و زیبا گشته است ، مكانى خلوت را
 .  (38)رفت و پس از آن كه خود را بررسى كرد متوّجه شد كه دختر شده است و باكره مى باشد

 زلزله وحشتناك در خراسان
 :طبق آنچه موّرخین و راویان حدیث حكایت كرده اند

ماءمورین و جاسوسان حكومتى براى ماءمون عّباسى خبر آوردند كه حضرت ابوالحسن ، علّى بن موسى الّرضا 
 .ان و علوم او گشته اندعلیهما السالم جلساتى تشكیل مى دهد و مردم در آن مجالس شركت كرده و شیفته بی

 .ماءمون دستور داد تا مجالس را به هم بزنند و مردم را متّفرق كرده و نیز حضرت را نزد وى احضار كنند
 . همین كه امام رضا علیه السالم نزد ماءمون حضور یافت ، ماءمون نگاهى تحقیرآمیز به حضرت انداخت

مجلس ماءمون خارج شد؛ و در حالى كه زمزمه اى بر  و چون حضرت چنین دید، با حالت غضب و ناراحتى از
 :لب هاى مباركش بود، چنین مى فرمود

نفرین مى كنم كه  -صلوات الّله علیهم  -به حق جّدم ، محّمد مصطفى و پدرم ، علّى مرتضى و مادرم ، سّیدة الّنساء 
 . اند، همه را مطرود مى سازمبه حول و قّوه الهى آنجا به لرزه درآید و سگ هائى كه اطراف او جمع شده 

بعد از آن ، امام رضا علیه السالم وارد منزل خود شد و تجدید وضوء نمود و دو ركعت نماز خواند و در قنوت ، 
دعاى مفّصلى را تالوت نمود و هنوز از نماز فارغ نشده بود، كه زلزله هولناكى سكوت شهر را درهم ریخت و 

 .بلند شدصداى گریه و شیون مردان و زنان 
 .و به دنباله این حادثه ، طوفان شدید و غبار غلیظى با صداهاى وحشتناكى به وجود آمد

 باالى بام منزل برو و ببین چه خبر است ؟: وقتى حضرت از نماز فارغ شد و سالم نماز را داد، به اباصلت فرمود
بر گلویش فرود آمده و او را به هالكت  متوّجه آن زن بدكاره ، فاحشه نیز باش كه چگونه تیر بال: و سپس افزود
 . رسانیده است

این همان زن بدكاره اى است كه جاسوسان و بدگویان را بر علیه من تحریك مى كرد و آن ها را هدایت مى نمود تا 
 .نزد ماءمون سخن چینى و بدگوئى مرا كنند و ماءمون را بر علیه من مى شوراند

مام آنچه را كه حضرت بیان فرموده بود به واقعّیت پیوست ؛ و پس از آن كه ت: در پایان این حكایت آمده است 
ماءمون متوّجه این قضّیه شد، دستور داد تا افراد سخن چین و دروغ گو را از اطراف ماءمون و دستگاه حكومتى 

 .  (39)او البّته در ظاهر و براى عوام فریبى كنار بروند و دیگر به آن ها توّجه و كمكى نشود
 جواب شش سؤ ال و شفاى دردپا

بن جعفر علیهما السالم توّقف كرده و پنج حسین بن عمر بن یزید از جمله كسانى بود كه بر امامت حضرت موسى 
 :امام بعد از آن حضرت را قبول نداشت ، او حكایت كند

روزى به همراه پدرم نزد امام كاظم علیه السالم رفتیم و پدرم هفت سؤ ال مطرح كرد كه حضرت شش تاى آن ها 
 .را پاسخ فرمود

سؤ ال ها را از فرزندش ، حضرت رضا علیه السالم همان : پس از گذشت مّدتى از این جریان ، من با خود گفتم 
 .مى پرسم ، چنانچه همانند پدرش پاسخ داد، او نیز امام و حّجت خدا مى باشد

حّتى بدون تفاوت در یك  - چون نزد ایشان آمدم و سؤ ال ها را مطرح كردم ، همانند پدرش ، امام كاظم علیه السالم
 .ال خوددارى نمودپاسخ داد و از جواب هفتمین سؤ  -حرف 

هر یك از شیعیان و پیروان ما در این دنیا به نوعى : و هنگامى كه خواستم از محضرش خداحافظى كنم ، فرمود
گرفتار و دچار مشكالت هستند؛ پس اگر صبر و شكیبائى از خود نشان دهند، خداوند متعال پاداش هزار شهید به آن 

 .ها عطا مى نماید



 . تم كه این سخن به چه مناسبتى بیان و مطرح شد؛ و با حضرت وداع كردمو من در این فكر فرو رف
بعد از مّدتى به درد پا مبتال گشتم و سخت مرا آزار مى داد تا آن كه به حّج خانه خدا رفتم و امام رضا علیه السالم 

و بهبودى آن بخواند؛ و  را مالقات كردم و از شّدت درد و ناراحتى پا سخن گفتم و تقاضا كردم دعائى را براى شفا
 .این پا، ناراحتى ندارد، آن پایت را بیاور: پاى خود را جلوى حضرت دراز كردم ، فرمود

وقتى پاى دیگر خود را دراز كردم ، حضرت دعائى خواند و لحظاتى بعد، به طور كّلى درد و ناراحتى پایم 
 .  (40)برطرف شد

 :همچنین آورده اند
 :شخصى به نام احمد بن عبدالّله ، به نقل از غّفارى حكایت كند

قرض دارم و توان پرداخت آن را ندارم ؛ و مقدار آن را مقدارى : روزى خدمت امام رضا علیه السالم رفتم و گفتم 
 . مطرح نكردم

 .آنچه زیر ُتشك نهاده شده بردار و بدهى خود را بپرداز: حضرت دستور داد غذا آوردند و چون غذا خوردیم فرمود
شمردم چهل و وقتى ُتشك را بلند كردم مقدارى دینار زیر آن موجود بود، برداشتم و چراغى را آوردم و آن ها را 

 .هشت دینار بود
بیست : در بین آن ها یك دینار مرا جلب توّجه كرد، آن را برداشتم و نزدیك چراغ آوردم ، دیدم بر آن نوشته است 

 . و هشت دینار آن را بابت بدهى خود پرداخت كن و باقى مانده آن را هزینه زندگى خود و خانواده ات قرار بده
(41)  

 سیاست و زندگى شرافتمندانه
 :حكایت كند - كه یكى از اصحاب امام علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم مى باشد -معّمربن خّالد 

اى : روزى ماءمون عّباسى به من اظهار داشت : روزى در خدمت آن حضرت بودم ، ضمن صحبت هائى فرمود
عّده اى در اطراف و حوالى شما در حال فتنه و آشوب مى باشند، چنانچه نامه اى به دوستان خود ! ابوالحسن 

 هد بود؟بنویسى ، كه جلوى فساد و آشوب گرفته شود، مناسب و مفید خوا
باید تو به عهد خود وفا نمائى و من نیز به عهد خود وفا مى نمایم ، آن زمانى كه والیتعهدى را : من در جواب گفتم 

 . پذیرفتم مشروط بر آن بود كه من هیچ گونه دخالتى در امور حكومت نداشته باشم
ان كه در مدینه بودم نامه و سخن من در این مسئولیتى را كه پذیرفته ام ، هیچ سودى براى من نداشته است ، آن زم

تمام شرق و غرب ، مؤ ّثر و نافذ بود؛ سوار االغ مى شدم و در خیابان و بازار عبور مى كردم و هركس بر من 
مى گذشت ، مرا احترام و تكریم مى كرد، كسى از من درخواستى نمى كرد مگر آن كه نیازش را برآورده مى 

 . ساختم
 .  (42)نیست ؛ طبق همان شرط و عهد عمل شود مانعى: ماءمون گفت 

 درس پیشوا شناسى
امام و : علیهما السالم در جمع عّده اى از دوستان و اصحاب خود فرمودروزى حضرت علّى بن موسى الّرضا 

 : پیشواى جامعه داراى عالئم و نشانه هائى است ، كه برخى از آن عبارت است
از تمامى افراد باید عالم تر و آگاه تر باشد، در حكومت و قضاوت باتدبیر و قاطع باشد، پرهیزكار و مّتقى ، حلیم و 

 .قوّىدل ، سخاوتمند و كریم باشد، و نیز در برابر خداوند عابد و در برابر بندگان فروتن باشدصبور، شجاع و 
 .ختنه شده و پاك و نظیف توّلد یابد، هنگام توّلد از رحم مادر، شهادت بر یگانگى خدا و رسالت رسول خدا دهد

، سایه نداشته باشد، در خواب محتلم همچنان كه از جلو مى بیند و متوّجه مى شود، از پشت سر نیز متوّجه گردد
نشود، چشم او هنگام خواب همانند دیگران نمى بیند؛ ولى قلبش متوّجه و آگاه است ، از غیب با او حدیث و سخن 

 .گفته مى شود، زره رسول الّله صلى اهللا علیه و آله اندازه او و بر قامت او راست مى آید
نماند، چون خداوند زمین را به بلعیدن آن امر كرده است ، عرق و  روى زمین اثرى از بول و غایط او بر جاى

بوى او از مشك و عنبر خوشبوتر است ، نسبت به مردم در نفوس و اموالشان اولوّیت دارد؛ و از هركس به مردم 
ردم بر دلسوزتر و مهربان تر؛ و نیز نسبت به آنها متواضع باشد، خود ُمجرى دستورات الهى ؛ و نیز واداركننده م

 . اجراى اوامر و نواهى خداوند است
دعاى او مستجاب مى باشد و چنانچه دعا كند كه صخره اى متالشى شود همان خواهد شد، سالح و شمشیر ذوالفقار 

حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله ، همچنین صحیفه اى كه در آن نام تمامى پیروانشان و نیز صحیفه اى كه نام 
 .نشان در آن ثبت گردیده ، نزد او موجود خواهد بودهمه قاتلین و دشمنا

و یه عنوان این كه او امام و خلیفه رسول الّله صلوات الّله علیه مى باشد، سه كتاب مهّم دیگر نزد او مى باشد، كه 
 :عبارتند از



ام امور و مسائل ، مى باشد و تمام نیازمندیهاى انسانها در تم) متر 35حدود (كتاب حامعه ، كه طول آن هفتاد ذراع 
 . در آن موجود است

 . كتاب جفر اكبر و اصغر، كه تمام علوم و حدود و دیات در آن مذكور است
 .  (43)مصحف و كتابنامه شریف حضرت فاطمه زهراء علیها السالم مى باشد

 :همچنین آورده اند
روزى از روزها یكى از رؤ سا و سران واقفّیه به نام حسین بن قیاما به حضور حضرت علّى بن موسى الّرضا 

 ؟ آیا تو امام و حّجت خدا هستى: علیهما السالم رسید و اظهار داشت 
 . من شهادت و گواهى مى دهم بر این كه تو امام نمى باشى: بلى ، حسین گفت : امام علیه السالم فرمود

دلیل تو چیست كه مى گوئى  :حضرت لحظاتى سر خویش را به زیر افكند و سپس سر خود را بلند نمود و فرمود
 من امام نیستم ؟

حّجت خدا عقیم نخواهد بود، و شما در این موقعّیت : است  چون امام جعفر صادق علیه السالم فرموده: حسین گفت 
 . سّنى بدون فرزند پسر مى باشى

حضرت رضا علیه السالم باز لحظاتى طوالنى تر از قبل ، سر خویش را پائین انداخت و پس از آن سر خود را 
مین زودى داراى فرزند پسرى من خداوند متعال را شاهد و گواه قرار مى دهم بر این كه به ه: باال گرفت و فرمود

 .خواهم شد
من نیز در آن مجلس حضور داشتم و چون این سخن را از امام : گوید - به نام عبدالّرحمن بن ابى نجران  -راوى 

رضا علیه السالم شنیدم ، تاریخ آن را ثبت كردم و هنوز مّدت یك سال سپرى نشده بود كه حضرت داراى فرزندى 
 .  (44)حّمد بن علّىعلیهما السالم شدپسر به نام ابوجعفر، م

 درخت بادام در خانه میزبان
علیه ، به نقل از محّمد بن احمد نیشابورى از قول جّده اش خدیجه ، دختر حمدان  مرحوم شیخ صدوق رضوان الّله

 :حكایت كند
در آن هنگامى كه امام رضا علیهما السالم در مسیر راه خراسان وارد شهر نیشابور گردید، به منزل ما تشریف 

 .فرما شد
حیات خانه ما یك بادام كشت نمود، كه رشد  امام علیه السالم پس از آن كه اندكى استراحت نمود، در گوشه اى از

 .كرد و بزرگ شد و یك ساله به ثمر رسید؛ و هر سال ثمره بسیارى مى داد
و چون مردم متوّجه شدند، كه امام رضا علیه السالم آن درخت را با دست مبارك خود كشت نموده است ، هر روز 

ان امراض خود استفاده مى كردند و هركس هر نوع به منزل ما مى آمدند و از بادام هاى آن جهت شفا و درم
 . مرضى كه داشت ، به عنوان تبّرك از آن بادام كه تناول مى كرد، عافیت و سالمتى خود را باز مى یافت

از آن بادام  - كه درد زایمان برایشان سخت و غیرقابل تحّمل بود  - و حّتى نابینایان شفا مى گرفتند و زن هاى آبستن 
 .ى كردند و به آسانى وضع حمل مى نمودنداستفاده م

 .و همچنین حیوانات مختلف مى آمدند و خود را به وسیله آن درخت متبّرك مى ساختند
پس ا آن كه مّدت زمانى از این جریان گذشت ، درخت بادام خشك شد و جّدم ، حمدان چند شاخه اى از آن درخت 

 .گردید را قطع كرد كه در نتیجه چشم هایش كور و نابینا
آن درخت را از ریشه قطع و نابود  - كه َعمرو نام داشت و یكى از ثروتمندان مهّم شهر نیشابور بود  -و فرزند او 

كرد و او نیز به جهت این كار، تمام اموال و زندگیش متالشى شد و بیچاره گردید، كه دیگر به هیچ عنوان توان 
 . امرار معاش نداشت

ل از آن كه درخت خشك شود، كرامات بسیارى به بركت امام رضا علیه السالم از آن قب: و راوى در نهایت گوید
 .  (45)ظاهر مى گردید و مردم ؛ بلكه حیوانات از آن بهره مى بردند

 

 پرداخت بدهى دوست و كمك هزینه
 :مرحوم عّالمه مجلسى ، شیخ صدوق و دیگر بزرگان رضوان الّله علیهم حكایت كرده اند

به افراد در یك زمانى ، بدهكارى من : یكى از شیعیان و دوستان امام رضا علیه السالم به نام اءبومحّمد غّفارى گوید



 . زیاد شده بود و توان پرداخت آن ها را نداشتم
بهتر است نزد حضرت علّى بن موسى الّرضاعلیهما السالم شرفیاب شوم ، چون هیچ ملجاء و پناهى : با خود گفتم 

جز موال و سرورم نمى شناسم ؛ و تنها آن حضرت است كه مرا ناامید نمى كند و كمك مى نماید تا قرض هاى خود 
 . پرداخت كنم و زندگیم را سر و سامانى دهمرا 

پس به همین منظور، عازم منزل امام علیه السالم شدم و چون به منزل حضرت رسیدم ، اجازه ورود گرفتم ؛ و 
 . هنگامى كه داخل شدم به حضرت سالم كرده و در حضور مباركش نشستم

را مى دانیم ، كه چه تقاضائى دارى و براى چه این  ما خواسته و حاجت تو! اى ابومحّمد: امام علیه السالم فرمود
 . جا آمده اى ، عجله نكن و ناراحت مباش ، ما خواسته ات را برآورده مى كنیم

پس چون شب فرا رسید، در منزل حضرت استراحت نمود، وقتى صبح شد مقدارى طعام مناسب آوردند و صبحانه 
 . را با آن حضرت تناول كردم

آیا حاضر هستى نزد ما بمانى ، یا آن كه قصد مراجعت و بازگشت به خانواده خود : سالم فرمودسپس امام علیه ال
 را دارى ؟

چنانچه لطف نموده ، خواسته و نیازم را برآورده فرمائى ، از محضر مبارك شما ! یاابن رسول الّله : عرضه داشتم 
 .مرّخص مى شوم ؛ چون خانواده ام منتظر هستند

م رضا علیه السالم دست مبارك خویش را زیر ُتشكى كه روى آن نشسته بود ُبرد؛ و سپس ُمشتى پس از آن ، اما
 .پول از زیر آن درآورد و به من عطا نمود

وقتى آن پول ها را گرفتم ، ضمن تشّكر خداحافظى نموده و از منزل بیرون آمدم ؛ چون آن ها را نگاه كردم ، دیدم 
 : و نوشته اى ضمیمه آن ها است چندین دینار سرخ و زرد مى باشد

این پنجاه دینار را به تو هدیه دادیم كه بیست و شش دینار از آن را بابت بدهى خود پرداخت كنى و ! اى ابومحّمد
بیست و چهار دینار باقى مانده اش را هزینه و مصرف زندگى خود گردانى و نیز خانواده ات را از سختى و 

  .  (46)ناراحتى نجات بدهى
 زیارت معصومین و شادى مؤ من در عرفه

ط كه یكى از اصحاب و دوستان حضرت علّى بن مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان ، به نقل از علّى بن اءسبا
 :موسى الّرضا علیهما السالم است ، حكایت كنند

روز عید عرفه جهت زیارت و دیدار موالیم ، حضرت ابوالحسن ، امام رضا علیه السالم حركت كردم ؛ چون به 
االِغ مرا آماده كن تا : از لحظاتى مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود  منزل حضرت وارد شدم و نشستم ، پس 

 . بیرون برویم
وقتى االغ را آماده كردم ، امام علیه السالم سوار بر آن شد و سپس به سمت قبرستان بقیع جهت زیارت قبر شریف 

 . مادرش ، حضرت فاطمه زهراءعلیها السالم حركت كرد و من نیز همراه سرور و موالیم به راه افتادم
چه كسانى را ! اى سرور و موالیم : قیع شدیم ، خدمت حضرتش عرضه داشتم پس هنگامى كه وارد قبرستان ب
 قصد كنم و چگونه سالم گویم ؟

بر مادرم ، فاطمه زهراء علیها السالم و بر دو فرزندش ، حسن و حسین ، همچنین بر علّى بن : حضرت فرمود
صادق آل محّمد، و بر پدرم ، موسى بن  الحسین ، زین العابدین و محّمد بن علّى، باقرالعلوم و جعفر بن محّمد،

 . ، سالم بده و ایشان را با كلماتى زیبا و مناسب زیارت كن)صلوات الّله و سالمه علیهم اجمعین (جعفر 
پس من نیز بر یكایك آن بزرگان معصوم ، سالم و تحّیت فرستادم و چون زیارت امام رضا علیه السالم پایان یافت 

 . ، به سمت منزل بازگشتیم
من تهى دست و درمانده هستم و ! اى سرور و موالیم ! یاابن رسول الّله : در بین راه به حضرت اظهار داشتم 

چیزى در اختیار ندارم كه بتوانم به افراد خانواده ام عیدى دهم و آن ها را در این روز و عید عزیز دلشاد و 
 . خوشحال گردانم

خّطى روى زمین  - كه همراه داشت - خواست من ، با چوب دستى خود امام علیه السالم پس از شنیدن سخن و در
 .برداشت و به من عنایت نمود - كه قریب یكصد دینار ارزش آن بود  -كشید؛ و سپس خم شد و قطعه طالئى را 

 .  (47)من با گرفتن آن هدیه خوشحال شدم و توانستم نیازهاى خود و خانواده ام را تاءمین نمایم 
 حّجت و خبر از غیب

 :نویسان از شخصى به نام حسین بن َعمرو حكایت كنند برخى از تاریخ 
ت امام موسى كاظم علیه السالم عازم مدینه منّوره شدم و به یكى از دوستان خود به نام مقاتل بعد از شهادت و رحل

 آیا ممكن است كه فردا نزد این شخص برویم ؟: كه همراه من بود گفتم 



 كدام شخص ؟ منظورت كیست ؟: مقاتل گفت 
 . علّى بن موسى علیهما السالم: پاسخ دادم 

 ه تو رستگار نخواهى شد، چرا او را محترمانه نام نمى برى ؟سوگند به خداى یكتا، ك: گفت 
 . همانا او حّجت و خلیفه خداوند متعال است

 تو از كجا مى دانى كه او امام است و حّجت خدا مى باشد؟: گفتم 
من شاهد هستم كه پدرش ، امام كاظم علیه السالم وفات یافت و فرزندش ، حضرت علّى بن موسى : در جواب گفت 

من هیچ موقع با تو : لیهما السالم امام بعد از اوست ؛ و نیز حّجت خداوند در میان بندگان مى باشد، سپس افزودع
 .نزد آن حضرت نخواهم آمد

 . پس به همین جهت ، تصمیم گرفتم كه تنها بر آن حضرت وارد شوم و از نزدیك او را ببینم: حسین افزود
به منزل ما ! اى حسین : منزل حضرت شدم به من خطاب كرد و فرمودفرداى آن روز آمدم و هنگامى كه وارد 

خوش آمدى ؛ و سپس مرا نزدیك خودش نشانید و ضمن دل جوئى و احوال پرسى ، از مسیر راه پرسش نمود و من 
 پدِر شما در چه حالت و وضعّیتى مى باشد؟: ، جواب حضرت را پاسخ دادم و آن گاه گفتم 

 . د و از این دنیا رفتپدرم رحلت كر: پاسخ داد
 امام و حّجت خدا بعد از پدرت كیست ؟: سپس سؤ ال كردم 

 .من امام بعد از پدرم مى باشم و هركس با من مخالفت نماید كافر مى باشد: پاسخ داد
 چه مقدار پول از پدرم طلبكار هستى ؟: و بعد از آن افزود

ر از پدرم طلب دارى ، كه چون وارث و خلیفه او من هستم ، مبلغ یك هزار دینا: فرمود. شما بهتر مى دانید: گفتم 
 . آن ها را پرداخت مى نمایم

 .شخصى همراه تو به مدینه آمده است ، كه مقاتل نام دارد! اى حسین : و پس از لحظه اى سكوت ، فرمود
 آرى ، آیا او از دوستان و عالقه مندان شما مى باشد؟: گفتم 

 . و بر حّق هستى و در عقیده و نظریه خود پایدار و ثابت قدم باشت: بلى ، به او بگو: فرمود
 . بعد از این صحبت ها و خبردادن از جریاناتى كه تنها من دانستم ، من نیز به امامت او معتقد شدم و ایمان آوردم

(48)  
 خبر از درون و دادن هدیه

 : مرحوم شیخ صدوق رضوان الّله تعالى علیه ، به نقل از رّیان بن َصلت آورده است
ا السالم بودم ، روزى خواستم پس از آن كه مّدتى در خدمت موالیم ، حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهم: گفت 

 . كه به قصد عراق مسافرت كنم
هنگام : به همین جهت به قصد وداع و خداحافظى راهى منزل امام علیه السالم شدم ، در بین مسیر با خود گفتم 

خداحافظى ، پیراهنى از لباس هاى حضرت را تقاضا مى نمایم كه چنانچه مرگ من فرا رسید، آن پیراهن را كفن 
 . د قرار دهمخو

 . و نیز مقدارى درهم و دینار طلب مى كنم تا براى اعضاء خانواده خود سوغات و هدایائى تهّیه نمایم
وقتى به محضر شریف امام رضا علیه السالم وارد شدم و مقدارى نشستم ، خواستم كه خداحافظى كنم ، گریه ام 

 . گرفت
همه چیز را فراموش كردم و پس از خداحافظى برخاستم كه  و از شّدت ناراحتى براى فراق و جدائى از حضرت ،

! اى رّیان : از مجلس حضرت بیرون بروم ، هنوز چند قدم برنداشته بودم كه ناگهان حضرت مرا صدا زد و فرمود
 .بازگرد

یافتى آیا دوست دارى كه یكى از پیراهن هاى خودم را به تو هدیه كنم تا اگر وفات : وقتى بازگشتم ، حضرت فرمود
 ، آن را كفن خود قرار دهى ؟

 و آیا میل ندارى تا مقدارى دینار و درهم از من بگیرى تا براى بّچه ها و خانواده ات هدایا و سوغات تهّیه نمائى ؟
چنین چیزى را من در ذهن خود گفته بودم و تصمیم داشتم ! اى سرور و موالیم : من با حالت تعّجب عرض كردم 

 .، ولى فراموشم شداز شما تقاضا كنم 
بعد از آن ، حضرت یكى از پیراهن هاى خود را به من هدیه كرد و سپس گوشه جانماز خود را بلند نمود و مقدارى 

 .  (49)درهم برداشت و تحویل من داد و من با حضرت خداحافظى كردم 
 خبر از غیب و خرید كفن

كه یكى از اءهالى كوفه و از دوستان و موالیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم  -علّى بن احمد وّشاء 
 :حكایت كند -است 



این پارچه را در : سافرت شدم و چون بار سفر بستم ، دخترم ُحّله اى آورد و گفت روزى به قصد خراسان عازم م
 .خراسان بفروش و با پول آن انگشتر فیروزه اى برایم خریدارى نما

پس آن ُحّله را گرفتم و در میان لباس ها و دیگر وسائل خود قرار دادم و حركت كردم ، وقتى به شهر مرو رسیدم 
 . ه ها اتاقى گرفتم و ساكن شدمدر یكى از مسافرخان

ما از طرف حضرت علّى بن : هنوز خستگى راه از بدنم بیرون نرفته بود كه دو نفر نزد من آمدند و اظهار داشتند
موسى الّرضا علیهما السالم آمده ایم ، چون یكى از دوستان ما فوت كرده و از دنیا رفته است ، براى كفن او نیاز به 

 شما همراه آورده اى ؟ ُحّله اى داریم كه
من چنین پارچه و ُحّله اى همراه ندارم و آن ها : و من به جهت خستگى راه آن را فراموش كرده بودم ، لذا گفتم 

: امام و موالى ما، حضرت رضا علیه السالم سالم رسانید و فرمود: رفتند؛ ولى پس از لحظاتى بازگشتند و گفتند
بفروشى و انگشتر فیروزه اى تهّیه نمائى   ، كه دخترت آن را به تو داده تا برایش  ُحّله مورد نظر ما همراه تو است

 . ؛ و تو آن را در فالن بسته ، كنار دیگر لباس هایت قرار داده اى
 . پس آن را از میان وسائل خود خارج گردان و تحویل ما بده ؛ و این هم قیمت آن ُحّله است ، كه آورده ایم

باید مسائل خود را از آن : تم و آن ُحّله را بیرون آوردم و تحویل آن ها دادم ، آن گاه با خود گفتم پس پول ها را گرف
حضرت سؤ ال نمایم و سؤ ال هاى خود را روى كاغذى نوشتم و فرداى آن روز، جلوى درب منزل حضرت رفتم 

 . وارد منزل حضرت شوم كه با جمعّیت انبوهى مواجه شدم و ممكن نبود كه بتوانم از میان آن جمعّیت
در نزدیكى منزل حضرت رضا علیه السالم كنارى ایستادم و با خود مى اندیشیدم كه چگونه و از چه راهى مى 

 توانم وارد شوم و نوشته خود را تحویل دهم تا جواب آن ها را مرقوم فرماید؟
رضا علیه السالم بود نزدیك من آمد و در همین فكر و اندیشه بودم ، كه ناگهان شخصى كه ظاهرا خدمت گذار امام 

 : اظهار داشت
 . این جواب مسائلى كه مى خواستى سؤ ال كنى! اى علّى بن احمد

وقتى نوشته را دریافت كردم ، دیدم جواب یكایك سؤ ال هایم مى باشد كه جواب آن ها را برایم ارسال نموده بود، 
  .  (50)نها اّطالع داشته استبدون آن كه آن ها را تحویل داده باشم ، حضرت از آ

 كشتن ذوالّریاستین در حمام
 :حكایت كند -به نام یاسر  -م حضرت علّى بن موسى الّرضا علیه السالم مرحوم علّى بن ابراهیم قّمى از خاد

به نام فضل بن سهل  - به همراه امام رضا علیه السالم و نیز وزیر دربارش -خلیفه عّباسى  -روزى ماءمون 
م به قصد بغداد از خراسان خارج شدند و من نیز به همراه حضرت رضاعلیه السال -معروف به ذوالّریاستین 

 . حركت كردم
در بین راه ، در یكى از منازل جهت استراحت فرود آمدیم ، پس از گذشت لحظاتى نامه اى براى فضل بن سهل از 

 :طرف برادرش ، حسن ابن سهل به این مضمون آمد
 من بر ستارگان نظر افكندم ، چنین یافتم كه تو در این ماه ، روز چهارشنبه به وسیله آهن دچار خطرى عظیم مى

گردى ؛ و من صالح مى بینم كه تو و ماءمون و علّى بن موسى الّرضا در این روز حّمام بروید و به عنوان احتجام 
 .یكى از رگ هاى خود را بزنید تا با آمدن مقدارى خون ، نحوست آن از بین برود

نماید، وقتى موضوع را وزیر نامه را به ماءمون ارائه داد و از او خواست تا با حضرت رضاعلیه السالم مشورت 
من فردا حّمام نمى روم و نیز صالح نمى دانم كه خلیفه و : با آن حضرت در میان نهادند، امام علیه السالم فرمود

 .وزیرش به حّمام داخل شوند
من در این سفر جّدم ، رسول خدا : مرحله دّوم كه مشورت كردند، حضرت همان نظرّیه را مطرح نمود و افزود

فردا داخل حّمام نرو؛ و به این جهت صالح نمى دانم كه : علیه و آله را در خواب دیدم ، كه به من فرمودصلى اهللا 
 .تو و نیز فضل ، به حّمام بروید

 . من نیز حّمام نمى روم و فضل مختار است: ماءمون پیشنهاد حضرت را پذیرفت و گفت 
م به همراهان خود دستور داد كه این دعا را چون شب فرا رسید، حضرت رضا علیه السال: یاسر خادم گوید

 :بخوانند
 . یعنى ؛ از آفات و شرور این شب به خدا پناه مى بریم) نعوذ بالّله من شّر ما ینزل فى هذه الّلیلة )

باالى بام برو و گوش كن  :پس آن شب را سپرى كردیم ، هنگامى كه نماز صبح را خواندیم ، حضرت به من فرمود
 یزى احساس مى كنى و صدائى را مى شنوى ، یا خیر؟، ببین آیا چ

 .وقتى باالى بام رفتم ، سر و صداى زیادى به گوشم رسید
اى سرور : در همین اثناء، ناگهان ماءمون وحشت زده و هراسان وارد منزل حضرت رضا علیه السالم شد و گفت 



، او به حرف شما توّجه نكرد و چون حّمام  شما را در مرگ وزیرم ، ذوالّریاستین تسلیت مى گویم! و موالى من 
 .رفت ، عّده اى مسّلح به شمشیر بر او حمله كرده و او را كشتند

 .و اكنون سه نفر از آن افراد تروریست ، دست گیر شده اند كه یكى از آن ها پسرخاله ذوالّریاستین مى باشد
به بهانه این كه  -كه زیر دست ذوالّریاستین بودند  - پس از آن ، تعداد بسیارى از سربازان و افسران و دیگر نیروها

 .ماءمون وزیر خود را ترور كرده است و باید خون خواهى و قصاص شود، به منزل ماءمون یورش بردند
 .و عّده اى هم مشعل هاى آتشین در دست گرفته بودند تا منزل ماءمون را در آتش بسوزانند

بن موسى الّرضا علیهما السالم پناهنده شد و تقاضاى كمك كرد، كه  در این هنگام ، ماءمون به حضرت علّى
 .حضرت آن افراد مهاجم را آرام و پراكنده نماید

 .تو نیز همراه من بیا! اى یاسر: لذا امام علیه السالم به من فرمود
ا دست مبارك بدین جهت ، از منزل خارج شدیم و به طرف مهاجمین رفتیم ، چون نزدیك آن ها رسیدیم ، حضرت ب

 .خویش به آن ها اشاره نمود كه آرام باشید و متفّرق شوید
و مهاجمین با دیدن امام رضا علیه السالم بدون هیچ گونه اعتراض و سر و صدائى ، پراكنده و متفّرق شده و محّل 

  .  (51)فترا ترك كردند؛ و ماءمون به وسیله كمك و حمایت حضرت رضا علیه السالم سالم و در امان قرار گر
 ضربات شمشیرها و سالمتى جسم

 :ت كندهرثمه یكى از اصحاب امام رضا علیه السالم است ، حكای
روزى به قصد دیدار موالیم ، حضرت رضا علیه السالم به طرف منزل آن بزرگوار حركت كردم ، وقتى نزدیك 

 . امام رضا علیه السالم وفات یافته است: منزل آن حضرت رسیدم ، سر و صداى مردم را شنیدم كه مى گفتند
را دیدم  -در واقع از عالقه مندان به حضرت بود  كه -در این هنگام ، یكى از غالمان ماءمون به نام ُصبیح دیلمى 

 .كه حكایت عجیبى را به عنوان محرمانه برایم بازگو كرد
ماءمون مرا به همراه سى نفر از غالمانش ، نزد خود احضار كرد، چون به نزد او وارد شدیم ، او را بسیار : گفت 

 .ده شده بودآشفته و پریشان دیدیم و جلویش ، شمشیرهاى تیز و برهنه نها
ماءمون با هر یك از ما به طور جداگانه و محرمانه سخن گفت و پس از آن كه از همه ما عهد و میثاق گرفت كه 

 .رازش را فاش نكنیم و آنچه دستور داد بدون چون و چرا انجام دهیم ، به هر نفر یك شمشیر داد
بن موسى الّرضا علیهما السالم داخل شوید و در همین اال ن كه نزدیك نیمه شب بود به منزل علّى ا: و سپس گفت 

هر حالتى كه او را یافتید، بدون آن كه سخنى بگوئید، حمله كنید و تمام پوست و گوشت و استخوانش را درهم 
بریزید و سپس او را در رختخوابش وا گذارید؛ و شمشیرهایتان را همان جا پاك كنید و سریع نزد من آئید، كه براى 

 . ائز و هدایاى ارزنده اى در نظر گرفته امهر كدام جو
چون وارد اتاق حضرت امام رضا علیه السالم شدیم ، دیدیم كه در رختخواب خود دراز كشیده و : ُصبیح گفت 

 .مشغول گفتن كلمات و أ ذكارى بود
 .ناگاه غالمان به طرف حضرت حمله كردند، لیكن من در گوشه اى ایستاده و نگاه مى كردم 

آن كه یقین كردند كه حضرت به قتل رسیده است ، او را در رختخوابش قرار دادند؛ و سپس نزد ماءمون پس از 
 .بازگشتند و گزارش كار خود را ارائه دادند

صبح فرداى همان شب ، ماءمون با حالت افسرده و سر برهنه ، دكمه هاى لباس خود را باز كرد و در جایگاه خود 
 .زا كردنشست و اعالم سوگوارى و ع

 .و پس از آن ، با پاى برهنه به سوى اتاق حضرت حركت كرد تا خود، جریان را از نزدیك ببیند
و ما نیز همراه ماءمون به راه افتادیم ، چون نزدیك حجره امام علیه السالم رسیدیم ، صداى همهمه اى شنیدیم و 

 !تاق او است ؟بروید، ببینید چه كسى داخل ا: بدن ماءمون به لرزه افتاد و گفت 
 . چون وارد اتاق شدیم ، حضرت رضا علیه السالم را در محراب عبادت مشغول نماز و دعا دیدیم: صبیح گوید

و چون خبر زنده بودن حضرت را براى ماءمون بازگو كردیم ، لباس هاى خود را تكان داد و دستى بر سر و 
اى : غ گفتید و حیله كردید، پس از آن ماءمون گفت خدا شما را لعنت كند، به من درو: صورت خود كشید و گفت 

 ببین چه كسى در محراب است ؟! صبیح 
 . و آن گاه ماءمون به سراى خود بازگشت

 تو هستى ؟! اى صبیح : وقتى وارد اتاق حضرت شدم ، فرمود
 . و سپس بیهوش روى زمین افتادم! بلى ، اى موال و سرورم : گفتم 

برخیز، خداوند تو را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد، آن ها مى خواهند نور خدا را : امام علیه السالم فرمود
 .خاموش كنند؛ ولى خداوند نگهدارنده حّجت خود مى باشد



و بعد از آن كه نزد ماءمون آمدم ، او را بسیار غضبناك دیدم به طورى كه رنگ چهره اش سیاه شده بود، جریان 
 . ن لباس هاى خود را عوض كرد و با حالت عادى بر تخت خود نشسترا بیان كردم ، بعد از آن مأ مو

با شنیدن این جریان حیرت انگیز، شكر خدا را به جاى آوردم و بر موالیم وارد شدم ، چون حضرت : هرثمه گوید
فت آنچه ُصبیح برایت گفت ، براى كسى بازگو نكن ؛ مگر آن كه از جهت ایمان و معر! اى هرثمه : مرا دید فرمود

 .نسبت به ما اهل بیت مورد اطمینان باشد
 .  (52)حیله و مكر آن ها نسبت به ما كارساز نخواهد بود تا زمانى كه اءجل و مهلت الهى فرا رسد: و سپس افزود

 خبر از فرزند و قیافه او در شكم مادر
 :مرحوم شیخ صدوق و دیگر بزرگان آورده اند، به نقل از شخصى به نام عبدالّله بن محّمد علوى حكایت كرد

بر ماءمون وارد شدم و بعد از  پس از گذشت مّدتى از شهادت حضرت علّى بن موسى الّرضاعلیهما السالم روزى
 : صحبت هائى در مسائل مختلف ، اظهار داشت

همسرى داشتم كه چندین مرتبه ، آبستن شده بود و بّچه اش ِسقط مى شد، در آخرین مرتبه كه آبستن بود، نزد 
ن كرده است ؛ همسرم چندین بار آبستن شده و سقط جنی! یاابن رسول الّله : حضرت رضا علیه السالم رفتم و گفتم 

و اال ن هم آبستن مى باشد، تقاضامندم مرا راهنمائى فرمائى تا طبق دستور شما او را معالجه و درمان كنم و بتواند 
 .سالم زایمان نماید و نیز بّچه اش سالم بماند

سر چون صحبت من پایان یافت ، حضرت رضا علیه السالم سر خویش را به زیر افكند و پس از لحظه اى كوتاه 
 .وحشتى نداشته باش ، در این مرحله بچه اش سقط نمى شود و سالم خواهد بود: بلند نمود و اظهار نمود

به همین زودى همسرت داراى فرزند پسرى مى شود كه بیش از هركس شبیه به مادرش خواهد : و سپس افزود
 .بود، صورت او همانند ستاره اى درخشان ، زیبا و خوش سیما مى باشد

 . خداوند متعال دو چیز در بدن او زیادى قرار داده استولیكن 
 !آن دو چیز زاید در بدن فرزندم چیست ؟: با تعّجب پرسیدم 

یكى آن كه در دست راستش یك انگشت اضافى مى باشد؛ و دّوم در پاى چپ او انگشت : حضرت در پاسخ فرمود
 .زایدى خواهد بود

ر در حیرت و تعّجب قرار گرفتم و منتظر بودم كه ببینم نهایت كار چه با شنیدن این غیب گوئى و پیش بینى ، بسیا
 !خواهد شد؟

هرگاه مولود به دنیا آمد، به هر شكلى كه هست او را : تا آن كه پس از مّدتى درد زایمان همسرم فرا رسید، گفتم 
 .نزد من آورید

 .نزد من آورد -اى ابریشمین پیچیده بودند كه در پارچه  -ساعاتى بعد، زنى كه قابله بود، وارد شد و نوزاد را 
وقتى پارچه را باز كردند و من صورت و بدن نوزاد را مشاهده كردم ، تمام پیش گوئى هائى را كه حضرت رضا 

  .  (53)علیه السالم بیان نموده بود، واقعّیت داشت و هیچ خالفى در آن مشاهده نكردم
 پیدایش ماهى ها در قبر

 : همچنین مرحوم شیخ صدوق به نقل از اباصلت هروى حكایت نموده است
 :به من فرمود روزى حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم

 .داخل مقبره هارون الّرشید برو و قدرى خاك از چهارگوشه آن بیاور! اى اباصلت 
: طبق دستور حضرت رفتم و مقدارى خاك از چهار گوشه مقبره هارون برداشتم و آوردم ، فرمود: اباصلت گوید

 . آن خاكى را كه از جلوى درب ورودى آوردى ، بده
قبر مرا در این مكان حفر خواهند كرد؛ و آن گاه به سنگ بزرگى : بوئید و فرمود هنگامى كه آن خاك را گرفت ،

 .برمى خورند، كه اگر تمام اهل خراسان جمع شوند نمى توانند آن را بشكنند؛ و به هدف حود نمى رسند
 .اكنون قدرى از خاك هاى بالین سر هارون الّرشید را بیاور: سپس امام علیه السالم فرمود

همانا قبر من در این جا خواهد بود و این تربت قبر ! اى اباصلت : خاك را گرفت و بوئید، اظهار داشت  وقتى آن
 .من مى باشد، كه باید تو دستور بدهى تا همین مكان بالین سر هارون را حفر كنند

ر كه بخواهد، آن را و باید لحدى به طول دو ذراع یك متر و عرض یك وجب تهّیه نمایند؛ البّته خداوند متعال هر قد
 .براى من توسعه خواهد داد

و چون كار لحد تمام گردد، از سمت باالى سر رطوبتى نمایان مى شود، كه من دعائى را تعلیم تو مى دهم ، وقتى 
 .آن را خواندى ، چشمه اى ظاهر و قبر پر از آب شود

و مى دهم ، آن را ریز كن و داخل آب بینداز پس از آن ، تعدادى ماهى كوچك نمایان خواهد شد و لقمه نانى را به ت
تا بخورند؛ و چون نان تمام شود، ماهى بزرگى آشكار گردد و تمام آن ماهى ها را خواهد خورد و سپس ناپدید مى 



 .شود
بعد از آن دست خود را داخل آب بگذار و آن دعائى را كه به تو تعلیم نموده ام بخوان تا آن كه آب فروكش كند و 

 .ثرى از آن بر جاى نمانددیگر ا
 .ضمنا تمام آنچه را كه به تو دستور دادم و برایت گفتم ، باید در حضور ماءمون انجام گیرد

این فاجر ماءمون عّباسى فردا مرا به دربار خویش احضار مى ! اى اباصلت : آن گاه امام رضا علیه السالم فرمود
حالم خوب است و آنچه خواستى از من سؤ ال كن ، لیكن اگر كند، پس هنگام بازگشت اگر سرم پوشانیده نباشد، 

 . سرم را پوشانیده باشم با من سخن مگو كه توان سخن گفتن ندارم
چون فرداى آن روز شد، امام علیه السالم در محراب عبادت مشغول دعا و مناجات بود، كه ناگهان : اباصلت گوید

 . خلیفه شما را یه دربار خویش احضار كرده است! رسول الّله  یاابن: ماءمورى از طرف ماءمون وارد شد و گفت 
به ناچار امام رضا علیه السالم از جاى خویش برخاست ، كفش هاى خود را پوشید و عبا بر دوش انداخت و به 

 . سوى دربار ماءمون حركت نمود و من نیز همراه حضرت روانه شدم
ه ها َطَبقى چیده اند و نیز طبقى هم از انگور جلوى ماءمون نهاده بود؛ هنگامى كه وارد شدیم ، دیدم كه از انواع میو

 .و خوشه اى دست گرفته و مى خورد
 .چون ماءمون چشمش به حضرت رضا علیه السالم افتاد، از جا بلند شد و تعظیم كرد

ز انگور و ضمن معانقه ، پیشانى حضرت را بوسید؛ و سپس آن بزرگوار را كنار خود نشانید و خوشه اى ا
 : برداشت و اظهار داشت

 آیا تاكنون انگورى به این زیبائى و خوبى دیده اى ؟! یاابن رسول الّله 
 . انگور بهشت بهترین انگور است: حضرت سالم الّله علیه فرمود

 .مرا از خوردن آن معاف بدار: از این انگور تناول فرما، امام علیه السالم اظهار داشت : ماءمون گفت 
چاره اى نیست و حتما باید از آن تناول نمائى ؛ و سپس خوشه اى را برداشت و از یك طرف آن چند : ن گفت ماءمو

 .دانه از آن را خورد و مابقى آن را تحویل حضرت داد
 . امام رضا علیه السالم سه دانه از آن انگور را میل نمود و مابقى را بر زمین انداخت و از جاى خود برخاست

 كجا مى روى ؟: یدماءمون پرس
 . به همان جائى مى روم ، كه مرا فرستادى: حضرت فرمود

 .و چون حضرت از مجلس ماءمون خارج گردید، دیدم كه سر مقّدس خود را پوشاند
درب خانه را ببند و قفل كن ؛ و سپس خود داخل اتاق ! اى اباصلت : و آن گاه داخل منزل خود شد و به من فرمود

 .  (54)جاى ظالمان ؛ و نیز از شّدت ناراحتى ناله مى كردرفت و از غریبى و 
 عّلت و چگونگى شهادت حضرت

 :از مجموع روایات و تواریخ استفاده مى شودطبق آنچه 
خلفاء بنى العّباس با سادات بنى الّزهراء خصوصا امامان معصوم علیهم السالم رابطه حسنه اى نداشتند و چنانچه 

 . بهائى به آن ها مى دادند و اكرامى مى كردند، تنها به جهت سیاست و حفظ حكومت بوده است
العّباس ، اگر نسبت به امام رضاعلیه السالم احترامى قائل مى شد، قصدش  ماءمون عّباسى همچون دیگر بنى

 .سرپوش گذاشتن بر جنایات پدرش ، هارون الّرشید و نیز جذب افكار عمومى و تثبیت موقعّیت و حكومت خود بود
مظلوم علیه ماءمون در تمام دوران حكومتش به دنبال فرصت و موقعّیت مناسبى بود تا بتواند آن امام معصوم و 

 .از سر راه خود بردارد -كه مانعى بزرگ براى هوسرانى ها و خودكامگى هایش مى دانست  -السالم را 
از طرف دیگر اطرافیان دنیاپرست و شهوتران ماءمون ، كسانى چون فرزندان سهل بن فضل هر روز نزد 

ردند، لذا ماءمون تصمیم جّدى ماءمون نسبت به حضرت رضاعلیه السالم سعایت و سخن چینى و بدگوئى مى ك
 .گرفت تا آن كه حضرت را به قتل رسانیده و از سر راه بردارد

در این كه چگونه حضرت ، مسموم و شهید شد بین موّرخین و محّدثین اختالف نظر است ، كه به دو روایت 
 :مشهور در این رابطه اشاره مى شود

ر داد تا ناخن هایم را بلند بگذارم و كوتاه نكنم ، پس از گذشت روزى ماءمون مرا دستو: عبدالّله بن بشیر گوید 1
 . آن ها را با انگشتان دست خود خمیر كن :مّدتى مرا احضار كرد و چیزى شبیه تمر هندى به من داد و گفت 

چون چنین كردم ، او خود بلند شد و به نزد حضرت رضاعلیه السالم رفت و پس از گذشت لحظاتى مرا نیز در 
 .خودشان دعوت كرد حضور

مقدارى انار ! اى عبدالّله : هنگامى كه به حضورشان رسیدم ، دیدم طبقى از انار آماده بود، ماءمون به من گفت 
 .دانه دانه كن و با دست خود آب آن ها را بگیر



ت و و چون چنین كردم ، ماءمون خودش آن آب انار را برداشت و به حضرت خورانید و همان آب انار سبب وفا
 .شهادتش گردید
 .مرا مسموم كردند: چون ماءمون از منزل امام علیه السالم بیرون رفت ، حضرت به من فرمود: و اباصلت گوید

حضرت رضا علیه السالم نسبت به انگور عالقه بسیار داشت ، ماءمون این موضوع را مى : محّمد بن جهم گوید 2
سوزن در آن ها زهر تزریق نمود، به طورى كه هیچ معلوم نبود، و دانست ، مقدارى انگور تهّیه كرد و به وسیله 

 .  (55)سپس آن ها را به حضرت خورانید و حضرت به شهادت و لقاءالّله رسید
 :همچنین اباصلت هروى حكایت كند

آنان مرا به وسیله ! اى اباصلت : روزى در خدمت حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم بودم ، كه فرمود
ه و زیارتگاه زهر مسموم و شهید خواهند كرد و كنار قبر هارون الّرشید دفن مى شوم ، خداوند قبر مرا پناهگا

 .شیعیان و دوستانم قرار مى دهد
 . پس هركس مرا در دیار غربت زیارت كند، بر من الزم است كه در روز قیامت به دیدار و زیارت او بروم

قسم به آن كه جّدم ، محّمد صلى اهللا علیه و آله را به نبّوت برگزید و بر تمامى مخلوقش برترى و فضیلت داد، 
 . از بخواند مورد مغفرت و رحمت الهى قرار خواهد گرفتهركسى نزد قبرم نم

قسم به آن كه ما را به وسیله امامت گرامى داشت و خالفت و جانشینى پیغمبرش را مخصوص ما گرداند، زیارت 
 .كنندگان قبر من در پیشگاه خداوند از بهترین موقعّیت برخوردار مى باشند

كلى را در مسیر زیارت و دیار من متحّمل شود، خداوند آتش جهّنم هر مؤ منى هر نوع سختى و مش: و سپس افزود
 . (56) را بر او حرام مى گرداند

 در عزاى هشتمین ستاره والیت و امامت

 مقتول سّم اشقیا آه و واويال
 شد قبله ھشتم رضا آه و واويال

 چو خواست بیرون از وطن ، آيد آن سرور
 ز فرقتش بر سر زنان ، آل پیغمبر

 يك جا تقّى از ھجر او با دو چشم تر
 معصومه اش بود از فقا آه و واويال

 كنان ، آل اطھارشيك سو ھمه شیون 
 از يك طرف بر سر زنان ، خواھر زارش

 پروانه سان جمع آمدند، بھر ديدارش
 برگرد آن بدر الّدجى آه و واويال

 گفتا يكايك آن جناب با ھمه حّضار
 از كینه ديرينه چرخ كج رفتار

 مشكل ديگر از اين سفر آيم ، اى برادر
 گردم به ھجران مبتال آه و واويال

 اھل حرم از اين سخن ، مضطّر و ناالن
 گفتند با شاه حجاز، با چشم گريان

 ما را نمودى مبتال بر درد ھجران
 اى سبط ختم اال نبیاء آه و واويال

 بعد از وداع اھل بیت آن شه با فّر
 رو كرد بر سوى سفر، آن َاَلم پرور



 آمد به طوس آن شھريار، با غمى بیمر
 د آن مقتدا آه و واويالمقتول ش

 وارد چو اندر طوس شد، سّر سبحانى
 كردند استقبال شاه ، عالى و دانى

 در مجلس مأ مون بشد، نور يزدانى
 با كثرت بى منتھا، آه و واويال

 مأ مون شوم مرتّد كافر غّدار
 كردش ولیعھد آن زمان آن ستم كردار

 ارنگذشت از آن چندى ، كه آن ظالم مّك
   (57)مسموم كردش از جفا آه و واويال

 به انتظار جوادم ، به در نگاه من است
 اد، كه امید صبحگاه من استھمان جو

 تقّى بیا كه ز ھجرت ، دل پدر خون شد
 بیا كه سینه سوزان من ، گواه من است

 پسر ز زھر جفا، پاره پاره شد جگرم
 ببین كه تیره جھانى ز دود، آه من است

 غريب و بى كس و بى ياور و پناھم من
 اگر چه ياور درماندگان ، پناه من است

 ید كه رو آورم ، به سوى وطنبدان ام
دو چشم خواھر من دوخته ، به راه من است 

(58)  
 د و آموزندهپنج درس ارزشمن

 :ابوسعید خراسانى حكایت كند 1
روزى دو نفر مسافر از راه دور به محضر امام رضا علیه السالم وارد شدند و پیرامون حكم نماز و روزه از آن 

 حضرت سؤ ال كردند؟
از تو نم: نماز تو شكسته و روزه ات باطل است و به دیگرى فرمود: امام علیه السالم به یكى از آن دو نفر فرمود

 .تمام و روزه ات صحیح مى باشد
 وقتى عّلت آن را جویا شدند؟

شخص اّول چون به قصد زیارت و مالقات با من آمده است ، سفرش مباح مى باشد؛ ولى دیگرى : حضرت فرمود
  .  (59)چون به عنوان زیارت و دیدار سلطان حركت نموده ، سفرش معصیت است

در بین مسافرتى كه امام رضا علیه السالم از شهر مدینه به سوى خراسان داشت ، هرگاه ، كه سفره غذا پهن مى  2
بر سر ... آماده خوردن مى شد، حضرت دستور مى داد تا تمامى پیش خدمتان سیاه پوست و  كردند و غذا چیده و

 .سفره طعام حاضر شوند؛ و سپس حضرت كنار آن ها مى نشست و غذاى خود را میل مى نمود
 !اطرافیان به آن حضرت اعتراض كردند كه چرا براى غالمان سفره اى جدا نمى اندازى ؟

 !آرام باشید این چه حرفى است ؟: ودامام علیه السالم فرم
 .  (60)خداى ما یكى است ، پدر و مادر ما یكى است و هركس مسئول اعمال و كردار خود مى باشد

 :محّمد بن سنان گوید 3



چند روزى پس از آن كه امام موسى كاظم علیه السالم رحلت نمود و امام رضا علیه السالم جاى پدر، در منصب 
 .امامت قرار گرفت و مردم در مسائل مختلف به ایشان مراجعه مى كردند

كن است از طرف هارون به شما آسیبى برسد و بهتر است محتاط مم! یاابن رسول الّله : به حضرت عرض كردم 
 .باشید

چنانچه ابوجهل ، موئى : همان طور كه جّدم ، رسول الّله صلى اهللا علیه و آله فرمود: امام علیه السالم اظهار داشت 
ن امام و جانشین اگر هارون موئى از سر من جدا كند م: از سر من جدا كند، من پیغمبر نیستم ، من نیز مى گویم 

 .  (61)پدرم نخواه بود
 :ن خالد حكایت نمایدیكى از اصحاب امام رضا علیه السالم به نام معّمر ب 4

 .هر موقع سفره غذا براى آن حضرت پهن مى گردید، كنار آن سفره نیز یك سینى آورده مى شد
پس امام علیه السالم از هر نوع غذا، مقدارى بر مى داشت و داخل آن سینى قرار مى داد و به یكى از غالمان خود 

 .مى فرمود كه تحویل فقراء و تهى دستان داده شود
خداوند جّل و : مى فرمودرا تالوت مى نمود؛ و  (62)َفَال اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة : ه دنباله آن ، این آیه شریفه قرآن سپس ب

 .على مى داند كه هر انسانى براى كسب مقامات عالیه بهشت ، توان آزاد كردن غالم و بنده را ندارد
  .  (63)به همین جهت ، اطعام دادن و سیر گرداندن افراد را وسیله اى براى ورود به بهشت قرار داده است

 :حكایت كند -كه یكى از اصحاب حضرت علّى بن موسى الّرضا علیهما السالم است  -سلیمان بن جعفر  - 5
مشتاق دیدار و زیارت امام رضا علیه السالم بود،  -به نام علّى بن عبیدالّله  -یكى از نوادگان امام سّجاد علیه السالم 

 چه چیزى مانع از رفتن به محضر شریف آن حضرت مى باشد؟: به او گفتم 
 . هیبت و جاللت آن بزرگوار مانع من گردیده است: پاسخ داد

م علیه السالم عارض شد و مردم به این موضوع سپرى گشت ، تا آن كه روزى مختصركسالتى بر وجود مبارك اما
 .عیادت و مالقات آن حضرت مى آمدند

فرصت مناسبى پیش آمده است و تو نیز به همراه دیگر افراد به دیدار و مالقات آن : پس به آن شخص گفتم 
 .حضرت برو، كه فرصت خوبى خواهد بود

فت و با مشاهده آن حضرت بسیار مسرور و لذا علّى بن عبید الّله به عیادت و دیدار امام رضا علیه السالم ر
 .خوشحال گردید

مّدتى از این دیدار گذشت و اّتفاقا علّى بن عبیدالّله روزى مریض شد؛ و چون خبر به امام علیه السالم رسید، 
حضرت جهت عیادت از او حركت نمود؛ و من نیز همراه آن بزرگوار به راه افتادم ، چون وارد منزل او شدیم ، 

 .مختصرى كنار بستر او نشست و از او دلجوئى نمودحضرت 
همسر علّى بن عبیدالّله بعد از : و پس از گذشت لحظاتى كه از منزل خارج شدیم ، یكى از بستگان آن شخص گفت 

حضرت رضا علیه السالم را مى بوسید و بدن خود را به وسیله آن محّل تبّرك   شما وارد اتاق شد و جایگاه جلوس 
 .  (64)مى نمود

 منقبت هشتمین ستاره فروزنده والیت

 در فضاى عالم امكان عجب غوغاستى
 ن بزم طرب برپاستىكز زمین تا آسما

 ھر كجا پا مى نھى ، باشد گلستان از سرور
 نغمه ھاى بلبالن تا گنبد خضراستى

 نجمى از نجمه ، درخشان گشت كز نو رخش
 مھر و ماه آسمان را روشنى افزاستى

 از زمین تا آسمان بنگر صفوف قدسیان
 تھنیت گو بر نبّى سلطان َاو َادنى ستى

تبى و در شجاعت چون حلم او چون مج
 ( ع(حسین 

 را ھمتاستى) ع (وز عبادت حضرت سّجاد



 بود او از علوم) ع (يادگار حضرت باقر 
 صادق آسا صادق الوعد، آن شه واالستى

 كاظم الغیط است مانند پدر موسى و نیز
در لب جان بخش آن شه ، معجز عیسى 

 ستى
 ماءمن بیچارگان و ياور درماندگان

  (65)عنايت شیعیان را ناجى فرداستى  وز
 چهل حدیث منتخب گهربار

 : ا صلوات الّله و سالمه علیهقال االمام علّى بن موسى الّرض
 .  (66)َمْن زاَر َقْبَر اْلُحَسْیِنعلیه السالم ِبَشطِّ اْلُفراِت، كاَن َكَمْن زاَرالّلَه َفْوَق َعْرِشِه 1

 : ترجمه
هر مؤ منى كه قبر امام حسین علیه السالم را كنار شّط فرات در كربالء زیارت كند همانند كسى است كه : فرمود

 .خداوند متعال را بر فراز عرش زیارت كرده باشد
: ى َتْعِدُل ِعْنَدالّلِه َعزَّ َو َجلَّ اءْلَف َحجٍَّة، َفُقْلُت ِال بى َجْعَفٍر علیه السالم إ نَّ ِزیاَرت: اءْبِلْغ شیَعتى : َكَتَب علیه السالم  2

 !اءْلُف َحجٍَّة؟
 .  (67)إ ى َوالّلُه، َو اءْلُف اءْلِف َحجٍَّة، ِلَمْن زاَرُه عاِرفا ِبَحقِِّه: قاَل

 : ترجمه
ثواب زیارت قبر من معادل است با یك هزار : به دیگر دوستان و عالقمندان ما بگو: به یكى از دوستانش نوشت 

 .حّج
 !هزار حّج براى ثواب زیارت پدرت مى باشد؟: رض كردم به امام جواد علیه السالم ع: راوى گوید

بلى ، هر كه پدرم را با معرفت در حّقش زیارت نماید، هزار هزار یعنى یك میلیون حّج ثواب زیارتش مى : فرمود
 .باشد

ُة َصحَّ ماِسواها، َو إ ْن ُردَّْت ُردَّ اءوَُّل ما ُیحاَسُب اْلَعْبُد َعَلْیِه، الصَّالُة، َفإ ْن َصحَّْت َلُه الصَّال: قاَل علیه السالم  3
 .  (68)ماِسواها
 : ترجمه
ز انسان مورد محاسبه و بررسى قرار مى گیرد نماز است ، چنانچه صحیح و مقبول واقع اّولین عملى كه ا: فرمود

 .شود، بقیه اعمال و عبادات نیز قبول مى گردد وگرنه مردود خواهد شد
 .  (69)ِللصَّالِة اءْرَبَعُة آالف باٍب: قاَل علیه السالم  4

 : ترجمه
 .نماز داراى چهار هزار جزء و شرط مى باشد: فرمود

 .  (70)الصَّالُة ُقْرباُن ُكلِّ َتقىٍّ: قاَل علیه السالم  5
 : ترجمه
 . نزدیك كننده است -به خداوند متعال  - نماز، هر شخص باتقوا و پرهیزكارى را : فرمود

 .  (71)اْلُغالُم ِبالصَّالِة َوُهَواْبُن َسْبِع ِسنیَنُیْؤَخُذ: قاَل علیه السالم  6
 : ترجمه
 .ن هفت سالگى به نماز وادار شوندپسران باید در سنی: فرمود

 .  (72)َفَرَضالّلُه َعَلى النِّساِء ِفى اْلُوُضوِء اءْن َتْبَدَءاْلَمْرَئُة ِبباِطِن ِذراِعها َوالرَُّجُل ِبظاِهِرالذِّراِع: قاَل علیه السالم  7
 : ترجمه
. خداوند در وضو بر زنان الزم دانسته است كه از جلوى آرنج دست ، آب بریزند و مردان از پشت آرنج : فرمود

 .(این عمل از نظر فتواى مراجع تقلید مستحّب مى باشد(
َیَتَعلَُّم ُعُلوَمنا َوُیَعلُِّمها : َكْیَف ُیْحیى اءْمَرُكْم؟ قاَل علیه السالم : َرِحَمالّلُه َعْبدا اءْحیى اءْمَرنا، قیَل: یه السالم قاَل عل 8

 .  (73)الّناَس
 : ترجمه



علوم ما را فرا : چگونه ؟ حضرت پاسخ داد: رحمت خدا بر كسى باد كه اءمر ما را زنده نماید، سؤ ال شد: فرمود
 .گیرد و به دیگران بیاموزد

ُهنَّ َعِن اْلُمْنَكِر، َاْوَلَیْسَتْعِمَلنَّ َعَلْیُكْم ِشراُرُكْم، َفَیْدُعو ِخیاُرُكْم َفال ُیْسَتجاُب َلَتاءُمُرنَّ ِباْلَمْعُروِف، َوَلَتْن: قاَل علیه السالم  9
 .  (74)َلُهْم

 : ترجمه
باید هر یك از شماها امر به معروف و نهى از منكر نمائید، وگرنه شرورترین افراد بر شما تسّلط یافته و : فرمود

 .آنچه كه خوباِن شما، دعا و نفرین كنند مستجاب نخواهد شد
. ِبِه ُذُنوَبُه، َفْلَیْكُثْر ِمْن الصَّلوِة َعلى ُمَحمٍَّد َوآِلِه، َفإ نَّها َتْهِدُم الذُُّنوَب َهْدما َمْن َلْم َیْقِدْر َعلى ماُیَكفُِّر: قاَل علیه السالم  10

(75)  
 : ترجمه
كسى كه توان جبران گناهانش را ندارد، زیاد بر حضرت محّمد و اهل بیتش علیهم السالم صلوات و درود : فرمود

 .فرستد، كه همانا گناهانش اگر حّق الناس نباشد محو و نابود گردد
 .  (76)ُل ِعْنَدالّلِه َعزَّ َو َجلَّ التَّْسبیَح َوالتَّْهلیَل َوالتَّْكبیَرالصَّلوُة َعلى ُمَحمٍَّد َو آِلِه َتْعِد: قاَل علیه السالم  11

 : ترجمه
فرستادن صلوات و تحّیت بر حضرت محّمد و اهل بیت آن حضرت علیهم السالم در پیشگاه خداوند متعال ، : رمودف

 .را دارد) سبحان الّله ، ال إ له إ ّالالّله ، الّله اكبر(پاداش گفتن 
 .  (77)َلْوَخَلِت اْال ْرض َطْرَفَة َعْیٍن ِمْن ُحجٍَّة َلساَخْت ِباءْهِلها: قاَل علیه السالم  12

 : ترجمه
 .رو مى بردچنانچه زمین لحظه اى خالى از حّجت خداوند باشد، اهل خود را در خود ف: فرمود

: َفقاَل علیه السالم ! َو ما ِسالُح اْال ْنِبیاِء؟ َیا اْبَن َرُسوِل الّله : َعَلْیُكْم ِبِسالِح اْال ْنبیاِء، َفقیَل َلُه: قاَل علیه السالم  13
 .  (78)الدُّعاُء
 : ترجمه
 سالح پیغمبران علیهم السالم چیست ؟: بر شما باد به كارگیرى سالح پیامبران ، به حضرت گفته شد: فرمود

 .مى باشد توّجه به خداوند متعال ؛ و دعا كردن و از او كمك خواستن: در جواب فرمود
 .  (79)صاِحُب النِّْعَمِة َیِجُب َعَلْیِه التَّْوِسَعُة َعلى َعیاِلِه: قاَل علیه السالم  14

 : ترجمه
 .هر كه به هر مقدارى كه در توانش مى باشد، باید براى اهل منزل خود انفاق و خرج كند: فرمود

 الَمَرُض ِلْلُمْؤِمِن َتْطهیٌر َو َرْحَمٌة َوِلْلكاِفِر َتْعذیٌب َو َلْعَنٌة، َو إ نَّ اْلَمَرَض الَیزاُل ِباْلُمْؤِمِن َحّتى: قاَل علیه السالم  15
 .  (80)الَیُكوَن َعَلْیِه َذْنٌب

 : ترجمه
 .هانش مى باشد و براى كافر عذاب و لعنت خواهد بودمریضى ، براى مؤ من سبب رحمت و آمرزش گنا: فرمود

مریضى ، همیشه همراه مؤ من است تا آن كه از گناهانش چیزى باقى نماند و پس از مرگ آسوده و : سپس افزود
 .راحت باشد

 .  (81)ُه اءْهَدُء ِلَنْوِمِه، َو اءْطَیُب ِللنَّْكَهِةإ َذا اْكَتَهَل الرَُّجُل َفال َیَدْع اءْن َیاءُكَل ِباللَّْیِل َشْیئا، َفإ نَّ: قاَل علیه السالم  16
 : ترجمه
رحله پیرى و كهولت سّن برسد، حتما هنگام شب قبل از خوابیدن مقدارى غذا تناول كند وقتى كه مرد به م: فرمود

 .كه براى آسودگى خواب مفید است ، همچنین براى هم خوابى و زناشوئى سودمند خواهد بود
 .  (82)ا َحَكَم َعَدَل، َو إ ذا َوَعَد اءْنَجَزإ نَّما ُیراُد ِمَن اْال ماِم ِقْسُطُه َو َعْدُلُه، إ ذا قاَل َصَدَق، َو إ ذ: قاَل علیه السالم  17

 

 

 : ترجمه
جامعه ، مساوات و عدالت خواسته شده است كه در سخنان صادق ، در قضاوت ها  همانا از امام و راهنماى: فرمود

 .عادل و نسبت به وعده هایش وفا نماید
ِبُبْخٍل َشدیٍد، َو اءَمٍل َطویٍل، َو ِحرٍص غاِلٍب، َو َقطیَعِة الرَِّحِم، : الُیْجَمُع اْلماُل إ ّال ِبَخْمِس ِخصاٍل: قاَل علیه السالم  18

 .  (83)الدُّْنیا َعَلى اْلآِخَرِةَو إ یثاِر 



 : ترجمه
 : نج خصلتثروت ، انباشته نمى گردد مگر با یكى از پ: فرمود

بخیل بودن ، آرزوى طول و دراز داشتن ، حریص بر دنیا بودن ، قطع صله رحم كردن ، آخرت را فداى دنیا 
 . كردن
 .  (84)َلْو اءنَّ الّناَس َقصََّروا ِفى الطَّعاِم، َالْسَتقاَمْت اءْبداُنُهْم: قاَل علیه السالم  19

 : ترجمه
 .چنانچه مردم خوراك خویش را كم كنند و پرخورى ننمایند، بدن هاى آن ها دچار امراض مختلف نمى شود: فرمود

 .  (85)َخَرَج فى حاَجٍة َو َمَسَح َوْجَهُه ِبماِءاْلَوْرِد َلْم َیْرَهْق َوْجُهُه َقَتٌر َوال ِذلٌَّة َمْن: قاَل علیه السالم  20
 : ترجمه
هركس هنگام خروج از منزل براى حوایج زندگى خود، صورت خویش را با گالب خوشبو و معّطر نماید، : فرمود

 .دچار ذّلت و خوارى نخواهد شد
 .  (86) َقَمعُه اْلِهْنِدباُءإ نَّ ِفى اْلِهْنِدباِء ِشفاٌء ِمْن اءْلِف داٍء، ما ِمْن داٍء فى َجْوِف اْال ْنساِن إ ّال: قاَل علیه السالم  21

 : ترجمه
كاسنى هر نوع مرضى را در درون انسان ریشه كن مى گیاه كاسنى شفاى هزار نوع درد و مرض است ، : فرمود
 .نماید
السَّخيُّ َیاءُكُل َطعاَم الّناِس ِلَیاءُكُلوا ِمْن َطعاِمِه، َواْلَبخیُل الَیاءُكُل َطعاَم الّناِس ِلَكْیالَیاءُكُلوا ِمْن : قاَل علیه السالم  22

 .  (87)َطعاِمِه
 : ترجمه
افراد سخاوتمند از خوراك دیگران استفاده مى كنند تا دیگران هم از امكانات ایشان بهره گیرند و استفاده : فرمود

 .د بخیل از غذاى دیگران نمى خورند تا آن ها هم از غذاى ایشان نخورندكنند؛ ولیكن افرا
. ّناشیَعُتناالُمسَِّلُموَن ِال ْمِرنا، اْلآِخُذوَن ِبَقْوِلنا، اْلُمخاِلُفوَن ِال ْعداِئنا، َفَمْن َلْم َیُكْن َكذِلَك َفَلْیَس ِم: قاَل علیه السالم  23

(88)  
 : ترجمه
شیعیان ما كسانى هستند كه تسلیم امر و نهى ما باشند، گفتار ما را سرلوحه زندگى در عمل و گفتار خود : فرمود

 . ، مخالف دشمنان ما باشند و هر كه چنین نباشد از ما نیستقرار دهند
ِلسا ُیْحیى فیِه قاَل علیه السالم َمْن َتَذكََّر ُمصاَبنا، َفَبكى َو اءْبكى َلْم َتْبِك َعْیُنُه َیْوَم َتْبِكى اْلُعُیوُن، َو َمْن َجَلَس َمْج 24

 .  (89)اءْمُرنا َلْم َیُمْت َقْلُبُه َیْوَم َتُموُت اْلُقُلوُب
 : ترجمه
دیگرى را بگریاند، روزى كه هر كه مصائب ما اهل بیت عصمت و طهارت را یادآور شود و گریه كند یا : فرمود

همه گریان باشند او نخواهد گریست ، و هر كه در مجلسى بنشیند كه علوم و فضائل ما گفته شود همیشه زنده دل 
 .خواهد بود

.  (90)ْلُمْسَتِتُر ِبالسَّیَِّئِة َمْغُفوٌر َلُهاْلُمْسَتِتُر ِباْلَحَسَنِة َیْعِدُل َسْبعیَن َحَسَنٍة، َواْلُمذیُع ِبالسَّیَِّئِة َمْخُذوٌل، َوا: قاَل علیه السالم  25
 

 : ترجمه
یك به صورت مخفى ، معادل هفتاد حسنه است ؛ و آشكار ساختن گناه و خطا انجام دادن حسنه و كار ن: فرمود

 .موجب خوارى و پستى مى گردد و پوشاندن و آشكار نكردن خطا و گناه موجب آمرزش آن خواهد بود
 .  (91)، َو ُمداراُة اْال ْصِدقاِءالتََّجرُُّع ِلْلُغصَِّة، َو ُمداَهَنُة اْال ْعداِء: اءنَُّه ُسِئَل َما اْلَعْقُل؟ َفقاَل علیه السالم  26

 ونه است ؟از امام رضا علیه السالم سؤ ال شد كه عقل و هوشیارى چگ
 : ترجمه

تحّمل مشكالت و نامالیمات ، زیرك بودن و حركات دشمن را زیر نظر داشتن ، مدارا : حضرت در جواب فرمود
 .-كه اختالف نظرها سبب فتنه و آشوب نشود  - كردن با دوستان مى باشد 

 .  (92)ْن ُیِقرَّ ِباءنَّ الّلَه َیْفَعُل ماَیشاُءماَبَعَث الّلُه َنبّیا إ ّال ِبَتْحریِم اْلَخْمِر، َو اء: قاَل علیه السالم  27
 : ترجمه
نفرستاده مگر آن كه در شریعت او شراب و ُمسكرات حرام بوده است ، همچنین خداوند هیچ پیغمبرى را : فرمود

 .هر یك از پیامبران معتقد بودند كه خداوند هر آنچه را اراده كند انجام مى دهد
 .  (93)ْم َتْقِدُروا َففى ُكلِّ ُجْمَعٍةالَتْتُرُكوا الّطیَب فى ُكلِّ َیْوٍم، َفإ ْن َلْم َتْقِدُروا َفَیْوٌم َو َیْوٌم، َفإ ْن َل: قاَل علیه السالم  28



 : ترجمه
ه نمائید و اگر نتوانستید یك روز در میان ، و اگر نتوانستید پس هر سعى نمائید هر روز، از عطر استفاد: فرمود

 .( با رعایت شرائط زمان و مكان(جمعه خود را معّطر و خوشبو گردانید 
كاُة ماَتِت إ ذا َكِذَب اْلُوالُة ُحِبَس اْلَمَطُر، َو إ ذا جاَرالسُّْلطاُن هاَنِت الدَّْوَلِة، َو إ ذا ُحِبَسِت الزَّ: قاَل علیه السالم  29

  .  (94)اْلَمواشى
 : ترجمه
ران نمى بارد، و اگر رئیس حكومت ، ظلم و ستم نماید پایه هرگاه والیان و مسئوالن حكومت دروغ گویند با: فرمود

 .هاى حكومتش سست و ضعیف مى گردد؛ و چنانچه مردم زكات و خمس مالشان را نپردازند چهارپایان مى میرند
الشَّْمِس، َفَمْن ناَم فیما َبْیَنُهما ناَم اْلَمالِئَكُة ُتَقسُِّم اءْرزاَق َبنى آَدِم ما َبْیَن ُطُلوِع اْلَفْجِر إ لى ُطُلوِع : قاَل علیه السالم  30

 .  (95)َعْن ِرْزِقِه
 : ترجمه
لوع سپیده صبح تا طلوع خورشید مالئكه الهى ارزاق انسان ها را سهمیه بندى مى نمایند، هركس ما بین ط: فرمود

 .در این زمان بخوابد غافل و محروم خواهد شد
 .  (96)َمْن َفرََّج َعْن ُمْؤِمٍن َفرََّج الّلُه َقْلَبُه َیْوَم اْلِقیاَمِة: قاَل علیه السالم  31

 : ترجمه
هركس مشكلى از مؤ منى را بر طرف نماید و او را خوشحال سازد، خداوند او را در روز قیامت خوشحال : فرمود

 .رداندو راضى مى گ
 .  (97)إ ّنا َلَنْعِرُف الرَُّجَل إ ذا َراءْیناُه ِبَحقیَقِة اال یماِن َو ِبَحقیَقِة النِّفاِق: قاَل علیه السالم  32

 : ترجمه
همانا ما اهل بیت عصمت و طهارت چنانچه شخصى را بنگریم ، ایمان و اعتقاد او را مى شناسیم كه : فرمود

 . اعتقادات درونى و افكار او چگونه است
ِه َو ُسنٌَّة ِمْن َولّیِه، اءمَّاالسَّنَُّة ِمَن الّلِه َفِكْتماُن السِّرِّ، اءمَّاالسُّنَُّة ُسنٌَّة ِمَنالّلِه َو ُسنٌَّة ِمْن َنبیِّ: إ ّال اءْن َیُكوَن فیِه َثالُث ِخصاٍل

 .  (98)ِمْن َنِبیِِّه ُمداراُةالّناِس، َامَّاالسُّنَُّة ِمْن َولیِِّه َفالصَّْبُر َعَلى الناِئَبِة
 : ترجمه
 :خصلت را دارا باشد 3مؤ من ، حقیقت ایمان را درك نمى كند مگر آن كه : فرمود

ى اهللا علیه و آله كه مدارا كردن با خصلتى از خداوند، كه كتمان اسرار افراد باشد، خصلتى از پیغمبر اسالم صل
 .مردم باشد، خصلتى از ولّى خدا كه صبر و شكیبائى در مقابل شدائد و سختى ها را داشته باشد

 .  (99)إ نَّ الصَّْمَت باٌب ِمْن اءْبواِب اْلِحْكَمِة، َیْكِسُب اْلَمَحبََّة، إ نَُّه َدلیٌل َعلى ُكلِّ َخْیٍر: قاَل علیه السالم  34
 : ترجمه
ردد، سكوت همانا سكوت و خاموشى راهى از راه هاى حكمت است ، سكوت موجب محّبت و عالقه مى گ: فرمود

 .راهنمائى براى كسب خیرات مى باشد
 .  (100)ِمَن السُّنَِّةالتَّْزویُج ِباللَّْیِل، ِال نَّ الّلَه َجَعَل اللَّْیَل َسَكنا، َوالنِّساُء إ نَّماُهنَّ َسَكٌن: قاَل علیه السالم  35

 : ترجمه
بهترین وقت براى تزویج و زناشوئى شب است كه خداوند متعال شب را وسیله آرامش و سكون قرار داده ، : فرمود

 .همچنین زنان آرام بخش و تسكین دهنده مى باشند
َسْبَع َمّراٍت، إ ّال َغَفَر الّلُه َلُه ) إ ّنا أ ْنَزْلناُه فى َلْیَلِة اْلَقْدِر(ما ِمْن َعْبٍد زاَر َقْبَر ُمْؤِمٍن، َفَقَرأ َعَلْیِه :علیه السالم  قاَل 36

 .  (101)َوِلصاِحِب اْلَقْبِر
 : ترجمه
هر بنده اى از بندگان خداوند بر قبر مؤ منى جهت زیارت حضور یابد و هفت مرتبه سوره مباركه إ ّنا أ : فرمود

 .را مورد بخشش و آمرزش قرار مى دهدنزلناه را بخواند، خداوند متعال گناهان او و صاحب قبر 
 .  (102)اْال ُخ اْال ْكَبُر ِبَمْنِزَلِة اْال ِب: قاَل علیه السالم  37

 : ترجمه
 .برادر بزرگ جانشین و جایگزین پدر خواهد بود: فرمود

 .  (103)انَّما َتْغَضُب لّلهِِ َعزَّ َو َجلَّ، َفالَتْغَضْب َلُه ِباءْكَثَر ِمّما َغِضَب َعلى َنْفِسِه: قاَل علیه السالم  38
 : ترجمه



چنانچه در موردى خواستى غضب كنى و براى خدا برخورد نمائى ، پس متوّجه باش كه غضب و خشم : فرمود
 . ند، ِاعمال كنخود را در جهت و محدوده رضایت و خوشنودى خداو

ْسَتْغَفَر َلَك، َو اءمَّااْلفاِجُر  َخْیُر اْال ْعماِل اْلَحْرُث، َتْزَرُعُه َفَیاءُكُل ِمْنُه اْلِبرُّ َو اْلفاِجُر، اءمَّا اْلِبرُّ َفما اءَكَل ِمْن َشْیى ٍء إ :
 .  (104)لطَّْیُرَفما اءَكَل ِمْنُه ِمْن َشْیى ٍء َلَعَنُه، َو َیاءُكُل ِمنُه اْلَبهاِئُم َوا

 : ترجمه
الش ، همه انسان هاى خوب و بد از آن بهترین كارها، شغل كشاورزى است ، چون كه در نتیجه كشت و ت: فرمود

 .استفاده مى كنند
اّما استفاده خوبان سبب آمرزش گناهان مى باشد، ولى استفاده افراد فاسد و فاسق موجب لعن ایشان خواهد شد، 

 .همچنین تمام پرنده ها و چرندگان از تالش و نتیجه كشت بهره مند خواهند شد
السَّْعَي فى َحواِئِجِه َیْوَم عاُشوراء، َقَضى الّلُه َلُه َحوائَج الدُّْنیا َو االَِّْخَرِة، َو َقرَّْت ِبنا ِفى  َمْن َتَرَك: قاَل علیه السالم  40

 .  (105)اْلِجناِن َعْیُنُه
 : ترجمه
و مشغول عزادارى و حزن و (هركس روز عاشوراى امام حسین علیه السالم ، دنبال كسب و كار نرود : فرمود

یدار ، خداوند متعال خواسته ها و حوائج دنیا و آخرت او را برآورده مى نماید؛ و در بهشت چشمش به د)اندوه گردد
 .روشن مى گردد - اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السالم  - ما 

 مجموعه این دّوم جلد قسمت آخرین در است گرفته قرار استفاده مورد كه كتابهائى از بعضى مشخصات و نام فهرست -1
 .باشد مى موجود نفیسه

 148/  القعدة ذى/  11 برحسب و. ندا گفته 153 تا 148 از كه ، است اختالف محّدثین بین حضرت آن والدت سال در -2
 .باشد مى 144/  آذرماه/  11 شمسى سال طبق ، قمرى

 مى 1001 ،110 عدد كبیر، اءبجد حروف طبق ، السالم علیه ( رضا علّى، ) امام عنوان به حضرت مبارك لقب و نام -3
 .باشد
 .بود خواهد 200 / ردادم/  17 یا ،197/  شهریور/  19:  شمسى سال طبق حضرت آن شهادت تاریخ -4
 :از است شده برگرفته حضرت حاالت دیگر و والدت تاریخ -5
 ، نفیسه مجموعه ،2 ج:  طبرسى الورى عالم إ ، مالكى صّباغ ابن المهّمه فصول ،2 ج:  الغّمة كشف ،1 ج:  كافى اصول ،

 ، راوندى دعوات ، طاووس ابن سّید سبوع اال جمال ،6 ج:  حكام اال تهذیب ، الموّده ینابیع ، السالم علیهم بیت اهل تاریخ
 . ...و المعجزات عیون ، طبرى مامه اال دالئل

 .رسا دكتر آقاى:  محترم شاعر از شعر -6
 ،339 ص ،4 ج: برار اال حلیة ،166 ص ،3 ج:  الموّدة ینابیع ،2 ح ،20 ص ،1 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -7
 .5 ح

 طبرسى الورى عالم إ ،91 ح ،279 ص ،4 ج:  الهداة ثبات إ ،3 ح ،228 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -8
 .70 ص ،2 ج: 

 .2 ح ،190 ص ،26 ج: نوار بحاراال ،144 ص: سناد اال قرب -9
 .1 ح ،288 ص ،5 ج:  كافى -10
 . كّشى رجال كتاب از نقل به ،5 ح ،65 ص ،2 ج: نوار بحاراال -11
 .246 ص: نوار اال مشارق از نقل به ،12 ح ،314 ص ،27 ج: ارنو بحاراال -12
 ،2 ج:  الغّمة كشف ،4 ح ،180 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون ،63 ص ،2 ج:  طبرسى الورى عالم إ -13
 .3 ح ،90 ص ،49 ج: بحار ،316 ص

 .8 آیه: تكاثر سوره -14
 . صدوق شیخ توحید زا نقل به ،5 ح ،502 ص ،4 ج:  تفسیرالبرهان -15
 .86 ح ،766 ص ،2 ج:  والجرایح الخرایج -16
 . است شده اكتفاء اشعار مضمون و ترجمه به -17
:  كّشى رجال ،34 ح ،263 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون ،68 66 ص ،2 ج:  طبرسى الورى عالم إ -18



 .9 ح ،239 ص ،49 ج: بحار ،970 ح ،504 ص
 شد اكتفاء خالصه همین به ، است مفّصل بسیار داستان

 .2087 ص ،2 ج:  غانى اال تجرید -19
 .15 ص ،2 ج:  الّشیعة اءعیان ، شهرآشوب ابن مناقب و كافى از نقل به ،19 ح ،101 ص ،49 ج: نوار بحاراال -20
 فى الّثاقب ،16 ح ،211 ص ،2 ج : السالم علیه اءخبارالّرضا عیون ،57 58 ص ،2 ج:  طبرسى الورى عالم إ -21

 .413 ح ،484 ص:  المناقب
 .416 ح ،488 ص:  المناقب فى الّثاقب ،4 ح ،661 ص ،2 ج:  والجرایح الخرایج -22
 ،2 ج:  طبرسى الورى عالم إ ،412 ح ،482 ص:  المناقب فى الّثاقب ،3 ح ،374 ص ،12 ج:  الوسائل مستدرك -23
 .121 ص:  المودة بیعینا ،242 ص ،4 ج:  شهرآشوب ابن مناقب ،54 ص

 .39 آیه:  یس سوره -24
 و خبار، اال معانى و قّمى تفسیر از نقل به ،7 ح ،199 ص ،14 ج: نوار بحاراال ،370 ص ،14 ج:  التواریخ ناسخ -25
 . السالم اءخبارالّرضاعلیه عیون از نقل به ،1 ح ،81 ص ،49 ج

 .275 ص ،2 ج : الغّمة كشف ،72 ص ،2 ج:  طبرسى الورى عالم إ ،18 ص ،2 ج:  الّشیعة اءعیان -26
 .1 ح ،138 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -27
 نقل به ،49 ح ،49 ص ،49 ج: نوار بحاراال ،270 ص: مفید شیخ اختصاص ،6 ح ،488 ص ،1 ج:  كافى اصول -28
 . راوندى مرحوم خرائج از

 ص ،49 ج: نوار بحاراال ،2 ح ،126 ص ،2 ج:  الوسائل كمستدر ،698 ح ،248 ص:  راوندى مرحوم دعوات -29
 .96 ح ،72

 .318 ح ،459 ص ،2 ج:  طبرسى مرحوم احتجاج -30
 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون ،76 ص ،2 ج:  طبرسى الورى عالم إ ،408 ص ،1 ج:  كافى اصول -31
 .21 ح ضمن ،150
 .1 ح ،658 ص ،2 ج:  والجرایح الخرایج ،170 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -32
 .244 ص ،11 ج:  الّتواریخ ناسخ ،1 ح ،136 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -33
 .250 ص ،11 ج:  الّتواریخ ناسخ ،42 ح ،46 ص ،49 ج: نوار بحاراال -34
 .21 ح ،294 ص ،3 ج:  الهداة ثبات إ ،74 ح ،57 ص ،49 ج: نوار بحاراال -35
 این همچنین ،193 ح ،240 ص ،7 ج: المعاجز مدینة ،313 ص ،3 ج:  الهداة ثبات إ ،61 ص ،49 ج: نوار بحاراال -36
:  ص در السالم علیه هادى امام به نیز و 353 ص:  الهداة ثبات إ در تفاوت مختصر با السالم علیه جواد امام به را حكایت
 .اند داده نسبت 43 ح 375
 .76 ح ،275 ص ،3 ج:  الهداة ثبات إ ،31 ح ،42 ص ،49 ج: نوار راالبحا -37
 مشروح طور به را داستان ،2301 ح ،245 ص ،7 ج: المعاجز مدینة و 173 ح ،309 ص ،3 ج:  الهداة ثبات إ -38
 . است آورده
 ،7 ج: المعاجز مدینة ،2 ح ،82 ص ،49 ج: نوار بحاراال ،1 ح ،172 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -39
 .36 ح ،261 ص 3 ج:  الهداة ثبات إ ،2241 ح ،146 ص

 .7 ح ،248 ص ،3 ج:  الهداة اثبات ،88 ح ،67 ص ،49 ج: نوار بحاراال -40
 .15 س ،58 ص ،49 ج: نوار بحاراال ،14 ح ،250 ص ،3 ج:  الهداة ثبات إ -41
 ،27 س ،155 ص ،49 ج: نوار بحاراال ،134 ح 151 ص 8 ج:  كافى -42
 .311 ح ،448 ص ،2 ج طبرسى مرحوم احتجاج -43
 .135 ح ،130 ص ،7 ج: المعاجز مدینة ،51 ح ،266 ص ،3 ج:  الهداة ثبات إ -44
 ،7 ج: المعاجز مدینة ،33 ح ،258 ص ،3 ج:  الهداة ثبات إ ،1 ح ،132 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -45
 .135 ح ،130 ص

:  المناقب فى الّثاقب ،22 ح ،38 ص ،49 ج: نوار بحاراال ،29 ح ،218 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -46
 .402 ح ،475 ص



 .473 ص:  المناقب فى الّثاقب ،64 ص ،3 ج:  الغّمة كشف ،309 ص: مفید ارشاد ،27 ص: مفید شیخ اختصاص -47
 .10 ح ،493 ص:  المناقب فى الّثاقب -48
 .400 ح ،476 ص : المناقب فى الّثاقب ،17 ح ،211 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -49
 .406 ح ،479 ص:  المناقب فى الّثاقب ،102 ص ،2 ج:  الغّمة كشف ،341 ص ،4 ج:  شهرآشوب ابن مناقب -50
 .8 ح ،490 ص ،1 ج:  كافى اصول -51
 .60 ح ،269 ص ،4 ج:  الهداة ثبات إ ،22 ح ،214 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -52
 الّثاقب ،2198 ح 95 ص ،7 ج: المعاجز مدینة ،11 ح ،208 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون از تلخیص -53
 .415 ح ،486 ص:  المناقب فى

 داستان ادامه ضمنا ،1 ح ،241 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون ،17 ح ،526 ص:  صدوق شیخ اءمالى -54
 .باشد مى السالم علیه جواد امام حاالت در

 .31 30 ص ،2 ج:  الّشیعة اءعیان -55
 .1 ح ،226 ص ،2 ج:  السالم علیه اءخبارالرضا عیون -56
 . شكوهى آقاى:  محترم شاعر از اشعار -57
 . رضائى آقاى:  محترم شاعر از اشعار -58
 .17 ح ،220 ص ،4 ج:  طوسى شیخ تهذیب -59
 .296 ح ،192 ص ،8 ج:  كافى روضه -60
 .371 ح ،214 ص ،8 ج:  كافى روضه -61
 .11 آیه: بلد سوره -62
 . برقى محاسن و كافى از نقل به ،11 ح ،97 ص ،49 ج: نوار بحاراال -63
 .15 ح ،22 ص ،49 ج: نوار بحاراال ،485 ح ،495 ص:  الّرجال معرفة اختیار -64
 . آهى على آقاى:  محترم شاعر از اشعار -65
 .38 ح ،250 ص ،10 ج:  الوسائل مستدرك -66
 .2 ح ،359 ص ،10 ج:  الوسائل مستدرك -67
 .4 ح ،25 ص ،3 ج:  الوسائل مستدرك -68
 .957 ح ،242 ص ،2 ج:  حكام اال تهذیب -69
 .4469 ح ،43 ص ،4 ج:  الّشیعة وسائل -70
 .27580 ح ،460 ص ،21 ج:  الّشیعة وسائل -71
 .1238 ح ،467 ص ،1 ج:  الّشیعة وسائل -72
 .13 ح ،30 ص ،2 ج: نوار بحاراال -73
 .10 ح ،354 ص ،75 ج: بحار ،3 س ،38 ص:  الباهرة الّدّرة -74
 .2 ح ،47 ص ،91 ج: نوار بحاراال ،59 ص خبار اال جامع -75
 .2 ح ضمن ،47 ص ،91 ج: نوار بحاراال ،68 ص صدوق شیخ اءمالى -76
 .21 ح ،198 ص:  الّشرایع علل -77
 .5 ح ،8 باب ،308 ص ،6 جزء:  بصائرالّدرجات -78
 .27807 ح ،540 ص ،21 ج:  الّشیعة وسائل -79
 .175 ص:  عمال اال ثواب ،35 ح ،183 ص ،78 ج: نوار بحاراال -80
 .208 ح ،422 ص:  برقى محاسن -81
 .5 س ،354 ص ،75 ج: بحار ،13 س ،37 ص:  الباهرة الّدّرة -82
 .27873 ح ،561 ص ،21 ج:  الّشیعة وسائل -83
 .30 ح ،155 ص ،2 ج:  الوسائل مستدرك -84
 .1 ح ،52 ص:  صدوق شیخ خوان اال مصادقة -85
 .31693 ح ،183 ص ،25 ج:  الّشیعة وسائل -86



 .8 ح ،358 ص ،15 ج:  الوسائل مستدرك -87
 .24 ح ،167 ص ،65 ج: بحار ،234 ح ،171 ص ،1 ج:  الّشیعة اءحادیث جامع -88
 .19693 ح ،502 ص ،14 ج:  الّشیعة وسائل -89
 .20990 ح ،63 ص ،16 ج:  الّشیعة وسائل -90
 .17 ح ،233 ص:  صدوق شیخ اءمالى -91
 .3 ح ،97 ص ،4 ج: نوار بحاراال -92
 .6 ح ،49 ص ،6 ج:  الوسائل مستدرك -93
 .1 ح ،188 ص ،6 ج:  سائلالو مستدرك ،82 ص:  طوسى شیخ اءمالى -94
 .6533 ح ،497 ص ،6 ج:  الّشیعة وسائل -95
 .6 ح ،372 ص ،16 ج:  الّشیعة وسائل ،4 ح ،160 ص ،2 ج:  كافى اصول -96
 .5 ح ،308 ص ،8 جزء:  بصائرالّدرجات ،70 ص ،2 ج:  الورى عالم إ -97
 .10138 ح ،37 ص ،9 ج:  الوسائل مستدرك ،1 ح ،334 ص ،75 ج: نوار بحاراال -98
 10073 ح ،16 ص ،9 ج:  الوسائل مستدرك -99

 .22040 ح ،91 ص ،3 ج:  الّشیعة وسائل -100
 .3479 ح ،227 ص ،3 ج:  الشیعة وسائل ،541 ح ،115 ص ،1 ج:  الفقیه یحضره ال من -101
 .25636 ح ،283 ص ،20 ج:  الّشیعة وسائل -102
 .44 ح ،292 ص ،1 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -103
 .5 ح ،260 ص ،5 ج:  الكافى -104
 .57 ح ،299 ص ،1 ج:  السالم علیه اءخبارالّرضا عیون -105


