
  )ع(نقش رھبری حضرت رضا 
  

  

  

  

  

 پیشگفتار

یكى از امور فطرى نھفتھ در درون انسان دوستى و محبّت است كھ گاھى صرفاً از روى عاطفھ سرگرفتھ، و گاھى 
مربوط بھ ریشھ ھاى عقیدتى اوست، و اگر این محبّت الھى با شرایط صحیحش كھ پیروى از محبوب است صورت 

بھ طور كلى پایبندى بھ ایدئولوژى ناشى از آن را بھ دنبال خواھد داشتپذیرد، اجراى صحیح مقررات و  .  

بھ فرمان خدا نسبت بھ دوستى و ) ص(از ھمین نقطھ نظر است كھ پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت ختمى مرتبت 
نوح ھستند كھ  خاندانم در میان شما چون كشتى: (محبّت بھ خاندانش تأكید نموده، و در موارد بسیارى مى فرماید كھ

كسى كھ بر محبّت (، )امان است از آتش جھنم) ع(محبّت حضرت على (، )ھركس بھ آن پناه برد نجات مى یابد
ع(امیرالمؤمنین  ذكر و مدح و ثناى على بن ابى طالب (، )از دنیا برود شھید است ( ( ) بھ انسان زینت مي بخشد) ع

ع(باب نقل شده، كھ مفاد اینھا مسئلھ محبّت بھ امیرالمؤمنان و دھھا روایاتى كھ از طرق عامھ و خاّصھ در این  و  (
خاندان پیامبر را از این كھ صرفاً از روى جنبھ عاطفى باشد جداً ساختھ و یك خط عقیدتى صحیحى را ترسیم مى 

در تمام  كند، بھ اینكھ اگر زندگانى سراسر شرف و افتخار این خاندان مقدس بھ عنوان نمونھ ھائى از تبلور اسالم
زمینھ ھاى حیاتى براى بشریت معیار قرار گیرد، انسانیت بھ كمال مطلوب خود رسیده، و از مشكالت فراوانى كھ 
  .دامنگیر آن شده، رھائى مى یابد

ع(و لذا ذكر روش زندگى امیرمؤمنان  و یازده فرزندشان و ذكر فداكاریھا و نیكوكاریھاى ) ع(و حضرت زھرا  (
كھ مربوط بھ سرچشمھ وحى است عبادت مى داند و ) ص(خالق و كردارشان را پیامبر خدا آن بزرگان و ذكر ا

  .باشد (ع)سفارش مى كند كھ زینت محافل و مجالستان یادواره ھائى از امیرمؤمنان 

یعنى كسى كھ شخصى را ) ان المحب لمن یحب مطیع(... مى فرماید ) ع(از طرفى حضرت امام جعفر صادق 
شد از او اطاعت مى كند، و اینجاست كھ مى بینیم مكتب مقدس اسالم زیربناى تشیّع را محبّت و دوست داشتھ با

صورت پذیرد، نتیجھ آن ) ع(دوستى بھ خاندان رسالت باید تشكیل بدھد، چون اگر محبّت مورد نظر امام صادق 
قرآن مجید بھ اظھار دوستى و اطاعت از محبوب خواھد بود، و اطاعت از این دودمان مطھّر كھ خداوند متعال در 

  .موّدتشان امر فرموده موجب تعالى و پیشرفت روز افزون جامعھ بشرى، و موفقیت آن در ھمھ زمینھ ھاست

زیرا این بزرگان پیوستھ بھ ھمراه قرآن بوده و تفسیر و بیان این كتاب مقدس را بھ عھده داشتھ اند، و پیامبر اسالم 
دو امانت گرانبھا در میان شما مى گذارم، كتاب خدا قرآن و خاندانم، و خداوند  ھم مكرراً فرموده اند من) ص(

متعال آگاھم ساختھ بھ اینكھ این دو از یكدیگر جدا نمى شوند تا روزى كھ بر سر حوض كوثر بر من وارد گردند، و 
تشنگى افزایش مى یابد و  ھمان طورى كھ ھرچھ راه بیشترى در بیابان پیموده شود، نیاز بھ آب شیرین بیشتر شده و

ھرچھ سیر بشر در عمق زمان بیشتر شود، نیاز بھ سیره اولیاى الھى و شناخت روش زندگانى آنان افزایش مى 
  .یابد



و بھ ھمین جھت است كھ نویسنده معظم حضرت آیت هللا العظمى شیرازى بھ ھنگام فراغت از كارھاى دشوار 
داختھ، و این بزرگان را بھ عنوان مثالھاى كاملى از رھبران شایستھ علمى و فقھى، بھ معرفى اولیاى الھى پر

اسالمى بھ جامعھ انسانى معرفى مى كند، و ھمیشھ تأكید دارد كھ باید بھ جامعھ رشد فكرى داد، و مردم و بویژه 
  .نسل جوان را از جھان بینى اسالمى و شناخت بزرگان اسالم و رھبران شایستھ آن آگاه ساخت

االمام الرضا یقود الحیاة(ھ در دست دارید، ترجمھ كتاب نفیس كتابى ك است، كھ ضمن صدھا كتاب نویسنده محترم  (
در زمینھ ھاى مختلف علمى، تاریخى، اخالقى، فقھى، اجتماعى، سیاسى، و غیره، از سلسلھ كتابھائى است كھ از 

علیھم السالم(ایشان راجع بھ معصومین    .نگاشتھ شده است (

تاب بھ تحلیل پاره اى از نكات مھم سیاسى و اخالقى از زندگانى پرافتخار ھشتمین جانشین بھ حق پیامبر در این ك
پرداختھ است كھ ترجمھ آن را بھ زبان فارسى شایستھ دیدم، تا ) ع(حضرت على بن موسى الرضا ) ص(اسالم 

ز الزم مى بینممورد استفاده رھروان راه مقدسش قرار بگیرد، البتھ تذّكر دو نكتھ را نی :  

ـ مؤلّف محترم تنھا بھ نقل مطالب تاریخى أكتفا كرده و مدارك آنھا را ارائھ نداده است، كھ اینجانب مدارك  1
  .تاریخى را تحقیق، و در پاورقى توضیح داده ام

ترم ـ برخى از مطالب بھ طور مختصر و یا غیر مفصل آمده بود كھ بھ ھنگام نقل آنھا، با اجازه مؤلف مح 2
  .اضافات الزم را آورده، و یا در پاورقى عین مطلب روایتى را بھ عربى نقل كرده ام

، وگامى جھت شناخت (ارواحنا فداه)در خاتمھ امید است كھ این خدمت ناچیز مورد رضاى خاطر مبارك امام زمان 
  .پیشوایان اسالم، و رشد بیشتر جامعھ اسالمى قرار بگیرد انشاءهللا

  

  

  

لفمقدمھ مؤ  

مكتب، رھبران و حكومت سھ عامل مھّمى است كھ توسط آنھا كشورھا آباد، و مردم بھ رفاه و پیشرفت دست مى 
یابند، و اگر احیاناً امر دائر شد بین تقدیم دو عامل اّول و دّوم و یا عامل سّوم، در این مورد آن دو عامل مقّدم است، 

نمى تواند زیربناى مكتب و یا رھبران آن باشدزیرا اساس حكومت را تشكیل مى دھند، اما حكومت  .  

و چون خداوند متعال اراده كرده این سھ عامل را در درازمدت تا روز قیامت مھیّا سازد، از این رو چھارده 
بھ حكومت رسیدند، تا حكومت شایستھ را نشان بدھند ) ع(معصوم مقدس را برگزید كھ پیامبر و امیر مؤمنان على 

د اّما بقیھ ائمھ علیھم السالم تمام سعى و كوشش خود را جھت بیان مكتب و ارائھ رھبران مبذول چون اسوه ھستن
داشتھ اند، تا بشریت در طول تاریخ بھ سبب عقل و عاطفھ پیرامون آنھا گرد آیند، و بھ ھمین جھت بود كھ انواع 

ھمین بودفشارھا را از سوى طاغوتھا بھ خود راه دادند، چون تنھا راه جذب عواطف  .  

البتھ آنان فرزندان و بھ طور كلّى آشنایان خود را بر شورش و قیام بر علیھ ستمگران تربیت دادند، چنانچھ تاریخ 
  .ھم در موارد مختلفى بھ آن اشاره برده است

و  كوشش ساده و مختصرى است در بیان نكاتى از نقش این رھبر الھى) یقودالحیاة) ع(االمام الرضا (و این جزوه 
  .عظیم الشأن، تا شاید بتوانیم از اشعھ خورشید وجودش فیض ببریم



ما كاالى اندكى (قرار بگیرد، ) ع(امیدوارم خداوند سبحان آن را بھ خوبى بپذیرد، و مورد لطف آن امام بزرگوار 
، وهللا الموفق المستعان] 1)[بھ ھمراه آورده ایم .  

 

یا ایھا (.. باس شده كھ برادران درمانده اش بھ ایشان عرض كردند سوره یوسف اقت 88ـ این عبارت از آیھ [1]
  .(مترجم) (...العزیز مّسنا و اھلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة

  

  

  

  

 دودمان پاك پیامبر

ص(حضرت پیامبر اسالم  كھ از ]1)[حدیث ثقلین(بارھا و بارھا راجع بھ خاندانش سفارش فرمود، و از جملھ در  (
: ھ بما رسیده براى چندمین بار در آخرین روزھاى زندگیش نقش آنان را بیان داشتھ و فرمودطرق خاصھ و عامّ 

كتاب خدا، و خاندانم، تا زمانى كھ بھ این دو باھم چنگ بزنید، : من دو سپرده گرانبھا را در میان شما مى گذارم(
2)[ھیچگاه پس از من گمراه نخواھید شد ].  

رسالتش را از امت اسالمى خواست كھ نسبت بھ خاندانش اظھار محبّت كنند، و بھ او بھ فرمان خداوند متعال اجر 
این أجرى كھ از شما خواستھ ام براى خودتان مى باشد، بھ : (فرمان خداوند متعال مردم را آگاه ساخت و فرمود

3)[درستى كھ اجر من بر خداست ].  

ن اّمتم، مانند كشتى نوح است، ھركس بھ آن كشتى پناه مثال خاندانم در میا: (و در حدیثى مشھور و متواتر فرمود
4)[برد نجات مŷیابد، و ھركس بھ آن پناه نبرد غرق گردیده و بھ ھالكت مŷرسد ].  

پیامبر اسالم بھ فرمان خداوند متعال دوازده جانشین براى خود تعیین نمود كھ ھشتمین آنان حضرت على بن موسى 
)الّرضا  است) ع .  

سال نیز بعد از  25سالگى یعنى بھ مدت 49سال در زمان پدرشان بوده، و تا سن 24دتم) ع(حضرت رضا 
پدرشان زیستھ اند، تاریخ پر نشیب و فرازى را بعد از پدر، و حتى در زمان پدرشان بھ ثبت رسانده اند، كھ فعالً 
  .در این مختصر بّررسى فشرده از دوران امامتشان بیان مŷگردد

 

و این ) ص(ثقل بھ معناى بار سنگین است كھ عبارت باشد از قرآن و دودمان مقدس پیامبر اسالم  ـ ثقلین تثنیھ [1]
حدیث را صدھا راوى از اھل سنت نقل كرده اند، كھ از جملھ تنھا مرحوم میرحامد حسین متوفاى بھ سال 

ھل سنت نقل مى براى آن حدود دویست مدرك از علماى ا) عبقات االنوار(صاحب كتاب ارزشمند ) ھـ1306(
) قل ال اسألكم علیھ أجراً اال الموّدة فى القربى(فرماید، وآنگھى اكثر تفاسیر معتبر اھل سنت در ذیل تفسیر آیھ شریفھ 

یعنى خویشاوندان و خاندان پیامبر، و بھ روایتھاى رسیده از آن ) قربى(نوشتھ اند كھ مقصود از ) 23شورى آیھ(
ع(حضرت على: بزرگوار ھمانا ) ضرت فاطمھ ، ح و دو فرزندشان حسن و حسین علیھم السالم اند، و براى  (س)



. توضیح بیشتر مى توانید بھ تفاسیر معتبر عامھ از جملھ تفسیر كّشاف زمخشرى، و تفسیر كبیر رازى مراجعھ كنید
مترجم( )  

بعدى ابدا ـ انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى اھل بیتى ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا [2] .  

سبأ(ـ قل ما سألتكم من اجر فھو لكم، ان اجرى االعلى هللا و ھو على كل شى ء شھید  [3] 47آیھ  : ).  

ـ اّن مثل اھل بیتى فى امتى كمثل سفینھ نوح من ركبھا نجى و من تخلّف عنھا غرق و ھوى، این حدیث شریف  [4]
) غایةالمرام(ملھ مرحوم سید ھاشم بحرینى در كتاب از شھرت عظیمى در میان محدثین برخوردار است، كھ از ج

عبقات (یازده سند از علماى عامھ، و سى و نھ سند از علماى شیعھ براى آن نقل كرده، و ھمچنین نویسنده كتاب 
مترجم. (این حدیث را از طریق نود نفر از علماى اھل سنت نقل كرده است) االنوار )  

  

  

  

  

  

 دوران ھارون عباسى

سى كھ فرمانروائى عیّاش بود، و در راه نیل بھ حكومت ھمھ جانبھ اش از ھیچ ظلم و ستمى أبا نداشت، ھارون عبا
خاندان پیامبر و بھ اصطالح آن روز علویان را مھمترین رقیب خود مى دید، و حتى روزى بھ حرم مطھّر پیامبر 

این بود كھ بھ مردم وا نمود كند سالم بر تو اى پسر عمو و مقصودش : شرفیاب شده و عرضھ داشت) ص(اسالم 
كھ در آن موقع در حرم بودند، آمدند در برابر پیامبر ) ع(من پسر عموى پیامبرم، اما حضرت امام موسى بن جعفر 

)اكرم  و عرضھ داشتند) ص سالم بر تو اى پدر و این تعرضى بھ ھارون بود كھ اگر تو پسر عموى پیامبرى، من  :
مام ھفتم را بھ زندان افكند و پس از سالھاى بسیار كھ امام در زندان بھ سر بردند، آن فرزند او ھستم، بھ ھرحال ا

  .بزرگوار را مسموم نمود، و بھ قتل رسانید

ع(امام ھشتم حضرت رضا  پس از پدر بزرگوارشان سیاست كناره گیرى ظاھرى را پیش گرفتھ، و بھ طور  (
نھضتھا و قیامھاى مسلّحانھ علویان بر علیھ ظلم و ستم عباسیان  نھانى مسئولیتھاى امامت را انجام مى دادند، بھ

با فرمانرواى : آمده) ع(كمك مى كردند، اما با سیاستى آرام و حكیمانھ، زیرا در روایتى از حضرت امام صادق 
1)[السیاسھ: الفقھ(قدرتمند و مستبد، در وقت قدرتش نمى توان مبارزه كرد، و ما در كتاب  ھاى راجع بھ قیام [

علویان، و پشتیبانى مخفى ائّمھ اطھار علیھم السالم از آنان بھ تفصیل بحث كرده ایم، كھ از تكرار آن در این كتاب 
  .صرف نظر مى شود

بعد از شھادت پدرشان وارد بازار شد، و یك رأس گوسفند، یك سگ و یك ) ع(امام رضا  :و در روایت تاریخ آمده
گفت. د، و این خبر كھ بھ ھارون عباسى رسیدخروس خریده و بھ منزلشان آوردن از خطر على بن موسى آسوده  :

2[خاطر شدیم ، و لذا ھنگامى كھ یك سخن چین براى ھارون نوشت كھ امام رضا درب خانھ اش را باز كرده، و [
 شگفتا بھ من خبر رسیده كھ على بن موسى یك سگ، خروس و: مردم را بھ سوى خود دعوت مى كند، ھارون گفت

3![گوسفند خریده، و از طرفى درباره اش چنین مى شنوم ].  



در شھر مدینھ منّوره عالوه بر اداره خاندان پیامبر، و رسیدگى بھ ) ع(در سالھاى آخر خالفت ھارون امام رضا 
را در مكتب خود تربیت بدھد، و كارھا بھ روال طبیعى و آرام پیش ] 4[مشكالت مختلف مردم، توانست شاگردانى

رفت، البتھ حداقل یك مرتبھ ھارون آن حضرت را احضار كرد تا بھ او آسیبى برساند، ولى از ھدف خود باز مى 
5[مانده و امام را با احترام بھ خانھ اش باز گرداند ].  

 

)ـ دوره  [1] دائرةالمعارف وسیع و مفصلى است از فقھ و حقوق اسالمى كھ تاكنون در حدود ھفتاد مجلد آن ) الفقھ
اپ رسیده و ھنوز ادامھ دارد، و كتاب فوق جزء ھمین دوره است كھ بھ زبان فارسى ترجمھ شده و بھ نام بھ چ

مترجم. (در دو جلد بھ چاپ رسیده است) سیاست از دیدگاه اسالم( )  

، دخل )ع(لما توفى ابوالحسن موسى بن جعفر : ـ عن على بن جعفر عن ابى الحسن الطبیب قال سمعتھ یقول [2]
السوق فاشترى كلبا و دیكا و كبشا، فلما كتب صاحب الخبر الى ھارون بذلك ) ع(حسن على بن موسى الرضا ابوال

قد فتح بابھ، و دعا الى نفسھ، فقال ھارون) ع(قد أمنا جانبھ، و كتب الزبیرى ان على بن موسى : قال واعجبا من ھذا  :
 3كشف الغمة ج: این روایت در دوكتاب. كتب فیھ ما یكتبیكتب اّن علّى بن موسى قد اشترى كلبا و دیكا و كبشا، و ی

مترجم. (آمده است 369ص 4و مناقب آل ابى طالب ج 109ص )  

ـ شاید مقصود از خریدن خروس و سگ و گوسفند این بود كھ امام نشان بدھد من با سیاست ھارون بھ ظاھر  [3]
  .كارى ندارم

احمد بن محمد : مونھ بھ ذكر نام چند نفر از آنان بسنده مى كنیمـ شاگردان آن حضرت بسیارند كھ بھ عنوان ن [4]
بزنطى، محمد بن الفضل الكوفى، عبدهللا بن جندب بجلى، اسماعیل بن سعد اشعرى، حسن بن على وشاء، محمد بن 

مترجم(سلیمان دیلمى، حسن بن سعید اھوازى، ابراھیم بن محمد ھمدانى و ریّان بن شبیب  ).  

مترجم( 116صفحھ  49ار، چاپ جدید، جلدـ بحاراالنو [5] ).  

  

  

  

  

  

  

 دوران مأمون عباسى

بھ دست ھارون عباسى، شیعیان آن حضرت با ) ع(پس از بھ شھادت رسیدن امام ھفتم حضرت موسى بن جعفر 
وفق اعالم مظلومیّت امامشان، و افشاى جنایتھاى عباسیان، مردم را بر علیھ آنان شورانده و تا حدودى در این كار م

شدند، تا اینكھ ھارون عباسى بھ ھالكت رسید و قدرت بھ دست مأمون عباسى افتاد، مأمون كھ از شیطنت خاصى 
برخوردار بود، بھ فكر افتاد كھ از نقمت و نارضایتى شیعیان بكاھد و خودش را ارادتمند و دوستدار اھل بیت 
  .عصمت و طھارت علیھم السالم وانمود كند



  

  

  

  

  

عباسىاھداف مأمون   

او بھ حدى دلباختھ ملك و حكومت خود بود كھ در این راه برادر خود امین را كشت، و سر بریده اش را مدتھا بر 
  .در دروازه شھر قرار داد، تا مردم بھ آن سر بریده آب دھان افكنده و اھانتش كنند

مام را از سر راه خود چنین تصمیم گرفت كھ با نیرنگھاى سیاسى آن ا) ع(ولى در مورد حضرت امام رضا 
بردارد، وآنگھى از طرفى نھضتھاى پیاپى علویان چھ قبل از زمامدارى مأمون، و چھ بعد آن، آسایش را از 

را نزد خود فرا خواند، و او ) ع(سردمداران عباسى سلب كرده بود، بھ ھمین جھت مأمون بر آن شد كھ امام رضا 
آن روز ـ كھ چھ خونھاى بیگناھى بھ پاى آن ریختھ شده بود ـ قرار را بھ ظاھر خلیفھ و شخص اول مملكت اسالمى 

را پس از ) ع(بدھد، و خود و اطرافیانش از زیر پرده نقشھ ھاى خویش را بھ اجرا در آورند و باالخره امام رضا 
  :پذیرش مقام خالفت بھ قتل برساند تا در نتیجھ

باr ـ ظاھرى زاھد مآبانھ داشتھ چون حكومت بھ دستشان نمى ـ مردم متوجھ بشوند كھ خاندان پیامبر ـ والعیاذ  1
  .رسید، و حال كھ شتر حكومت درب خانھ آنان زانو خم كرده، دو دستى بھ آن چنگ زده اند

است وایشان بھ حكومت رسیده، دیگر علویان ناراضى ) ع(ـ چون بزرگ علویان در آن زمان حضرت رضا  2
داشتدست از شورش و قیام بر خواھند  .  

)ـ با سپردن قدرت بھ دست حضرت على بن موسى الّرضا  3 ، مخالفین مخفى مأمون كھ علیھ او فعالیتھاى )ع
زیرزمینى دارند، خود را ظاھر كرده، و بھ طمع احراز پستھاى حكومتى دست از فعالیتھاى مخالف برداشتھ و در 

ر استبداد مأمون از میان برداشتھ شوندنتیجھ دست آنان رو خواھد شد، تا ھمھ آنان در آینده با شمشی .  

ـ با تشكیل مجالس علمى و دعوت از دانشمندان بنام آن زمان، جھت بحث با حضرت رضا ـ والعیاذ باr ـ امام  4
  .مغلوب شده، و عدم حقّانیّتش برمال خواھد شد

اى حكومتش را ھرچھ محكم تر بسازدالبتھ أھداف و افكار دیگرى را نیز از این كار در سر مى پرورانید، تا پایھ ھ .  

  

  

  



 حركت بھ سوى مرو

بھ مدینھ ) رجاء بن ابى الضحاك(مأمون عباسى طبق یك توطئھ سیاسى حساب شده، عده اى را بھ سركردگى 
را بھ طور اجبارى از مدینھ منّوره زادگاه آن حضرت بھ طرف خراسان جلب نمایند، امام ) ع(فرستاد تا امام رضا 

1[ھ بر حسب ظاھرك) ع(رضا  با تھدیدھاى مأمون روبرو شده بود، نخست براى خداحافظى بھ طرف خانھ اش  [
كھ گریھ : رفت، و تمام خاندان خود را امر بھ گریھ و ندبھ براى خود كرد، و ھنگامى كھ بھ آن حضرت عرض شد

د، و من دیگر بازگشتى ندارم، آرى اما آن مسافرى كھ امید بازگشت داشتھ باش: فرمود! براى مسافر پسندیده نیست
  .و در غربت بھ قتل خواھم رسید

و سپس بھ سوى مسجد پیامبر رفت، و چندین بار با جّدش وداع كرده و چھ بسا گاھى با صداى بلند گریھ كرد، و 
این آخرین وداع من است چون من در : (مى فرمود! ھمانجا بھ كسانى كھ علت را از آن حضرت مى پرسیدند؟

2[ز دار دنیا مى روم، و ھمانجا بھ خاك سپرده خواھم شدغربت ا ].  

حضرت رضا با این روش مظلومیت خویش را اعالم داشتھ و براى ھمگان آشكار شد كھ آنحضرت نھ تنھا عالقھ 
  .اى بھ دستگاه حكومتى نداشتھ بلكھ بھ اجبار از زادگاھشان دور شده، و بھ غربت مى روند

 

بھ واقعیات، و اطالعش از غیب بھ خواست خدا و اینكھ چرا بر حسب ظاھر عمل مى  ـ راجع بھ علم امام [1]
از ھمین نویسنده ) نكاتى از تاریخ سیاسى اسالم(كرده، و مأموریّت او از سوى خداوند متعال چگونھ بوده، بھ كتاب 

  .(مترجم) .مراجعھ فرمائید

مترجم( 117ص  49ـ بحار االنوار، ج [2] ).  

  

  

  

  

  

نیشابوردر شھر   

1[بر سر راه خود بھ شھر نیشابور) ع(حضرت رضا  رسیدند، در این شھر متجاوز از یكصد ھزار نفر مشتاقانھ  [
بھ استقبال ایشان شتافتھ و اطراف كجاوه حضرت گرد آمدند، و در میان این جمعیت تعداد بسیارى از دانشمندان و 

مى خواستند كھ رخسار نورانیش را بھ آنان نشان بدھد، محدثین بودند و ھمھ با أشك شوق والتماس از آن حضرت 
پرده كجاوه را كنار زده و در مقابل انظار مردم ظاھر شدند، جمعیت از شدت ) ع(و ھنگامى كھ حضرت رضا 

2[شوق بھ گریھ افتاد، و دو نفر از محدثین بھ نمایندگى از سوى دیگران از امام خواستند كھ برایشان حدیثى  [
پدر و نیاكانش بھ ایشان رسیده است بخواند كھ از .  

)حضرت على بن موسى الرضا  العروة الوثقى(در پاسخ آنان روایتى را فرمودند كھ ما نص آن را از كتاب ) ع ) 
  :نقل مى كنیم



( حدثنا علي بن ابراھیم عن ابیھ عن : حدثنا محمد بن موسى المتوكل، قال: ھذا الحدیث المعروف بسلسلة الذھب ھو
ع(لّما وافى ابوالحسن الرضا : عقیل، عن اسحق بن راھویھ قال یوسف بن نیسابور و اراد ان یرتحل الى المأمون،  (

یابن رسول هللا تدخل علینا وال تحدثنا بحدیث فنستفیده منك؟ و قد كان قعد فى : اجتمع علیھ اصحاب الحدیث فقالوا
ع(العماریھ، فاطلع رأسھ فقال  ):  

( یقولسمعت ابى موسى بن جعفر  ):  

  :(سمعت ابى جعفر بن محمد یقول)

  :(سمعت ابى محمد بن على یقول)

  :(سمعت ابى على بن الحسین یقول)

  :(سمعت ابى الحسین بن على یقول)

  :(سمعت ابى امیرالمؤمنین على بن طالب یقول)

( ص(سمعت رسول هللا    :(یقول (

( یقول) ع(سمعت جبرئیل  ):  

( : مة ال الھ إالّ هللا حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى، فلما مّرت الراحلھ نادىكل: سمعت هللا عز و جل یقول
  .(بشروطھا و انا من شروطھا

 

ـ شھر نیشابور در آن روز وسعت زیادى داشت، كھ در حملھ مغولھا تاراج شده و نابود شد، و در نتیجھ بعد از  [1]
شمندان و رونقى كھ قبال داشت افتاد، و امروزه یكى از پایان این حملھ محدود شده و از مركزیّت علما و دان

  .شھرھاى استان خراسان بھ شمار مى رود

مى گفتند، و ) حافظ(أبوزرعھ رازى و محمد بن أسلم طوسى، كھ بھ ھركدام ازاین دو : ـ این دو نفر عبارتند از [2]
مترجم. (ن از حفظ باشداین اصطالح بركسى اطالق مى شد كھ الاقل یكصد ھزار حدیث را با سند آ ).  

  

  

  

  

  

  



 ترجمھ حدیث

على بن ابراھیم از پدرش : این حدیث معروف بھ حدیث زنجیره طالئى است، كھ محمد بن موساى متوكل مى گوید
حضرت ابوالحسن على بن موسى الّرضا : از یوسف بن عقیل از اسحاق بن راھویھ براى ما چنین نقل كرده ( ) ع

ر رسید، و مى خواست بھ سوى مأمون روانھ شود اصحاب حدیث نزدش گرد آمده و ھنگامى كھ بھ شھر نیشابو
اى فرزند پیامبر، آیا بر ما وارد مى شوى و حدیثى برایمان نقل نمى كنى تا از تو استفاده كنیم؟: عرضھ داشتند !  

: جعفر را مى گویدشنیدم پدرم موسى بن : آن حضرت كھ داخل كجاوه نشستھ بود، سر خود را بیرون آورد و فرمود
شنیدم پدرم محمد بن على مى گوید: شنیدم پدرم جعفر بن محمد مى گوید : شنیدم پدرم على بن الحسین مى گوید :

: مى گوید) ص(شنیدم پیامبر اسالم : مŷگوید) ع(شنیدم پدرم على بن ابى طالب : شنیدم پدرم حسین بن على مى گوید
سخن ال الھ االّ هللا دژ من است، و ھركس كھ : عز و جل را كھ مى گفتشنیدم خداى : مى گوید) ع(شنیدم جبرئیل 

وارد دژ من گردد از عذاب من ایمن خواھد بود، پس ھنگامى كھ مركب امام حركت كرد مجدداً ایستاده و امام 
اما با شرایط آن و من از جملھ آن شرایط ھستم: فرمود ).  

1[از نیشابور بسوى مروبھ ھنگام حركت ) ع(این حدیث را كھ امام رضا  فرمودند، معروف است بھ حدیث  [
زنجیره طالئى زیرا تمام ناقلین آن معصوم بوده، و بمانند حلقھ ھاى پیوستھ زنجیر طال از یكدیگر نقلش فرموده اند 

ن البتھ طال ارزش ماّدى دارد، در حالى كھ چنین احادیثى براى ھمیشھ باقى مانده و ارزش معنوى دارد، و لذا ای
  .مشابھت از باب مشابھت معقول و محسوب است

 

ـ شھر مرو امروزه در كشور شوروى نزدیك مرزھاى افغانستان واقع شده كھ البتھ در آن روز جزو منطقھ  [1]
ع(خراسان بھ شمار مى رفتھ، و مالقات حضرت امام رضا  با مأمون عباسى در آن شھر رخ داد، و بطور كلى  (

ل از اسالم و ھم بعد از اسالم قطعھ اى از ایران بوده كھ متأسفانھ در زمان قاجاریان توسط كشور افغانستان ھم قب
  .انگلیسیھا از ایران جدا شده و بھ ظاھر استقالل مى یابد

و یكى از نقشھ ھاى شوم استعمارگران و بھ ویژه انگلیسیھا ھمین بود كھ كشورھاى اسالمى را از یكدیگر جدا كرده 
در میان آنھا و دادن استقالل ظاھرى بھ آنان، مسئلھ ملّى گرائى و ناسیونالیسم را زنده كنند، كھ در و با مرزبندى 

این كار موفق ھم شده، و در میان مسلمین جدائى براساس ملیّت ھاى مختلف افكندند، تا جائى كھ مثال یك افغانى در 
وھمین موجب شده كھ در طى شش سال گذشتھ ایران، و یا یك ایرانى در عراق و غیره اجنبى محسوب مى شود، 

شورویھا بیش از یك میلیون مسلمان افغانى را كشتھ و بیش از پنج میلیون از آنان را آواره و دربھ در ساختھ و 
ھیچكس از مسلمین غیر افغانى بھ دلیل بودن مرزھاى جداكننده با آنان نمى توانند كمكى بھ این مسلمین مظلوم 
  .افغانى بنمایند

  

  

  

  

  

  



 از سرچشمھ وحى

این حدیث شریف كھ از سرچشمھ زالل وحى بھ ما رسیده و تمام ناقلین آن معصوم ھستند، مسئلھ رھبرى صحیح 
مسلمین را بیان مى دارد، البتھ بعد از بیان جاذبھ و دافعھ اسالم، یا بھ زبان ساده ترى بگوئیم بعد از بیان تبّرى و 

یعنى ھیچ خدائى نیست، و این اعالم بیزارى و ...) ال الھ(ین اظھار مى دارد كھ تولّى زیرا قسمت اول این حدیث چن
) االّ ّهللا (... تنّفر از تمام خدایان غیر واقعى است، و قسمت دوم این حدیث تولّى را بھ این صورت بیان داشتھ كھ 

تمام آنچھ را كھ در خط الھى  یعنى مگر خداوند متعال، بنا بر این شرط اساسى ایمان نخست اعالم تنفّر و انكار
  .نیست، و بعد اثبات ایمان بھ خداوند متعال و خطّ مستقیم الھى است

ع(و لذا حضرت امام رضا  كھ این ایمان شرایطى دارد و : پس از كمى تأّمل بھ جھت توّجھ بیشتر مردم فرمودند (
از جملھ آن شرایط ھستم) ع(من یعنى قبول رھبرى ائمھ معصوم پس از پیامبر و از جملھ امام رضا  .  

نكتھ مھم در این مسئلھ این است كھ آن حضرت بھ طور غیر مستقیم، نامشروع بودن حكومت مأمون عباسى را 
  .بیان داشتند و مأمون كوچكتر از آن بود كھ بتواند آن حّجت خدا را فریب بدھد

ھ دینى و اجتماعى ساختند، مثل مسجد، در شھر نیشابور در طول اقامت چندروزه خود، چند مؤسس) ع(امام رضا 
1[حمام، قنات و غیره ، تا بھ پیروانشان بیاموزند كھ باید از فرصت حداكثر استفاده را كرد، حتى اگر انسان در [

جائى اقامت موقت داشتھ باشد، زیرا بناى مؤسسات دینى و مذھبى از عوامل مھم پیشرفت جامعھ اسالمى در تمام 
2[زمینھ ھاست ].  

 

مترجم( 348.ص 4ـ مناقب آل أبى طالب، چاپ ایران، ج [1] ).  

ـ الزم بھ یادآورى است كھ از ھمین نقطھ نظر حضرت آیت هللا مؤلف دركشورھاى مختلف دست بھ تأسیس  [2]
مؤسسات خیرى و جمعیتھاى مختلف، مذھبى، اجتماعى، ھنرى، ادبى، تبلیغى و غیره زده، و یا اینكھ مؤمنین را 

مؤسسھ در  50مؤسسھ و جمعیت در عراق و بیش از 200أسیس آنھا نموده است كھ از جملھ بیش ازتشویق بھ ت
ایران اعم از درمانگاه، مسجد، حسینیھ، كتابخانھ، مدرسھ دینى آموزشگاه، نوارخانھ، ھنركده صنعتى، صندوق 

خلیج، ھند، پاكستان،  قرض الحسنھ، چاپخانھ و غیره، اضافھ بر دھھا مؤسسھ خیرى دیگرى در كشورھاى كویت،
مترجم. (سوریھ، لبنان، اروپا، آمریكا و آفریقا است ).  

  

  

  

  

  

  



 مالقات با مأمون

موكب امامت بھ شھر مرو نزدیك مى شد، و مردم با شور و شوقى چشم براه بودند، و مأمون عباسى با اطرافیان بھ 
ھ ھنگام ورود بھ مرو بھ آغوش كشیده و بھ استقبال امام شتافتھ بودند، مأمون در پیشاپیش ھمھ آن حضرت را ب

مى كرد، تا باالخره امام بھ محل ) ع(ایشان خوش آمد گفت، و پیوستھ تظاھر بھ ارادت و محبّت نسبت بھ امام رضا 
  .اقامتشان رسیدند

ھ عبارت در میان باغى دو ساختمان در كنار ھم بناء شده بود، كھ از راه نسبتا باریكى بھ ھم متّصل مى شدند، و ب
) ع(بناء شده بود كھ در یك طرف آن مأمون اقامت داشت، و در طرف دیگر امام رضا ) یك ساختمان دو قلو(دیگر 

  .نزول اجالل فرمودند

اى فرزند پیامبر من : مأمون بھ حضور آن امام معصوم شرفیاب شده، و با زیركى و نیرنگ خاّصى عرضھ داشت
ده ام، و شما را براى خالفت از خودم شایستھ تر مى بینم، پس اجازه بدھید از فضیلت و علم و عبادت شما آگاه ش

  .خودم را از مقام خالفت خلع كرد، و آن را بھ شما واگذارم، و قبل از ھمھ اّول خودم با شما بیعت كنم

ن مأمون كھ از اھداف شوم مأمون عباسى آگاه بودند، پاسخى بھ وى دادند، كھ در اثر آ) ع(حضرت على بن موسى 
  .محكوم شده و بناى بر این گذاشت كھ امام را تحت فشار قرار بدھد

اگر خالفت حق تو بوده و خداوند این مقام را براى تو قرار داده است، حق ندارى آن : پاسخ امام بھ مأمون چنین بود
و اما اگر مقام خالفت از را بھ دیگرى بسپارى، و پیراھنى را كھ خداوند بر قامت تو پوشانیده از خودت خلع كنى، 

  .آن تو نبوده، در اینصورت حق ندارى چیزى را كھ مربوط بھ تو نیست براى من قرارش بدھى

)اینجا ممكن است اشكالى بھ اذھان خطور كند، بھ اینكھ با كناره گیرى مأمون عباسى، چرا امام رضا  رھبرى و ) ع
چھ كسى بود كھ رھبرى جامعھ اسالمى را بھ عھده بگیرد؟و آیا در چنان شرایطى وظیفھ ! خالفت را نپذیرفتند؟ !  

پاسخ این است كھ مأمون بر حسب ظاھر از خالفت كناره مى گیرفت، ولى چنین نبود كھ كامال معزول بشود، بلكھ 
نیز بھ امور مختلف رسیدگى كند، بلكھ بھ عبارت واضح تر، او ) ع(او قصد داشت كھ خودش در كنار امام رضا 

تنھا یك رھبر تشریفاتى باشد، و خودش زمام ھمھ چیز را در دست بگیرد، تا ) ع(ت كھ امام رضا مى خواس
ھرگونھ اقدامى كھ انجام بدھد، بھ ظاھر زیر پوشش رھبرى امام، اما در واقع در جھت حفظ منافع مأمون و 
  .اطرافیانش قرار بگیرد

بود، و تمام ) ع(ف جھت حكومت الھى امام رضا از طرفى كادر حكومتى و ھیئت اجرائى آن روز، تمام برخال
)مجریان مھم امور ھمردیفان عیاش مأمون بودند، كھ با طرز حكومت حضرت امام رضا  اختالف اساسى ) ع
  ..داشتند، و لذا رھبرى آن حضرت بھ آن ترتیب و كادر حكومتى امكان نداشت

ھا جنبھ سیاسى و تاكتیكى داشت، تا بھ مردم وانمود وآنگھى عقب نشینى مأمون عباسى چنانچھ قبال توضیح دادیم تن
كند كھ امام معصوم ھم اگر بھ لّذت حكومت برسد ـ والعیاذ باr ـ از آن دست بردار نیست، و زھد را كنار مى 
گذارد، و أّال مأمون آنقدر عاشق ملك و حكومت خویش بود كھ در راه آن نھ تنھا خون ھزاران انسان را بر زمین 

لكھ حتى از خون برادر خودش ھم نگذشت، و بھ طرز وحشیانھ اى او را نابود ساختریخت ب .  

بلھ اگر واقعاً مأمون عباسى، و تمام كادر حكومتیش بر كنار مى شد و زمینھ حكومت حضرت على بن موسى 
رى و فراھم مى شد، در آن صورت بار سنگین حكومت و وظیفھ مھم رھب) علیھ آالف التحیة والثناء(الرضا 

مسئولیتى را كھ از سوى خداوند متعال بر عھده وى گذاشتھ شده بود بھ منزل مى رسانید و مانند جّد بزرگوارش 
ص(عدالت و دادگرى را احیاء و گسترش داده، و روش حكومت پیامبر اكرم ) ع(حضرت امیرالمؤمنین على  و  (

مى نمودرا الگوى خویش قرار داده، و بر آن سیر ] 1)[ع(امیرالمؤمنین  .  



 

روش حكومت پیامبر (ـ در این زمین نویسنده محترم كتابى بسیار روشنگر و ارزشمند تألیف نموده، كھ بھ نام  [1]
بھ زبان فارسى ترجمھ و چاپ شده است، این كتاب در افزایش رشد فكرى جامعھ اسالمى بسیار ) و امیرمؤمنان

مترجم. (ھان سفارش مى شودموثّر و مفید است، و مطالعھ آن بھ عموم دانش پژو ).  

  

  

  

  

  

 رھبرى در اسالم

1[گرچھ مسئلھ رھبرى در اسالم را در بخشى از كتاب ھایمان بھ طور مفّصل بیان نموده ایم، ولى در این كتاب بھ  [
ع(مناسبت پاسخ امام رضا    :نیز اشاره اى بھ مسئلھ رھبرى مى نمائیم (

و ولّى امر شماخدا، پیامبر خدا و مؤمنینى ھستند كھ نماز را بھ پا  جز این نیست كھ رھبر: قرآن مجید مى فرماید
انما ولیّكم هللا و رسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة و یؤتون (داشتھ، و در حال ركوع زكات مى پردازند 

2)[الزكاة و ھم راكعون ز مؤمنین با این و اجماع قریب بھ اتفاق مفّسرین خاّصھ و عاّمھ بر این است كھ مقصود ا [
ائمھ بعد از ) ص(است، و آن امام معصوم نیز بھ پیروى از پیامبراكرم ) ع(شرایط حضرت على بن ابى طالب 

خودش را مشخص كرده، كھ ھمھ از سوى خداوند متعال نصب و تعیین شده اند، و حضرت ولى عصر امام زمان ـ 
بھ خواست خداوند متعال روزى ظاھر، و جھان را پر از ارواحنا فداه ـ كھ براى مصالحى از دیده ھا غایب شده، 

  .عدل و داد خواھد كرد

كھ ما ھم اكنون معاصر آن ھستیم باید طبق دستور خود آن حضرت مراجع جامع ) ع(اما در زمان غیبت امام زمان 
جامعھ اسالمى را  شرایط تقلید در رأس حكومت باشند، و اگر مراجع متعّدد شدند، باید شوراى مراجع تقلید، رھبرى

بھ عھده بگیرند، كھ اعضاى این شورى پس از دارا بودن شرایط رھبرى طّى انتخاباتى واقعى و آزاد توسط عموم 
مسلمین باید انتخاب گردند، و اگر رھبرى جامعھ اسالمى جز از این راه، مثال از طریق كودتا، یا تعیین جانشین و 

استبدادى روى كار آید،  ولى عھد و یا دیگر راھھاى دیكتاتورى و  

و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك ھم : (پوشالى و دروغ است، و مصداق آیھ شریفھ قرآن است كھ مى فرماید
3)[الكافرون 4)[فاولئك ھم الظالمون: (و در آیھ اى دیگر مى فرماید [ : (... ، و باالخره در آیھ اى دیگر مى فرماید [
5)[فاولئك ھم الفاسقون عنى كسى كھ بھ آنچھ خداوند نازل كرده حكومت نكند، كافر، ظالم و فاسق است، و ، ی [

وظیفھ جمیع مسلمین است كھ با چنین حكومتى ھمكارى نكنند، و از آن فرمان نبرند، بلكھ سعى در براندازى آن كنند 
مى جایگزین آن گرددتا حكومت الھى مورد رضاى خدا، پیامبر، ائمھ طاھرین علیھم السالم و اكثریت امت اسال .  

 

: ـ كتابھائى كھ معظم لھ در مورد سیاست و حكومت اسالمى و از جملھ رھبرى در اسالم نگاشتھ عبارتند از [1]
بھ سوى (، )حكومت در اسالم(، )بھ سوى حكومت ھزار میلیون مسلمان(، )سیاست از دیدگاه اسالم، در دو جلد(



ر مؤمنانروش حكومت پیامبر و امی) (حكومت اسالمى ) ،( و (، )راه بیدارى مسلمین(، )اسالم و نظامھاى معاصر
مترجم). (نریدھا حكومھ اسالمیھ ).  

55ـ سوره مائده ـ آیھ [2]  .  

44ـ سوره مائده ـ آیھ [3]  .  

45ـ سوره مائده ـ آیھ [4]  .  

47ـ سوره مائده ـ آیھ [5]  .  

  

  

  

  

  

 والیت عھد مأمون

رّد مقام خالفت از سوى او شنید، چھره اش رنگ باختھ، و از پاسخ بھ آن  مأمون عباسى كھ پاسخ امام را در
حضرت عاجز ماند، اما خشم خود را فرو برد و بھ ظاھر پوزخند مرده و تلخى زد و در حالى كھ كینھ اش نسبت بھ 
)امام رضا  پیشنھاد را اى فرزند پیغمبر گریزى نیست، و باید این : ھرچھ بیشتر افزوده شده بود عرضھ داشت) ع

من بھ اختیار خودم چنین كارى را نمى كنم و مأمون كھ از پیشنھاد خودش ناامید شده : بپذیرى، حضرت فرمودند
حال كھ پیشنھاد خالفت را نپذیرفتى و دوست نداشتى كھ من با تو بیعت : بود، پیشنھاد دیگرى را ارائھ داد و گفت

ل پس ازمن خالفت از آن تو باشدكنم، پس باید والیت عھدیم را بپذیرى، تا الاق .  

فرمودند) ع(حضرت رضا  بھ من ) صلوات هللا علیھم اجمعین(سوگند بخدا كھ پدرم از پدرانش از پیامبر اسالم  :
خبر داده كھ من در اثر مسمومیت، قبل از تو ـ یعنى مأمون ـ از دنیا خواھم رفت، و این پاسخ حضرت كھ در متون 

1[تاریخى برخورد ایشان را با حكومت مأمون و اعالن مظلومیّتش را براى ھمیشھ نشان مى دھد بھ ثبت رسیده، [ .  

و این شیوه فریبكاران !! مأمون كھ بھ نظر خودش توطئھ را درست چیده بود، با شنیدن این پاسخ سخت گریھ كرد
ھ ظاھر مآبانھ گریھ تشنھ قدرت است، كھ براى رسیدن بھ حكومت گاھى برادر مى كشتند و گاھى ھم از روى عاطف

  !سر مى دھند

با بودن : مأمون چشمھاى اشك آلودش را با گوشھ آستین بلندش خشك كرد و سپس ابروانش را درھم كشیده و گفت
من چھ كسى جرأت دارد بھ شما اسائھ ادب كند؟ من مى دانم كھ مى خواھید از قدرت كنار باشید، تا مردم بگویند 

یا باید باالجبار والیت عھدیم را بپذیرى، و یا اینكھ گردن تو را مى زنم شما زاھد ھستید، بخدا سوگند !  

مالحظھ كنید چگونھ مأمون عباسى دست بھ نیرنگ سیاسى مى زند، او پس از اینكھ گریھ مى كند، و خود را 
ید را نشان مى دھد، ھنگامى كھ بھ ھدف شوم خود دست نمى یابد، سیاست خشونت و تھد) ع(پشتیبان امام رضا 

خداوند مرا نھى كرده از : فرمودند) ع(و لذا حضرت رضا ! پیش كشیده، و بر آن حضرت فشار وارد مى آورد
  :اینكھ خودم را بھ ھالكت اندازم، حال كھ چنین است والیت عھد را مى پذیرم، اّما با دو شرط



عزول نسازمـ اینكھ ھیچكس را از سوى خود بھ ھیچ پستى منصوب، و یا اینكھ از پستش م 1 .  

  .ـ اینكھ ھیچ رسم و یا سنتى را نقض نكنم، و تنھا از دور مستشارتان باشم 2

نقش مھمى را از نظر سیاسى ایفا كرده، و مأمون را از رسیدن بھ اھدافش ناكام ) ع(و با این دو شرط امام رضا 
آداب و رسوم عباسیان دخالت مى گذاشتند، زیرا اگر حضرت كسى را منصوب و یا معزول مى داشتھ و یا اینكھ در 

  .كردند، معنى این كار دخالت در امور دولتى بود، كھ امام از ھمین كار اجتناب مى كردند

 

بطور مشروح از چند مدرك ) ره(این مطلب را مرحوم عالمھ مجلسى  129ص 49ـ بحاراالنوار، چاپ جدید ج [1]
مترجم. (تاریخى نقل كرده است ).  

  

  

  

  

  

 سیاست نفاق

تظاھر بھ خشنودى مى كرد، امر كرد كھ ھمھ افراد با آن حضرت بیعت ) ع(مأمون كھ از والیت عھدى امام رضا 
1[كنند، و كسانى را كھ احیاناً امتناع مى ورزیدند، بھ زندان مى افكند ، از طرفى دستور داد تا در سراسر كشور [
ع(اسالمى با عظمت آن روز سّكھ بھ نام امام رضا  خطبھ بنامش بخوانند و ھمچنین مجالس جشنى ترتیب بزنند و  (

داده، و در آن مجالس شعرا و ادیبان را دعوت مى كرد كھ راجع بھ ولیعھد جدید شعر سروده و بھ او تبریك گویند، 
و باالخره در این زمینھ پولھاى كالنى را از بیت المال خرج كرد، و جوایز و صلھ ھاى بسیارى بھ مّداحان و تبریك 

ان بخشیدگوی .  

بحث كنند،  (ع)اما از طرفى علماى مذاھب مختلف و شخصیّتھاى علمى آن روز را دعوت كرد، تا با امام رضا 
شاید حتى براى یك بار ھم كھ شده امام شكست بخورد، تا سوژه اى بھ دست مأمون آید و بتواند شخصیت آن امام را 

با بحثھاى ) ع(امام رضا ) ود سبب خیر اگر خدا خواھدعدو ش(از نظر علمى مخدوش سازد، اما مشھور است كھ 
خود و بیان مسائل دشوار و دقیق علمى و فلسفى در موارد ادیان و عقاید مختلف، شخصیت الھیش روز بھ روز 
  .جلوه بیشترى یافتھ و مردم بھ حقّانیت ایشان پŷمى بردند

 

134ص 49ـ بحاراالنوار، چاپ جدید ج [1] .  

  

  



  

  

  

 نماز عید

با دربار رابطھ دارد و بھ عموم مردم معّرفى كند، بھ این مناسبت یك روز ) ع(أمون بھ قصد اینكھ حضرت رضا م
عید از ایشان خواست كھ بجاى خود بھ نماز عید برود، و چنین اظھار داشت كھ مى خواھم قلوب مردم از تثبیت 

اه گردند و در نتیجھ نظام دولتى ثبات بیشترى والیت عھدى شما اطمینان یافتھ، و مسلمین از فضل و مقام شما آگ
  .یابد

ع(اما حضرت امام رضا  از شرایط من این بوده كنار باشم، و در كارھاى شما دخالت نكنم، : در پاسخ فرمودند (
ولى مأمون با اّدعاى اینكھ مى خواھم نزد عموم مردم و لشكریان و چاكران مقام شما آشكار گردد، اصرار زیادى 

و امیرالمؤمنین ) ص(من اگر بھ نماز عید بروم بھ مانند جّدم پیامبر اسالم : داد، تا جائى كھ امام فرمودند بھ خرج
ع(   .خواھم رفت، و مأمون پذیرفت كھ تشریفات دولتى در كار نباشد (

امام و توده مردم درب خانھ . بھ ھمین جھت با طلوع خورشید روز عید، كھ جمعیت بسیارى اعم از افراد دولتى
اجتماع كرده بودند، حضرت با حالتى خارج شدند كھ تمام مردم بھ گریھ افتاده و حالتى از معنویّت و روحانیت ھمھ 
را فرا گرفت، آن حضرت عمامھ اى سفید بر سر بستھ و دو سر آن را یكى روى سینھ و دیگرى را روى كمر 

ز خانھ خود خارج شده و چھار مرتبھ تكبیر گفتند، و نھادند، و در حالى كھ پاى برھنھ و عصائى بھ دستشان بود، ا
1[مردم ھمھ با ایشان تكبیر گفتھ و گریھ مى كردند، در روایت آمده ، كھ لشكریان از اسبھاى خود پیاده و پا برھنھ [

و یا چاقوئى بندھا را پاره كرده و بھ  مى شدند، و چھ بسا كسانى كھ چكمھ ھایشان را با بند محكم كرده بودند با تیغ
دنبال امام پاھایشان را برھنھ مى كردند، امام ھرچند قدم كھ مى رفت یك توقّف مى فرمود و با صداى بلند چھار 
مرتبھ تكبیر مى گفت، و حكومت امام بر قلوب مردم آن روز آشكار شد، و مأمون ھنگامى كھ از این وضع مطلع 

فرستاد و از ایشان خواست كھ بازگردد، و ھمانجا حضرت كفشى بپا كرده و بھ منزلشان باز شد، كسى را نزد امام 
  .گشتند

 

135ص 49ـ بحاراالنوار، چاپ جدید، ج [1] .  

  

  

  

  

  



 صفات عالیھ انسانى

بر حسب ظاھر دّومین شخصیّت كشور اسالمى آن روز بودند، و این كشور از مجموع دو ) ع(حضرت امام رضا 
مریكا و شوروى ھم بزرگتر بود، زیرا از شمال تا نصف شوروى و تركیھ، از جنوب تا آفریقا، از ابرقدرت آ

)مشرق تا چین و ھند و از مغرب تا اسپانیا را شامل مى شد، و حضرت رضا  با مقامى كھ داشتند، بر حسب ) ع
  .ظاھر آن روز ولیّعھد بوده، و قادر بر ھرگونھ كارى بودند

یرى راه نداده، و پیوستھ بھ ارشاد و ھدایت مردم پرداختھ و ساده مى زیستند، و لذا در احوالشان اّما بھ خودشان تغی
تمام غالمان و زیردستان كوچك و بزرگ و حتى مھتر خویش را احضار مى فرموده . آمده كھ بھ ھنگام صرف غذا

سفره بھ صرف غذا مشغول مى  و با سخنان خود آنان را مأنوس مى كرده و بعد ھمھ باھم دستھ جمعى بر سر یك
: براى زیردستان سفره جداگانھ اى بگسترانید، امام فرمودند: شده اند، و ھنگامى كھ یكى از حضار عرضھ داشت

  .خداى ما یكى، و پدر و مادرمان حضرت آدم و حّوا ھم یكى است، و جزاى ھركسى در گرو عمل اوست

اده شدن سفره غذا ظرف بزرگى را میطلبیده، و از ھرچھ كھ در و در روایتى وارد شده كھ آن حضرت بھ ھنگام آم
سفره وجود داشت مقدارى در آن ظرف بزرگ قرار مى داده، و سپس آن را براى تعدادى از فقرا و بینوایان مى 
فرستاده است، و این گونھ اخالق اسالمى را جز در امامان معصوم و رھبران بھ حق اسالم در ھیچ مكتب و مذھبى 

1[توان یافت نمى ].  

آن حضرت ھمھ جا در دسترس مردم بوده، و از تشریفات حكومتى و قراردادن حاجب و نگھبان و امثال آن كھ 
معموالً شیوه حاكمان جداى از مردم است متنفّر بود، و اگر در خانھ او دربان و یا حاجبى بوده، از سوى مأمون 

ت نداشت، بلكھ بر آن امام معصوم جاسوس ھم بوده است، مثال عباسى تعیین شده، و نھ تنھا ارتباطى بھ آن حضر
2)[ھشام(در تاریخ وارد شده كھ شخصى بھ نام  و ) صدر اعظم مأمون(از سوى فضل بن سھل ذوالریاستین  [

)ھمچنین از سوى خود مأمون عباسى مأموریت یافت كھ بھ عنوان حاجب امام رضا  جاسوسى كند، و تا آنجائى ) ع
اخبار بیت امام را گزارش بدھد، این شخص خودش را بھ عنوان یكى از خدمتگزاران امام جا زده و بھ كھ مى تواند 

بھ خانھ آن حضرت راه یافت) ع(امر مأمون عباسى بھ عنوان پیشخدمت حضرت رضا  .  

ئى كھ او كم كم مالقاتھاى حضرت را با مردم كنترل كرده، و روز بھ روز فشار بر حضرت را مى افزود، تا آنجا
تعداد بسیارى از شیعیان را از مالقات با آن حضرت اجباراً منع كرد، و حتى فرمایشاتى را كھ از امام با دیگران 
  .رّد و بدل مى شد گزارش مى داد

امروزه تاریخ، اعمال مأمون و امثال او را محكوم مى كند و این ضعف مأمون عباسى را نشان مى دھد كھ شخصى 
در خانھ حضرت رضا  بھ عنوان جاسوس بر ( منصوب بدارد تا اینكھ رفت و آمد را كنترل كرده و آنچھ در خانھ ) ع

امام واقع مى شود گزارش بدھد، عالوه بر اینكھ خود تجّسس بر خانھ افراد و بھ ویژه رھبران مذھبى حرام است، و 
ھدف وسیلھ (ران است كھ از این جھت مأمون مرتكب خالف اسالم مى شده، و این منطق توجیھى ھمیشگى ستمگ

  .(را توجیھ مى كند

در آمدند از ) ع(تاریخ افرادى را معّرفى مى كند كھ داوطلبانھ و بھ طور افتخارى در خدمت حضرت امام رضا 
كھ در ایام كودكیش بھ پیروى از آئین پدر و مادرش مسیحى بوده، و بعد بر دست شریف ) معروف كرخى(قبیل 

ه، و پیوستھ مالزم خانھ و خدمتگذار آن حضرت شد، و بھ شرف خدمت امام افتخار مسلمان شد) ع(حضرت رضا 
3[و مباھات مى ورزید ].  

 

احمد بن محمد، : چنین نقل مى كند 52ص 4ـ این روایت را مرحوم ثقھ االسالم كلینى در كتاب شریف كافى ج [1]
فتوضع ) قصعة كبیرة منبسطة(كل اتى بصحفة اذا أ) ع(كان ابوالحسن الرضا : عن ابیھ، عن معّمر بن خالّد قال

بقرب مائدتھ، فیعمد الى اطیب الطعام مّما یؤتى بھ فیأخذ من كل شى ء شیئا، فیضع فى تلك الصحفة ثم یأمر بھا 



علم هللا عز و جل انھ لیس كل انسان یقدر على عتق رقبة، : ثم یقول) فال اقتحم العقبة(للمساكین ثّم یتلو ھذه اآلیة 
مترجم. (ھم السبیل الى الجنةفجعل ل )  

چاپ جدید  49بوده، و تفصیل این مطلب در بحاراالنوار ج) ھشام بن ابراھیم راشد ھمدانى(ـ نام این شخص  [2]
مترجم. (آمده است 139ص )  

  .ـ البتھ در باره معروف كرخى خالف این را نیز گفتھ اند [3]

  

  

  

  

  

 حفظ آبروى مردم

آبروى برادر و خواھر مسلمانش را نگاه دارد، و حتى در غیابش نیز باید آبرویش  بر ھر مسلمانى واجب است كھ
  .حفظ شود، و اسالم غیبت مرد و یا زن مسلمان را از گناھان كبیره شمرده است

و خاندان عصمت و طھارت كھ تجلّى اسالم در تمام شئون زندگى ھستند در این مسئلھ پیش قدم بوده، و حتى اگر 
ع نیازش بھ آنان رجوع مى كرد، نھ تنھا نیازش را برآورده بلكھ پس از برآوردن آن از نگاه كردن بھ كسى براى رف

  .رویش خوددارى كرده تا نكند آن فرد نیازمند كمى خجالت بكشد

)مثالً در تاریخ حضرت على بن موسى الّرضا  افضل التحیة والثناء آمده كھ شخصى بھ حضورشان شرفیاب ) (ع
در سفر حج خرجى سفرم را گم كرده و مى خواھم بھ وطنم باز گردم در حالى كھ پولى بھ : داشت كھ شده و اظھار

ھمراه ندارم، اگر بر من لطف كنید و خرج سفرم را بپردازید، ھنگام رسیدن بھ شھر خودم بھ قدر آنچھ را كھ بھ من 
  .داده اید از سوى شما صدقھ مى دھم، چون من از موارد مصرف صدقھ نیستم

حضرت این مرد را نشانده و احترامش كردند، و سپس بھ اندرون خانھ تشریف برده و درب حجره را بستند، بعد 
از چند لحظھ دست شریفشان را از باالى در بیرون آورده و آن مرد را صدا زدند، آن مرد كھ نزدیك آمد، حضرت 

1[این دویست دینار: فرمودند سان و از سوى من ھم صدقھ نده، آن مرد كیسھ است، با خودت ببر و بھ مصرف بر [
  .زر را دریافتھ و از خانھ حضرت خارج شد

شما كھ لطف زیادى بر این مرد روا داشتید، دیگر چرا چھره خودتان را از او مخفى : یكى از اصحاب پرسید
ره اش ببینم، پیغمبر نخواستم چون حاجتش را برآورده ام ذلّت خواھش و سؤال را در چھ: امام فرمودند! نمودید؟

كسى كھ كار نیكى را مخفیانھ انجام بدھد، معادل پاداش ھفتاد حج است، و خداوند گناھان او را مى : (اكرم فرمود
2)[بخشد ].  

 

مترجم. (نخود است 18ـ الزم بھ تذكر است كھ ھریك دینار شرعى الاقل معادل یك مثقال طال، عیار  [1] )  



مترجم. (آمده است 24صفحھ 4كتاب شریف كافى، جلدـ تفصیل این واقعھ در  [2] ).  

  

  

  

  

  

 در حمام عمومى

یكى از نكات بارز در اخالق ائّمھ اطھار علیھم السالم، ھمان جنبھ مردمى آنان مى باشد، بھ طور مثال حضرت امام 
ن بھ حمام عمومى، كھ مى توانستند در خانھ براى خودشان حّمام اختصاصى بسازند، و یا الاقل ھنگام رفت) ع(رضا 

مثل بسیارى از قدرتمندان دستور بدھند كھ آنجا را خلوت كنند، در نھایت تواضع و فروتنى مثل تمام مردم روزى 
بھ حمام عمومى تشریف بردند، داخل آن حمام مردى غریب و ناشناس بود كھ مى خواست كسى بدنش را كیسھ 

افتاد، آنگاه از امام ) ع(سار پر مھر و لطف امام ھشتم بكشد، نگاھى بھ اطراف حّمام انداخت و چشمش بھ رخ
آقا اگر ممكن است پشتم را كیسھ بكشید؟ : خواھش كرد كھ  

با آن شخصیّت معنوى و ھمچنین مقام ظاھرى كھ داشتند بدون ھیچگونھ تكبّرى، خواستھ آن مرد ) ع(و امام رضا 
شو مى دادند كھ در این میان افرادى وارد حمام شده، و ناشناس را بر آورده، و كیسھ را بدست گرفتھ، و او را شست

یابن رسول هللا سالم كردند، آن مرد غریب كھ متوّجھ اشتباه خود شده بود، با دستپاچگى : بر آن حضرت با خطاب
از جاى برخواستھ و از حضرت معذرت خواھى كرد، ولى حضرت بھ او امركردند كھ بنشیند تا كارشان تمام 

1[طور ھم شدبشود، و ھمین   :، از این داستان دو نكتھ مھم بھ دست مى آید[

)ـ اینكھ حضرت امام رضا  1 آنقدر مردمى بوده اند كھ نھ تنھا بدون تشریفات وارد حمام عمومى مى شده، بلكھ ) ع
مى  با حالتى ساده ظاھر مى شدند تا آنجائى كھ افرادى او را نشناختھ، و از وى درخواست كشیدن كیسھ بھ بدنشان

  .كرده اند

عالوه بر مقام امامت دّومین شخصیت دولت اسالمى آن روز از نظر ظاھر و با این ) ع(ـ حضرت امام رضا  2
وجود بدون تكبر از برآوردن حاجت پیش پاافتاده مؤمنى ابا نكرده، بلكھ از او مى خواھند كھ كارشان را بھ آخر 

رمانروایان كھ در میان مردم چگونھ زندگى كنندبرسانند، و این درس مھّمى است براى حاكمان و ف . 

 

مترجم( 362.صفحھ  4ـ مناقب آل ابى طالب، چاپ ایران، جلد [1] ).  

  

  

  

  



  

  

 رفتار با متكبر

با یك مسلمان غریب و ناشناس، نمونھ اى از برخورد آن ) ع(اینجا شایستھ است كھ در برابر این فروتنى امام رضا 
ود باختھ بیان شودحضرت با افراد متكبّر و خ :  

فضل بن سھل ذوالریاستین كھ مأمون عباسى ریاست نیروھاى مسلح و ریاست دیوان دربار خود را بدو سپرده بود، 
بھ دستور مأمون عباسى براى خود امان نامھ اى با اختیارات كامل نوشتھ و آن را بھ امضاى درباریان رسانیده، و 

زد وى فرستاد، مأمون ھم آن نامھ را مھر زده و توشیح كرد، و سپس تمام سپس براى توشیح و مھر مأمون آن را ن
خواستھ ھاى ذوالریاستین را برآورده ساخت، عالوه بر آنكھ نامھ اى را بھ خطّ خود نگاشت و در آن اموال بسیار و 
  .زمینھا و امالك و سلطھ را نیز بدو بخشید

نیز دارا باشد، ) ع(ر دوران بقدرت رسیدن ولیعھدش امام رضا فضل براى اینكھ ھمین امتیازات را پس از مأمون د
كھ حضرت : نیز برساند، اما مأمون نپذیرفتھ و گفت) ع(از مأمون خواھش كرد كھ آن نامھ را بھ امضاى امام رضا 

)رضا  با ما شرط كرده كھ ھیچگونھ اقدامى از نظر حكومتى نكند، پس بھتر است خودت این نامھ را بھ حضور ) ع
یشان ببرىا .  

وارد شد، دید آن حضرت نشستھ و ) ع(بھ ھمین جھت ذوالریاستین نامھ مأمون را با خود برداشتھ، و بر امام رضا 
مشغول انجام كارى است، ذوالریاستین در جاى خودش در آستانھ درب حجره ایستاد تا حضرت اذن دخول و 

ردند، و پس از آنكھ غرور و تكبّر او را سركوب نموده و نشستن بھ او بدھند، او مّدتى ایستاد و حضرت اعتنایش نك
 با این رفتار ادبش كردند، سر شریفشان را باال گرفتھ و فرمودند چھ حاجتى دارى؟ 

ذوالریاستین با چھره اى برافروختھ عرضھ داشت اى سرور من این نوشتھ ایست از امیرالمومنین مأمون و شما در 
انب شایستھ تر ھستید، چون ولى عھد مسلمین مى باشیدنوشتن چنین نامھ اى براى اینج .  

آن را بخوان، و ذوالریاستین ھمان : در حالى كھ چھره شریفشان را درھم كشیده بودند فرمودند) ع(حضرت رضا 
تا زمانى كھ تقوى پیشھ كنى : فرمودند) ع(طور كھ ایستاده بود، ھمھ آن نوشتھ را قرائت كرد، آنگاه حضرت رضا 

دا بترسى ما قبولت داریم، و سپس روى شریفشان را از او برتافتھ و مشغول كار خود شدند، و فضل بن و از خ
1[سھل ذوالریاستین با غرورى درھم شكستھ، و قیافھ اى رنگ باختھ از حضور شریف آن حضرت خارج شد ].  

 

168صفحھ 49ـ بحار االنوار، چاپ جدید، جلد [1]  .  

  

  

  

  



 عیادت از مریض

اخالق پسندیده اسالمى عیادت از بیماران و بھ طور كلى دید و بازدید در میان مؤمنین است، در تاریخ  یكى از
اگرچند روز یكى از ) ص(وارد شده كھ آن حضرت ھمانند جّد بزرگوارش پیامبر اسالم ) ع(حضرت امام رضا 

مار است بھ دیدار او مى شتافتدوستان و مؤمنین را نمى دید، حالش را مى پرسید، و اگر مطّلع مى شد كھ بی .  

براى دیدار او بھ خانھ اش ) ع(یكى از روزھا یك نفر از شیعیان آن حضرت بیمار شد، و حضرت امام رضا 
تشریف برده و حالش را پرسیدند؟ و سپس در ھمان چند لحظھ آن بیمار را تسلّى خاطر و موعظھ و اندرزش داده و 

د، یكى با مرگ بھ راحتى و آسایش دست مى یابد، و دیگرى با مرگش مردم را مردم دو گروه ھستن: بھ او فرمودند
از شّر خود راحت مى كند، و تو اگر مى خواھى از گروه اول باشى، ایمان بھ خدا و والیتت را تجدید كن تا پس از 

) ع(ضا مرگ در آسایش باشى آن مرد چنین كرد و پس از چند لحظھ در محضر پر مھر و محبّت حضرت امام ر
1[چشم از جھان بست ].  

 

49ـ بحار االنوار، چاپ جدید ج [1]  .  

  

  

  

  

  

 تشییع جنازه

یكى از عوامل مھم پیشرفت و گسترش دین مبین اسالم امور اخالقى و جنبھ ھاى مثبت اجتماعى آن بود، بخصوص 
موارد جزئى مى یافتند، بھ عنوان اینكھ مردم امامان خود را مثالھاى كاملى از تبلور اسالم در تمام ابعادش حتى در 

  :مثال بھ یك مورد جزئى اشارت مى بریم

ھنگامى كھ بھ شھر طوس رسیدند، بھ جنازه اى برخوردند كھ بر دوش عده ) ع(در تاریخ آمده كھ حضرت رضا 
ن اى از مردم حمل مى شد، آن حضرت فوراً از مركب خود پیاده شده، و گوشھ اى از جنازه را بر دوش شریفشا

حمل كردند، و سپس بھ اطراف آن جنازه رفتھ، و ھر طرف را چند لحظھ برداشتھ و آنگاه مانند سایر تشییع كنندگان 
1[پشت جنازه حركت كرده، و تا كنار قبر آن میّت ناشناس را تشییع نمودند ].  

رده اوست، چھ رسد اگر مالحظھ كنید این طرز رفتار یك امام معصوم با جنازه یك مسلمان ناشناس، و احترام بھ م
 زنده و شناس و یا اینكھ صاحب حقّى باشد؟ 

 

نقل كرده كھ ما ذیال نّص آن  341ص 4ـ این روایت را مرحوم عالمھ مجلسى از كتاب مناقب آل ابى طالب ج [1]
  :را نقل مى كنیم



تھا فاذا نحن بجنازة، و قد اشرف على حیطان طوس و سمعت واعیة فاتبع) ع(كنت مع الرضا : موسى بن سیّار قال
فلما بصرت بھا رأیت سیّدى و قد ثنّى رجلھ عن فرسھ، ثم اقبل نحو الجنازة فرفعھا، ثم اقبل یلوذ بھا كما تلوذ السخلھ 

یا موسى بن سیار من شیّع جنازة ولّى من اولیائنا خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ امھ ال ذنب : بامھا، ثم اقبل علّى و قال
ع الرجل على شفیر قبره رأیت سید قد اقبل فأخرج الناس عن الجنازة حتى بدالھ المیت فوضع یده علیھ، حتى اذا وض

یا فالن بن فالن ابشر بالجنھ فال خوف علیك بعد ھذه الساعھ فقلت جعلت فداك، ھل تعرف : على صدره، ثم قال
ما علمت انا معاشر االئمة تعرض علینا الرجل؟ فوهللا انھا بقعھ لم تطأھا قبل یومك ھذا فقال لى یا موسى بن سیار أ

اعمال شیعتنا صباحاً و مساءا؟ فما كان من التقصیر فى اعمالھم سألنا هللا تعالى الصفح لصاحبھ، و ما كان من العلّو 
مترجم.(سأال هللا الشكر لصاحبھ )  

  

  

  

  

  

  

 عفو گنھكاران

، عّده اى بھ فرماندھى )ع(سى بن جعفر در زمان فرمانروائى ھارون عباسى پس از شھادت امام ھفتم حضرت مو
كھ مردى سفّاك و بي رحم بود، مأموریت یافتند بھ محلّھ بنى ھاشم در شھر مدینھ منّوره حملھ كنند، و تمام ) جلودى(

  .خانھ ھا را بھ تاراج بكشند

لھ بھ خانھ حضرت جلودى براى انجام مأموریت عازم شھر مدینھ شده، و با افراد خود بھ محلّھ بنى ھاشم و از جم
در آنجا بودند یورش برده، و خانھ آن حضرت را بھ محاصره خود در ) ع(كھ امام رضا ) ع(موسى بن جعفر 

  .آورد

كھ از مقصد جلودى آگاه بودند، تمام بانوان و علویان را بھ اطاقى برده، و خودشان در عتبھ در ) ع(حضرت رضا 
! كھ من طبق دستور امیرالمؤمنین: ى روبروى امام ایستاده و گفتآن اطاق ایستادند، جلودى با خشونت و شّدت

  .ھارون مأموریت دارم بھ این اطاق ھم وارد شوم و ھمھ چیز را با خودم مصادره كنم، و این كار باید انجام پذیرد

ین بانوان كھ تو ھمین جا منتظر بمان و صبر كن، من سوگند یاد مى كنم كھ ھرچھ ا: امام ھشتم در پاسخش فرمودند
از زیورآالت و لباس و غیره دارند برایت بیاورم، جلودى نپذیرفت و برخواستھ اش اصرار مى ورزید، و حضرت 

پیوستھ مى فرمودند كھ اگر صبر كنى من قول مى دھم ھرآنچھ در اطاق و در اختیار آن مخدرات ) ع(امام رضا 
  .ھست نزد تو بیاورم، تا اینكھ جلودى پذیرفت

اطاق شده و بھ آن مخّدرات امر فرمودند كھ ھركدام جز یك پیراھن برتن، آنچھ كھ دارند اعم از  امام وارد
  .زیورآالت، خلخال، گوشواره و حتى مقنعھ ھاى روى سرشان را بھ ھمراه تمام أثاثیھ خانھ بھ جلودى دادند

ه و بھ اصطالح ولیعھد مأمون بھ خراسان تشریف آورد) ع(از این واقعھ مدتھا گذشت تا اینكھ حضرت امام رضا 
عباسى شدند، و مأمون دستور داد كھ تمام اطرافیان و درباریان با آن حضرت بیعت كنند، و ھمھ بیعت كردند جز 
  .نفرات معدودى كھ یكى از آنھا ھمین جلودى بود



)مأمون عباسى آن چند نفر را بھ جرم عدم بیعت با امام رضا  بھ زندان افكند) ع .  

روا داشت، و با آنكھ با آن ) ع(آن سابقھ ننگین و با آن دشمنى و ھتك حرمتى كھ نسبت بھ امام رضا جلودى با 
قرار گرفت بھ این ترتیب كھ یك ) ع(حضرت از بیعت ھم سرباز زد، مورد لطف و عنایت و عفو حضرت رضا 

ع(روز بعد از زندانى شدن جلودى مأمون بھ خدمت امام ھشتم  ع زندانى شدن آن چند شرفیاب شده، و موضو (
  .مخالف و از جملھ جلودى را بھ ایشان عرض كرد، و سپس دستور داد كھ زندانیان احضار شوند

كنار مأمون نشستھ بودند كھ از دور چشمشان بھ جلودى افتاد، با وجودى كھ از ظلم و ستم ) ع(حضرت امام رضا 
گرفتھ بودند، و باالخره مى دانستند كھ جلودى با آن شخص دل آزرده بودند، مورد چپاول و ھتك حرمت او قرار 

ایشان دشمنى آشكار دارد، با تمام اینھا جلودى را عفو كرده و با لطف و مرحمت خویش از گناھان او چشم 
این پیر مرد جلودى را بھ من ببخش : پوشیدند، و بھ ھمین جھت رو كرده بھ مأمون و با صورت گشاده اى فرمودند

این ھمان است كھ دختران پیغمبر را آزرده و خانھ شما را : ون با صداى آھستھ عرضھ داشتو آزادش كن، مأم
  !چپاول كرده است

داشت، گمان برد كھ آن حضرت عقوبت و ) ع(اما جلودى از آن كینھ و بغضى كھ نسبت بھ حضرت رضا 
دمتگذاریم بھ پدرت ھارون سوگند ترا بھ خدا و بھ خ: مجازاتش را از مأمون مى خواھند، از این رو بھ مأمون گفت

  !مى دھم كھ خواھش این آقا را نسبت بھ من نپذیرى

نھ : و خباثت جلودى در شگفت شده و بھ جلودى گفت) ع(مأمون كھ وضع را چنین دید از بزرگوارى امام رضا 
1[را بزند بخدا سوگند خواھش این آقا را نسبت بتو عملى نمى كنم، سپس بھ دژخیم خودش دستور داد گردنش ].  

این اخالق پسندیده اھل بیت پیغمبر، بخصوص راجع بھ عفو گنھكاران یكى از مھمترین عوامل پیشرفت اسالم و 
در موارد بسیارى از تقصیر گنھكاران مى گذشت با ) ص(جذب مردم بھ این دین مقدس بود، پیامبر بزرگ اسالم 

  .وجودى كھ قدرت داشت، و مى توانست انتقام بگیرد

اھل جمل و اسیران صفّین و خوارج نھروان را بخشید با وجودى كھ قادر بر انتقام ) ع(ضرت علّى بن ابى طالب ح
و گرچھ انتقام لذت بخش است ولى لذت ترك آن ) در عفو لّذتى است كھ در انتقام نیست(بود چرا كھ از قدیم گفتھ اند 

سعدى(بیشتر مى باشد، و گفتھ شاعر فارسى  ):  

دگر لّذت دھر لّذت نخوانى ***ترك لّذت بدانىاگر لّذت   

2[از گناه آن مردى كھ بھ ایشان ناسزا گفت چشم پوشیده و با او مالطفت كردند) ع(امام حسن مجتبى  ].  

حتى در جبھھ جنگ از دشمن ناتوان شده خود چشم پوشیده و عفوش نمود، بلكھ او را كمك ) ع(حضرت امام حسین 
3[ھم كرد ].  

از مروانى كھ بھ جّدش پیامبر، امیرالمؤمنین، حضرت فاطمھ زھرا، امام حسن مجتبى و امام حسین ) ع(امام سجاد 
آسیب رسانیده و آن بزرگان را اذیّت و آزار داده بود، نھ تنھا چشم پوشیدند، بلكھ او را ) صلوات هللا علیھم اجمعین(

4[پناه داده و مورد مرحمت ھم قرارش دادند ].  

از آن مردى كھ مسیحى بود و بھ حضرتشان ناسزا گفت و مادر مخّدره آن امام معصوم را ) ع(ر امام محمد باق
5[كلفت آشپزخانھ خواند گذشت نموده و برایش دعا ھم كردند ].  

از گناه كنیزى كھ بچھ آن حضرت را بى اختیار از بلندى بھ زمین زده و كشتھ بود نھ تنھا ) ع(امام جعفر صادق 
6[كھ آن زن را آزاد ھم فرمودندچشم پوشیده، بل ].  



)امام موسى بن جعفر كاظم  كھ مواجھ شده بودند با یك نفر مخالف و دشمن و از او ناسزا شنیده بودند، بھ ) ع
7[مزرعھ اش رفتھ و كیسھ اى زر بھ وى داده، و گناھش را ھم عفو كردند ].  

ا و باالخره یك نمونھ از عفو و گذشت حضرت علّى بن موسى الّرض ( را نیز نقل كردیم كھ آن بزرگوار نیز ) ع
  .مانند اجداد طاھرین و نیاكانش از گنھكار چشم پوشیده، و مردم را دوست مى داشت

متأسفانھ حكومتھائى كھ بھ نام اسالم سركار آمدند، از قبیل بنى امیھ، بنى العبّاس، عثمانیان در تركیھ و غیره این 
ھ چھره اسالم را نیز سیاه جلوه داده و اسالم را متّھم ساختند، آنان نھ تنھا از تقصیر شیوه را نھ تنھا پیش نگرفتھ، بلك

و لغزش گنھكاران گذشت نمى كرده، بلكھ بیگناھان را نیز در زندانھاو تحت شكنجھ قرار داده و با شالق و چكمھ 
و اھل بیت طاھرینش را بھ عنوان استبداد سركوبشان ساختند، و اگر تاریخ صحیح شیوه رفتار و كردار پیامبر اكرم 

 معیارھا و نمونھ ھاى كاملى از تجلّى اسالم واقعى ثبت نمى كرد 

، امروز نامى از اسالم و رحمت اسالمى باقى نمانده بود، بلكھ صفحات سیاھى از كشتارھاى فردى و دستھ جمعى، 
دم بھ نامھاى مختلف، سركوب مصادره اموال، زندانھاى مخوف، شكنجھ ھاى وحشیانھ، تجاوز بھ نوامیس مر

آزادیھاى مردم بھ نامھاى مختلف، بھ بند كشیدن علما و دانشمندان، دریافت مالیاتھاى ظالمانھ، جنگھاى وسیع بر 
سر قدرت و بھ طور كلّى زیر پا گذاشتن احكام قرآن و اسالم بھ نام اسالم بھ چشم مى خورد، بھ طورى كھ ھیچكس 

ز اسالم و حاكمیّت آن بھ میان آورددیگر نمى توانست حتى سخنى ا .  

و این خاندان مطھّر پیامبر بودند كھ انواع شكنجھ ھا، زندانھا، فاجعھ ھاى خونین و دیگر نابسامانیھا را بھ جان 
  .خریدند، تا براى نسلھاى آینده حّجت باشند، و براى ھمیشھ پیشوا و مقتداى جامعھ اسالمى بھ حساب آیند

قطعھ شعرى سروده كھ آن بزرگان را با ) علیھم السالم(از زبان اھل بیت پیامبر اكرم  یكى از شاعران شیعھ
  :حكومت ھاى بنى امیھ و بنى العبّاس این چنین مى سنجد

ولما ملكـتم سال بالدم ابطــع ***ملكنا فكان العفو منّا سجـیـة  

غدونا عن االسرى نعّف و نصفح ***وحـلّلتم قتل االسارى وظـالما  

و كل انـاء بالـذى فیھ ینضـح ***كم ھذا التفاوت بینــنافحسب  

زمانى كھ قدرت بھ ما آل محمد رسید، عفو و گذشت از اخالق و خوى ما بود، اما زمانى كھ ملك بھ : ترجمھ شعر
  .شما رسید سرزمین ھاى وسیعى را سیل خون بیگناھان فرا گرفت

ما پیوستھ اسیران را عفو كرده و از آنان گذشت مى كردیمو شما كشتن اسیران را حالل كردید، و در حالى كھ  .  

  .و ھمین تفاوت میان ما براى شما كافى است، چرا كھ از كوزه برون تراود آن را كھ در اوست

 

چاپ بیروت نوشتھ سید محسن امین 42ص 1ـ اعیان الشیعھ ج [1] .  

121م صچاپ جدید ق 16عوالم العلوم نوشتھ شیخ عبدهللا بحرانى ج [2]  .  

آمده كھ ما بخشى از آن را  72نوشتھ آیةهللا سید رضا صدر ص) پیشواى شھیدان(ـ تفصیل این مطلب در كتاب  [3]
  :عینا نقل مى كنیم



( بھ میدان آمد، میان او و حسین جنگ آغاز گردید چیزى نگذشت كھ پاى تمیم قطع ) تمیم بن فتّى(از سپاه یزید، 
چھ كمكى مى توانم بھ تو : ان حركت نداشت، حسین در كنارش بایستاد، و از او پرسیدگردید، و برزمین افتاد و تو

قوم مرا ندا كنید بیایند و مرا ببرند، حسین ندا كرد، آنھا آمدند و تمیم را بردند، حسین ازین : تمیم پاسخ داد !بكنم؟
مترجم..) (شاھكارھا بسیار دارد ).  

113ص 4ه بیروت ج 1385ثیر چاپـ الكامل فى التاریخ نوشتھ ابن اال [4]  .  

337صفحھ 3ـ مناقب آل ابى طالب، چاپ ایران، جلد [5]  .  

  24.ص 47ـ بحار االنوار، چاپ جدید، ج [6]

102ص 48ـ بحار االنوار، چاپ جدید، ج [7]  .  

  

  

  

  

  

 اخالق پسندیده

خت، در كارھاى خیر پیشقدم ھمیشھ حوائج نیازمندان را بر آورده مى سا) ع(راوى نقل مى كند كھ حضرت رضا 
بود، در شبھاى تاریك بھ فقرا و نیازمندان رسیدگى مى كرد، بیشتر شبھا را تا صبح بھ عبادت و احیا مى كرد، و 
روزه بسیار مى گرفت، بر سر خوان غذا با غالمان و زیردستان و گاھى با فقرا و مستمندان مى نشست، بھ كسى 

را بر زمین نمى انداخت، و با صداى بلند خنده نمى كرد، اگر در مجلسى  تكبّر نمى فروخت ھیچگاه آب دھانش
حاضر مى شد كسى را با زبانش از خود نمى راند، سخن كسى را قطع نمى كرد، بلكھ صبر مى كرد تا سخن طرف 

، معموالً مقابل تمام بشود، ھیچگاه دیده نشد كھ مقابل كسى پاى شریفش را دراز كند، و یا در برابر كسى تكیھ كند
چھره شریفش گشاده بود، و ھیچگاه شنیده نشد كھ بھ یكى از زیر دستانش ناسزا بگوید، درب خانھ اش بھ روى 

1[عموم مردم باز بود و بھ ھمگان احترام مى گذاشت ، و گاھى بھ مأمون عباسى سفارش بھ تقوى و رسیدگى بھ [
2[بسان ستون وسط خیمھ باشدفرمانرواى مسلمین باید : مشكالت مردم كرده، و مى فرمود ، تا ھركس وى را [

  .خواست بتواند بھ حضورش برسد

 

نقل كرده  184ص 2ـ تفصیل این روایت را محروم عالمھ مجلسى از كتاب عیون اخبار الرضا ج [1]
مترجم.(است ).  

ب عیون اخبار است بھ مأمون عباسى كھ تفصیل آن در كتا) ع(ـ این جملھ بخشى از مواعظ حضرت امام رضا  [2]
مترجم. (بھ بعد آمده است 160ص 2الرضا ج ).  

  



  

  

  

 جوالن حق و جوالن باطل

) للحق دولة و للباطل جولة(در روایت آمده كھ ھمیشھ حق داراى دولتى پایدار، و باطل داراى جوالنى موقت است 
یھ بر قدرت مالى، نظامى و از این جھت كھ حق و طرفداران حق در قلوب مردم جاى دارند بھ خالف باطل كھ با تك

یا فریبكارى چند روزى بھ ظاھر سلطھ مى یابد، ولى بھ طور موقّت و ناپایدار است بھ طور مثال بنى امیھ چند 
ولى با روى كار آمدن عباسیان كار امویان بھ جائى رسید ! روزى بھ قدرت رسیده و چھ ستمھائى كھ روا نداشتند

مى كشتند، و مردگانشان را با نبش قبرھایشان از زیر خاك در آورده و آتش كھ زندگانشان را بھ طرز دلخراشى 
مى زدند، و یا اینكھ بر آن بدنھاى پوسیده نیم خاك خورده شالّق مى زدند، و زنانشان را برسم اسیرى بھ بردگى و 
  .كنیزى در مى آوردند

ارون و مأمون و امثالشان ھیچ نام و و امروز پس از گذشت قرنھا از دوران عباسیان مشاھده مى شود كھ از ھ
نشانى نیست، در حالى كھ ائمھ اطھار علیھم السالم تاریخى سرشار از عظمت، شرف، علم و فضیلت از خود بھ 
یادگار گذاشتھ تا جائى كھ تا بھ امروز در ھیچ تاریخى نیامده كھ پیرامون یكى از این بزرگان عیب و نقصى ذكر 

فالن امام معصوم در پاسخ مسئلھ اى در ھر زمینھ درمانده باشد كند، و یا اینكھ بگوید كھ .  

و در مقابل مشاھده مى شود كھ تواریخ مختلف موارد بسیارى از نادانى، فساد، شھوترانى و ستم خلفاى بنى امیھ، 
فور، و بنى االعباس و امثالشان را نقل مى كند، كھ نھ تنھا پس از گذشت قرنھا، بلكھ حتى در زمان خودشان من

  :نفرین شده اند، مثالً بھ عنوان نمونھ بھ یك شاھد تاریخى اشارت مى بریم

  

  

  

  

  

  

  

 حقگوئى دعبل

پس از شھادت امام ھشتم، ایشان را در طوس در مقابل قبر ھارون عباسى بھ طرف قبلھ كھ بارگاه مقدس فعلى آن 
بھ بغداد بازگشتھ و آنجا را مركز خود قرار ) ع(امام است بھ خاك سپردند، و مأمون عباسى پس از قتل امام رضا 

  .داد



دعبل خزاعى كھ یكى از شعراى بنام شیعھ است مى گوید نزد مأمون بھ كاخش رفتم و بھ او گفتم، اجازه مى دھى 
  :شعر جدیدى را كھ سروده ام بخوانم؟ گفت بخوان، و من چنین سرودم

 

ّزكى و ما على الّزكى بقرب الرجس من ضرر قبران فى طوس خیر النـاس ما ینفع الرجس من قرب ال ·  
 كلـھمو شّر كلّھــم ھـذا من العـبر على الّزكى بقرب الرجس من ضرر على الّزكى بقرب الرجس من ضرر  ·

 :ترجمھ شعر

  .در طوس دو آرامگاه است، آرامگاه بھترین مردم و بدترینشان، و این از عبرتھا و پندھاست

ى بھ آن پلید ھارون مى رسد و نھ بر ایشان امام رضا ضرر و زیانى از نزدیكى بھ نھ از نزدیكى آن امام پاك سود
1[آن پلید است ].  

مأمون عباسى بر افروختھ شده، و از این حقگوئى دعبل بھ تنگ آمد، اما چون در برابر واقع قرار گرفتھ بود 
  !نتوانست اعتراضى كند

 

امالى (در شھر مقدس قم سروده و كتاب ) ع(ز شھادت امام رضا ـ این دو بیت از قصیده ایست كھ دعبل پس ا [1]
آنرا آورده و در آنجا مى گوید 661ص) الصدوق :  

أرى امیّھ معـذوریـن ان قـتلــوا واوالد حـرب و مروان واســرتھم قوم قتلتم على االســالم اّولھــم اربع  ·
ما ینفع الرجس من قرب الزكى و ما ھیھات  بطوس على قبر الّزكــى بـھ قبران فى طوس خیر الناس كلّھــم

 كل امرى ء رھن بما كسبـت لھ یـداه فخـذ ما شــئت أو فــذر 
وال ارى لبـنى العبــاس من عــذر بنو معیـط والة الحقــد والوغــر حتى اذا استمسكوا جازوا على الكفــر ان  ·

على الّزكى بقرب النجــس من ضـرر لھ  كنت تربع من دین عــلى وطــر و شـر كلّھــم ھـذا مـن العــبر
 یـداه فخـذ ما شــئت أو فــذر لھ یـداه فخـذ ما شــئت أو فــذر 

  .(مترجم)

  

  

  

  

  



 جنایت بزرگ مأمون

برخود و حكومتش بیم داشت، در پى بھانھ اى بود كھ بھ ) ع(باالخره مأمون عباسى كھ از وجود حضرت امام رضا 
در موارد مختلف و از ) ع(د، گویند كھ از بھانھ ھاى مأمون حقگوئى امام رضا موجب آن از حضرت انتقام بگیر

  :جملھ در مورد زیر بوده است

ھم در آنجا تشریف داشتند، بر اریكھ ) ع(روزى مأمون عباسى در مجلس عمومى خودش كھ حضرت امام رضا 
رسید كھ یك مرد صوفى دست بھ حكومت نشستھ، و رفت و آمد مردم عمومى بود، در این میان بھ مأمون خبر 

سرقت زده و دستگیر شده است، مأمون عباسى امر بھ احضار وى كرد، آن مرد را كھ آوردند، دید كھ حالتى رقّت 
  !بار و ظاھرى بسیار فقیرانھ دارد، و اثر سجده بر پیشانیش ھست

آیا تو با این ظاھر خوب دست بھ سرقت زده اى؟: مأمون بدو گفت !  

از روى اضطرار بوده نھ اختیار، چون تو از دادن حّق من خوددارى كرده اى: آن مرد گفت .  

 ـ چھ حقّى؟ 

1[ـ حّق من از بیت المال، چون من ابن السبیل حال از خودت ! و فقیرم با وجودى كھ قرآن را ھم از حفظ دارم [
  .شروع كن نخست حّد شرعى را برخودت جارى كن و سپس بر من

و ! شما چھ مى گوئید؟: عرضھ داشت) ع(آن مرد بھ خشم آمده بود بھ حضرت امام رضا مأمون كھ از سخنان 
: او مى گوید كھ تو ھم دزد ھستى، مأمون از فرمایش امام برآشفت و بھ آن مرد گفت: حضرت بھ آرامى فرمودند

  .بخدا سوگند دستت را قطع مى كنم

  :آن مرد بى اینكھ ترسى بھ دل راه دھد گفت

حال آنكھ تو بنده من ھستى؟! تم را قطع مى كنى؟ـ چگونھ دس !  

  !ـ واى بر تو از كجا بنده تو ھستم؟

را از بیت المال مسلمین خریدارى كرده، پس تو برده تمام مسلمین در ] 2[ـ از آنجائى كھ پدر تو ھارون، مادرت
زادت نكرده امشرق و غرب دنیا ھستى مگر زمانى كھ ھمھ آنان تو را آزاد كنند، اّما من ھنوز آ .  

مى گوئید با او : كرده و عرضھ داشت) ع(مأمون كھ از این گفت و شنود بستوه آمده بود، مجدداً روى بھ امام رضا 
 چھ كنم؟ 

كھ دنیا و آخرت با حّجت و برھان قائم است، و من مى بینم كھ این مرد با تو احتجاج كرده و تو : حضرت فرمودند
  .پاسخى ندارى

برخالف اراده اش چون با پاسخھاى دندان شكنى روبرو شده بود، آن مرد متّھم را آزاد ساخت و چند مأمون عباسى 
3[تصمیم گرفت) ع(روزى كناره گرفت، و ھمین زمان بود كھ بر قتل حضرت رضا  ].  

 

ترجمم. (بھ مسافرى گفتھ مى شود كھ در راه سفر خرجى سفرش را بھ علّتى از دست مى دھد: ـ ابن السبیل [1] ).  



از خراسان بود، و بھ نقل دمیرى در كتاب ) مراحل(ـ الزم بھ توضیح است كھ مادر مأمون كنیزى بدچھره بنام  [2]
روزى ھارون عباسى با ھمسرش زبیده بازى قمار مى كرد، و بنا بر این شد كھ برنده ) اوز(حیوةالحیوان ماده 

ایستى انجام بدھد، اتفاقا در این بازى قمار زبیده برنده شد،ھرچھ بخواھد بتواند بھ بازنده امر كند، و بازنده ب  

نزدیكى كند، و ھارون كھ ) مراحل(و از ھارون كھ بازنده شده بود خواست كھ بدچھره ترین و زشت ترین كنیزش 
و این كار برایش خیلى دشوار بود از زبیده خواست كھ از او چیزھاى دیگرى بطلبد ولى زبیده كھ از تعّدد زوجات 

كنیزان ھارون خشمگین بود نپذیرفت، و با اصرار بر ھارون برھمان خواستھ اش بھ عنوان انتقام از ھارون بناچار 
وى را ناگزیر ساخت كھ بھ خواستھ اش تن دھد، كھ نتیجھ این آمیزش برخواستھ از قمار بستھ شدن نطفھ مأمون 

. را بھ طرز دلخراشى كشت) امین(ھمین زبیده  بود، و مأمون كھ نطفھ اش در اثر شرط قمار منعقد شده، پسر
مترجم( ).  

368صفحھ 4ـ مناقب آل ابى طالب، چاپ ایران، جلد [3]  .  

  

  

  

  

  

  

 خورشید بى پایان

آیا غروب خورشید حكایت از پایان ھمیشگى آن است؟ و یا اینكھ در پس غروب آن میالدھاى مكّررى انتظارش را 
ایان مستبد تاریخ، پاسخ سؤال اول مثبت است، آنان فكر مى كنند كھ اگر بر مى كشد؟ باید گفت در منطق فرمانرو

چھره درخشانى پرده كشند، براى ھمیشھ پوشیده مى ماند، غافل از اینكھ خودشان نابود مى شوند، و تاریخ جز ننگ 
دو نفرین برایشان چیزى دیگر یاد نمى كند، و در ھر صبحگاه میالد پرنور خورشید تجدید مى یاب .  

)مأمون عباسى كھ قبالً عرض شد براى اھداف شومى كھ در سر داشت حضرت علّى بن موسى الّرضا  را از ) ع
مدینھ بھ خراسان جلب كرده و آن حضرت را مجبور بھ اقامت نزد خود و قبول والیت عھدیش نمود، چنین مى 

را مى تواند از دلھا خارج ساختھ، و اندیشید كھ با قتل آن حضرت و غروب آن خورشید نورافروز، نام آن حضرت 
  .یاد او را براى ھمیشھ پایان بدھد

او كھ جز بھ بقاى دولت و حكومتش بھ چیزى نمى اندیشید و حاضر بود در این راه زندانھا بسازد، ھتك حرمت 
مندان را خانھ كند، شكنجھ بدھد، مؤمنین را بھ زیر ضربات شالق بیندازد، اموال مردم را مصادره كند، علما و دانش

ص(نشین و تحت نظر قرار بدھد، تھمت بھ بیگناھان ببندد، و بھ طور كلّى بھ نام اسالم و جانشینى پیامبر اسالم  ) ،
)اسالم را بھ نابودى بكشد و بدنام كند، روزى جشن والیت عھدى امام رضا  بپا داشتھ و دستور مى دھد تا بنى ) ع

س سبز بپوشند، عباس لباسھاى سیاه را در آورده و لبا  

و درھم و دینار بھ نام آن حضرت سكھ مى زند، و دستور مى دھد تا نام شریفش را بھ عنوان والیت عھد با القاب و 
مدح و ثنا بر منابر بیاورند، و روزى ھم تصمیم بھ قتل آن امام معصوم گرفتھ، و با انگور و یا آب انار زھر آلود 

ھ شھادتش مى رساند، و بعد براى تظاھر در برابر مردم و فریب ساده مسمومش مى كند، و بھ طرز دلخراشى ب



لوحان با چشمھاى پر از اشك گریھ سر مى دھد، یقھ چاك مى زند شال عزا بگردن مى نھد و مجلس عزا بپا مى 
  !!دارد

اى : شتایستاده و عرضھ دا) ع(و جالب توّجھ این است كھ با حالت تأّسف و زارى كنار نعش مقّدس امام رضا 
سرور من بخدا سوگند نمى دانم كدامیك از دو مصیبت بر من سنگین تر است، آیا از دست دادن و فراق تو، و یا 
 تھمت مردم بھ من كھ قاتل تو ھست؟ 

مأمون عباسى در ھمان سال عازم بغداد شده، و آنجا را مركز خود ) ع(سرانجام پس از شھادت حضرت رضا 
ر اثر معاشرت خود با امام رضا قرار داد، و از طرفى چون د ( علویان و شیعیان را شناختھ بود، آنان را در ) ع

ھمھ جا تحت تعقیب قرار داده، و پیوستھ بھ قتل مى رسانید، و لذا مشاھده مى شود كھ معموال در شھرھاى ایران و 
ن دیده مى شود، آنان یا بھ حتى افغانستان، در دامنھ كوھھا، در وسط جنگلھا و نقاط دور دست، آرامگاه امامزادگا

  .دست مأمورین عباسى بھ شھادت رسیده، و یا غریبانھ در آن نقاط دور از وطنشان جان سپرده اند

  

  

  

  

  

  

 میالد نور

اما با تمام آن ستمھا و حق كشیھا، و پس از آن شب نشینیھا و عیّاشیھا باالخره عباسیان تار و مار شده، و نامشان با 
تا ) ع(جز لعنت و نفرین چیزى از خود بھ جاى نگذاشتند، در حالى كھ بارگاه مقدس امام رضا خودشان دفن شد، و 

كنون چندین بار در زمانھاى مختلف بنائى شده، و پیوستھ قلوب میلیونھا شیعھ و دوستدار آن حضرت چشم امید بھ 
تھ، و این نور ھر روز میالدى آن قرارگاه فرشتگان و آن حرم مقدس دوختھ است، گویا این خورشید پایانى نداش

  .جدید و طلوعى دوباره و پربركت دارد

1) [الدعاء والزیاره(كھ در كتاب ) ع(و بھ ھمین مناسبت بھ چند روایت راجع بھ فضیلت زیارت امام رضا  آورده  [
  :ایم اشارت برده، و با ذكر این مختصر بسنده كرده، و این جزوه را بھ پایان مى بریم

ع(مام صادق ـ حضرت ا 1 پاره اى از بدن من در : از پدرانش از پیامبر گرامى اسالم روایت كرده كھ فرمود (
زمین خراسان بھ خاك سپرده خواھد شد، و ھیچ مؤمنى بھ زیارت او نمى رود مگر آنكھ خداوند متعال بھشت را بر 

2[او واجب و بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند ].  

فرزندم على بھ زھر جفا كشتھ شده، و در شھر طوس در كنار : فرمود) ع(جعفر ـ حضرت امام موسى بن  2
را زیارت ) ص(ھارون عباسى بھ خاك سپرده خواھد شد، ھركس او را زیارت كند، مانند كسى است كھ پیامبر خدا 

3[كرده باشد ].  



ع(ـ حضرت امام رضا  3 یامت در سھ جا بھ فریادش كسى كھ در آن بارگاه دور دست زیارتم كند، روز ق: فرمود (
مى رسم تااو را از ھولھاى آنجا نجات بخشم، یكى ھنگامى كھ نامھ عمل افراد بھ دست چپ یا راست داده مى شود، 

4[یكى بھ ھنگام عبوراز پل صراط، و سّوم نزد ترازوى اعمال ].  

و طھارت علیھم السالم  در خاتمھ آرزو داریم روزى بیاید كھ زندگى پرافتخار و سراسر شرف اھل بیت عصمت
براى ھمگان و بھ ویژه رھبران جامعھ اسالمى نمونھ قرار گرفتھ، و اّمت اسالمى با شناخت رھبران الھى و واقعى 
خود بھ پیروى از آنان گام برداشتھ و ھمھ باھم در پرتو اسالم و یك حكومت عظیم شامل بیش از یك ھزار میلیون 

زندگى مسالمت آمیز داشتھ باشیم، انشاءهللا و ما ذلك على هللا بعزیزمسلمان برادرانھ در كنار یكدیگر  .  

 

صفحھ از ھمین مؤلف محترم كھ راجع بھ ادعیھ مختلف و ) 800(كتابى است مفصل بیش از : ـ الدعاء والزیارة [1]
مترجم. (زیارت معصومین و اولیاى دین علیھم السالم نگاشتھ شده است ).  

ستدفن بضعفھ منى بارض خراسان ال ) ص(قال رسول هللا : ق عن آبائھ علیھم السالم قالـ عن االمام الصاد [2]
  .یزورھا مؤمن االّ اوجب هللا عز وجل لھ الجنة و حرم جسده على النار

ان ابنى علیّا مقتول بالّسم ظلما و مدفون الى جانب ھارون بطوس من زاره كمن زار ): ع(ـ قال موسى بن جعفر  [3]
ص( رسول هللا ).  

من زارني على بعد داري اتیتھ یوم القیامھ في ثالثة مواطن حتى اخلّصھ من اھوالھا اذا ): ع(ـ قال الرضا  [4]
  .تطایرت الكتب یمینا و شماال، و عند الصراط و عند المیزان

 


