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بهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قال  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد عالقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم    كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل          شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از       

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 پيشگفتار
 به نام هستى بخش جهان آفرين

شكر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، كه ما را از امت مرحومه قرار داد و بـه صـراط مسـتقيم ، واليـت                        
 .ن ابى طالب و اوالد معصومش عليهم السالم هدايت نمودموالى مّتقيان ، اميرمؤ منان ، على اب

بهترين تحيت و درود بر روان پاك پيامبر عالى قدر اسالم ، و بر اهل بيـت عصـمت و طهـارت ، مخصوصـا          
 .هشتمين خليفه بر حقّش حضرت ابوالحسن ، امام على بن موسى الرّضا عليه السالم 

 .بيت رسالت ، كه در حقيقت دشمنان خدا و قرآن هستندو لعن و نفرين بر دشمنان و مخالفان اهل 
نوشتارى كه در اختيار شما خواننده محترم قرار دارد، برگرفتـه شـده اسـت از زنـدگى سراسـر آموزنـده ،                       

 .هشتمين ستاره فروزنده و پيشواى بشريت ، حجت خدا، براى هدايت بندگان 
من حديث لوح حضرت فاطمه زهراء عليها السـالم  آن شخصيت برگزيده و ممتازى كه خداوند متعال در ض     

 :فرموده است 
هركس هشتمين امام و خليفه را تكذيب نمايد مانند كسى است كه تمام اءولياء مرا تكـذيب كـرده باشـد،                 
بعد از حضرت موسى كاظم ، فرزندش على امام رضا عليه السالم نگهدارنده دين من خواهـد بـود، قاتـل او                  

 .اه مى باشدشخصى پليد و خودخو
خداوند متعال نـام او را      : و جد بزرگوارش حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله ضمن حديثى ، طوالنى فرمود              

))برگزيد و در ميان تمام خاليق راضى و رضا خواند؛ و او را شفيع شيعيان قرار داد كه در روز قيامت )) على
 .به وسيله او نجات يابند و رستگار گردند

سيه ، روايات بسيارى در منقبت و عظمت آن دليرمرد ايمان و تقوا، با سندهاى مختلـف ، در                   و احاديث قد  
 .كتاب هاى متعدد وارد شده است 

و اين مختصر ذره اى از قطره اقيانوس بى كران وجود جامع و كامل آن امام همام مى باشد، كه برگزيده و                      
عقيدتى ، سياسى ، فرهنگى ، اقتصـادى ،         : مختلف  ، در جهت هاى     )1(گلچينى است از ده ها كتاب معتبر      

 ... .اجتماعى ، اخالقى ، تربيتى و 
 .باشد كه اين ذره دلنشين و لذّت بخش مورد استفاده و إ فاده عموم خصوصا جوانان عزيز قرار گيرد

نْ لَـه علَـي            ِليومٍ اليْنَفع مالٌ و البُنون إِالّ منْ اءَتى الّله ِبَقلْبٍ         ((و ذخيره اى باشد      لِمـ و يِلوالِـد ليم لـي وس 
 .انشاء الّله تعالى )) حقّ

 مؤ لّف
 خالصه حاالت دهمين معصوم ، هشتمين اختر امامت

، يـك سـال پـس از        )2( هجـرى قمـرى      148 ذى القعدة ، سـال       11آن حضرت روز پنج شنبه يا جمعه ،         
نوره ديده به جهان گشود؛ و با ظهـور نـور طلعـتش    شهادت امام جعفر صادق عليه السالم در شهر مدينه م     

 .جهانى را روشنائى بخشيد
 )3.(على، صلوات الّله و سالمه عليه : نام 

 ... .ابوالحسن ثانى ، ابوعلى و: كنيه 
رضا، صابر، زكى، وفى، ولى، رضى، ضامن ، غريب ، نورالهدى ، سراج الّله ، غيظ المحدثين ، غيـاث      : اءلقاب  

 ... .تغيثين والمس
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 .امام موسى كاظم ، باب الحوائج إ لى الّله عليه السالم : پدر
 .نجمه بوده است : شقراء، معروف به خيزران ، ام البنين ، و بعضى گفته اند: مادر

 :حضرت داراى سه انگشتر بود، كه نقش هر كدام به ترتيب عبارتند از: نقش انگشتر
))الّله بىسا((، )) ح ةَ إ الّ بِالّلهِما شاءال ُقو و لّله (( ،))الّله لييو. (( 

 .مورخين ، دو نفر را به نام محمد بن فرات و محمد بن راشد به عنوان دربان حضرت گفته اند: دربان 
 هجرى قمرى ، پس از شهادت پدر مظلومش 183 رجب ، سال 25بنابر مشهور، روز جمعه ،   : مدت امامت   

 بـه طـول   206 يـا  203ليت رهبرى و امامت جامعه اسالمى را به عهده گرفت ، كه تا سـال   بالفاصله مسئو 
 .انجاميد

 . هجرى قمرى حضرت توسط ماءمون به خراسان احضار گرديد200و در سال 
 . سال بين مورخين اختالف است 57 تا 49در طول عمر آن حضرت بين : مدت عمر

زيستى با پدر بزرگوارش ؛ و نيز در مدت حيات پس از پدرش اختالف و بر همين مبنا در مقدار و مدت هم 
 سال و دو ماه در زمان حيات پـدر بزرگـوارش زنـدگى              29مى باشد، گرچه برخى گفته اند كه آن حضرت          

 .نموده است 
در علّت آمدن امام رضا عليه السالم به خراسان ، نيز بين مورخين اختالف است ؛ ولى مى توان از مجمـوع           

 :گفته ها، اين گونه استفاده نمود
چون هارون الرّشيد به هالكت رسيد، بغداد و حوالى آن در اختيار فرزندش امين ، و خراسان با حـوالى آن                     

 .تحت حكومت ديگر فرزندش ماءمون قرار گرفت 
 .پس از گذشت مدتى كوتاه ، بين دو اين برادر اختالف و جنگ ، رونق گرفت و امين كشته شد

ن بين ، ماءمون نيز جهت استحكام قدرت خود چنان ابراز داشت كه از عالقه مندان خاندان على بـن                    در اي 
 .ابى طالب و سادات بنى الزّهراء مى باشد

 هجرى نامه اى به استاندار خود در شهر مدينه منوره فرستاد، تا حضرت على بـن                 200بنابر اين ، در سال      
بـه خراسـان   ) به گونه اى كه از غير مسير شهر قـم باشـد     (راه بصره اهواز،    موسى الرّضا عليهما السالم را از       

 .منتقل گردانند
هنگامى كه امام رضا عليه السالم به شهر مرْو رسيد، ماءمون عباسى به حضرتش پيشنهاد بيعت و خالفـت                   

 .را داد
عباس آگاه و آشنا بـود،      ولى حضرت چون كامالً نسبت به افكار و دسيسه هاى ماءمون و ديگر خلفاء بنى ال               

 .پيشنهاد خالفت را از طرف ماءمون نپذيرفت 
و ماءمون دو ماه به طور مرتّب ، با نيرنگ ها و شيوه هاى گوناگونى اصرار مى ورزيد كـه شـايد امـام عليـه           
السالم بپذيرد؛ ولى چون از طريقى در رسيدن به هدف خويش موفّق نگرديد، در نهايت ، حضرت را تهديد                   

 .تل كردبه ق
بر همين اساس امام عليه السالم مجبور گرديد كه واليتعهدى را تحت شرائطى بپذيرد، كه روز پنج شنبه ،       

 بيعت انجام گرفت ، مشروط بر آن كه حضـرت در هـيچ كـارى از         201پنجم ماه مبارك رمضان ، در سال        
 .امور حكومت دخالت ننمايد
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ر جهت حكومت خـود را ثابـت و اسـتوار يافـت ، شخصـا                پس از آن كه ماءمون به هدف خود رسيد و از ه           
تصميم قتل حضرت رضاعليه السالم را گرفت و به وسيله انگور زهرآلود، آن امام مظلوم و غريب را مسموم                   

 .و شهيد كرد
 يـا  203نويسان ، حضرت روز جمعه يا دوشنبه ، آخر ماه صـفر، در سـال           بنابر مشهور بين تاريخ     : شهادت  

به وسيله زهر مسموم شده و در سناباد خراسان شهيد گرديد؛ و به عالم بقاء رحلت ) 4(ى  هجرى قمر206
 .نمود

 .و جسد مطهر و مقدس آن حضرت در منزل حميد بن قحطبه ، كنار قبر هارون الرّشيد دفن گرديد
ويش امامت حضرت ، هم زمان با حكومت هارون الرّشيد، فرزندش امين ، عمـ             : خلفاء هم عصر آن حضرت      

 .ابراهيم ، دومين فرزندش محمد، سومين فرزندش عبدالّله ملقّب به ماءمون عباسى مصاددف گرديد
عده اى گفته اند حضرت داراى پنج پسر و يك دختر به نام فاطمه بوده است ؛ ولـى اكثـر                     : تعداد فرزندان   

م محمد جواد عليه السالم نداشته مورخين بر اين عقيده اند كه حضرت بيش از يك پسر به نام ابوجعفر، اما
 .است 

هل اءتى علَـى اال     ((شش ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، ده مرتبه               : نماز آن حضرت    
 )5.(خوانده مى شود)) نْسانِ حينٌ مِنَ الدهرِ َلم يكُنْ َشيئا مذُْكورا

ليها السالم گفته مى شـود؛ و سـپس حـوائج و    و بعد از آخرين سالم نماز، تسبيحات حضرت فاطمه زهراءع         
خواسته هاى مشروعه خويش را از درگاه خداوند متعال مسئلت مى نمايد كـه انشـاء اللّـه تعـالى بـرآورده                      

 .خواهد شد
 مدح هشتمين اختر فروزنده امامت

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

  ، اى داور هفتاد و دو ملّتچه ثنا گويمت
 كه ثنا خوانده خدايت ، تو چه محتاج ثنائى

 اين رواق تو و صحن و حرَمت ، همچو بهشت است
 روضه ات ، جنّت فردوس و مسمى به رضائى
 آه ، از آن دم كه ز سوز جگر و حال پريشان
 ناله ات گشت بلند، آه تقى جان به كجائى

 ه خراساناى شه يثرب و بطحا، تو غريبى ب
 سرور جمله غريبان و معين الّضعفائى
 اغنيا مّكه روند و فقرا سوى تو آيند

 جان به قربان تو اى شاه كه حج فقرائى
 بيا كه مظهر آيات كبريا اينجاست

 بيا كه تربت سلطان دين ، رضا اينجاست
 بيا كه گلبن گلزار موسى جعفر

 بيا كه ميوه بستان مصطفى اينجاست
 ليم طوس ، شمس شموسبيا كه خسرو اق
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 بيا كه وارث ديهيم مرتضا اينجاست
 شهنشهى كه به چشمان ، غبار درگاهش
 كنند حور و ماليك ، چو توتيا اينجاست

 اگر كليد در رحمت خدا جوئى
 بيا كليد در رحمت خدا اينجاست

 در مدينه علم و كمال و زهد و ادب
 در خزينه بخشايش و عطا اينجاست

 بخواه حاجت خويشز قبله گاه سالطين 
 شهى كه حاجت مسكين كند روا اينجاست

 قدم ز صدق و ارادت در اين حرم بگذار
 كه مهد عصمت و ناموس كبريا اينجاست

 بيا كه منبع فيض و عنايت ازلى
 بيا كه مطلع و الشّمس و و الّضحى اينجاست

 امام ثامن و ضامن ، رضا كه بر حرمش
 تنهاده اند شهان ، روى إ لتجا اينجاس
 به خضر كز پى آب بقاست سرگردان

 )6(دهيد مژده كه سرچشمه بقا اينجاست 
 طليعه نور هدايت

طبق آنچه مورخان و محدثان در كتاب هاى خود ذكر كرده اند و نيز روايات كّلى بر تاءييـد آن وارد شـده                    
 :است 

 اى باشرافت و از زنان بافضيلت ؛ مادر حضرت ابوالحسن ، امام على بن موسى الرّضا عليه السالم ، از خانواده
 .و نيز از جهت عقل و دين در بين زنان هم زمان خود مشهور بوده است 

اين بانوى بزرگوار، نسبت به فرائض الهى ، حّتى تمامى مستحبات را انجام و مكروهـات را حتّـى اال مكـان                      
 .ترك مى نمود؛ و به طور دائم مشغول ذكر و تسبيح خداوند متعال مى بود

از همان موقعى كه إ نعقاد نطفه حجت خداوند سبحان ، فرزندم حضرت علـى  : اين مادر نمونه حكايت كند    
بن موسى الرّضا عليهما السالم را در خود احساس كردم ، حالت معنويت و عشق به خداوند در من فزونـى                     

 .يافت و هيچ گاه احساس سنگينى و سختى در خود نداشتم 
 .اى تنهائى ، اءنيس و مونس من بودفرزندم ، در وقت ه

در هنگام خواب ، صداى تسبيح و تحميد و تهليل را به خوبى از درون خود مى شنيدم و متوجه مى شدم                      
 .كه طفل درون شكم من مشغول گفتن ذكر و تسبيح پروردگار متعال خويش مى باشد

جود نهاد، دست هاى خويش را بر زمـين   و همين كه اين نور الهى طلوع كرد و در اين عاَلم ، پا به عرصه و                
گذاشت و سر به سمت آسمان بلند نمود و لب هاى خود را به حركت درآورد و ضمن مناجات بـا خداونـد،            

 .شهادتين را بر زبان مبارك خود جارى كرد
 .و چون پدرش ، امام موسى كاظم عليه السالم در آن لحظات وارد شد، بر من تبريك و تهنيت فرمود
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زاد عزيز را تحويل پدر دادم و حضرت در گوش راست نوزاد، اذان و در گوش چپ او اقامه گفت ؛ و سپس نو
 )7.(سپس مقدار مختصرى ، آب فرات در كام او ريخت 

 آشنائى به تمام لغت ها و زبان ها
 :مرحوم شيخ صدوق ، شيخ حرّعاملى و ديگر بزرگان به نقل از اباصلت هروى حكايت كنند

ن ، امام على بن موسى الرّضا عليه السالم به تمام زبان ها و لغات ، آشنا و مسلّط بود؛ و بـا                    حضرت ابوالحس 
 .مردم با زبان محّلى خودشان صحبت مى نمود

و بلكه حضرت در لهجه و تلفّظ كلمات ، از خود مردم فصيح تر سخن مى فرمود، تا جائى كه مورد حيـرت     
 .فت و تعجب همه اقشار و افراد قرار مى گر

شما چگونه بـه همـه زبـان هـا و       ! ياابن رسول الّله    : يك از روزها به آن حضرت عرض كردم         : اباصلت گويد 
 لغت ها آشنا شده اى ؛ و اين چنين ساده ، مكالمه مى نمائى ؟

من حجت و خليفه خداوند متعال هستم و پروردگار حكـيم كسـى را              ! اى اباصلت   : امام عليه السالم فرمود   
اهد بر بندگان خود حجت و راهنما قرار دهد، او را به تمام زبان ها و اصطالحات آشنا و آگاه مى       كه مى خو  

سازد، كه زبان عموم افراد را بفهمد و با آن ها سخن گويد؛ و بندگان خدا بتوانند به راحتى با امام خـويش                       
 .سخن گويند

، امـام علىعليـه السـالم را نشـنيده اى كـه             آيا فرمايش اميرالمؤ منين     : سپس امام رضا عليه السالم افزود     
 . فصل الخطاب عنايت شده است - عصمت و طهارت -بر ما اهل بيت : فرمود

فصل الخطاب يعنى ؛ معرفت و آشنائى به تمام زبان هـا و اصـطالحات مـردم ؛ و        : و بعد از آن ، اظهار نمود      
 )8.(بلكه عموم خاليق در هر كجا و از هر نژادى كه باشند

  همچون دريا و علومش قطرات آنامام
 :مرحوم عالّمه مجلسى و برخى ديگر از بزرگان آورده اند

 :يكى از اصحاب حضرت على بن موسى الرّضا عليه السالم به نام على بن ابى حمزه بطائنى حكايت كند
 .روزى در محضر مبارك آن حضرت بودم ، كه تعداد سى نفر غالم حبشى در آن مجلس وارد شدند

س از ورود، يكى از ايشان به زبان و لهجه حبشى با امام رضاعليه السالم سخن گفت و حضرت نيز به زبان پ
 .حبشى و لهجه محّلى خودشان پاسخ او را بيان نمود و لحظاتى با يكديگر به همين زبان سخن گفتند

فرمود؛ و سـپس همگـى    به آن غالم عطا نمود و مطلبى را نيز به او      - درهم   -آن گاه حضرت مقدارى پول      
 .آن ها حركت كردند و از مجلس خارج شدند

فدايت گردم ، مثل اين كه با اين غـالم          ! ياابن رسول الّله    : من با حالت تعجب به آن حضرت عرضه داشتم          
 !به زبان حبشى و لهجه محّلى صحبت مى فرمودى ؟

 او را به چه چيزى امر نمودى ؟
 را در بين تمام همراهانش ، عاقل و با شخصيت ديدم ، لذا او را برگزيدم و آن غالم : امام عليه السالم فرمود   

ضمن تذّكراتى ، به او توصيه كردم تا كارها و برنامه هاى ساير غالمان و دوستان خود را بر عهده گيرد و در 
 .حقّ آن ها رسيدگى كند؛ و نيز هر ماه مقدار سى درهم به هر كدام از ايشان بپردازد

 .ز نصايح مرا پذيرفت ؛ و مقدار دراهمى به او دادم تا بين دوستانش طبق توصيه تقسيم نمايدو او ني
آيا از گفتار و برخورد من بـا        : سپس حضرت مرا مخاطب قرار داد و فرمود       : على بن ابى حمزه بطائنى افزود     

 !اين غالمان و بندگان خدا تعجب كرده اى ؟
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تعجب نكن ؛ براى اين كه منزلت و موقعيت امام ،           : اظهار داشت   و آن گاه حضرت به دنبال سؤ ال خويش          
 .باالتر و مهمتر از آن است كه تو و امثال تو فكر مى كنى 

آنچه را كه در اين مجلس مشاهده كردى ، همانند قطره اى است در منقار پرنـده اى كـه از                     : سپس فرمود 
 .آب دريا برگرفته باشد

 !ريا، در كم و يا زياد شدن آب دريا تاءثيرى دارد؟آيا برداشتن يك قطره از آب د
توجه داشته باش كه همانـا امـام و علـوم او، همچـون دريـاى بـى                  : بعد از آن ، امام رضا عليه السالم افزود        

منتهائى است كه پايان ناپذير باشد و درون آن مملو از انواع موجودات و جواهرات گوناگون خواهـد بـود، و              
 .ره اى از آب آن را بردارد، چيزى از آب آن كم نخواهد شدچون پرنده اى قط

و همچنين امام ، علومش بى منتها است ؛ و هر كسى نمى تواند به تمام مراحل علمى و اّطالعات او دسـت   
 )9.(يابد

 تعيين اُجرت قبل از كار
 :مرحوم كلينى به نقل از سليمان بن جعفر حكايت كند

 امام على بن موسى الرّضا عليهما السالم جهـت انجـام كـارى از منـزل                 روزى به همراه حضرت ابوالحسن ،     
 .بيرون رفته بوديم 

امشب همراه مـن    : پس از پايان آن كار، هنگامى كه خواستم به منزل خود مراجعت نمايم ، حضرت فرمود               
 .بيا تا به منزل ما برويم و شب را ميهمان ما باش 

پـذيرفتم ، وقتـى خواسـتيم وارد منـزل شـويم ، يكـى ديگـر از              من نيز دعوت حضرت رضا عليه السالم را         
 .اصحاب به نام معتّب نيز همراه ما آمد

همين كه داخل منزل رفتيم ، متوجه شديم كه غالمان حضرت مشـغول سـاختن جايگـاهى آغـول بـراى                     
دست ديگـران  حيوانات هستند و در بين آن ها مردى سياه چهره ، به عنوان كارگر گِل تهيه مى كند و به                 

 .مى دهد
 اين شخص كيست ؟: امام رضا عليه السالم سؤ ال نمود

 .اين شخص ما را كمك مى كند؛ و ما نيز آخر كار چيزى به او مى دهيم : جواب دادند
 آيا براى او معين كرده ايد، كه مزدش چقدر باشد؟: حضرت فرمود

 .ارد و راضى است خير، هر چه به او بدهيم ، قبول د: در پاسخ به حضرت گفتند
 .حضرت با شنيدن اين پاسخ ، بسيار عصبانى و خشمناك گرديد و خواست با آن ها برخورد نمايد

 !چرا ناراحت شُديد، چرا اين چنين برخورد مى كنى ؟! ياابن رسول الّله : من جلو رفتم و عرض كردم 
اين چنين عمله و كارگر نياورند، مگـر آن  چندين مرتبه به آن ها تذّكر داده ام كه         : امام عليه السالم فرمود   

 .كه قبل از شروع به كار، با او تعيين اُجرت نمايند
چنانچه با كارگر قبل از شروع كار تعيين اجرت نكنى ، اگر چه چند برابر مزدش : پس از آن ، حضرت افزود

 .را هم به او بدهى ، باز هم ناراضى است و ممكن است خود را طلبكار بداند
نانچه با او تعيين اجرت شد، وقتى مزد خود را بگيرد، تشكّر مى كند از اين كـه تمـام مـزد خـود را            ولى چ 

بدون كم و كاستى گرفته ؛ و اگر مختصرى هم بر مزدش اضافه كنى آن را محبت و لطف مى دانـد و ايـن               
 )10.(محبت را هرگز فراموش نمى كند

 روش برخورد با مردم
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 :ه تعالى عليه در كتاب رجال خود آورده است مرحوم شيخ طوسى رضوان الّل
در يكى از روزها، عده اى از دوستان امام رضا عليه السالم در منزل آن حضرت گـرد يكـديگر جمـع شـده                 
بودند و يونس بن عبدالرّحمن نيز كه از افراد مورد اعتماد حضرت و از شخصيت هاى ارزنده بود، در جمـع                     

 .ايشان حضور داشت 
 . آنان مشغول صحبت و مذاكره بودند، ناگهان گروهى از اهالى بصره اجازه ورود خواستندهنگامى كه

داخل فالن اتاق برو و مواظب باش هـيچ گونـه عكـس العملـى از خـود      : امام عليه السالم ، به يونس فرمود  
 .نشان ندهى ؛ مگر آن كه به تو اجازه داده شود

 .د و بر عليه يونس ، به سخن چينى و ناسزاگوئى آغاز كردندآن گاه اجازه فرمود و اهالى بصره وارد شدن
و در اين بين حضرت رضا عليه السالم سر مبارك خود را پائين انداخته بود و هيچ سخنى نمـى فرمـود؛ و                       

 .نيز عكس العملى ننمود تا آن كه بلند شدند و ضمن خداحافظى از نزد حضرت خارج گشتند
 .ا يونس از اتاق بيرون آيدبعد از آن ، حضرت اجازه فرمود ت

 :يونس با حالتى غمگين و چشمى گريان وارد شد و حضرت را مخاطب قرار داد و اظهار داشت 
من فدايت گردم ، با چنين افرادى من معاشرت دارم ، در حالى كه نمى دانسـتم دربـاره                   ! ياابن رسول الّله    

 .دمن چنين خواهند گفت ؛ و چنين نسبت هائى را به من مى دهن
! اى يـونس    : امام رضا عليه السالم با مالطفت ، يونس بن عبدالرّحمان را مـورد خطـاب قـرار داد و فرمـود                    

غمگين مباش ، مردم هر چه مى خواهند بگويند، اين گونه مسائل و صحبت ها اهميتى ندارد، زمـانى كـه                     
 .دامام تو، از تو راضى و خوشنود باشد هيچ جاى نگرانى و ناراحتى وچود ندار

 
سعى كن ، هميشه با مردم به مقدار كمال و معرفت آن ها سخن بگوئى و معارف الهى را بـراى            ! اى يونس   

 .آن ها بيان نمائى 
 .و از طرح و بيان آن مطالب و مسائلى كه نمى فهمند و درك نمى كنند، خوددارى كن 

بگويند كه سـنگ يـا كلـوخى در    هنگامى كه تو در گرانبهائى را در دست خويش دارى و مردم  ! اى يونس   
دست تو است ؛ و يا آن كه سنگى در دست تو باشد و مـردم بگوينـد كـه در گرانبهـائى در دسـت دارى ،                            

 چنين گفتارى چه تاءثيرى در اعتقادات و افكار تو خواهد داشت ؟
 !و آيا از چنين افكار و گفتار مردم ، سود و يا زيانى بر تو وارد مى شود؟

 .خير، سخنان ايشان هيچ اهميتى برايم ندارد: يشات حضرت آرامش يافت و اظهار داشت يونس با فرما
 :امام رضا عليه السالم مجددا او را مخاطب قرار داد و فرمود

اى يونس ، بنابر اين چنانچه راه صحيح را شناخته ، همچنين حقيقت را درك كرده باشى ؛ و نيز امامت از                  
 و گفتار مردم در روحيه ، اعتقادات و افكار تو كمترين تاثيرى داشته باشد؛ مردم  تو راضى باشد، نبايد افكار    

 )11.(هر چه مى خواهند، بگويند
 !اگر توبه نمايند، نجات ياند؟

 :در بعضى از روايات آمده است 
بعضـى از شـيعيان و   : روزى يكى از منافقين به حضرت ابوالحسن ، امام رضا عليـه السـالم عرضـه داشـت                 

 !مى نوشند؟) شراب مست كننده (تان شما خمر دوس
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سپاس خداوند حكيم را، كه آن ها در هر حالتى كـه باشـند، هـدايت شـده ؛ و در                   : امام عليه السالم فرمود   
 .اعتقادات صحيح خود ثابت و مستقيم مى باشند

ضـى از   بع: سپس يكى ديگر از همان منافقين كه در مجلس حضور داشت ، بـه امـام عليـه السـالم گفـت                       
 !شيعيان و دوستان شما نبيذ مى نوشند؟

 .بعضى از اصحاب رسول الّله صلى اهللا عليه و آله نيز چنين بودند: حضرت فرمود
 .منظورم از نبيذ، آب عسل نيست ؛ بلكه منظورم شراب مست كننده است : منافق گفت 

خداوند كريم تر از آن : ودناگاه حضرت با شنيدن اين سخن ، عرق بر چهره مبارك حضرت ظاهر شد و فرم           
است كه در قلب بنده مؤ من عالقه به خمر و محبت ما اهل بيت رسالت را كنـار هـم قـرار دهـد و هرگـز                            

 .چنين نخواهد بود
 :سپس حضرت لحظه اى سكوت نمود؛ و آن گاه اظهار داشت 

د، در روز قيامـت  اگر كسى چنين كند؛ و نسبت به آن عالقه نداشته باشد و از كرده خويش پشـيمان گـرد       
مواجه خواهد شد با پروردگارى مهربان و دلسوز، با پيغمبرى عطوف و دل رحم ، با امام و رهبرى كه كنـار    

 .حوض كوثر مى باشد؛ و ديگر بزرگانى كه براى شفاعت و نجات او آمده اند
 )12.(وليكن تو و امثال تو در عذاب دردناك و سوزانِ برهوت گرفتار خواهيد بود

 رآن يا انديشه در آنختم ق
 :مرحوم شسخ صدوق ، طبرسى و ديگر بزرگان به نقل از ابراهيم بن عباس حكايت كنند

در طول مدتى كه در محضر مبارك امام على بن موسى الرّضا عليه السـالم بـودم و در محافـل و مجـالس                        
ائل دين و امور مختلف گوناگون ، همراه با آن حضرت شركت داشتم ، هرگز نديدم سخنى و مطلبى در مس         

 .از آن حضرت سؤ ال شود؛ مگر آن كه بهتر و شيواتر از همه پاسخ مى فرمود
و در همه علوم و فنون به طور كامل آگاه و آشنا بود؛ و نيز جوابى را كه بيان مى نمود در حد عـالى قـانع                            

 .كننده بود؛ و كسى را نيافتم كه از او آشناتر باشد
فرصت مناسبى به شيوه هاى مختلفى ، سعى داشت تا آن حضرت را مورد سـؤ ال      همچنين ماءمون در هر     

و آزمايش قرار بدهد؛ ولى امام عليه السالم در هيچ موردى درمانده نگشت ؛ و بلكه در هر رابطه اى كـه از                       
 .آن حضرت سؤ ال مى شد، به نحو صحيح و كامل پاسخ ، بيان مى فرمود

 .ئى كه حضرت بيان مى فرمود، برگرفته شده از آيات شريفه قرآن بودو معموال مطالب و جواب سؤ ال ها
 :آن حضرت قرآن را هر سه روز يك مرتبه ختم مى كرد؛ و مى فرمود

 .اگر بخواهم ، مى توانم قرآن را كمتر از اين مدت هم ختم كنم و تالوت نمايم 
ه آن تاءمل مى كنم و مى انديشم ، كه وليكن من به هر آيه اى از آيات شريفه قرآن كه مرور مى كنم دربار

پيرامون چه موضوعى مى باشد، در چه رابطه يا حادثه اى سخن به ميان آورده است ؛ و در چه زمانى فرود 
 .آمده است 

و هرگز بدون تدبر و تاءمل در آيات شريفه ، از آن ها رد نمى شوم ، به همين جهت است كه مدت سه روز      
 )13.( را تالوت و ختم كنم طول مى كشد تا قرآن

 قيامت و پرسش از مهم ترين نعمت ها
 :مرحوم شيخ صدوق به نقل از حاكم بيهقى حكايت كند
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در : روزى حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم در جمع عده اى نشسته بود، ضمن فرمايشاتى فرمود
 .دنيا هيچ نعمت واقعى و حقيقى وجود ندارد

لتسئلنّ يومئـذٍ   ((پس اين آيه شريفه قرآن      ! ياابن رسول الّله    : ن حاضر در مجلس گفتند    بعضى از دانشمندا  
 كه مقصود آب سرد و گوارا مى باشد، را چه مى گوئى ؟) 14))(عن الّنعيم 

منظور طعام : شما اين چنين تفسير كرده ايد؛ و عده اى ديگرتان گفته اند  : حضرت با آواى بلند اظهار نمود     
 .و نيز عده اى ديگر، خواب راحت و آرام بخش تعبير كرده اندلذيذ است ؛ 

: به درستى كه پدرم از پدرش ، امام جعفر صادق عليـه السـالم روايـت فرمـوده اسـت كـه                    : و سپس افزود  
 قرار داده است ، همه به عنوان تفضّـل و لطـف بـوده       خداوند متعال نعمت هائى را كه در اختيار بندگانش          

 .فاده و بهره قرار دهنداست تا مورد است
و خداى رحمان اصل آن نعمت ها را مورد سؤ ال و بازجوئى قرار نمى دهد و منّت هم برايشان نمى گذارد،          

 .چون منّت نهادن در مقابل لطف و محبت ، زشت و ناپسند است 
ّله عليهم اسـت كـه   بنابر اين ، منظور از آيه شريفه قرآن ، محبت و واليت ما اهل بيت رسول الّله صلوات ال           

خداوند متعال در روز محشر، پس از سؤ ال پيرامون توحيد و يكتاپرستى ؛ و پس از سؤ ال از نبوت پيغمبر                     
 .اسالم ، از واليت ما ائمه ، نيز سؤ ال خواهد كرد

ره و چنانچه انسان از عهده پاسخ آن برآيد و درمانده نگردد، وارد بهشت گشته و از نعمت هاى جاويد آن به
 .مى برد، كه زايل و فاسدشدنى نخواهد بود

پدرم از پدران بزرگوارش عليهم السالم حكايت فرمود، كـه رسـول خـدا      : سپس امام رضا عليه السالم افزود     
 :صلى اهللا عليه و آله خطاب به على بن ابى طالب عليه السالم فرمود

 لين چيزى كه پس از مرگ از انسان سؤ ال مى شود،             ! اى علىت و         اويگانگى خداوند سبحان ، سـپس نبـو
رسالت من ؛ و آن گاه از واليت و امامت تو و ديگر ائمه خواهد بود، با كيفيتى كه خداونـد متعـال مقـرّر و                          

 .تعيين نموده است 
پس اگر انسان ، صحيح و كامل اقرار كند و پاسخ دهـد، وارد بهشـت جاويـد گشـته و از نعمـت هـاى بـى            

 )15.(ى گرددمنتهايش بهره مند م
 اسلحه مسموم در توبره

 :مرحوم راوندى به نقل از محمد بن زيد رزامى حكايت كند
 كه درون   -روزى در خدمت حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم بودم ، كه شخصى از گروه خوارج                  

 . وارد شد-توبره و خورجين خود نوعى سالح مسموم نهاده و مخفى كرده بود 
او گمان كرده است ، كه چون فرزند رسـول اللّـه اسـت ، مـى توانـد       : وستان خود گفته بود   آن شخص به د   

وليعهدى طاغوت زمان را بپذيرد، مى روم و از او سؤ الى مى پرسم ، چنانچه جواب صحيحى نداد، او را بـا                       
 .اين سالح نابود مى سازم 

 . را مطرح كردپس چون در محضر مبارك امام رضا عليه السالم نشست ، سؤ ال خود
 سؤ الت را به يك شرط پاسخ مى گويم ؟: حضرت فرمود
 به چه شرطى مى خواهى جواب مرا بدهى ؟: منافق گفت 

چنانچه جواب صحيحى دريافت كردى و قانع و راضى شدى ، آنچه در توبره خـود                : امام عليه السالم فرمود   
 .پنهان كرده اى ، درآورى و آن را بشكنى و دور بيندازى 
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 شخص منافق با شنيدن چنين سخن و مشاهده چنين برخوردى متحير شد و آنچه در توبره نهاده بود،                  آن
با اين كه مى دانـى مـاءمون طـاغى و           ! ياابن رسول الّله    : بيرون آورد و شكست ؛ و بعد از آن اظهار داشت            

 ! آن ها كافر هستند؟ظالم است ، چرا داخل در امور او شدى و واليتعهدى او را پذيرفتى ، با اين كه
 آيا كفر اين ها بدتر است ، يا كفر پادشاه مصر و درباريانش ؟: امام رضا عليه السالم فرمود

 آيا اين ها به ظاهر مسلمان نيستند و معتقد به وحدانيت خدا نمى باشند؟
 از پادشـاه    حضرت يوسف عليه السالم با اين كه پيغمبر و پسر پيغمبر و نـوه پيغمبـر بـود،                 : و سپس فرمود  

مصر تقاضا كرد تا وزير دارائى و خزينه دار اموال و ديگر امور مملكت مصر گردد و حتّـى در جـاى فرعـون        
 .مى نشست ، در حالى كه مى دانست او كافر محض مى باشد

و من نيز يكى از فرزندان رسول الّله صلى اهللا عليه و آلـه هسـتم و تقاضـاى دخالـت در امـور حكومـت را                           
 بلكه آنان مرا بر چنين امرى مجبور كردند و به ناچار و بدون رضايت قلبـى در چنـين مـوقعيتى                      نداشتم ؛ 

 .قرار گرفتم 
 )16.(آن شخص جواب حضرت را پسنديد و تشّكر و قدردانى كرد؛ و از گمان باطل خود بازگشت 

 تقديم هدايا به شاعر اهل بيت
 :اباصلت هروى حكايت كند

 در شهر مرْو به محضـر مبـارك امـام    - بيت عصمت و طهارت عليهم السالم       روزى دعبل خزاعى شاعر اهل    
قصـيده اى در شـاءن و      ! ياابن رسول الّله    : على بن موسى الرّضا عليهما السالم شرفياب شد و اظهار داشت            

 عظمت شما اهل بيت ، سروده ام و عالقه مندم آن را در محضر شما بخوانم ؟
 .خوان ب: امام عليه السالم فرمود

 )17:(پس دعبل خزاعى قصيده خود را در حضور مبارك حضرت آغاز كرد؛ و چون به اين شعر رسيد
مى بينم كه حقوق و شئون اهل بيت در بين غير صاحبانش تقسيم گشته ، و دست ايشان از تمامى حقوق   

 .، قطع و خالى گشته است 
حقيقـت را   ! راست گفتى ، اى خزاعى      :  فرمود امام عليه السالم شروع به گريستن نمود؛ و پس از لحظه اى           

 .بيان كرده اى 
 :و چون دعبل ، اين شعر را سرود

هنگامى كه در تنگ دستى قرار گيرند و جهت احقاق حقّ خويش به غاصـبين مراجعـه نماينـد، آن هـا از                       
 .پرداخت هرگونه كمكى امتناع مى ورزند و ايشان دست خالى خواهند بود

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

 :و هنگامى كه اين شعر را خواند
همانا من در دنيا از روزگار آن وحشت داشته ام ؛ وليكن اميدوارم بعد از مرگ به جهت عالقه و محبت بـه                       

 .اءمنيت و آسايش قرار گيرم شما اهل بيت در 
 .خداوند متعال تو را از سختى ها و شدايد قيامت در اءمان دارد! اى دعبل : حضرت فرمود

 :و همين كه به اين شعر رسيد
و قبر نفس زكيه يعنى ؛ امام موسى كاظم عليه السالم در بغداد است ، خداوند متعال او را در عـالى تـرين                  

 .جاى داده است غرفه ها و مقامات اُخروى 
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 آيا مايلى دو قصيده هم من بسرايم و بر اشعارت افزوده شود؟: امام عليه السالم اظهار نمود
 !بلى ، ياابن رسول الّله : دعبل خزاعى عرضه داشت 

 :پس حضرت رضا عليه السالم چنين سرود
رونش را از زهر جفا     و قبر ديگرى در طوس خواهد بود، كه چه ظلم ها و مصيبت هائى را متحمل شده و د                  

 .به آتش كشيده اند كه تا روز محشر سوزان است 
و خداوند، حجت خود يعنى ؛ امام زمان عجل الّله تعالى فى فرجه الشّريف را مى فرستد و تمام ناراحتى ها                 

 .و اندوه ما اهل بيت را برطرف مى گرداند
 ! ، كه در طوس مدفون مى گردد؟اين قبر از چه كسى است: بعد از آن ، دعبل خزاعى سؤ ال كرد

ع شـيعيان و                  : حضرت در پاسخ فرمود    قبر خود من مى باشد، و طولى نخواهد كشيد كه طوس محـلّ تجمـ
 .زوار من گردد

پس هركس مرا در غريبى طوس با معرفت زيارت نمايد، آمرزيده شود و در قيامت با مـن محشـور خواهـد         
 .شد

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

اين پول ها را خرجى راه خـود قـرار          : سرور و مواليم فرمود   : دينار تحويل دعبل خزاعى داد و اظهار داشت         
 .بده 

اگر ممكـن  : ند، كه من براى پول نيامدم ؛ و دِرهم ها را برگرداند و گفت            به خدا سوگ  : دعبل عرضه داشت    
 است لباسى از لباس هاى حضرت به من داده شود،

پس چون خادم آن دراهم را خدمت امام عليه السالم برد؛ و حضرت همـان مقـدار پـول را بـا يـك لبـاس                         
 .مخصوص از لباس هاى خود را براى دعبل ارسال نمود

 به منزل خويش وارد شد، - ضمن جريانات مهمى كه در مسير راه برايش اّتفاق افتاد - دعبل پس از آن كه
كنيزى داشت كه بسيار مورد عالقه اش بود، چشمش نابينا گشته و تمام پزشكان از معالجـه و درمـان آن                     

كه به بركت آن عاجز و نااميد بودند، لذا مقدارى از آن لباس حضرت را بر صورت و چشم هاى كنير ماليد،                
 )18... .(بالفاصله كنيز، بينائى خود را باز يافت 

 : آورده اند- كه شخصاً حكايت كند -همچنين محدثين و مورخين به نقل از دعبل خزاعى 
روزى در خراسان به مجلس حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم وارد شدم ، پس از گذشت لحظـه                    

 :اى حضرت فرمود
 .شعرى براى ما بخوان ! اى دعبل 

 .و من هم اشعارى را كه خود، در منقبت اهل بيت رسول الّله عليهم السالم سروده بودم ، خواندم 
چون مقدارى از آن اشعار را خواندم ، حضرت بسيار گريست ؛ چندان كه حالت بيهوشى به حضرت دسـت                    

 من ديگر چيـزى نخوانـدم تـا آن كـه     ساكت باش ؛ و: داد و خادمى كه كنار حضرت بود، به من اشاره كرد     
 .حضرت به هوش آمد

 .اشعارت را تكرار كن : بار ديگر فرمود
و من نيز تكرار كردم ، مجددا حضرت در اثر گريه بسيار، حالت اوليه را پيدا نمود و من ساكت شدم ؛ و تـا             

 .سه مرتبه چنين گذشت ، تا آن كه در مرحله چهارم اشعارم را تا آخر خواندم 
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 .اءحسنت ، اءحسنت ، اءحسنت : و در پايان ، حضرت سه مرتبه فرمود
سپس امام رضا عليه السالم دستور فرمود كيسه اى كه در آن سه هزار درهم سّكه بود، به من داده شود و                      

 )19.(همچنين پارچه هاى گرانبهاى زيادى را نيز به من عطا نمود
 حفظ آبرو در سخاوت

 كـه يكـى از   -از بزرگان رضوان الّله تعالى عليهم به نقـل از يسـع بـن حمـزه     مرحوم كلينى و برخى ديگر    
 : حكايت نمايد-اصحاب حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم است 

روزى از روزها، در مجلس آن حضرت در جمع بسيارى از اقشار مختلف مردم حضور داشتم ، كه پيرامـون                    
 مى كردند و حضرت جواب يكايك آن هـا را بـه طـور كامـل و      مسائل حالل و حرام از آن حضرت پرسش       

 .فصيح بيان مى فرمود
در اين ميان ، شخصى بلند قامت وارد شد؛ و پس از اداء سالم ، حضرت را مخاطب قرار داد و اظهار داشت                       

: 
اهل بيت مى   من از دوستان شما و از عالقه مندان به پدران بزرگوار و عظيم الشّاءن شما                ! ياابن رسول الّله    

باشم ؛ و اكنون مسافر مّكه معظّمه هستم ، كه پول و آذوقه سفر خود را از دست داده ام ؛ و در حال حاضر   
 .چيزى برايم باقى نمانده است كه بتوانم به ديار و شهر خود بازگردم 

ه نيسـتم ،  چناچه مقدور باشد، مرا كمكى نما تا به ديار و وطن خود مراجعت نمايم ؛ و چون مستحقّ صدق           
هنگام رسيدن به منزل خود آنچه را كه به من لطف نمائيد، از طرف شما به فقراء، در راه خدا صـدقه مـى                        

 دهم ؟
بنشين ، خداوند مهربان ، تو را مورد رحمت خويش قرار دهد و سپس مشـغول صـحبت بـا     : حضرت فرمود 

 .اهل مجلس گشت و پاسخ مسئله هاى ايشان را بيان فرمود
مجلسِ بحث و سؤ ال و جواب به پايان رسيد و مردم حركت كـرده و رفتنـد، مـن و سـليمان                       هنگامى كه   

 .جعفرى و يكى دو نفر ديگر نزد حضرت باقى مانديم 
 اجازه مى دهيد به اندرون روم ؟: امام عليه السالم فرمود
 .قدوم شما مبارك باد، شما خود صاحب اجازه هستيد: سليمان جعفرى گفت 

ضرت از جاى خود برخاست و به داخل اتاقى رفت ؛ و پـس از آن كـه لحظـاتى گذشـت ، از                        بعد از آن ، ح    
 آن مسافر خراسانى كجاست ؟: پشت در صدا زد و فرمود
 .من اين جا هستم : شخص خراسانى گفت 

بيا، اين دويست درهم را بگيـر و آن         : حضرت دست مبارك خويش را از باالى درب اتاق دراز نمود و فرمود            
 .ك هزينه سفر خود گردان و الزم نيست كه آن را صدقه بدهى را كم

 .حال ، زود خارج شو، كه همديگر را نبينيم : پس از آن ، امام عليه السالم فرمود
چون مسافر خراسانى پول ها را گرفت ، خداحافظى كرد و سپس از منزل حضرت بيرون رفت ، امـام عليـه     

 .ا نشست السالم از آن اتاق بيرون آمد و كنار م
جان ما فدايت باد، چرا چنـين كـردى و خـود را مخفـى               ! ياابن رسول الّله    : سليمان جعفرى اظهار داشت     

 !نمودى ؟
چون نخواستم كه آن شخص غريب نزد من سـرافكنده          : حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم فرمود       

 .گردد و احساس ذلّت و خوارى نمايد
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هـركس  : آيا نشنيده اى كه پيامبر اسالم صلى اهللا عليـه و آلـه فرمـود              : فزودسپس در ادامه فرمايش خود ا     
خدمتى و يا كار نيكى را دور از چشم و ديد ديگران انجام دهد، خداوند متعال ثواب هفتاد حج بـه او عطـا                       

 )20.(مى نمايد؛ و هركس كار زشت و قبيحى را آشكارا انجام دهد، خوار و ذليل مى گردد
 ندان و زبان در خواب و بيدارىدرمان خرابى د

 :شخصى به نام ابواحمد، عبدالّله صفوانى حكايت كند
روزى به همراه قافله اى از خراسان عازم كرمان شدم ، در بين راه دزدان و راهزنان ، راه را بر مـا بسـتند و                   

 .تمام اموال و وسائل ما را غارت كرده و به يغما بردند
ن ما را كه مشهور بود، دست گير كردند و او را مدتى در يخ و برف نگه داشته در اين ميان ، يكى از همراها

و دهانش را پر از يخ و برف كردند، به طورى كه بعد از آن قدرت و توان بر سخن گفتن و غـذا خـوردن را                           
 .نداشت 

هما السـالم  حضرت على بن موسى الرّضا علي: پس از آن ، اين شخص در عالم خواب ديد كه به او گفته شد  
در مسير راه خراسان مى باشد، چنانچه درمان زبان و دندان هايت را مى خواهى ، نزد آن حضرت برو، كـه                

 .درمان مى نمايد
و در همان عالم خواب ، امام عليه السالم را مشاهده كرد و مشكل دهان خـود را بـا آن بزرگـوار در ميـان                          

  زبانش را كرد؟گذاشت ؛ و تقاضاى معالجه و درمان دندان ها و
 با قدرى نمك تهيه كن و آن ها - مرزه ، آويشم - و سعتر  - زيره   -مقدارى كُمون   : امام عليه السالم فرمود   

 .را در هم و يك جا بكوب تا تمامى آن ها پودر شود
سپس چند مرتبه با اين پودر، دهانت را شستشو بده تا ناراحتى زبان و دندان هايـت بـر طـرف و بهبـودى                   

 .صل شودحا
بعد از آن كه آن شخص از خواب بيدار شد، اهميتى به آنچه در عالم خواب ديده بود نداد، تـا آن كـه وارد                      

 شهر نيشابور شد؛ و از محلّ سكونت حضرت سؤ ال كرد؟
 .حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم از نيشابور به سمت خراسان حركت كرده است : به او گفتند

آن مرد نيز به سمت خراسان حركت كرد؛ و در منزلى به نام رباط سعد، امام عليه السـالم را                    بدين جهت ،    
 .مالقات نمود

پس به محضر مبارك حضرت وارد شد و جريان خود را به طور مشروح براى حضرت بازگو نمود؛ و سـپس                     
 :اظهار داشت 

بهبودى دندان ها و زبانم معرّفى فرما كه      از شما خواهش مى كنم دوائى را براى درمان و           ! ياابن رسول الّله    
 بتوانم به آسانى غذا بخورم و سخن بگويم ؟

همان داروئى را كه در خواب برايت گفتم ، تهيه كن و به همان كيفيت مورد                : حضرت به آن شخص فرمود    
 .استفاده قرار بده ، و عمل نما تا خوب شوى 

  ممكن باشد يك بار ديگر آن را تكرار فرما؟چنانچه! اى پسر رسول خدا: آن مرد اظهار داشت 
مقدارى كُمون و سعتر را با مقدارى نمك تهيه كن و آن ها را به طورى مخلوط كن و بكوب : حضرت فرمود

تا يك جا پودر شود و سپس چند مرتبه مقدارى از آن ها را داخل دهان گردان و شستشو بده تا بهبـودى                       
 .رددحاصل شود؛ و ناراحتى آن برطرف گ
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پس از آن كه آن شخص ، همان دارو را طبق دستور حضرت تهيه نمود و مورد استفاده قرار داد، عافيـت و    
 .سالمتى كامل خود را باز يافت ؛ و همانند قبل به طور معمول غذا مى خورد و سخن مى گفت 

و همـين حكايـت را از   و من خودم آن مرد را ديدم :  گويد- كه يكى از علماء اهل سنّت است        -ثعالبى نيز   
 )21.(زبان او شنيدم 

 درمان مسافر با نيشكر
 جهت دست يابى به اهداف شوم خود دستور داد تا حضرت على بن موسى - خليفه عباسى    -چون ماءمون   

 . احضار نمايند- از راه اهواز -الرّضا عليهما السالم را از مدينه به خراسان 
ون چنين تصميمى را گرفت ، شخصى را به نام رجاء بن اءبى ضحاك زمانى كه ماءم: ابوهاشم جعفرى گويد
 .، ماءمور اين كار كرد

و من در محّلى اطراف شهر اهواز به نام ايذج بودم ، چون خبر حركت و عبور امام رضا عليه السالم را از آن    
 مبـارك آن    ديار شنيدم ، جهت ديدار و زيارت آن حضرت شتابان حركـت كـردم ؛ و در اهـواز بـه حضـور                      

 .بزرگوار شرفياب شدم 
چون فصل تابستان و هوا بسيار گرم بود، امام عليه السالم مريض حـال ، در گوشـه اى قـرار گرفتـه بـود،                          

 .دستور داد تا طبيبى را برايش بياورند
 .همين كه پزشك به محضر شريف ايشان وارد شد، حضرت نوعى گياه مخصوص را توصيف و تقاضا نمود

من چنين گياهى را نمى شناسم و حّتى اسم آن را هنوز نشنيده ام ، اگر هم اين گياه : داشت طبيب اظهار 
 .موجود باشد اال ن در چنين فصلى ، در اين مناطق يافت نمى شود

 .پس جهت درمان آن ، مقدارى نيشكر برايم بياوريد: امام عليه السالم فرمود
ى ناياب تر است ؛ چون اال ن فصل نيشكر نيست ، بلكه زمـان    اين دارو از آن داروى اول     : دكتر اظهار داشت    

 .به عمل آمدن و برداشت آن ، فصل زمستان مى باشد
 .هر دوى آن ها در سرزمين شما فراوان است و در همين فصل نيز موجود خواهد بود: حضرت فرمود

ركـت كنيـد و از   هم اينك به همراه اين شخص به سـمت شـيروان ح         : سپس در ادامه فرمايش خود فرمود     
 .رودخانه اى كه در مسير راه مى باشد، عبور نمائيد

و چون از طرف رودخانه گذر كنيد، شخصى را مى بينيد كه مشغول آبيارى و زراعت زمين خود مى باشد،                    
از او محلّ كشت نيشكر؛ و نيز همان گياه را سؤ ال كنيد، او آشناى به گياهان است و شما را به آنچـه كـه                        

 . راهنمائى مى نمايدبخواهيد،
پس طبق دستور امام عليه السالم به همراه طبيب حركت كردم ؛ و طبق راهنمائى حضـرت  : ابوهاشم گويد 

رودخانه اى كه در بين راه بود، از آن عبور كرديم ، مرد كشاورزى را ديديم كه مشـغول زراعـت و آبيـارى                        
 .زمين خود بود

 .ح نموديم ؛ و او ما را به هر دوى آن دو گياه راهنمائى كردبنابر فرموده حضرت ، موضوع را با وى مطر
پس از يافتن محلّ رويش و كشت آن دو گياه ، مقدارى از هر كدام چيديم ؛ و سپس آن ها را برداشتيم و                        

 .به سمت محلّ سكونت امام رضاعليه السالم حركت نموديم 
 اين شخص كيست ؟: طبيب در بين راه گفت 

 .سول خدا صلى اهللا عليه و آله مى باشداو فرزند ر: گفتم 
 آيا آثار نبوت در او هست ؟: اظهار داشت 
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 .خير، او جانشين و وصى پيغمبر است : در پاسخ گفتم 
و چون اين خبر به اّطالع مـاءمون رسـيد، سـريعا دسـتور حركـت داد، كـه مبـادا مـردم شـيفته حضـرت                    

 )22.(گردند
 هيجده خرما يا مدت عمر

 :زرگان در كتاب هاى مختلف حكايت كرده اندبسيارى از ب
 :شخصى به نام محمد قرظى گويد

در سفر حج وارد مسجد جحفه شدم ؛ و چون بسيار خسته بودم ، خوابيدم ، در عـالم خـواب رسـول خـدا                      
 .صلى اهللا عليه و آله را ديدم ، پس نزد آن حضرت رفتم 

با كارى كه نسبت به فرزندانم انجام دادى ، : مودهمين كه نزديك حضرت رسيدم ، به من خطاب كرد و فر        
 .خوشحال شدم 

در همين اثناء طبق خرمائى كه جلوى حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله بود، مرا جلب توجه كرد، لـذا از                      
 آن حضرت تقاضا كردم تا مقدارى از آن ها را به من عنايت نمايد؟

ارك خويش مقدارى خرما از درون آن طبق ، برداشـت و  حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله نيز با دست مب  
 .به من داد

بيش از هيجده سال از عمر من بـاقى نمانـده      : چون آن خرماها را شمردم ، هيجده عدد بود، با خود گفتم             
 .است 

از خواب بيدار شدم و پس از گذشت مدتى از اين جريان ، ديدم در محّلى جمعيت بسيارى در حال رفت و         
 تند، سؤ ال كردم اينجا چه خبر است ؟آمد هس
حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم تشريف فرما شده است و مردم جهت زيارت و ديدار بـا                 : گفتند

 .آن حضرت اجتماع كرده و رفت و آمد مى كنند
در خواب پس جلو رفتم ، حضرت را مشاهده كردم كه در همان جايگاه پيغمبر اسالم صلوات الّله عليه ، كه 
 .ديده بودم ، نشسته است ؛ و نيز جلوى حضرت رضا عليه السالم طبقى از همان خرما وجود داشت 

 كنار حضرت رفتم و تقاضا كردم تا مقدارى از آن خرماها را به من عطا نمايد؟
مردم و امام عليه السالم مقدارى از آن ها را با دست مبارك خود برداشت و به من داد؛ و چون آن ها را شـ        

 هيجده عدد بود، خواهش كردم كه چند عددى ديگر بر آن ها بيفزايد؟
چنانچه جدم ، رسول الّله صلى اهللا عليه و آله بيش از آن مقدار داده بود، : امام عليه السالم در جواب فرمود

 من نيز بر آن مى افزودم
 پسر و پدر يكى هستند

 :ندمرحوم شيخ صدوق و برخى ديگر از بزرگان آورده ا
شخصى به نام ابن ابى سعيد مكارى ، روزى از روزها به محضر مبارك امام رضا عليه السالم شرفياب شد؛ و 

آيا خداوند، قدر و منزلت تو را بدان جا رسانده كه آنچه را پدرت ادعا مى كرد تـو نيـز ادعـا                : عرضه داشت   
 !كنى ؟

 ! سخنى است ؟تو را چه شده است ؛ و اين چه برخورد و چه: حضرت فرمود
 .خداوند چراغ عمرت را خاموش كند و فقر و تنگ دستى و پريشانى را به خانه ات داخل گرداند
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آيا ندانسته اى كه خداوند متعال به عمران ، وحى فرستاد كه تو را فرزندى پسر عطا مى نمـايم و حضـرت              
عيسى و مريم در حكم : د و سپس فرمودمريم را به او داد؛ و به مريم ، عيسى سالم الّله عليهما را عنايت كر

 يك تن هستند؟
 .و من نيز در شاءن و منزلت ، همچون پدرم مى باشم ؛ و هر دو يكى هستيم : آن گاه افزود

 سؤ الى دارم ؟: ابن ابى سعيد گفت 
اگر چه مى دانم جواب را از من نمى پذيرى و معتقد به امامت من نخواهى : حضرت رضا عليه السالم فرمود

 شد، ولى آنچه مى خواهى ، سؤ ال كن تا حجت برايت تمام شود؟
مردى هنگام مرگش وصيت كرد كه هر كدام از غالمان و كنيزان من قديمى تر از ديگران باشـد، او             : گفت  

 را در راه خدا آزاد كردم ، تكليف چيست ؟
هر كدام شش ماه از ) 24(ديم حّتى عاد كالعرجون الق: خداوند متعال در قرآن فرموده است : حضرت فرمود

 .مدت مملوكيت او گذشته باشد قديم و آزاد است 
ابن ابى سعيد مكارى سخنان حضرت را نپذيرفت ؛ و از مجلس بيرون رفت ؛ و پس از آن به فقـر و فـاقتى                       

 )25.(سخت مبتال شد و طولى نكشيد كه چراغ عمرش نيز خاموش شد
 سازش يا نجات خود و اسالم

 :وم شيخ صدوق ، طبرسى و ديگر بزرگان آورده اندهمچنين مرح
پس از آن كه امام على بن موسى الرّضا عليهما السالم وارد شهر خراسان گرديـد، تحـت مراقبـت شَـديد و           
مستقيم ماءمون عباسى و ماءمورانش قرار گرفت و مرتّب شكنجه هاى گوناگون روحى و فكرى بر حضرتش 

 .وارد مى گشت 
 روزى ، ماءمون به حضرت رضا عليه السالم پيشنهاد داد كه مـى خـواهم از خالفـت و                  پس از گذشت چند   

 .رياست كناره گيرى كنم ؛ و آن را تحويل شما دهم 
 .از انجام اين كار، به خداوند متعال پناه مى برم : امام عليه السالم پيشنهاد ماءمون را نپذيرفت و فرمود

تن خالفت امتناع مى ورزى و قبول نمى كنى ، بايد واليتعهدى مرا          حال كه از پذيرف   : ماءمون اظهار داشت    
 .قبول نمائى تا پس از من خالفت براى شما باشد

وليكن امام عليه السالم همچنان امتناع مى ورزيد؛ چون به خوبى آگاه بـود و مـى دانسـت كـه ايـن يـك                         
؛ و ايـن كـه مـاءمون در ايـن     دسيسه و توطئه اى براى متّهم كردن حضرت و جلب افكار عمومى مى باشد           

 .جريان اهداف شومى را دنبال مى كند
 و همچنـين امـام رضـا عليـه          - كه معروف به ذوالرّياستين بود       -سرانجام ، روزى ماءمون ، فضل بن سهل         

من به اين نتيجـه     : السالم را به كاخ خود دعوت كرد و سپس امام عليه السالم را مخاطب قرار داد و گفت                   
 . بايد خالفت و امور مسلمين را به شما واگذار كنم رسيده ام كه

 .به خدا پناه مى برم ، من طاقت آن را ندارم : حضرت فرمود
 .پس به ناچار، بايد واليتعهدى مرا قبول كنى : ماءمون گفت 

 .از من چشم پوشى نما؛ و مرا از چنين امرى معاف كن : امام عليه السالم به ماءمون فرمود
عمر بـن خطّـاب ، شـش نفـر را شـوراى          :  ماءمون با حالت غضب و تهديد به حضرت گفت           در اين لحظه ،   

ر وصـيت كـرد و             مـبن ابى طالب ، اميرمؤ منان بـود؛ و ع ت ، علىخالفت قرار داد كه يك نفر از آن ها جد
 .هركس مخالفت كند، بايد گردنش زده شود: گفت 
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 .ى و چاره اى جز پذيرفتن آن ندارى و تو نيز اينك مجبور هستى و بايد آن را بپذير
حال كه چنين است ، واليتعهدى را مى پذيرم ، مشـروط            : و در اين هنگام ، حضرت به ناچار اظهار داشت           

 .بر آن كه در هيچ كارى از امر حكومت دخالت ننمايم 
 )26.(و ماءمون نيز آن را پذيرفت 

 :همچنين آورده اند
م وارد شهر خراسان گرديد و بر مـاءمون عباسـى وارد شـد؛ و بـه ناچـار                   پس از آن كه امام رضا عليه السال       

 .واليتعهدى را پذيرفت ، مورد اعتراض و انتقاد بعضى افراد قرار گرفت 
 آيا پيامبر خدا صلوات الّله عليه افضل است ، يا وصى و جانشين او؟: لذا حضرت در جواب فرمود

 .پيامبر خدا، افضل است : گفته شد
 آيا مسلمان افضل است ، يا مشرك به خداوند متعال ؟: فرمود

 .مسلمان بر مشرك برترى دارد و افضل مى باشد: گفته شد
بنابر اين عزيز و پادشاه مصر مشرك بود و حضرت يوسف عليـه السـالم پيـامبر خـدا بـود؛                     : آن گاه ، افزود   

ف از پادشاه مصر تقاضا نمـود       وليكن ماءمون مسلمان است و من وصى و جانشين پيامبر خدا هستم ، يوس             
 )27.(تا وزير و امانتدار او باشد؛ ولى من در واليتعهدى ماءمون مجبور و ناگزير گشتم 

 نماز در اول وقت و يك شمش طال
 كـه   -مرحوم كلينى ، راوندى و برخى ديگر از بزرگان به نقل از شخصى به نام ابراهيم فرزند موسـى قـزّاز                      

 : حكايت نمايند-بود ) مسجد الرّضا عليه السالم ( شهر خراسان امام جماعت يكى از مساجد
روزى به محضر مبارك حضرت على بن موسى الرّضاعليهما السالم وارد شدم تا پيرامون درخواستى كه قبالً 
از آن حضرت كرده بودم ، صحبت نمايم ؛ و با كمك ايشان بتوانم مشكالت زندگى خود و خانواده ام را بـر                    

  .طرف سازم
در همين اثناء، امام عليه السالم در حال حركت و خروج از منزل بود و قصـد داشـت كـه جهـت اسـتقبال       

 .بعضى از شخصيت ها به بيرون شهر برود
من نيز همراه حضرت به راه افتادم ، در بين راه وقت نماز فرا رسيد، پس امام عليه السالم مسير خود را به                       

 . بود، تغيير دادسمت ساختمانى كه در آن نزديكى
اذان ! اى ابـراهيم  : و سپس در نزديكى آن ساختمان ، كنار صخره اى فرود آمديم ؛ و حضرت به من فرمود   

 .بگو
 صبر كنيم تا ديگر اصحاب و دوستان ، به ما ملحق شوند، بعد از آن نماز را اقامه فرمائيد؟: عرضه داشتم 
اسعه خويش قرار دهد، مواظب باش كه هيچ گاه نماز          خداوند تو را مورد مغفرت و رحمت و       : حضرت فرمود 

ه  -را از اول وقت آن ، تاءخير نيندازى ، مگر آن كه ناچار و مجبور شوى ؛ و يا آن كه داراى عذرى   موجـ - 
 .باشى 

 .پس طبق فرمان امام عليه السالم اذان نماز را گفتم ؛ و سپس نماز را به امامت آن حضرت اقامه نموديم 
قبالً خواهشى از شما ! ياابن رسول الّله : ن كه نماز، پايان يافت و سالم نماز را داديم ، عرضه داشتم بعد از آ

 كرده بودم ؛ و شما نيز وعده اى به مـن دادى ، كـه مـدت    - در رابطه با مشكالت زندگى خود و عائله ام        -
 .واده ام مى باشم زيادى از آن وعده سپرى شده است ؛ و من سخت در فشار زندگى خود و خان
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و با توجه به مشغله هاى بسيارى كه شما داريد، نمى خواهم هر روز مزاحم اوقات گرانبهـاى شـما گـردم ،        
 .چنانچه ممكن باشد، عنايتى در حقّ من و خانوده ام بفرمائيد

، هنگامى كه سخن من پايان يافت ، امام عليه السالم تبسمى نمود؛ و سپس با عصا و چـوب دسـتى خـود                      
 .مقدارى از خاك هاى روى زمين را محكم سائيد

ه شـدم كـه                         بعد از آن ، حضرت دست مبارك خود را دراز نمود و بر روى آن خاكها زد، پس ناگهان متوجـ
 :شمش طالئى را برداشت و تحويل من داد؛ و فرمود

زندگى خود و عائلـه ات  اين را بگير، خداوند متعال در آن ، برايت بركت و توسعه عطا گرداند، آن را هزينه                 
 .قرار بده 

 .آنچه را كه امروز مشاده كردى مكتوم و از ديگران مخفى بدار: و سپس حضرت افزود
بعد از آن كه شمش طال را از امام رضـا عليـه السـالم    : ابراهيم بن موسى قزّاز در پايان حكايت ، اضافه كرد  

 را كه حدود هفتاد هزار دينار بود، هزينه زندگى دريافت كردم و به منزل آمدم ، آن را فروختم و قيمت آن    
 .خود و خانواده ام قرار دادم 

و خداوند متعال به بركت دعاى آن حضرت ، به قدرى بركت و توسعه بـه مـن عنايـت نمـود، كـه يكـى از           
 )28.(ثروتمندان معروف شهر خراسان قرار گرفتم 

 عيادت از مريض و بهترين هديه
 :ى در كتاب خود، به نقل از حضرت جواداال ئمه عليه السالم حكايت كندمرحوم قطب الدين راوند

يكى از اصحاب امام رضا عليه السالم مريض شده و در بستر بيمارى افتاده بود، روزى حضرت از او عيـادت                
 در چه حالتى هستى ؟: نمود و ضمن ديدار، به او فرمود

 .مرگ را بسيار سخت و دردناك مى بينم : عرض كردم 
اين ناراحتى كه احساس مى كنى ، اندكى از حـاالت و عالئـم مـرگ مـى                  : حضرت رضا عليه السالم فرمود    

باشد كه اكنون بر تو عارض شده است ، پس اگر تمام حاالت و سكرات مرگ بر تو عارض شود، چه خواهى 
 !كرد؟

برايشـان وسـيله آسـايش و       عـده اى مـرگ      : مردم دو دسته اند   : و بعد از آن ، در ادامه فرمايش خود افزود         
 .استراحت است 

 .و عده اى ديگر آن قدر مرگ برايشان سخت و طاقت فرسا است ، كه پس از آن احساس راحتى مى كنند
حال چنانچه بخواهى كه مرگ برايت نيك و لذّت بخش باشد، ايمان و اعتقادات خود را نسبت به خداونـد                     

 آله و نيز واليت ما اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم متعال و رسالت حضرت محمد صلى اهللا عليه و
 .را تجديد كن و شهادتين را بر زبان و قلب خود جارى گردان 

بعد از آن كه ، آن شخص طبق دستور پدرم شهادتين را گفت ، اظهار داشت               : امام جواد عليه السالم فرمود    
: 

 .يا وارد شدند و بر شما سالم مى دهندمالئكه رحمت الهى با تحيات و هدا! يابن رسول الّله 
چه خوب شد كه مالئكه رحمت الهى را مشاهده مى كنـى ، از آن هـا سـؤ ال    : امام رضا عليه السالم فرمود  

 براى چه آمده اند؟: كن 
آن ها مى گويند چنانچه همه مالئكه با اذن خداوند سبحان ، نزد شما حاضـر شـوند، بـدون          : مريض گفت   

 . كننداجازه حركتى نمى
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السالم عليـك يـاابن     : ((چشم هاى خود را بر هم نهاد و گفت          . پس از آن ، با كمال راحتى و آرامش خاطر         
آمدند، و در همـين لحظـه ،   ) سالم الّله عليهم (پيغمبر اسالم ، اميرالمؤ منين و ديگر امامان  !)) رسول الّله   

 )29.(جان به جان آفرين تسليم كرد
 !شيعه و نشانه هاى او؟

 :امام حسن عسكرى عليه السالم حكايت نمود
 .چون موضوع واليتعهدى حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم پايان و تثبيت يافت 

عده اى آمـده انـد، اجـازه ورود مـى     : روزى دربان امام رضا عليه السالم وارد منزل آن حضرت شد و گفت           
 .لسالم هستيم ما از شيعيان على عليه ا: خواهند و مى گويند

 .در حال حاضر فرصت ندارم ، به آن ها بگو كه در وقتى ديگر بيايند: امام رضا عليه السالم اظهار داشت 
چون آن جماعت رفتند و در فرصتى ديگر آمدند، نيز امام عليه السالم اجازه ورود نداد، تا آن كه حدود دو                     

 با مواليشان را نيافتند و نااميد شدند؛ ولى بـا ايـن             ماه بدين منوال گذشت ؛ و آنان توفيق زيارت و مالقات          
 :حال براى آخرين مرحله نيز جلوى منزل حضرت آمدند و با حالت خاصى اظهار داشتند

ما از شيعيان پدرت ، امام على بن ابى طالب عليه السالم هستيم و بـا ايـن برخـورد شـما، دشـمنان مـا را                  
 .شماتت و سرزنش مى كنند

 دوستان ، ديگر آبروئى برايمان نمانده است ؛ و نيز از رفتن بـه شـهر و ديـار خـود خجـل و      و حّتى در بين 
 .شرمنده ايم 

 .اجازه دهيد آن ها وارد شوند: در اين هنگام ، امام رضا عليه السالم به غالم خود فرمود
ـ                     ر، سـرپا   همين كه آنان وارد مجلس شدند، حضرت به ايشان اجازه نشسـتن نـداد، لـذا سـرگردان و متحي

 :ايستادند و گفتند
اين چه ظلم بزرگى است كه بر ما روا داشته اى كه پس از آن همه سرگردانى ، نيـز ايـن        ! يابن رسول الّله    

 چنين مورد بى اعتنائى و بى توجهى قرار گرفته ايم ، مگر گناه ما چيست ؟
 .با اين حالت ، مرگ براى ما بهتر خواهد بود

آنچه كه بر شما وارد شده و مى شود، همه آن ها نتيجه اعمال :  عليه السالم فرمود در اين لحظه ، امام رضا     
 !و كردار خود شما مى باشد؛ و نسبت به آن بى اهميت هستيد

 توضيحى بفرما تا براى ما روشن شود كه خالف ما چيست ؟! ياابن رسول الّله : آن جماعت ، همگى گفتند
  ما سر زده است ؟و ما چه كرده ايم ، و چه گناهى از

چون شما ادعاى بسيار بزرگى كرديد؛ و اظهار داشتيد كه شيعه حضـرت اميرالمـؤ منـين ،                  : حضرت فرمود 
 .امام على بن ابى طالب عليه السالم هستيد

 واى بر حال شما، آيا معناى ادعاى خود را فهميده ايد؟
و امام حسـين عليهمـا السـالم ، سـلمان      شيعه حضرت على عليه السالم همانند امام حسن         : و سپس افزود  

فارسى ، ابوذر غفّارى ، مقداد، عمار ياسر و محمد بن ابى بكر هستند، كه در انجام اوامـر و دسـتورات امـام       
 .على عليه السالم از هيچ نوع تالش و فداكارى دريغ نورزند

م بسـيارى از واجبـات الهـى        ولى شما بسيارى از اعمال و كردارتان مخالف آن حضرت مى باشد و در انجـا               
ه               ه هستيد و در مواردى كه نبايد تقيـكوتاهى مى كنيد و نسبت به حقوق دوستان خود بى اعتنا و بى توج

 .كنيد، انجام مى دهيد
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 !!و با اين عملكرد نيز مدعى هستيد كه شيعه اميرالمؤ منين ، امام على عليه السالم مى باشيد
ن و عالقه مندان آن حضرت و از مخالفين دشمنانش هستيم ، شما را مـى  شما اگر مى گفتيد كه از دوستا    

 .پذيرفتم و اين همه دردسر و مشكالت را متحمل نمى شديد
شما منزلت و مرتبه اى بسيار عظيم و شريف را مدعى شديد، كـه چنانچـه در گفتـار و كردارتـان صـادق                        

 و رحمت پروردگـار متعـال قـرار گيريـد و لطـف      نباشيد، به هالكت خواهيد افتاد، مگر آن كه مورد عنايت       
 .خداوند شامل حالتان بشود

 .ما از آنچه ادعا كرده و گفته ايم ، پوزش مى خواهيم و مغفرت مى طلبيم ! ياابن رسول الّله : اظهار داشتند
وسـتان و   و آنچه را كه شما فرموديد، ما نيز بر آن عقيده هستيم ؛ و هم اكنون اعالم مى داريم كه مـا از د                       

عالقه مندان شما اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم مـى باشـيم و مخـالف دشـمنان شـما بـوده و                        
 .خواهيم بود

 .اكنون خوش آمديد، شما برادران من هستيد: در اين هنگام ، امام رضا عليه السالم فرمود
ايـن جماعـت چنـد    : يدو سپس آن جماعت را بسيار مورد لطف و عنايت خويش قرار داد و از دربـان پرسـ             

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

بايد جبران گردد، شصت مرتبه بر آن ها وارد مى شوى و سالم مرا به آن هـا مـى                    : امام عليه السالم فرمود   
رام گشتند و اكنون وظيفه ما اسـت كـه در         رسانى ؛ چون كه توبه آن ها قبول شد و مستحقّ تعظيم و احت             

 .رفع مشكالت آن ها و خانوادهايشان همت گماريم 
ــا كمــك      ــه آن ه ــرات ب ــرّات و خي ــوجهى مب ــل ت ــدار قاب ــا مق ــود ت ــد از آن ، حضــرت دســتور فرم و بع

 پشيمانى خليفه از نماز عيد فطر)30.(شود
 :لت حكايت كندعلى بن ابراهيم قمى ، به نقل از ياسر خادم و ريان بن ص

چون جريان واليتعهدى حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم تثبيـت شـد و عيـد سـعيد فطـر فـرا                       
 : براى امام عليه السالم پيام فرستاد- خليفه عباسى -رسيد، ماءمون 

انى براى اقامه نماز عيد آماده شود و در جمع مردم نماز عيد را اقامه كند و بـراى ايشـان خطبـه و سـخنر                        
 .نمايد

تو خود مى دانى كه بين من و تو، عهد و پيمان بسته    : حضرت رضا عليه السالم نيز براى وى ، پيام فرستاد         
 .شد بر اين كه من در هيچ جريانى از امور حكومت دخالت نكنم 

 .بنابر اين ، مرا از اقامه نماز عيد معذور و معاف بدار
واليتعهدى شما مطمئنّ شوند و حقيقت فضل و علم شـما را            مى خواهم مردم نسبت به      : ماءمون پاسخ داد  

 .دريابند
و آن قدر اصرار ورزيد تا به ناچار حضرت رضا عليه السالم پذيرفت ؛ ولى مشروط بر آن كه همانند حضرت                     

 .رسول و اميرالمؤ منين صلوات الّله عليهما نماز عيد را اقامه نمايد
به هر شكل كه مايل هستى ، حركت كن و نماز           :  اظهار داشت    ماءمون نيز پيشنهاد حضرت را قبول كرد و       

 .عيد فطر را اقامه نما
آن گاه امام عليه السالم فرمود كه تمام افراد حكومت و مردمى كه مايل به حضـور در نمـاز عيـد هسـتند،      

 .فردا صبح ، اول وقت جلوى منزل حضرت آماده حركت باشند
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ف مردان و زنان صبح زود جلوى منزل امام رضا عليه السالم حضور             پس تمامى دسته جات ، از اقشار مختل       
 .يافته و هر لحظه در انتظار خروج آن حضرت از منزل بودند

و چون خورشيد طلوع كرد، حضرت غسل نمود، لباس پوشيد، عمامه اى سفيد بر سر نهاد و يك سر آن را                     
پس خود را معّطر و خوشبو نمود و عصـائى          بر سينه و يك طرف ديگرش را بر شانه مباركش قرار داد؛ و س             

هر كارى را كه من انجام دادم و هر سخنى را كه گفتم ، شما نيز                : به دست گرفت و به اصحاب خود فرمود       
 .همانند من انجام دهيد و بگوئيد

بعد از آن ، حضرت با اصحاب خود، دسته جمعى با پاى برهنه و پياده مقدارى حركـت كردنـد؛ و آن گـاه                         
سر به سوى آسمان بلند كرد و چند تكبير گفت و تمام اصحاب و همراهان هـم صـدا بـا حضـرت                       حضرت  

 .تكبير گفتند
همين كه از منزل خارج شدند، جمعيت انبوهى كه از طبقـات مختلـف جلـوى منـزل گـرد آمـده بودنـد،                        

ام آنچه بر تن حضرت را با آن حالت به همراه اصحابش مشاهده كردند، همگى سر تعظيم فرود آوردند و تم
 .پوشيده بودند بيرون آوردند و با پوششى ساده و پاى برهنه آماده حركت شدند

و حضرت همچنان تكبيرگويان به راه خويش ادامه مى داد و تمام جمعيت نيز با حالت عجيبى تكبير مـى                    
د، در گفتند و به دنبال حضرت حركت مى كردند، به طورى كه گويا تمـامى موجـودات تكبيـر مـى گوينـ                   

 .همين بين صداى تضرّع و شيون جمعيت بلند شد
چنانچه على بن موسى الرّضا : و چون جريان را براى ماءمون تعريف كردند، فضل بن سهل به ماءمون گفت 

ه مـردم بـر عليـه دسـتگاه                           ت به محلّ نماز برسد، احتمال آن مـى رود كـه عامـعليهما السالم با اين كيفي
ند و جان ما به خطر افتد، پس مصلحت آن است كه خليفه هر چه سريع تـر او       حكومتى خليفه شورش كن   

 .را از ادامه حركت به سوى نماز باز دارد
ما شما را به زحمت انداختيم و خسته شده ايد،        : بنابر اين ، ماءمون براى امام رضا عليه السالم پيام فرستاد          
گرديد و همان كسى كه هميشه نماز را اقامه مـى           ما دوست نداريم كه وجود شما صدمه اى ببيند، شما باز          

 .كرده است اكنون انجام خواهد داد
پس از آن ، حضرت با شنيدن اين پيام ، كفش هاى خود را پوشيد و چون مراجعت نمود، و در بين مـردم                        
اختالف شديدى پديد آمد و جمعيت متفرّق و پراكنده گشتند؛ و در نهايت نمـاز عيـد سـعيد فطـر اقامـه                       

 )31.(گرديدن
 نماز باران و بلعيدن دوشيره در پرده

 در يكى از سال ها خشك سالى شد و زراعـت هـاى مـردم در        - خليفه عباسى    -در زمان حكومت ماءمون     
كم آبى سختى قرار گرفت ، ماءمون در يكى از روزهاى جمعه بـه حضـرت علـى بـن موسـى الرّضـاعليهما                    

 .رش باران و رفاه مردم چاره اى بينديشدالسالم پيشنهاد داد تا آن حضرت جهت با
 را روزه بگيرند و در سـومين  - شنبه ، يك شنبه ، دوشنبه -بايستى مردم سه روز  : امام عليه السالم فرمود   

 .روز جهت دعا و نيايش به درگاه پروردگار متعال عازم بيابان گردند
صحراء رفتند و سپس امام عليه السالم بر پس چون روز سوم فرا رسيد، حضرت به همراه جمعيتى انبوه به           

 :باالى بلندى رفت و پس از حمد و ثناى الهى اظهار داشت 
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ت از فرمانـت بـه تـو روى       پروردگارا، تو حقّ ما اهل بيت را عظيم و گرامى داشته اى ، اينك مردم به تبعيـ
رزوى بخشـش و احسـان تـو را    آورده و متوسل شده اند؛ و به اميد رحمت و فضل تو به اينجا آمده انـد و آ           

 .دارند
 .بر آن ها باران رحمت و بركت خود را فرود فرست تا سيراب و بهره مند گردند! خداوندا

در همين لحظه ، ناگهان باد، شروع به وزيدن گرفت و ابرى ظاهر گشت و صداى رعـد و بـرق عجيبـى در                        
 .فضا پيچيد و مردم حالتى شادمانه به خود گرفتند

آرام باشيد، اين ابر براى شما نيامده است ، ماءموريت او جاى :  را مخاطب قرار داد و فرمود   حضرت جمعيت 
 .ديگرى است 

: و پس از آن ، ابر ديگرى نمايان شد و اين بار نيز مردم شادمان شدند، همچنين امام عليـه السـالم فرمـود     
 .آرام باشيد، اين ابر ماءموريتش براى جمعيت و سرزمينى ديگر است 

 .و به همين منوال تا ده مرتبه ابر آمد و حضرت چنين مى فرمود
اين ابر براى شما آمده است ، اكنون شكرگزار : تا آن كه در يازدهمين مرحله ، امام عليه السالم اظهار نمود          

هـد  خداوند متعال باشيد و برخيزيد به خانه هايتان بازگرديد، كه تا به منازل خود وارد نشـويد، بـاران نخوا             
 .باريد

تا زمانى كه مردم بـه خانـه هايشـان نرفتنـد، ابـر از باريـدن                 : امام جواد عليه السالم در ادامه روايت فرمود       
خوددارى كرد؛ اما به محض آن كه مردم داخل خانه هاى خود شدند، باران به قدرى باريد كه تمام رودهـا             

مقدس فرزند رسول خدا صلى اهللا عليـه و آلـه   اين از بركت وجود : و نهرها پر از آب شد و مردم مى گفتند         
 .است 

 :بعد از آن ، امام رضا عليه السالم در جمع مردم حضور يافت و ضمن سخنرانى مهمى فرمود
احكام و حدود الهى را رعايت كنيد؛ و هميشه در تمام حاالت ، شـكرگذار نعمـت هـا و رحمـت              ! اى مردم   

نشويد، اعتقادات و ايمان خود را نسبت به خداونـد و رسـول و              هاى خداوند باشيد، معصيت و گناه مرتكب        
 .ائمه اطهار عليهم السالم تقويت نمائيد

و نسبت به حقوقى كه بر عهده يكديگر داريد بى توجه نباشيد و آن ها را رعايت كنيد، نسبت بـه يكـديگر                    
 به جهـانى ديگـر، كـه اءبـدى و           دلسوز و يارى ، مهربان باشيد؛ و بدانيد كه دنيا وسيله اى است براى عبور              

 .جاويد مى باشد
بعد از اين جريان ، عده اى از سخن چينان دنياپرست و چـاپلوس نـزد      : سپس امام جواد عليه السالم افزود     

 با اين سحر و جادويش همـه را شـيفته   - بعنى امام رضا عليه السالم -اين شخص : ماءمون رفتند و گفتند 
 . بر عليه خليفه و دستگاهِ حكومت تحريك مى كندخود گردانيده است و مردم را

لذا ماءمون شخصى را فرستاد تا حضرت رضا عليه السـالم را نـزد وى آورد؛ و چـون حضـرت وارد مجلـس            
تو با آمـدن بـاران ، ادعاهـائى كـرده اى ؛      : ماءمون شد، يكى از وزراى حكومت به امام خطاب كرد و گفت             

 هستى ، دستو بده تا اين دو شيرى كه بر پرده خليفـه نقاشـى شـده            چنانچه در كار خود صادق و مطمئنّ      
 .اند، زنده شوند

اين شخص فاجر را نابود كنيد، كه اءثرى از او بـاقى            ! اى دو شير درنده     : امام رضا عليه السالم بانگ برآورد     
 .نماند



 - This is the.. Zoon! - 24 كتابهاي الكترونيكي زون
 

را دريده و بدون آن ناگهان آن دو عكس به شكل دو شير حقيقى در آمدند و آن وزير سخن چين دروغ گو 
 .كه قطره خونى از او بريزد، او را بلعيدند

 اجازه مى فرمائى تا ماءمون را نيز به دوستش ملحق گردانيم ؟! ياابن رسول الّله : و آن گاه اظهار داشتند
ماءمون با شنيدن اين سخن بيهوش شد و روى زمين افتاد و چون او را به هوش آوردند، دو مرتبـه آن دو                       

 اجازه بفرما تا او را نيز نابود كنيم ؟: فتندشير گ
خير، مقدرات الهى بايد انجام پذيرد و سپس به آن دو شير دسـتور داد تـا بـه جـاى خـود                       : حضرت فرمود 

 . بازگشتند بازگردند و آن ها نيز به حالت اوليه خويش 
 نجـات  - حميد بن مهـران  -شخص الحمدلّله ، كه مرا از شرّ اين : و ماءمون به امام رضا عليه السالم گفت       

 )32.(بخشيدى 
 ظروف و ديگ سنگى

هنگامى كه ماءمون حضرت رضا عليه السالم را از مدينه به خراسان احضار كرد، آن حضرت در مسير راه ،                    
 .معجزات و كراماتى را به اذن خداوند متعال به مردم و همراهيان خود ارائه نمود

 تكيه زد و    - كه از سنگ سياه بود       - به روستاى سناباد رسيد، بر كوهى        از آن جمله وقتى امام عليه السالم      
يعنى ؛ پروردگـارا،    )) اللّهماْنَفع ِبهِ و بارِك فيما يْنحت ِمْنه        : ((اين دعا را بر زبان مبارك خويش جارى نمود        

 .بسيار قرار بده مردم را از اين كوه سودمند گردان ، و در آنچه از آن مى تراشند، بركت و فايده اى 
هر غذائى كه مى خواهيد براى من طبخ نمائيد در ظرف سنگى تراشـيده شـده از ايـن كـوه                   : سپس فرمود 

 .باشد
و چون از آن كوه براى حضرت در ظروف سنگى غذا تهيه شد، مرتّب غذا تناول مى فرمود؛ گرچه حضـرت                 

 .كم خوراك بود
ونى از آن كوه مى تراشند و مورد استفاده قرار مى دهند،   و از آن روز به بعد، مردم ظرف هاى سنگى گوناگ          

 )33.(كه به وسيله دعاى حضرت بركات بسيارى ديده اند
 دو جريان مهم و حيرت انگيز

در زمانى كه حضرت ابوالحسن ، امام رضا عليه السالم توسط ماءمون عباسى از مدينه بـه خراسـان احضـار     
 .رسيد)) حمراء((ى به نام شده بود، در مسير راه خويش به محّل

حضرت براى استراحت ، كنار چشمه اى فرود آمد و چون سفره غذا را پهن كردند، حضرت بـا همراهـانش                    
 .مشغول تناول غذا گرديد

ناگهان حضرت ، سر خود را بلند نمود و مردى را كه شتابان مى آمد، نگريست ؛ و دسـت از غـذا خـوردن                         
 .كشيد

فدايت گردم ، تو را بشارت باد بـر ايـن كـه زبيـرى               : فياب شد، عرض كرد   وقتى آن مرد محضر حضرت شر     
 .كشته شد

گمـان مـى كـنم كـه     : رنگ چهره حضرت دگرگون و زرد شد و سر خويش را پائين انداخت ، سپس فرمود 
 .زبيرى شب گذشته مرتكب گناهى خطرناك شده باشد، كه او را داخل دوزخ گردانيده است 

علّت مـرگ  : ويش را دراز نمود و مشغول تناول غذا گرديد؛ و از آن مرد پرسيد          پس از آن ، دست مبارك خ      
 زبيرى چه بود؟
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زبيرى شب گذشته شراب خمر بسيارى بياشـاميد تـا جـائى كـه فـورا بـه هالكـت         : در پاسخ اظهار داشت     
 )34.(رسيد

 :همچنين محمد بن عبدالّله افطس حكايت كند
رحمت و درود خدا بر حضرت رضا عليه السالم كه : ت هائى گفت روزى بر مأ مون وارد شدم ، پس از صحب

عالم تر از او يافت نمى شود، در آن شبى كه مردم با او بيعت كرده بودند، پيشـنهاد كـردم كـه خالفـت را              
 بپذيرد؛ و من جانشين او در خراسان باشم ؟

من در خراسان بايد بمانم تا مرگ خير، نمى پذيرم و كمتر از محدوده خراسان را هم قبول دارم ، و      : فرمود
 .، مرا دريابد

 !فدايت گردم ، چگونه و از كجا چنين مى دانى و مى گوئى ؟: گفتم 
علم و اّطالعات من نسبت به موقعيت كنونى و آينده ام همانند علم و اّطالع تـو نسـبت بـه          : حضرت فرمود 

 .خودت مى باشد
 موقعيت شما در آينده چگونه است ؟: گفتم 

مسافت بين من و تو بسيار است ، چون كه مرگ من در مشرق ؛ ولـى مـرگ تـو در مغـرب انجـام                          : مودفر
 .خواهد گرفت 
راست مى گوئى و خدا و رسولش درست گفته اند، و بعد از آن نيز هر چه تالش كردم كه او                    : سپس گفتم   

 )35.(را تطميع در خالفت كنم ، فريب نخورد و اثرى نبخشيد
 .ر آن حضرت سمت مشرق و قبر ماءمون در سمت مغرب قرار گرفته است اكنون قبر مطّه

 زينب كذّابه و درندگان
در دوران حكومت ماءمون ، زنى به نام زينب مدعى بود كه از ذريه حضرت فاطمه زهراء عليها السالم مـى                     

 و بر ديگران فخـر  باشد و با اين روش از مؤ منين پول مى گرفت و مايحتاج زندگى خود را تأ مين مى كرد      
 .و مباهات مى ورزيد

وقتى حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السـالم ايـن خبـر را شـنيد، آن زن را احضـار نمـود؛ و سـپس                          
: اين زن ، دروغ گو و سفيه است ، زينب در كمال وقاحت به امام عليه السالم گفت : تكذيبش كرد و فرمود

 .رد مى نمائى ، من نيز سيادت و نسب تو را تكذيب مى كنم همان طور كه تو اصل و نسب مرا تكذيب و 
حضرت رضا عليه السالم به ناچار، جريان را براى مأ مون بازگو نمود و چـون زينـب كذّابـه را نـزد خليفـه                         

اين زن دروغ مى گويد؛ و او از نسل حضرت على و فاطمه زهراء عليها السالم نمـى                  : آوردند، حضرت فرمود  
 .باشد

چنانچه او راست و حقّ مى گويد، او را نزد درنـدگان بيندازيـد، تـا حقيقـت ار بـر                     : آن ، اظهار نمود   بعد از   
 .همگان روشن شود؛ چون درندگان به نسل زهراء عليها السالم گزندى نمى رسانند

لم اول خودت نزد درندگان برو، اگر حقّ با تو بود كـه سـا      : هنگامى كه زينب چنين مطلبى را شنيد، گفت         
 .بيرون مى آئى 

حضرت بدون آن كه سخنى بگويد برخاست و به سمت محّلى كه درندگان در آنجا جمع آورى شده و نگه                    
 .دارى مى شدند، حركت نمود

 كجا مى روى ؟! ياابن رسول الّله : ماءمون به حضرت گفت 
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ر ثابت گردد؛ پس هنگامى كـه  سوگند به خدا، بايد نزد درندگان بروم تا حقيقت ام    : امام عليه السالم فرمود   
حضرت وارد آن محلّ شد و نزديك درندگان رسـيد، تمـامى آن حيوانـات متواضـعانه روى دم هـاى خـود             
نشستند و حضرت كنار يكايك آن ها آمد و دستى بر سرشان كشيد و آن ها را نـوازش نمـود و سـپس بـا                  

 .سالمتى خارج گرديد
 .دروغ گو را نزد آن ها بفرست تا دروغ او براى عموم روشن گردداكنون اين زنِ : آن گاه به خليفه فرمود

و چون ماءمون از آن زن خواست تا به سمت درندگان برود؛ زن ملتمسانه از رفتن به آن محـلّ خـوددارى                      
 .مى كرد، تا آن كه خليفه دستور داد تا او را به اجبار وارد آن محلّ كرده و رهايش نمايند

 آن محلّ، درندگان از هر طرف حمله كرده و او را دريدند و بدون آن كه خـونى بـر                     با ورود زينب به داخل    
 )36.(زمين ريخته شود، نابودش كردند و به عنوان زينب كذّابه معروف گرديد

 دو معجزه و يك غيب گوئى
 : حكايت كند- كه يكى از راويان حديث است -محمد بن فضيل 

 درد پا مبتال شـد بـودم ، بـه همـين جهـت محضـر مبـارك حضـرت         مدتى بود كه به ناراحتى درد پهلو و       
ابوالحسن ، امام رضا عليه السالم شرفياب شدم تا شفاى خود را بگيرم ؛ در آن زمان حضرت در مدينه بـود     

چرا ناراحت و افسرده : و هنوز به خراسان منتقل نشده بود، هنگامى كه وارد بر امام عليه السالم شدم فرمود
 اى ؟

 .ناراحتى درد پهلو و درد پا دارم كه مرا سخت مى آزارد: گفتم 
امام عليه السالم با دست مبارك خويش اشاره به پهلويم نمود و دعائى را خواند و آب دهان مبارك خود را                    

 .ديگر از اين جهت ، ناراحتى نخواهى داشت : بر محلّ درد ماليد و فرمود
هـر  : حضرت ابوجعفر، باقرالعلوم عليه السالم فرموده است         : و سپس نگاهى به پايم انداخت و اظهار داشت        

كه از شيعيان ما، مبتال به مرض و ناراحتى شود و در مقابل آن صبر و شكيبائى از خود نشان دهد، خداوند        
 .پاداش هزار شهيد به او عطا مى فرمايد

 .رت ، فهميدم كه درد پايم باقى خواهد ماند و خوب شدنى نيست با اين سخن حض: محمد بن فضيل گويد
محمد تا آخر عمر مبتال به پا درد بود و با همان نـاراحتى              : دوستان او مانند هيثم بن ابى مسروق گفته اند        

 )37.(از دنيا رفت 
 :همچنين آورده اند

ام ائمه را تا امام رضا علـيهم السـالم محضـر            حبابه والبيه از زمان اميرالمؤ منين ، امام على عليه السالم تم           
 .يكايك آن ها شرفياب شد و از هر يك معجزه مخصوصى مشاهده كرد

جدم ، اميرالمؤ منـين عليـه السـالم چـه           : چون حبابه والبيه بر امام رضا عليه السالم وارد شد، به او فرمود            
 مطالبى را برايت بيان نمود؟

تو يك عالمت و برهان عظيمى را خـواهى ديـد؛ امـام رضـا عليـه السـالم                 : آن حضرت فرمود  : حبابه گفت   
 .بلى : آيا متوجه موهاى سفيدت شده اى ؟ گفت ! اى حبابه : فرمود
 آيا دوست دارى كه گيسوانت سياه و خودت را جوان ببينى ؛ و به حالت جوانى برگردى ؟: فرمود

 .خواهد بودبلى ، اين بزرگ ترين نشانه و برهان : حبابه گفت 
 .در همين لحظه حبابه احساس خاصى در خود كرد و متوجه شد كه حضرت مخفيانه دعائى را مى خواند
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سپس حبابه ، گيسوان خود را تماشا كرد، ديد كه همه سياه و زيبا گشته است ، مكانى خلوت را پيدا كرد                      
 )38.(ختر شده است و باكره مى باشدو به آن جا رفت و پس از آن كه خود را بررسى كرد متوجه شد كه د

 زلزله وحشتناك در خراسان
 :طبق آنچه مورخين و راويان حديث حكايت كرده اند

ماءمورين و جاسوسان حكومتى براى ماءمون عباسى خبر آوردند كه حضرت ابوالحسن ، علـى بـن موسـى                   
 كرده و شيفته بيان و علوم او        الرّضا عليهما السالم جلساتى تشكيل مى دهد و مردم در آن مجالس شركت            

 .گشته اند
 .ماءمون دستور داد تا مجالس را به هم بزنند و مردم را متّفرق كرده و نيز حضرت را نزد وى احضار كنند
 .همين كه امام رضا عليه السالم نزد ماءمون حضور يافت ، ماءمون نگاهى تحقيرآميز به حضرت انداخت 

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

 نفـرين   - صلوات الّله علـيهم      -به حق جدم ، محمد مصطفى و پدرم ، على مرتضى و مادرم ، سيدة النّساء                 
طراف او جمع شده اند، همه را مطرود مى كنم كه به حول و قوه الهى آنجا به لرزه درآيد و سگ هائى كه ا              

 .مى سازم 
بعد از آن ، امام رضا عليه السالم وارد منزل خود شد و تجديد وضوء نمـود و دو ركعـت نمـاز خوانـد و در                           
قنوت ، دعاى مفصلى را تالوت نمود و هنوز از نماز فارغ نشده بود، كه زلزله هولناكى سكوت شهر را درهم                 

 .ون مردان و زنان بلند شدريخت و صداى گريه و شي
 .و به دنباله اين حادثه ، طوفان شديد و غبار غليظى با صداهاى وحشتناكى به وجود آمد

باالى بام منزل برو و ببـين چـه خبـر           : وقتى حضرت از نماز فارغ شد و سالم نماز را داد، به اباصلت فرمود             
 است ؟

كه چگونه تير بال بر گلويش فـرود آمـده و او را بـه           متوجه آن زن بدكاره ، فاحشه نيز باش         : و سپس افزود  
 .هالكت رسانيده است 

اين همان زن بدكاره اى است كه جاسوسان و بدگويان را بر عليه من تحريك مى كرد و آن هـا را هـدايت             
 .مى نمود تا نزد ماءمون سخن چينى و بدگوئى مرا كنند و ماءمون را بر عليه من مى شوراند

تمام آنچه را كه حضرت بيان فرموده بود به واقعيت پيوسـت ؛ و پـس از                 : ايت آمده است    در پايان اين حك   
آن كه ماءمون متوجه اين قضيه شد، دستور داد تا افراد سـخن چـين و دروغ گـو را از اطـراف مـاءمون و                          

ه و                              كمكـى  دستگاه حكومتى او البّته در ظاهر و بـراى عـوام فريبـى كنـار برونـد و ديگـر بـه آن هـا توجـ
 )39.(نشود

 جواب شش سؤ ال و شفاى دردپا
حسين بن عمر بن يزيد از جمله كسانى بود كه بر امامت حضرت موسى بن جعفـر عليهمـا السـالم توقّـف                

 :كرده و پنج امام بعد از آن حضرت را قبول نداشت ، او حكايت كند
ال مطرح كرد كـه حضـرت شـش    روزى به همراه پدرم نزد امام كاظم عليه السالم رفتيم و پدرم هفت سؤ             

 .تاى آن ها را پاسخ فرمود
همان سؤ ال ها را از فرزندش ، حضرت رضـا عليـه    : پس از گذشت مدتى از اين جريان ، من با خود گفتم             

 .السالم مى پرسم ، چنانچه همانند پدرش پاسخ داد، او نيز امام و حجت خدا مى باشد
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 حتّـى بـدون   -كردم ، همانند پدرش ، امام كاظم عليه السـالم           چون نزد ايشان آمدم و سؤ ال ها را مطرح           
 . پاسخ داد و از جواب هفتمين سؤ ال خوددارى نمود-تفاوت در يك حرف 

هر يك از شيعيان و پيروان ما در اين دنيا بـه  : و هنگامى كه خواستم از محضرش خداحافظى كنم ، فرمود         
و شكيبائى از خود نشان دهند، خداوند متعال پـاداش          نوعى گرفتار و دچار مشكالت هستند؛ پس اگر صبر          

 .هزار شهيد به آن ها عطا مى نمايد
 .و من در اين فكر فرو رفتم كه اين سخن به چه مناسبتى بيان و مطرح شد؛ و با حضرت وداع كردم 

امـام رضـا   بعد از مدتى به درد پا مبتال گشتم و سخت مرا آزار مى داد تا آن كه به حج خانه خـدا رفـتم و     
عليه السالم را مالقات كردم و از شدت درد و ناراحتى پا سخن گفتم و تقاضا كردم دعـائى را بـراى شـفا و       

ايـن پـا، نـاراحتى نـدارد، آن پايـت را      : بهبودى آن بخواند؛ و پاى خود را جلوى حضرت دراز كردم ، فرمود    
 .بياور

و لحظاتى بعد، به طور كّلى درد و نـاراحتى پـايم   وقتى پاى ديگر خود را دراز كردم ، حضرت دعائى خواند       
 )40.(برطرف شد

 :همچنين آورده اند
 :شخصى به نام احمد بن عبدالّله ، به نقل از غفّارى حكايت كند

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

آنچه زير تُشك نهاده شده بردار و بدهى خود را          :  دستور داد غذا آوردند و چون غذا خورديم فرمود         حضرت
 .بپرداز

وقتى تُشك را بلند كردم مقدارى دينار زير آن موجود بود، برداشتم و چراغى را آوردم و آن ها را شـمردم                      
 .چهل و هشت دينار بود

آن را برداشتم و نزديك چراغ آوردم ، ديدم بر آن نوشته است در بين آن ها يك دينار مرا جلب توجه كرد، 
بيست و هشت دينار آن را بابت بدهى خود پرداخت كن و باقى مانده آن را هزينه زندگى خود و خـانواده    : 

 )41.(ات قرار بده 
 سياست و زندگى شرافتمندانه

 : حكايت كند-ا السالم مى باشد  كه يكى از اصحاب امام على بن موسى الرّضا عليهم-معمربن خالّد 
: روزى ماءمون عباسى به من اظهار داشـت       : روزى در خدمت آن حضرت بودم ، ضمن صحبت هائى فرمود          

عده اى در اطراف و حوالى شما در حال فتنـه و آشـوب مـى باشـند، چنانچـه نامـه اى بـه                 ! اى ابوالحسن   
 ، مناسب و مفيد خواهد بود؟دوستان خود بنويسى ، كه جلوى فساد و آشوب گرفته شود

بايد تو به عهد خود وفا نمائى و من نيز به عهد خود وفا مـى نمـايم ، آن زمـانى كـه                        : من در جواب گفتم     
 .واليتعهدى را پذيرفتم مشروط بر آن بود كه من هيچ گونه دخالتى در امور حكومت نداشته باشم 

نداشته است ، آن زمان كه در مدينه بـودم نامـه و            اين مسئوليتى را كه پذيرفته ام ، هيچ سودى براى من            
سخن من در تمام شرق و غرب ، مؤ ّثر و نافذ بود؛ سوار االغ مى شدم و در خيابان و بازار عبور مى كردم و          
هركس بر من مى گذشت ، مرا احترام و تكريم مى كرد، كسى از من درخواستى نمـى كـرد مگـر آن كـه                         

 .نيازش را برآورده مى ساختم 
 )42.(مانعى نيست ؛ طبق همان شرط و عهد عمل شود: ماءمون گفت 
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 درس پيشوا شناسى
امام و : روزى حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم در جمع عده اى از دوستان و اصحاب خود فرمود       

 :پيشواى جامعه داراى عالئم و نشانه هائى است ، كه برخى از آن عبارت است 
يد عالم تر و آگاه تر باشد، در حكومت و قضاوت باتدبير و قاطع باشد، پرهيزكار و مّتقـى ،                    از تمامى افراد با   

حليم و صبور، شجاع و قوىدل ، سخاوتمند و كريم باشد، و نيز در برابر خداونـد عابـد و در برابـر بنـدگان                  
 .فروتن باشد

 بر يگانگى خدا و رسالت رسول خـدا  ختنه شده و پاك و نظيف تولّد يابد، هنگام تولّد از رحم مادر، شهادت  
 .دهد

همچنان كه از جلو مى بيند و متوجه مى شود، از پشت سر نيز متوجه گردد، سايه نداشته باشد، در خواب             
محتلم نشود، چشم او هنگام خواب همانند ديگران نمى بيند؛ ولى قلبش متوجه و آگاه است ، از غيب با او         

 .رسول الّله صلى اهللا عليه و آله اندازه او و بر قامت او راست مى آيدحديث و سخن گفته مى شود، زره 
روى زمين اثرى از بول و غايط او بر جاى نماند، چون خداوند زمين را به بلعيدن آن امر كرده است ، عرق                       

به و بوى او از مشك و عنبر خوشبوتر است ، نسبت به مردم در نفوس و اموالشان اولويت دارد؛ و از هركس 
مردم دلسوزتر و مهربان تر؛ و نيز نسـبت بـه آنهـا متواضـع باشـد، خـود مجـرى دسـتورات الهـى ؛ و نيـز                      

 .واداركننده مردم بر اجراى اوامر و نواهى خداوند است 
دعاى او مستجاب مى باشد و چنانچه دعا كند كه صخره اى متالشى شـود همـان خواهـد شـد، سـالح و                         

 اهللا عليه و آله ، همچنين صحيفه اى كه در آن نام تمامى پيروانشـان          شمشير ذوالفقار حضرت رسول صلى    
 .و نيز صحيفه اى كه نام همه قاتلين و دشمنانشان در آن ثبت گرديده ، نزد او موجود خواهد بود

و يه عنوان اين كه او امام و خليفه رسول الّله صلوات الّله عليه مى باشد، سه كتاب مهم ديگـر نـزد او مـى            
 : كه عبارتند ازباشد،

مى باشد و تمام نيازمنديهاى انسانها در تمام امور و )  متر35حدود (كتاب حامعه ، كه طول آن هفتاد ذراع 
 .مسائل ، در آن موجود است 

 .كتاب جفر اكبر و اصغر، كه تمام علوم و حدود و ديات در آن مذكور است 
 )43.(م مى باشدمصحف و كتابنامه شريف حضرت فاطمه زهراء عليها السال

 :همچنين آورده اند
روزى از روزها يكى از رؤ سا و سران واقفيه به نام حسين بن قياما به حضور حضرت على بن موسى الرّضـا                       

 آيا تو امام و حجت خدا هستى ؟: عليهما السالم رسيد و اظهار داشت 
 .م بر اين كه تو امام نمى باشى من شهادت و گواهى مى ده: بلى ، حسين گفت : امام عليه السالم فرمود

دليل تو چيست كه مى : حضرت لحظاتى سر خويش را به زير افكند و سپس سر خود را بلند نمود و فرمود  
 گوئى من امام نيستم ؟

حجت خدا عقيم نخواهد بـود، و شـما در          : چون امام جعفر صادق عليه السالم فرموده است         : حسين گفت   
 .زند پسر مى باشى اين موقعيت سّنى بدون فر

حضرت رضا عليه السالم باز لحظاتى طوالنى تر از قبل ، سر خويش را پائين انداخت و پس از آن سر خـود        
من خداوند متعال را شاهد و گواه قرار مى دهم بر ايـن كـه بـه همـين زودى داراى                   : را باال گرفت و فرمود    

 .فرزند پسرى خواهم شد
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من نيز در آن مجلس حضور داشتم و چون اين سـخن را          :  گويد -ى نجران    به نام عبدالرّحمن بن اب     -راوى  
از امام رضا عليه السالم شنيدم ، تاريخ آن را ثبت كردم و هنوز مدت يك سال سپرى نشده بود كه حضرت 

 )44.(داراى فرزندى پسر به نام ابوجعفر، محمد بن علىعليهما السالم شد
 درخت بادام در خانه ميزبان

شيخ صدوق رضوان الّله عليه ، به نقل از محمد بن احمد نيشابورى از قول جده اش خديجه ، دختر مرحوم 
 :حمدان حكايت كند

در آن هنگامى كه امام رضا عليهما السالم در مسير راه خراسان وارد شـهر نيشـابور گرديـد، بـه منـزل مـا        
 .تشريف فرما شد

 نمود، در گوشه اى از حيات خانه ما يك بادام كشت نمود،         امام عليه السالم پس از آن كه اندكى استراحت        
 .كه رشد كرد و بزرگ شد و يك ساله به ثمر رسيد؛ و هر سال ثمره بسيارى مى داد

و چون مردم متوجه شدند، كه امام رضا عليه السالم آن درخت را با دست مبارك خود كشت نموده است ، 
هاى آن جهت شفا و درمـان امـراض خـود اسـتفاده مـى كردنـد و       هر روز به منزل ما مى آمدند و از بادام  

هركس هر نوع مرضى كه داشت ، به عنوان تبرّك از آن بادام كه تناول مى كرد، عافيت و سالمتى خود را                      
 .باز مى يافت 

 - كه درد زايمان برايشان سخت و غيرقابل تحمل بود -و حّتى نابينايان شفا مى گرفتند و زن هاى آبستن 
 .ز آن بادام استفاده مى كردند و به آسانى وضع حمل مى نمودندا

 .و همچنين حيوانات مختلف مى آمدند و خود را به وسيله آن درخت متبرّك مى ساختند
پس ا آن كه مدت زمانى از اين جريان گذشت ، درخت بادام خشك شد و جدم ، حمدان چند شاخه اى از     

 .شم هايش كور و نابينا گرديدآن درخت را قطع كرد كه در نتيجه چ
 آن درخت را از ريشه قطـع و  - كه عمرو نام داشت و يكى از ثروتمندان مهم شهر نيشابور بود       -و فرزند او    

نابود كرد و او نيز به جهت اين كار، تمام اموال و زندگيش متالشى شد و بيچاره گرديد، كه ديگر به هـيچ                       
 .عنوان توان امرار معاش نداشت 

قبل از آن كه درخت خشك شود، كرامات بسيارى به بركت امام رضا عليه السـالم                : وى در نهايت گويد   و را 
 .از آن ظاهر مى گرديد و مردم ؛ بلكه حيوانات از آن بهره مى بردند

 پرداخت بدهى دوست و كمك هزينه
 :مرحوم عالّمه مجلسى ، شيخ صدوق و ديگر بزرگان رضوان الّله عليهم حكايت كرده اند

در يك زمانى ، بدهكارى من : يكى از شيعيان و دوستان امام رضا عليه السالم به نام اءبومحمد غفّارى گويد
 .به افراد زياد شده بود و توان پرداخت آن ها را نداشتم 

بهتر است نزد حضرت على بن موسى الرّضاعليهما السالم شرفياب شوم ، چون هيچ ملجاء و                : با خود گفتم    
ز موال و سرورم نمى شناسم ؛ و تنها آن حضرت است كه مرا نااميد نمى كند و كمك مى نمايد تا            پناهى ج 

 .قرض هاى خود را پرداخت كنم و زندگيم را سر و سامانى دهم 
پس به همين منظور، عازم منزل امام عليه السالم شدم و چـون بـه منـزل حضـرت رسـيدم ، اجـازه ورود                    

 .م به حضرت سالم كرده و در حضور مباركش نشستم گرفتم ؛ و هنگامى كه داخل شد
ما خواسته و حاجت تو را مى دانيم ، كه چـه تقاضـائى دارى و بـراى    ! اى ابومحمد : امام عليه السالم فرمود   

 .چه اين جا آمده اى ، عجله نكن و ناراحت مباش ، ما خواسته ات را برآورده مى كنيم 
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تراحت نمود، وقتى صبح شد مقدارى طعام مناسب آوردند و          پس چون شب فرا رسيد، در منزل حضرت اس        
 .صبحانه را با آن حضرت تناول كردم 

آيا حاضر هستى نزد ما بمانى ، يا آن كه قصد مراجعت و بازگشت به خانواده : سپس امام عليه السالم فرمود
 خود را دارى ؟
نيازم را برآورده فرمائى ، از محضر مبارك چنانچه لطف نموده ، خواسته و      ! ياابن رسول الّله    : عرضه داشتم   

 .شما مرخّص مى شوم ؛ چون خانواده ام منتظر هستند
پس از آن ، امام رضا عليه السالم دست مبارك خويش را زير تُشكى كه روى آن نشسته بود برد؛ و سـپس                

 .مشتى پول از زير آن درآورد و به من عطا نمود
ّكر خداحافظى نموده و از منزل بيرون آمـدم ؛ چـون آن هـا را نگـاه                  وقتى آن پول ها را گرفتم ، ضمن تش        

 :كردم ، ديدم چندين دينار سرخ و زرد مى باشد و نوشته اى ضميمه آن ها است 
اين پنجاه دينار را به تو هديه داديم كه بيست و شش دينار از آن را بابت بدهى خود پرداخت ! اى ابومحمد

ى مانده اش را هزينه و مصرف زندگى خود گردانـى و نيـز خـانواده ات را از                   كنى و بيست و چهار دينار باق      
 )46.(سختى و ناراحتى نجات بدهى 

 زيارت معصومين و شادى مؤ من در عرفه
مرحوم شيخ مفيد و ديگر بزرگان ، به نقل از على بن اءسباط كه يكى از اصحاب و دوستان حضرت على بن 

 : ، حكايت كنندموسى الرّضا عليهما السالم است
روز عيد عرفه جهت زيارت و ديدار مواليم ، حضرت ابوالحسن ، امام رضا عليه السالم حركت كردم ؛ چـون         

االغِ مرا آماده كن :  از لحظاتى مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود به منزل حضرت وارد شدم و نشستم ، پس 
 .تا بيرون برويم 

يه السالم سوار بر آن شد و سپس به سمت قبرستان بقيع جهـت زيـارت              وقتى االغ را آماده كردم ، امام عل       
قبر شريف مادرش ، حضرت فاطمه زهراءعليها السالم حركت كرد و من نيز همراه سـرور و مـواليم بـه راه                     

 .افتادم 
چـه  ! اى سـرور و مـواليم   : پس هنگامى كه وارد قبرستان بقيع شديم ، خدمت حضـرتش عرضـه داشـتم          

  كنم و چگونه سالم گويم ؟كسانى را قصد
بر مادرم ، فاطمه زهراء عليها السالم و بر دو فرزندش ، حسن و حسين ، همچنين بر علـى                    : حضرت فرمود 

د، و بـر پـدرم ،                        د، صادق آل محمـباقرالعلوم و جعفر بن محم ،د بن علىبن الحسين ، زين العابدين و محم
، سالم بده و ايشـان را بـا كلمـاتى زيبـا و مناسـب                )جمعين  صلوات الّله و سالمه عليهم ا     (موسى بن جعفر    

 .زيارت كن 
پس من نيز بر يكايك آن بزرگان معصوم ، سالم و تحيت فرستادم و چون زيارت امـام رضـا عليـه السـالم                        

 .پايان يافت ، به سمت منزل بازگشتيم 
من تهى دست و درمانده هستم    ! يم  اى سرور و موال   ! ياابن رسول الّله    : در بين راه به حضرت اظهار داشتم        

و چيزى در اختيار ندارم كه بتوانم به افراد خانواده ام عيدى دهم و آن ها را در اين روز و عيد عزيز دلشاد                        
 .و خوشحال گردانم 
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 خطّـى  - كه همراه داشـت    -امام عليه السالم پس از شنيدن سخن و درخواست من ، با چوب دستى خود                
 برداشت و به - كه قريب يكصد دينار ارزش آن بود     -س خم شد و قطعه طالئى را        روى زمين كشيد؛ و سپ    

 .من عنايت نمود
 )47.(من با گرفتن آن هديه خوشحال شدم و توانستم نيازهاى خود و خانواده ام را تاءمين نمايم 

 حجت و خبر از غيب
 :نويسان از شخصى به نام حسين بن عمرو حكايت كنند برخى از تاريخ 

عد از شهادت و رحلت امام موسى كاظم عليه السالم عازم مدينه منوره شدم و به يكى از دوستان خود به                     ب
 آيا ممكن است كه فردا نزد اين شخص برويم ؟: نام مقاتل كه همراه من بود گفتم 

 كدام شخص ؟ منظورت كيست ؟: مقاتل گفت 
 .على بن موسى عليهما السالم : پاسخ دادم 

 د به خداى يكتا، كه تو رستگار نخواهى شد، چرا او را محترمانه نام نمى برى ؟سوگن: گفت 
 .همانا او حجت و خليفه خداوند متعال است 

 تو از كجا مى دانى كه او امام است و حجت خدا مى باشد؟: گفتم 
رت على  من شاهد هستم كه پدرش ، امام كاظم عليه السالم وفات يافت و فرزندش ، حض               : در جواب گفت    

: بن موسى عليهما السالم امام بعد از اوست ؛ و نيز حجت خداوند در ميان بندگان مى باشد، سـپس افـزود                     
 .من هيچ موقع با تو نزد آن حضرت نخواهم آمد

 .پس به همين جهت ، تصميم گرفتم كه تنها بر آن حضرت وارد شوم و از نزديك او را ببينم : حسين افزود
بـه  ! اى حسـين  : و هنگامى كه وارد منزل حضرت شدم به من خطـاب كـرد و فرمـود   فرداى آن روز آمدم     

منزل ما خوش آمدى ؛ و سپس مرا نزديك خودش نشانيد و ضمن دل جوئى و احوال پرسى ، از مسير راه                      
پدرِ شما در چه حالـت و وضـعيتى مـى           : پرسش نمود و من ، جواب حضرت را پاسخ دادم و آن گاه گفتم               

 باشد؟
 .پدرم رحلت كرد و از اين دنيا رفت : دادپاسخ 

 امام و حجت خدا بعد از پدرت كيست ؟: سپس سؤ ال كردم 
 .من امام بعد از پدرم مى باشم و هركس با من مخالفت نمايد كافر مى باشد: پاسخ داد

 چه مقدار پول از پدرم طلبكار هستى ؟: و بعد از آن افزود
مبلغ يك هزار دينار از پدرم طلب دارى ، كه چون وارث و خليفه او من        : فرمود. شما بهتر مى دانيد   : گفتم  

 .هستم ، آن ها را پرداخت مى نمايم 
 .شخصى همراه تو به مدينه آمده است ، كه مقاتل نام دارد! اى حسين : و پس از لحظه اى سكوت ، فرمود

 آرى ، آيا او از دوستان و عالقه مندان شما مى باشد؟: گفتم 
 .تو بر حقّ هستى و در عقيده و نظريه خود پايدار و ثابت قدم باش : لى ، به او بگوب: فرمود

بعد از اين صحبت ها و خبردادن از جرياناتى كه تنها من دانستم ، من نيز به امامت او معتقد شدم و ايمان   
 )48.(آوردم 

 خبر از درون و دادن هديه
 :قل از ريان بن صلت آورده است مرحوم شيخ صدوق رضوان الّله تعالى عليه ، به ن
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پس از آن كه مدتى در خدمت مواليم ، حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السـالم بـودم ، روزى                     : گفت  
 .خواستم كه به قصد عراق مسافرت كنم 

: به همين جهت به قصد وداع و خداحافظى راهى منزل امام عليه السالم شدم ، در بين مسير با خود گفتم 
ام خداحافظى ، پيراهنى از لباس هاى حضرت را تقاضا مى نمايم كه چنانچه مرگ من فـرا رسـيد، آن           هنگ

 .پيراهن را كفن خود قرار دهم 
 .و نيز مقدارى درهم و دينار طلب مى كنم تا براى اعضاء خانواده خود سوغات و هدايائى تهيه نمايم 

 و مقدارى نشستم ، خواستم كه خـداحافظى كـنم ،   وقتى به محضر شريف امام رضا عليه السالم وارد شدم         
 .گريه ام گرفت 

و از شدت ناراحتى براى فراق و جدائى از حضـرت ، همـه چيـز را فرامـوش كـردم و پـس از خـداحافظى                           
برخاستم كه از مجلس حضرت بيرون بروم ، هنوز چند قدم برنداشته بودم كه ناگهان حضرت مرا صدا زد و 

 .زگردبا! اى ريان : فرمود
آيا دوست دارى كه يكى از پيراهن هاى خودم را به تو هديه كـنم تـا اگـر          : وقتى بازگشتم ، حضرت فرمود    

 وفات يافتى ، آن را كفن خود قرار دهى ؟
ه       ه ها و خانواده ات هدايا و سـوغات تهيـو آيا ميل ندارى تا مقدارى دينار و درهم از من بگيرى تا براى بچ

 نمائى ؟
چنين چيـزى را مـن در ذهـن خـود گفتـه بـودم و                ! اى سرور و مواليم     : عجب عرض كردم    من با حالت ت   

 .تصميم داشتم از شما تقاضا كنم ، ولى فراموشم شد
بعد از آن ، حضرت يكى از پيراهن هاى خود را به من هديه كرد و سپس گوشه جانماز خود را بلند نمود و   

 )49.( حضرت خداحافظى كردم مقدارى درهم برداشت و تحويل من داد و من با
 خبر از غيب و خريد كفن

 كه يكى از اءهالى كوفه و از دوستان و مواليان اهل بيـت عصـمت و طهـارت علـيهم            -على بن احمد وشّاء     
 : حكايت كند-السالم است 

ه اين پارچ: روزى به قصد خراسان عازم مسافرت شدم و چون بار سفر بستم ، دخترم حّله اى آورد و گفت                
 .را در خراسان بفروش و با پول آن انگشتر فيروزه اى برايم خريدارى نما

پس آن حّله را گرفتم و در ميان لباس ها و ديگر وسائل خود قرار دادم و حركت كردم ، وقتى به شهر مرو               
 .رسيدم در يكى از مسافرخانه ها اتاقى گرفتم و ساكن شدم 

مـا از طـرف حضـرت    : د كه دو نفر نزد من آمدند و اظهار داشـتند هنوز خستگى راه از بدنم بيرون نرفته بو   
على بن موسى الرّضا عليهما السالم آمده ايم ، چون يكى از دوستان ما فوت كـرده و از دنيـا رفتـه اسـت ،            

 براى كفن او نياز به حّله اى داريم كه شما همراه آورده اى ؟
من چنين پارچه و حّله اى همراه ندارم و : ، لذا گفتم و من به جهت خستگى راه آن را فراموش كرده بودم 
امام و موالى ما، حضـرت رضـا عليـه السـالم سـالم              : آن ها رفتند؛ ولى پس از لحظاتى بازگشتند و گفتند         

 بفروشى و انگشتر  حّله مورد نظر ما همراه تو است ، كه دخترت آن را به تو داده تا برايش : رسانيد و فرمود
 .هيه نمائى ؛ و تو آن را در فالن بسته ، كنار ديگر لباس هايت قرار داده اى فيروزه اى ت

پس آن را از ميان وسائل خود خارج گردان و تحويل ما بده ؛ و اين هم قيمت آن حّله است ، كه آورده ايم      
. 
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بايـد مسـائل   : م پس پول ها را گرفتم و آن حّله را بيرون آوردم و تحويل آن ها دادم ، آن گاه با خود گفـت        
خود را از آن حضرت سؤ ال نمايم و سؤ ال هاى خود را روى كاغذى نوشتم و فرداى آن روز، جلـوى درب                    
ت وارد               ت انبوهى مواجه شدم و ممكن نبود كـه بتـوانم از ميـان آن جمعيـمنزل حضرت رفتم كه با جمعي

 .منزل حضرت شوم 
تادم و با خود مى انديشيدم كه چگونه و از چه راهى            در نزديكى منزل حضرت رضا عليه السالم كنارى ايس        

 مى توانم وارد شوم و نوشته خود را تحويل دهم تا جواب آن ها را مرقوم فرمايد؟
در همين فكر و انديشه بودم ، كه ناگهان شخصى كه ظاهرا خدمت گذار امام رضا عليه السالم بود نزديـك            

 :من آمد و اظهار داشت 
 .ن جواب مسائلى كه مى خواستى سؤ ال كنى اي! اى على بن احمد

وقتى نوشته را دريافت كردم ، ديدم جواب يكايك سؤ ال هايم مى باشد كه جواب آن هـا را بـرايم ارسـال                    
 )50.(نموده بود، بدون آن كه آن ها را تحويل داده باشم ، حضرت از آنها اّطالع داشته است 

 كشتن ذوالرّياستين در حمام
 حكايـت  - بـه نـام ياسـر      -ابراهيم قمى از خادم حضرت على بن موسى الرّضا عليه السالم            مرحوم على بن    

 :كند
 به نام فضل بن سهل      - به همراه امام رضا عليه السالم و نيز وزير دربارش            - خليفه عباسى    -روزى ماءمون   

 حضرت رضاعليه السـالم   به قصد بغداد از خراسان خارج شدند و من نيز به همراه-معروف به ذوالرّياستين  
 .حركت كردم 

در بين راه ، در يكى از منازل جهت استراحت فرود آمديم ، پس از گذشت لحظاتى نامه اى براى فضل بن                      
 :سهل از طرف برادرش ، حسن ابن سهل به اين مضمون آمد

ن دچـار خطـرى     من بر ستارگان نظر افكندم ، چنين يافتم كه تو در اين ماه ، روز چهارشنبه به وسيله آه                  
عظيم مى گردى ؛ و من صالح مى بينم كه تو و ماءمون و على بن موسى الرّضا در اين روز حمام برويـد و                         

 .به عنوان احتجام يكى از رگ هاى خود را بزنيد تا با آمدن مقدارى خون ، نحوست آن از بين برود
اعليه السالم مشورت نمايد، وقتى موضوع را وزير نامه را به ماءمون ارائه داد و از او خواست تا با حضرت رض          

من فردا حمام نمى روم و نيز صالح نمـى دانـم كـه    : با آن حضرت در ميان نهادند، امام عليه السالم فرمود       
 .خليفه و وزيرش به حمام داخل شوند

 رسـول   من در اين سفر جدم ،     : مرحله دوم كه مشورت كردند، حضرت همان نظريه را مطرح نمود و افزود            
فردا داخل حمام نرو؛ و به اين جهـت صـالح   : خدا صلى اهللا عليه و آله را در خواب ديدم ، كه به من فرمود    

 .نمى دانم كه تو و نيز فضل ، به حمام برويد
 .من نيز حمام نمى روم و فضل مختار است : ماءمون پيشنهاد حضرت را پذيرفت و گفت 

حضرت رضا عليه السالم به همراهان خود دستور داد كه اين دعا را             چون شب فرا رسيد،     : ياسر خادم گويد  
 :بخوانند

 .يعنى ؛ از آفات و شرور اين شب به خدا پناه مى بريم )) نعوذ بالّله من شرّ ما ينزل فى هذه الّليلة ((
و بـاالى بـام بـرو    : پس آن شب را سپرى كرديم ، هنگامى كه نماز صبح را خوانديم ، حضرت به من فرمود       

 گوش كن ، ببين آيا چيزى احساس مى كنى و صدائى را مى شنوى ، يا خير؟
 .وقتى باالى بام رفتم ، سر و صداى زيادى به گوشم رسيد
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اى : در همين اثناء، ناگهان ماءمون وحشت زده و هراسان وارد منزل حضرت رضا عليه السالم شد و گفـت          
ياستين تسليت مى گويم ، او به حرف شما توجه نكـرد و  شما را در مرگ وزيرم ، ذوالرّ ! سرور و موالى من     

 .چون حمام رفت ، عده اى مسلّح به شمشير بر او حمله كرده و او را كشتند
و اكنون سه نفر از آن افراد تروريست ، دست گير شده اند كه يكى از آن هـا پسـرخاله ذوالرّياسـتين مـى                         

 .باشد
 به بهانه - كه زير دست ذوالرّياستين بودند - افسران و ديگر نيروها  پس از آن ، تعداد بسيارى از سربازان و        

اين كه ماءمون وزير خود را ترور كرده است و بايد خون خواهى و قصاص شود، به منـزل مـاءمون يـورش                       
 .بردند

 .و عده اى هم مشعل هاى آتشين در دست گرفته بودند تا منزل ماءمون را در آتش بسوزانند
، ماءمون به حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم پناهنده شد و تقاضاى كمـك كـرد،             در اين هنگام    

 .كه حضرت آن افراد مهاجم را آرام و پراكنده نمايد
 .تو نيز همراه من بيا! اى ياسر: لذا امام عليه السالم به من فرمود

آن ها رسيديم ، حضـرت بـا        بدين جهت ، از منزل خارج شديم و به طرف مهاجمين رفتيم ، چون نزديك                
 .دست مبارك خويش به آن ها اشاره نمود كه آرام باشيد و متفرّق شويد

و مهاجمين با ديدن امام رضا عليه السالم بدون هيچ گونه اعتراض و سر و صدائى ، پراكنده و متفرّق شده                     
الم و در امـان قـرار       و محلّ را ترك كردند؛ و ماءمون به وسيله كمك و حمايت حضرت رضا عليه السالم س                

 )51.(گرفت 
 ضربات شمشيرها و سالمتى جسم

 :هرثمه يكى از اصحاب امام رضا عليه السالم است ، حكايت كند
روزى به قصد ديدار مواليم ، حضرت رضا عليه السالم به طرف منـزل آن بزرگـوار حركـت كـردم ، وقتـى                        

امام رضا عليه السالم وفـات      : مى گفتند نزديك منزل آن حضرت رسيدم ، سر و صداى مردم را شنيدم كه              
 .يافته است 

 را - كه در واقع از عالقه مندان به حضرت بود -در اين هنگام ، يكى از غالمان ماءمون به نام صبيح ديلمى 
 .ديدم كه حكايت عجيبى را به عنوان محرمانه برايم بازگو كرد

ود احضار كرد، چون بـه نـزد او وارد شـديم ، او را    ماءمون مرا به همراه سى نفر از غالمانش ، نزد خ          : گفت  
 .بسيار آشفته و پريشان ديديم و جلويش ، شمشيرهاى تيز و برهنه نهاده شده بود

ماءمون با هر يك از ما به طور جداگانه و محرمانه سخن گفت و پس از آن كه از همـه مـا عهـد و ميثـاق                            
ن چون و چرا انجام دهيم ، به هر نفـر يـك شمشـير         گرفت كه رازش را فاش نكنيم و آنچه دستور داد بدو          

 .داد
همين اال ن كه نزديك نيمه شب بود به منزل على ابن موسى الرّضا عليهما السـالم داخـل        : و سپس گفت    

شويد و در هر حالتى كه او را يافتيد، بدون آن كه سخنى بگوئيد، حمله كنيد و تمـام پوسـت و گوشـت و                     
و سپس او را در رختخوابش وا گذاريد؛ و شمشيرهايتان را همان جا پاك كنيـد     استخوانش را درهم بريزيد     

 .و سريع نزد من آئيد، كه براى هر كدام جوائز و هداياى ارزنده اى در نظر گرفته ام 
چون وارد اتاق حضرت امام رضا عليه السـالم شـديم ، ديـديم كـه در رختخـواب خـود دراز                     : صبيح گفت   

 .لمات و أ ذكارى بودكشيده و مشغول گفتن ك
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 .ناگاه غالمان به طرف حضرت حمله كردند، ليكن من در گوشه اى ايستاده و نگاه مى كردم 
پس از آن كه يقين كردند كه حضرت به قتل رسيده است ، او را در رختخوابش قرار دادند؛ و سـپس نـزد                        

 .ماءمون بازگشتند و گزارش كار خود را ارائه دادند
 ، ماءمون با حالت افسرده و سر برهنه ، دكمه هـاى لبـاس خـود را بـاز كـرد و در                        صبح فرداى همان شب   

 .جايگاه خود نشست و اعالم سوگوارى و عزا كرد
 .و پس از آن ، با پاى برهنه به سوى اتاق حضرت حركت كرد تا خود، جريان را از نزديك ببيند

ام عليه السالم رسـيديم ، صـداى همهمـه اى      و ما نيز همراه ماءمون به راه افتاديم ، چون نزديك حجره ام            
 !برويد، ببينيد چه كسى داخل اتاق او است ؟: شنيديم و بدن ماءمون به لرزه افتاد و گفت 

چون وارد اتاق شديم ، حضرت رضا عليه السـالم را در محـراب عبـادت مشـغول نمـاز و دعـا               : صبيح گويد 
 .ديديم 

 بازگو كرديم ، لباس هاى خود را تكان داد و دستى بر سر و و چون خبر زنده بودن حضرت را براى ماءمون
خدا شما را لعنت كند، به من دروغ گفتيد و حيله كرديد، پـس از آن مـاءمون   : صورت خود كشيد و گفت   

 ببين چه كسى در محراب است ؟! اى صبيح : گفت 
 .و آن گاه ماءمون به سراى خود بازگشت 

 تو هستى ؟! اى صبيح : وقتى وارد اتاق حضرت شدم ، فرمود
 .و سپس بيهوش روى زمين افتادم ! بلى ، اى موال و سرورم : گفتم 

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

ون آمدم ، او را بسيار غضبناك ديدم به طورى كه رنگ چهره اش سياه شده بـود،                  و بعد از آن كه نزد ماءم      
جريان را بيان كردم ، بعد از آن مأ مون لباس هاى خود را عوض كرد و بـا حالـت عـادى بـر تخـت خـود                             

 .نشست 
چـون  با شنيدن اين جريان حيرت انگيز، شكر خدا را به جاى آوردم و بر مواليم وارد شـدم ،                  : هرثمه گويد 

آنچه صبيح برايت گفت ، براى كسى بازگو نكن ؛ مگر آن كه از جهـت                ! اى هرثمه   : حضرت مرا ديد فرمود   
 .ايمان و معرفت نسبت به ما اهل بيت مورد اطمينان باشد

حيله و مكر آن ها نسبت به ما كارساز نخواهد بود تا زمانى كـه اءجـل و مهلـت الهـى فـرا                        : و سپس افزود  
 )52.(رسد

 فرزند و قيافه او در شكم مادرخبر از 
د علـوى حكايـت                    مرحوم شيخ صدوق و ديگر بزرگان آورده اند، به نقل از شخصى به نام عبدالّله بـن محمـ

 :كرد
پس از گذشت مدتى از شهادت حضرت على بن موسى الرّضاعليهما السالم روزى بـر مـاءمون وارد شـدم و           

 :اشت بعد از صحبت هائى در مسائل مختلف ، اظهار د
همسرى داشتم كه چندين مرتبه ، آبستن شده بود و بچه اش ِسقط مى شد، در آخرين مرتبه كه آبسـتن                     

همسرم چندين بار آبستن شده و سـقط  ! ياابن رسول الّله  : بود، نزد حضرت رضا عليه السالم رفتم و گفتم          
رمائى تا طبق دستور شـما او را        جنين كرده است ؛ و اال ن هم آبستن مى باشد، تقاضامندم مرا راهنمائى ف              
 .معالجه و درمان كنم و بتواند سالم زايمان نمايد و نيز بچه اش سالم بماند
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چون صحبت من پايان يافت ، حضرت رضا عليه السالم سر خويش را به زير افكند و پس از لحظه اى كوتاه 
اش سقط نمى شود و سالم خواهـد        وحشتى نداشته باش ، در اين مرحله بچه         : سر بلند نمود و اظهار نمود     

 .بود
به همين زودى همسرت داراى فرزند پسرى مى شود كه بيش از هركس شبيه به مـادرش                 : و سپس افزود  

 .خواهد بود، صورت او همانند ستاره اى درخشان ، زيبا و خوش سيما مى باشد
 .وليكن خداوند متعال دو چيز در بدن او زيادى قرار داده است 

 !آن دو چيز زايد در بدن فرزندم چيست ؟: سيدم با تعجب پر
يكى آن كه در دست راستش يك انگشت اضافى مى باشد؛ و دوم در پاى چـپ او                  : حضرت در پاسخ فرمود   

 .انگشت زايدى خواهد بود
با شنيدن اين غيب گوئى و پيش بينى ، بسيار در حيرت و تعجب قرار گـرفتم و منتظـر بـودم كـه ببيـنم                 

 ! خواهد شد؟نهايت كار چه
هرگاه مولود به دنيا آمد، بـه هـر شـكلى كـه             : تا آن كه پس از مدتى درد زايمان همسرم فرا رسيد، گفتم             

 .هست او را نزد من آوريد
 نـزد مـن     - كه در پارچه اى ابريشمين پيچيده بودنـد          -ساعاتى بعد، زنى كه قابله بود، وارد شد و نوزاد را            

 .آورد
 و من صورت و بدن نوزاد را مشاهده كردم ، تمام پيش گوئى هائى را كه حضـرت               وقتى پارچه را باز كردند    

 )53.(رضا عليه السالم بيان نموده بود، واقعيت داشت و هيچ خالفى در آن مشاهده نكردم 
 پيدايش ماهى ها در قبر

 :همچنين مرحوم شيخ صدوق به نقل از اباصلت هروى حكايت نموده است 
 :سى الرّضا عليهما السالم به من فرمودروزى حضرت على بن مو

 .داخل مقبره هارون الرّشيد برو و قدرى خاك از چهارگوشه آن بياور! اى اباصلت 
طبق دستور حضرت رفتم و مقدارى خاك از چهار گوشه مقبـره هـارون برداشـتم و آوردم ،                   : اباصلت گويد 

 .آن خاكى را كه از جلوى درب ورودى آوردى ، بده : فرمود
قبر مرا در اين مكان حفر خواهند كرد؛ و آن گاه به سـنگ              : امى كه آن خاك را گرفت ، بوئيد و فرمود         هنگ

بزرگى برمى خورند، كه اگر تمام اهل خراسان جمع شوند نمى توانند آن را بشكنند؛ و به هدف حود نمـى                    
 .رسند

 .رّشيد را بياوراكنون قدرى از خاك هاى بالين سر هارون ال: سپس امام عليه السالم فرمود
همانا قبر من در ايـن جـا خواهـد بـود و ايـن        ! اى اباصلت   : وقتى آن خاك را گرفت و بوئيد، اظهار داشت          

 .تربت قبر من مى باشد، كه بايد تو دستور بدهى تا همين مكان بالين سر هارون را حفر كنند
بّته خداوند متعـال هـر قـدر كـه          و بايد لحدى به طول دو ذراع يك متر و عرض يك وجب تهيه نمايند؛ ال               

 .بخواهد، آن را براى من توسعه خواهد داد
و چون كار لحد تمام گردد، از سمت باالى سر رطوبتى نمايان مى شود، كه من دعائى را تعليم تو مى دهم 

 .، وقتى آن را خواندى ، چشمه اى ظاهر و قبر پر از آب شود
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 شد و لقمه نانى را به تو مى دهم ، آن را ريز كن و داخل                 پس از آن ، تعدادى ماهى كوچك نمايان خواهد        
آب بينداز تا بخورند؛ و چون نان تمام شود، ماهى بزرگى آشكار گردد و تمام آن ماهى ها را خواهد خورد و 

 .سپس ناپديد مى شود
ه آب بعد از آن دست خود را داخل آب بگذار و آن دعائى را كه بـه تـو تعلـيم نمـوده ام بخـوان تـا آن كـ                             

 .فروكش كند و ديگر اثرى از آن بر جاى نماند
 .ضمنا تمام آنچه را كه به تو دستور دادم و برايت گفتم ، بايد در حضور ماءمون انجام گيرد

اين فاجر ماءمون عباسى فردا مرا به دربار خويش احضـار           ! اى اباصلت   : آن گاه امام رضا عليه السالم فرمود      
گر سرم پوشانيده نباشد، حالم خوب است و آنچه خواستى از من سؤ ال كن    مى كند، پس هنگام بازگشت ا     

 .، ليكن اگر سرم را پوشانيده باشم با من سخن مگو كه توان سخن گفتن ندارم 
چون فرداى آن روز شد، امام عليه السالم در محراب عبادت مشغول دعا و مناجات بود، كـه                  : اباصلت گويد 

خليفه شما را يه دربار خويش احضـار  ! ياابن رسول الّله : ن وارد شد و گفت ناگهان ماءمورى از طرف ماءمو   
 .كرده است 

به ناچار امام رضا عليه السالم از جاى خويش برخاست ، كفش هاى خود را پوشيد و عبا بر دوش انداخت و 
 .به سوى دربار ماءمون حركت نمود و من نيز همراه حضرت روانه شدم 

 ، ديدم كه از انواع ميوه ها َطبقى چيده اند و نيز طبقى هم از انگور جلوى مـاءمون                هنگامى كه وارد شديم   
 .نهاده بود؛ و خوشه اى دست گرفته و مى خورد

 .چون ماءمون چشمش به حضرت رضا عليه السالم افتاد، از جا بلند شد و تعظيم كرد
 خـود نشـانيد و خوشـه اى از انگـور     و ضمن معانقه ، پيشانى حضرت را بوسيد؛ و سپس آن بزرگوار را كنار 

 :برداشت و اظهار داشت 
 آيا تاكنون انگورى به اين زيبائى و خوبى ديده اى ؟! ياابن رسول الّله 

 .انگور بهشت بهترين انگور است : حضرت سالم الّله عليه فرمود
 .ردن آن معاف بدارمرا از خو: از اين انگور تناول فرما، امام عليه السالم اظهار داشت : ماءمون گفت 
چاره اى نيست و حتما بايد از آن تناول نمائى ؛ و سـپس خوشـه اى را برداشـت و از يـك                        : ماءمون گفت   

 .طرف آن چند دانه از آن را خورد و مابقى آن را تحويل حضرت داد
خود برخاست  امام رضا عليه السالم سه دانه از آن انگور را ميل نمود و مابقى را بر زمين انداخت و از جاى                      

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

 .و چون حضرت از مجلس ماءمون خارج گرديد، ديدم كه سر مقدس خود را پوشاند
درب خانه را ببند و قفل كن ؛ و سـپس خـود             ! اى اباصلت   : و آن گاه داخل منزل خود شد و به من فرمود          

 )54.( اتاق رفت و از غريبى و جاى ظالمان ؛ و نيز از شدت ناراحتى ناله مى كردداخل
 علّت و چگونگى شهادت حضرت

 :طبق آنچه از مجموع روايات و تواريخ استفاده مى شود
خلفاء بنى العباس با سادات بنى الزّهراء خصوصا امامان معصوم عليهم السالم رابطه حسـنه اى نداشـتند و                   

 .ئى به آن ها مى دادند و اكرامى مى كردند، تنها به جهت سياست و حفظ حكومت بوده است چنانچه بها
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ماءمون عباسى همچون ديگر بنى العباس ، اگر نسبت به امام رضـاعليه السـالم احترامـى قائـل مـى شـد،                       
ت و   قصدش سرپوش گذاشتن بر جنايات پدرش ، هارون الرّشيد و نيز جذب افكار عمومى و تثبيت موقع                 يـ

 .حكومت خود بود
ماءمون در تمام دوران حكومتش به دنبال فرصت و موقعيت مناسبى بود تا بتواند آن امام معصوم و مظلوم              

 . از سر راه خود بردارد- كه مانعى بزرگ براى هوسرانى ها و خودكامگى هايش مى دانست -عليه السالم را 
ون ، كسانى چون فرزندان سهل بـن فضـل هـر روز نـزد     از طرف ديگر اطرافيان دنياپرست و شهوتران ماءم      

ماءمون نسبت به حضرت رضاعليه السالم سعايت و سخن چينى و بدگوئى مى كردند، لذا ماءمون تصـميم                  
 .جدى گرفت تا آن كه حضرت را به قتل رسانيده و از سر راه بردارد

اختالف نظـر اسـت ، كـه بـه دو           در اين كه چگونه حضرت ، مسموم و شهيد شد بين مورخين و محدثين               
 :روايت مشهور در اين رابطه اشاره مى شود

روزى ماءمون مرا دستور داد تا ناخن هايم را بلند بگذارم و كوتاه نكـنم ، پـس از      :  عبدالّله بن بشير گويد    1
 آن ها را با انگشتان دست خود: گذشت مدتى مرا احضار كرد و چيزى شبيه تمر هندى به من داد و گفت          

 .خمير كن 
چون چنين كردم ، او خود بلند شد و به نزد حضرت رضاعليه السالم رفت و پس از گذشت لحظاتى مرا نيز 

 .در حضور خودشان دعوت كرد
مقدارى ! اى عبداللّه : هنگامى كه به حضورشان رسيدم ، ديدم طبقى از انار آماده بود، ماءمون به من گفت 

 . آب آن ها را بگيرانار دانه دانه كن و با دست خود
و چون چنين كردم ، ماءمون خودش آن آب انار را برداشت و به حضرت خورانيد و همـان آب انـار سـبب                        

 .وفات و شهادتش گرديد
مـرا مسـموم    : چون ماءمون از منزل امام عليه السالم بيرون رفت ، حضرت به مـن فرمـود               : و اباصلت گويد  

 .كردند
عليه السالم نسبت به انگور عالقه بسيار داشت ، ماءمون اين موضـوع             حضرت رضا   :  محمد بن جهم گويد    2

را مى دانست ، مقدارى انگور تهيه كرد و به وسيله سوزن در آن ها زهر تزريق نمود، به طـورى كـه هـيچ                         
 )55.(معلوم نبود، و سپس آن ها را به حضرت خورانيد و حضرت به شهادت و لقاءالّله رسيد

 :كايت كندهمچنين اباصلت هروى ح
آنـان مـرا بـه      ! اى اباصـلت    : روزى در خدمت حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السالم بودم ، كه فرمود             

وسيله زهر مسموم و شهيد خواهند كرد و كنار قبر هارون الرّشيد دفن مى شوم ، خداوند قبر مرا پناهگاه و 
 .زيارتگاه شيعيان و دوستانم قرار مى دهد

 .ار غربت زيارت كند، بر من الزم است كه در روز قيامت به ديدار و زيارت او بروم پس هركس مرا در دي
قسم به آن كه جدم ، محمد صلى اهللا عليه و آله را به نبوت برگزيد و بر تمامى مخلوقش برترى و فضـيلت     

 .داد، هركسى نزد قبرم نماز بخواند مورد مغفرت و رحمت الهى قرار خواهد گرفت 
 كه ما را به وسيله امامت گرامى داشت و خالفت و جانشينى پيغمبرش را مخصوص ما گردانـد،   قسم به آن  

 .زيارت كنندگان قبر من در پيشگاه خداوند از بهترين موقعيت برخوردار مى باشند
ل شـود، خداونـد                     : و سپس افزود   هر مؤ منى هر نوع سختى و مشكلى را در مسير زيارت و ديار من متحمـ
 )56.(را بر او حرام مى گرداندآتش جهّنم 
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 در عزاى هشتمين ستاره واليت و امامت
 مقتول سم اشقيا آه و واويال

 شد قبله هشتم رضا آه و واويال
 چو خواست بيرون از وطن ، آيد آن سرور

 ز فرقتش بر سر زنان ، آل پيغمبر
 يك جا تقى از هجر او با دو چشم تر

 معصومه اش بود از فقا آه و واويال
 ك سو همه شيون كنان ، آل اطهارشي

 از يك طرف بر سر زنان ، خواهر زارش
 پروانه سان جمع آمدند، بهر ديدارش

 برگرد آن بدر الدجى آه و واويال
 گفتا يكايك آن جناب با همه حضّار

 از كينه ديرينه چرخ كج رفتار
 مشكل ديگر از اين سفر آيم ، اى برادر

 گردم به هجران مبتال آه و واويال
 اهل حرم از اين سخن ، مضطرّ و ناالن

 گفتند با شاه حجاز، با چشم گريان
 ما را نمودى مبتال بر درد هجران
 اى سبط ختم اال نبياء آه و واويال
 بعد از وداع اهل بيت آن شه با فرّ
 رو كرد بر سوى سفر، آن اََلم پرور

 آمد به طوس آن شهريار، با غمى بيمر
 واويالمقتول شد آن مقتدا آه و 

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

 در مجلس مأ مون بشد، نور يزدانى
 با كثرت بى منتها، آه و واويال
 مأ مون شوم مرتد كافر غدار

 كردش وليعهد آن زمان آن ستم كردار
 نگذشت از آن چندى ، كه آن ظالم مكّار

 )57(المسموم كردش از جفا آه و واوي
 به انتظار جوادم ، به در نگاه من است

 همان جواد، كه اميد صبحگاه من است
 تقى بيا كه ز هجرت ، دل پدر خون شد
 بيا كه سينه سوزان من ، گواه من است
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 پسر ز زهر جفا، پاره پاره شد جگرم
 ببين كه تيره جهانى ز دود، آه من است
 غريب و بى كس و بى ياور و پناهم من

 ياور درماندگان ، پناه من استاگر چه 
 بدان اميد كه رو آورم ، به سوى وطن

 )58(دو چشم خواهر من دوخته ، به راه من است 
 پنج درس ارزشمند و آموزنده

 : ابوسعيد خراسانى حكايت كند1
ز آن  روزى دو نفر مسافر از راه دور به محضر امام رضا عليه السالم وارد شدند و پيرامون حكم نماز و روزه ا                     

 حضرت سؤ ال كردند؟
نماز : نماز تو شكسته و روزه ات باطل است و به ديگرى فرمود: امام عليه السالم به يكى از آن دو نفر فرمود

 .تو تمام و روزه ات صحيح مى باشد
 وقتى علّت آن را جويا شدند؟

مى باشـد؛ ولـى     شخص اول چون به قصد زيارت و مالقات با من آمده است ، سفرش مباح                : حضرت فرمود 
 )59.(ديگرى چون به عنوان زيارت و ديدار سلطان حركت نموده ، سفرش معصيت است 

 در بين مسافرتى كه امام رضا عليه السالم از شهر مدينه به سوى خراسان داشت ، هرگاه ، كه سفره غذا                      2
 خدمتان سـياه    پهن مى كردند و غذا چيده و آماده خوردن مى شد، حضرت دستور مى داد تا تمامى پيش                 

بر سر سفره طعام حاضر شوند؛ و سپس حضرت كنار آن ها مى نشست و غذاى خود را ميل مى ... پوست و 
 .نمود

 !اطرافيان به آن حضرت اعتراض كردند كه چرا براى غالمان سفره اى جدا نمى اندازى ؟
 !آرام باشيد اين چه حرفى است ؟: امام عليه السالم فرمود

 )60.(، پدر و مادر ما يكى است و هركس مسئول اعمال و كردار خود مى باشدخداى ما يكى است 
 : محمد بن سنان گويد3

چند روزى پس از آن كه امام موسى كاظم عليه السالم رحلت نمود و امام رضا عليه السالم جـاى پـدر، در      
 .منصب امامت قرار گرفت و مردم در مسائل مختلف به ايشان مراجعه مى كردند

ممكن است از طرف هارون به شما آسيبى برسـد و بهتـر اسـت            ! ياابن رسول الّله    : ضرت عرض كردم    به ح 
 .محتاط باشيد

چنانچه ابوجهل : همان طور كه جدم ، رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود: امام عليه السالم اظهار داشت  
اگر هارون موئى از سر من جدا كند من  : ، موئى از سر من جدا كند، من پيغمبر نيستم ، من نيز مى گويم   

 )61.(امام و جانشين پدرم نخواه بود
 : يكى از اصحاب امام رضا عليه السالم به نام معمر بن خالد حكايت نمايد4

 .هر موقع سفره غذا براى آن حضرت پهن مى گرديد، كنار آن سفره نيز يك سينى آورده مى شد
ا، مقدارى بر مى داشت و داخل آن سـينى قـرار مـى داد و بـه يكـى از                 پس امام عليه السالم از هر نوع غذ       

 .غالمان خود مى فرمود كه تحويل فقراء و تهى دستان داده شود
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خداوند : را تالوت مى نمود؛ و مى فرمود      ) 62(َفالَ اْقَتحم اْلعَقبةَ    : سپس به دنباله آن ، اين آيه شريفه قرآن          
 .ى براى كسب مقامات عاليه بهشت ، توان آزاد كردن غالم و بنده را نداردجلّ و على مى داند كه هر انسان

 )63.(به همين جهت ، اطعام دادن و سير گرداندن افراد را وسيله اى براى ورود به بهشت قرار داده است 
 حكايـت   - كه يكى از اصحاب حضرت على بن موسى الرّضا عليهما السـالم اسـت                - سليمان بن جعفر     - 5

 :كند
 مشتاق ديدار و زيارت امـام رضـا عليـه         - به نام على بن عبيدالّله       -يكى از نوادگان امام سجاد عليه السالم        

 چه چيزى مانع از رفتن به محضر شريف آن حضرت مى باشد؟: السالم بود، به او گفتم 
 .هيبت و جاللت آن بزرگوار مانع من گرديده است : پاسخ داد

آن كه روزى مختصركسالتى بر وجود مبارك امام عليه السالم عـارض شـد و          اين موضوع سپرى گشت ، تا       
 .مردم به عيادت و مالقات آن حضرت مى آمدند

فرصت مناسبى پيش آمده است و تو نيز به همراه ديگر افراد به ديدار و مالقـات        : پس به آن شخص گفتم      
 .آن حضرت برو، كه فرصت خوبى خواهد بود

 به عيادت و ديدار امام رضا عليه السالم رفت و با مشاهده آن حضرت بسيار مسـرور و  لذا على بن عبيد الّله 
 .خوشحال گرديد

مدتى از اين ديدار گذشت و اّتفاقا على بن عبيدالّله روزى مريض شد؛ و چون خبـر بـه امـام عليـه السـالم            
ه افتادم ، چون وارد منـزل    رسيد، حضرت جهت عيادت از او حركت نمود؛ و من نيز همراه آن بزرگوار به را               

 .او شديم ، حضرت مختصرى كنار بستر او نشست و از او دلجوئى نمود
همسـر علـى بـن      : و پس از گذشت لحظاتى كه از منزل خارج شديم ، يكى از بستگان آن شـخص گفـت                    

ن خود را به  حضرت رضا عليه السالم را مى بوسيد و بد عبيدالّله بعد از شما وارد اتاق شد و جايگاه جلوس         
 )64.(وسيله آن محلّ تبرّك مى نمود

 منقبت هشتمين ستاره فروزنده واليت
 در فضاى عالم امكان عجب غوغاستى
 كز زمين تا آسمان بزم طرب برپاستى

 هر كجا پا مى نهى ، باشد گلستان از سرور
 نغمه هاى بلبالن تا گنبد خضراستى

 نجمى از نجمه ، درخشان گشت كز نو رخش
 اه آسمان را روشنى افزاستىمهر و م

 از زمين تا آسمان بنگر صفوف قدسيان
 تهنيت گو بر نبى سلطان اَو اَدنى ستى

 )ع (حلم او چون مجتبى و در شجاعت چون حسين 
 را همتاستى) ع (وز عبادت حضرت سجاد

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

  است مانند پدر موسى و نيزكاظم الغيط
 در لب جان بخش آن شه ، معجز عيسى ستى
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 ماءمن بيچارگان و ياور درماندگان
 )65(وز عنايت شيعيان را ناجى فرداستى 

 چهل حديث منتخب گهربار
 :قال االمام على بن موسى الرّضا صلوات الّله و سالمه عليه 

 )66.(طِّ اْلُفراتِ، كانَ كَمنْ زارالّله َفوقَ عرِْشهِ منْ زار َقبرَ اْلحسيِنعليه السالم بَِش1
 :ترجمه 
هر مؤ منى كه قبر امام حسين عليه السالم را كنار شطّ فرات در كربالء زيارت كند هماننـد كسـى                     : فرمود

 .است كه خداوند متعال را بر فراز عرش زيارت كرده باشد
 نَّ زِيارتى َتعدِلُ ِعنْدالّلهِ عزَّ و جلَّ اءلْف حجةٍ، َفُقلْت الِ بى جعَفرٍ عليه إ: اءبِلغْ شيعتى :  َكتَب عليه السالم     2

 !اءلْف حجةٍ؟: السالم 
 )67.(إ ى والّله، و اءلْف اءلْفِ حجةٍ، لِمنْ زاره عارِفا ِبحقِّهِ: قالَ

 :ترجمه 
ثواب زيارت قبر من معادل است با يـك  : القمندان ما بگوبه ديگر دوستان و ع: به يكى از دوستانش نوشت      

هزار حج. 
 !هزار حج براى ثواب زيارت پدرت مى باشد؟: به امام جواد عليه السالم عرض كردم : راوى گويد

بلى ، هر كه پدرم را با معرفت در حقّش زيارت نمايد، هـزار هـزار يعنـى يـك ميليـون حـج ثـواب                         : فرمود
 .زيارتش مى باشد

اءولُ ما يحاسب اْلعبد عَليهِ، الصالةُ، فَإ نْ صحت َله الصالةُ صح ماِسواها، و إ نْ ردت رد                  :  قالَ عليه السالم     3
 )68.(ماِسواها
 :ترجمه 
اولين عملى كه از انسان مورد محاسبه و بررسى قرار مى گيرد نماز است ، چنانچه صحيح و مقبول                   : فرمود

 .واقع شود، بقيه اعمال و عبادات نيز قبول مى گردد وگرنه مردود خواهد شد
 )69.(ِللصالةِ اءربعةُ آالف بابٍ:  قالَ عليه السالم 4

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

 )70.(الصالةُ ُقرْبانُ كُلِّ َتقى:  قالَ عليه السالم 5
 :ترجمه 
 . نزديك كننده است - به خداوند متعال -ماز، هر شخص باتقوا و پرهيزكارى را ن: فرمود

 )71.(يؤْخَذُاْلُغالم بِالصالةِ وهوابنُ سبعِ ِسنينَ:  قالَ عليه السالم 6
 :ترجمه 
 .پسران بايد در سنين هفت سالگى به نماز وادار شوند: فرمود

 )72.(ى النِّساءِ ِفى اْلوُضوءِ اءنْ تَبدءالْمرَْئةُ ِبباطِنِ ذِراعِها والرَّجلُ ِبظاِهرِالذِّراعَِفرَضَالّله عَل:  قالَ عليه السالم 7
 :ترجمه 
خداوند در وضو بر زنان الزم دانسته است كه از جلوى آرنج دسـت ، آب بريزنـد و مـردان از پشـت                       : فرمود
 ).باشداين عمل از نظر فتواى مراجع تقليد مستحب مى . (آرنج 
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يَتعلَّم عُلومنـا   : َكيف يحيى اءمرَُكم؟ قالَ عليه السالم       : رحِمالّله عبدا اءحيى اءمرَنا، قيلَ    :  قالَ عليه السالم     8
ها النّاسلِّمعي73.(و( 

 :ترجمه 
علوم ما را   : دچگونه ؟ حضرت پاسخ دا    : رحمت خدا بر كسى باد كه اءمر ما را زنده نمايد، سؤ ال شد             : فرمود

 .فرا گيرد و به ديگران بياموزد
َلتَاءمرُنَّ بِالْمعرُوفِ، وَلَتنْهنَّ عنِ الْمنَْكرِ، اَوَليسَتعِملَنَّ عَليُكم ِشرارُكم، َفيدعو ِخيارُكم َفال           :  قالَ عليه السالم     9

ملَه َتجابس74.(ي( 
 :ترجمه 
امر به معروف و نهى از منكر نمائيد، وگرنه شـرورترين افـراد بـر شـما تسـلّط      بايد هر يك از شماها      : فرمود

 .يافته و آنچه كه خوبانِ شما، دعا و نفرين كنند مستجاب نخواهد شد
دِم       منْ َلم يقْدِر على مايَكفِّرُ ِبهِ ذُُنوبه، َفلْيْكُثرْ مِنْ الصلوةِ على محمدٍ وآِلهِ            :  قالَ عليه السالم     10 فَـإ نَّهـا تَهـ ،

 )75.(الذُُّنوب هدما
 :ترجمه 
كسى كه توان جبران گناهانش را ندارد، زياد بر حضرت محمد و اهل بيتش عليهم السالم صلوات و             : فرمود

 .درود فرستد، كه همانا گناهانش اگر حقّ الناس نباشد محو و نابود گردد
 )76.(دٍ و آِلهِ َتعدِلُ ِعنْدالّلهِ عزَّ و جلَّ التَّسبيح والتَّهليلَ والتَّْكبيرَالصلوةُ على محم:  قالَ عليه السالم 11

 :ترجمه 
فرستادن صلوات و تحيت بر حضرت محمد و اهل بيت آن حضرت عليهم السالم در پيشگاه خداوند                : فرمود

 .را دارد)) اكبرسبحان الّله ، ال إ له إ الّالّله ، الّله ((متعال ، پاداش گفتن 
 )77.(َلوَخلَتِ االْ رض َطرَْفةَ عينٍ مِنْ حجةٍ لَساخَت بِاءهلِها:  قالَ عليه السالم 12

 :ترجمه 
 .چنانچه زمين لحظه اى خالى از حجت خداوند باشد، اهل خود را در خود فرو مى برد: فرمود

َفقـالَ عليـه    ! و ما ِسالح االْ ْنِبياءِ؟ يا ابنَ رسولِ اللّـه           : ، َفقيلَ َله  عَليُكم بِِسالحِ االْ ْنبياءِ   :  قالَ عليه السالم     13
 )78.(الدعاء: السالم 
 :ترجمه 
سالح پيغمبران عليهم السالم چيست : بر شما باد به كارگيرى سالح پيامبران ، به حضرت گفته شد         : فرمود

 ؟
 .ردن و از او كمك خواستن مى باشدتوجه به خداوند متعال ؛ و دعا ك: در جواب فرمود

 )79.(صاحِب النِّعمةِ يجِب عَليهِ التَّوِسعةُ على عياِلهِ:  قالَ عليه السالم 14
 :ترجمه 
 .هر كه به هر مقدارى كه در توانش مى باشد، بايد براى اهل منزل خود انفاق و خرج كند: فرمود

مِنِ َتطْهيرٌ و رحمةٌ وِللْكاِفرِ َتعذيب و َلعَنةٌ، و إ نَّ الْمرَض اليزالُ بِـالْمؤْمِنِ               المرَض ِللْمؤْ :  قالَ عليه السالم     15
هِ ذَنْبَليُكونَ عّتى الي80.(ح( 

 :ترجمه 
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مريضى ، براى مؤ من سبب رحمت و آمرزش گناهانش مى باشد و براى كافر عذاب و لعنت خواهـد      : فرمود
 .بود

ضى ، هميشه همراه مؤ من است تا آن كه از گناهانش چيزى باقى نماند و پـس از مـرگ                     مري: سپس افزود 
 .آسوده و راحت باشد

ب               :  قالَ عليه السالم     16 اءْطيـ مِـهِ، وِلَنو ءد اءهـ ه لِ شَـيئا، فَـإ نـَّ اءكُلَ بِاللَّيـاءنْ ي عدلُ َفال يلَ الرَّجإ ذَا اْكتَه
 )81.(ِللنَّكْهةِ
 :ترجمه 
وقتى كه مرد به مرحله پيرى و كهولت سنّ برسد، حتما هنگام شب قبل از خوابيدن مقـدارى غـذا                    : فرمود

 .تناول كند كه براى آسودگى خواب مفيد است ، همچنين براى هم خوابى و زناشوئى سودمند خواهد بود
د      إ نَّما يراد مِنَ االْ مامِ قِسُطه و عدُله،       :  قالَ عليه السالم     17 عـإ ذا و لَ، ود عـ كَـمإ ذا ح قَ، ود إ ذا قـالَ صـ

 .اءْنجزَ
 : ترجمه 

همانا از امام و راهنماى جامعه ، مساوات و عدالت خواسته شده اسـت كـه در سـخنان صـادق ، در                       : فرمود
 .قضاوت ها عادل و نسبت به وعده هايش وفا نمايد

لٍ َطويـلٍ، و حِـرصٍ غالِـبٍ، و              :  ِبخَمسِ ِخصالٍ  اليجمع الْمالُ إ الّ   :  قالَ عليه السالم     18 اءمـ خْلٍ شَـديدٍ، وِبب
 )83.(َقطيعةِ الرَِّحمِ، و إ يثارِ الدْنيا عَلى اْلĤِخرَةِ

 :ترجمه 
 :ثروت ، انباشته نمى گردد مگر با يكى از پنج خصلت : فرمود

، قطع صله رحم كردن ، آخرت را فداى دنيا بخيل بودن ، آرزوى طول و دراز داشتن ، حريص بر دنيا بودن 
 .كردن 

 )84.(َلو اءنَّ النّاس َقصرَوا ِفى الطَّعامِ، الَسَتقامت اءبدانُهم:  قالَ عليه السالم 19
 :ترجمه 
چنانچه مردم خوراك خويش را كم كنند و پرخورى ننمايند، بدن هاى آن ها دچار امراض مختلف                 : فرمود

 .نمى شود
 )85.(منْ َخرَج فى حاجةٍ و مسح وجهه بِماءِاْلوردِ َلم يرْهقْ وجهه َقَترٌ وال ذِلَّةٌ: لَ عليه السالم  قا20

 :ترجمه 
هركس هنگام خروج از منزل براى حوايج زندگى خود، صورت خويش را با گالب خوشـبو و معطّـر                   : فرمود

 .نمايد، دچار ذلّت و خوارى نخواهد شد
وفِ االْ نْسـانِ إ الّ قَمعـه                            :  قالَ عليه السالم     21 مِـنْ اءلْـفِ داءٍ، مـا مِـنْ داءٍ فـى جـ إ نَّ ِفى الِْهنْـدِباءِ شِـفاء

86.(الِْهنْدِباء( 
 :ترجمه 
گياه كاسنى شفاى هزار نوع درد و مرض است ، كاسنى هر نوع مرضى را در درون انسان ريشه كن                    : فرمود

 .مى نمايد
اءُكُلوا مِـنْ َطعامِـهِ، والْبخيـلُ الياءكُـلُ َطعـام النّـاسِ                   : يه السالم    قالَ عل  22 النّـاسِ ِليـ اءكُلُ َطعامي خيالس

 )87.(لَِكيالياءُكُلوا مِنْ َطعاِمهِ
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 :ترجمه 
افراد سخاوتمند از خوراك ديگران استفاده مى كنند تا ديگران هم از امكانات ايشان بهـره گيرنـد و          : فرمود

 .ستفاده كنند؛ وليكن افراد بخيل از غذاى ديگران نمى خورند تا آن ها هم از غذاى ايشان نخورندا
شيعُتناالمسلِمونَ الِ مرِنا، اْلĤخِذُونَ ِبَقوِلنا، الْمخاِلُفونَ الِ عداِئنا، فَمنْ لَـم يكُـنْ كَـذلِك    :  قالَ عليه السالم  23

 )88.(َفَليس ِمنّا
 :ترجمه 

شيعيان ما كسانى هستند كه تسليم امر و نهى ما باشند، گفتار مـا را سـرلوحه زنـدگى در عمـل و                       : مودفر
 .گفتار خود قرار دهند، مخالف دشمنان ما باشند و هر كه چنين نباشد از ما نيست 

بِكى اْلعيونُ، و منْ جلَـس مجلِسـا    قالَ عليه السالم منْ تَذَكَّرَ مصابنا، َفبكى و اءبكى َلم َتبكِ عيُنه يوم َت             24
اْلُقُلوب وتتَم موي هَقْلب تمي رُنا َلميى فيهِ اءمح89.(ي( 

 :ترجمه 
هر كه مصائب ما اهل بيت عصمت و طهارت را يادآور شود و گريه كند يا ديگرى را بگريانـد، روزى                     : فرمود

 هر كه در مجلسى بنشيند كه علوم و فضـائل مـا گفتـه شـود                 كه همه گريان باشند او نخواهد گريست ، و        
 .هميشه زنده دل خواهد بود

يَئةِ          :  قالَ عليه السالم     25 َتِترُ بِالسـ سـالْمخْذُولٌ، وَئةِ ميبِالس ذيعالْمَنةٍ، وسعينَ حبدِلُ سعَنةِ يسَتِترُ بِاْلحسالْم
َله ْغُفور90.(م( 
 :ترجمه 
انجام دادن حسنه و كار نيك به صورت مخفى ، معادل هفتاد حسنه است ؛ و آشكار ساختن گناه و                   : فرمود

خطا موجب خوارى و پستى مى گردد و پوشاندن و آشكار نكردن خطا و گناه موجـب آمـرزش آن خواهـد            
 .بود
 )91.( و مداهَنةُ االْ عداءِ، و مداراةُ االْ صدِقاءِالتَّجرُّع ِلْلُغصةِ،:  اءنَّه سئِلَ ما اْلعقْلُ؟ َفقالَ عليه السالم 26

 از امام رضا عليه السالم سؤ ال شد كه عقل و هوشيارى چگونه است ؟
 :ترجمه 

تحمل مشكالت و ناماليمات ، زيرك بودن و حركات دشمن را زير نظـر داشـتن ،   : حضرت در جواب فرمود  
 .-ف نظرها سبب فتنه و آشوب نشود  كه اختال-مدارا كردن با دوستان مى باشد 

 )92.(مابعثَ الّله َنبيا إ الّ ِبَتحريمِ اْلخَمرِ، و اءنْ يِقرَّ بِاءنَّ الّله يْفعلُ مايشاء:  قالَ عليه السالم 27
 :ترجمه 
 ، خداوند هيچ پيغمبرى را نفرستاده مگر آن كه در شريعت او شراب و مسـكرات حـرام بـوده اسـت      : فرمود

 .همچنين هر يك از پيامبران معتقد بودند كه خداوند هر آنچه را اراده كند انجام مى دهد
الَتْترُُكوا الّطيب فى كُلِّ يومٍ، فَإ نْ َلم َتقْدِروا َفيوم و يوم، فَإ نْ لَـم َتقْـدِروا َففـى كُـلِّ                      :  قالَ عليه السالم     28

 )93.(جمعةٍ
 :ترجمه 
مائيد هر روز، از عطر استفاده نمائيد و اگر نتوانستيد يك روز در ميان ، و اگر نتوانستيد پس                   سعى ن : فرمود

 ).با رعايت شرائط زمان و مكان (هر جمعه خود را معّطر و خوشبو گردانيد 
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Zoon.ir 

تِ الزَّكـاةُ    إ ذا كَذِب اْلوالةُ حبِس الْمَطرُ، و إ ذا جارالسْلطانُ هانَتِ الدو :  قالَ عليه السالم     29 بِسـإ ذا ح لَـةِ، و
 )94.(ماتَتِ الْمواشى 

 :ترجمه 
هرگاه واليان و مسئوالن حكومت دروغ گويند باران نمى بارد، و اگر رئيس حكومـت ، ظلـم و سـتم     : فرمود

نمايد پايه هاى حكومتش سست و ضعيف مى گردد؛ و چنانچه مردم زكات و خمـس مالشـان را نپردازنـد                     
 .يرندچهارپايان مى م

الْمالئَِكةُ ُتقَسم اءرزاقَ بنى آدمِ ما بينَ ُطُلوعِ اْلَفجرِ إ لى ُطُلوعِ الشَّمسِ، فَمنْ نام فيما                :  قالَ عليه السالم     30
 )95.(بينَهما نام عنْ رِزِقهِ

 :ترجمه 
ا سهميه بندى مى نمايند، ما بين طلوع سپيده صبح تا طلوع خورشيد مالئكه الهى ارزاق انسان ها ر          : فرمود

 .هركس در اين زمان بخوابد غافل و محروم خواهد شد
 )96.(منْ َفرَّج عنْ مؤْمِنٍ َفرَّج الّله َقْلبه يوم اْلِقيامةِ:  قالَ عليه السالم 31

 :ترجمه 
 روز قيامـت    هركس مشكلى از مؤ منى را بر طرف نمايـد و او را خوشـحال سـازد، خداونـد او را در                     : فرمود

 .خوشحال و راضى مى گرداند
 )97.(إ نّا َلَنعرِف الرَّجلَ إ ذا راءيناه ِبحقيَقةِ اال يمانِ و ِبحقيَقةِ النِّفاقِ:  قالَ عليه السالم 32

 :ترجمه 
همانا ما اهل بيت عصمت و طهارت چنانچه شخصى را بنگريم ، ايمان و اعتقاد او را مى شناسيم كه : فرمود

 .تقادات درونى و افكار او چگونه است اع
سنَّةٌ ِمنَالّلهِ و سنَّةٌ مِنْ َنبيهِ و سنَّةٌ مِنْ وليهِ، اءماالسنَّةُ مِنَ اللّهِ فَكِتْمانُ السرِّ، : إ الّ اءنْ يُكونَ فيهِ َثالثُ ِخصالٍ

 )98.(ةُ مِنْ وليهِ فَالصبرُ عَلى الناِئبةِاءماالسنَّةُ مِنْ َنِبيهِ مداراةُالنّاسِ، اَماالسنَّ
 :ترجمه 
 : خصلت را دارا باشد3مؤ من ، حقيقت ايمان را درك نمى كند مگر آن كه : فرمود

خصلتى از خداوند، كه كتمان اسرار افراد باشد، خصلتى از پيغمبر اسالم صـلى اهللا عليـه و آلـه كـه مـدارا                        
 . ولى خدا كه صبر و شكيبائى در مقابل شدائد و سختى ها را داشته باشدكردن با مردم باشد، خصلتى از

 )99.(إ نَّ الصمت باب مِنْ اءبوابِ اْلحِكْمةِ، يكْسِب الْمحبةَ، إ نَّه دليلٌ على كُلِّ َخيرٍ:  قالَ عليه السالم 34
 :ترجمه 
ت ، سكوت موجب محبت و عالقه مـى گـردد،       همانا سكوت و خاموشى راهى از راه هاى حكمت اس         : فرمود

 .سكوت راهنمائى براى كسب خيرات مى باشد
 )100.(مِنَ السنَّةِالتَّزْويج بِاللَّيلِ، الِ نَّ الّله جعلَ اللَّيلَ سَكنا، والنِّساء إ نَّماهنَّ سكَنٌ:  قالَ عليه السالم 35

 :ترجمه 
اشوئى شب است كه خداوند متعال شب را وسيله آرامش و سكون قرار    بهترين وقت براى تزويج و زن     : فرمود

 .داده ، همچنين زنان آرام بخش و تسكين دهنده مى باشند
رَ سبع مرّاتٍ، إ الّ َغَف  )) إ نّا أ ْنزَْلناه فى َليَلةِ اْلقَدرِ      ((ما مِنْ عبدٍ زار َقبرَ مؤْمِنٍ، َفَقرَأ عَليهِ         : قالَ عليه السالم     36

 )101.(الّله َله وِلصاحِبِ اْلَقبرِ
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 :ترجمه 
هر بنده اى از بندگان خداوند بر قبر مؤ منى جهت زيارت حضور يابد و هفت مرتبه سوره مباركـه إ            : فرمود

 .نّا أ نزلناه را بخواند، خداوند متعال گناهان او و صاحب قبر را مورد بخشش و آمرزش قرار مى دهد
 )102.(االْ خُ االْ ْكبرُ بِمْنزَِلةِ االْ بِ: م  قالَ عليه السال37

 :ترجمه 
 .برادر بزرگ جانشين و جايگزين پدر خواهد بود: فرمود

 )103.(انَّما َتْغضَب لّلهِِ عزَّ و جلَّ، َفالَتْغضَب َله بِاءْكَثرَ مِما َغضِب على َنفِْسهِ:  قالَ عليه السالم 38
 :ترجمه 
 موردى خواستى غضب كنى و براى خدا برخورد نمائى ، پس متوجه بـاش كـه غضـب و      چنانچه در : فرمود

 .خشم خود را در جهت و محدوده رضايت و خوشنودى خداوند، اِعمال كن 
َتْغَفرَ لَـك، و   َخيرُ االْ عمالِ اْلحرْثُ، َتزْرعه َفياءكُلُ ِمْنه اْلِبرُّ و اْلفاِجرُ، اءما اْلِبرُّ فَمـا اءكَـلَ مِـنْ شَـيى                  :  ءٍ إ سـ 

 )104.(اءمااْلفاِجرُ فَما اءكَلَ ِمْنه مِنْ َشيى ءٍ َلعَنه، و ياءكُلُ ِمنه اْلبهاِئم والطَّيرُ
 :ترجمه 
بهترين كارها، شغل كشاورزى است ، چون كه در نتيجه كشت و تالش ، همه انسان هـاى خـوب و           : فرمود

 .بد از آن استفاده مى كنند
ما استفاده خوبان سبب آمرزش گناهان مى باشد، ولى استفاده افراد فاسـد و فاسـق موجـب لعـن ايشـان                      ا

 .خواهد شد، همچنين تمام پرنده ها و چرندگان از تالش و نتيجه كشت بهره مند خواهند شد
 َله حوائج الدْنيا و االَِّْخرَةِ، و قَـرَّت  منْ َترَك السعي فى حواِئِجهِ يوم عاُشوراء، َقَضى الّله        :  قالَ عليه السالم     40

ُنهي105.(ِبنا ِفى اْلِجنانِ ع( 
 :ترجمه 
و مشغول عزادارى و حـزن  (هركس روز عاشوراى امام حسين عليه السالم ، دنبال كسب و كار نرود              : فرمود

ده مـى نمايـد؛ و در بهشـت    ، خداوند متعال خواسته هـا و حـوائج دنيـا و آخـرت او را بـرآور       )و اندوه گردد  
 . روشن مى گردد- اهل بيت عصمت وطهارت عليهم السالم -چشمش به ديدار ما 
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 فهرست نام و مشخصات بعضى از كتابهائى كه مورد استفاده قرار گرفته است در آخـرين قسـمت جلـد       -1

 .دوم اين مجموعه نفيسه موجود مى باشد
 / 11و برحسـب    .  گفته اند  153 تا   148بين محدثين اختالف است ، كه از         در سال والدت آن حضرت       -2

 . مى باشد144/ آذرماه  / 11 قمرى ، طبق سال شمسى 148/ ذى القعدة 
عليه السالم ، طبـق حـروف اءبجـد كبيـر، عـدد           )) على، رضا (( نام و لقب مبارك حضرت به عنوان امام          -3

 . مى باشد1001، 110
 . خواهد بود200/ مرداد  / 17، يا 197/ شهريور  / 19: حضرت طبق سال شمسى  تاريخ شهادت آن -4
 : تاريخ والدت و ديگر حاالت حضرت برگرفته شده است از-5

، 2ج : ، فصول المهمه ابن صـباغ مـالكى ، إ عـالم الـورى طبرسـى      2ج : ، كشف الغمة  1ج  : ، اصول كافى    
، جمـال اال سـبوع      6ج  : م ، ينابيع الموده ، تهذيب اال حكـام          مجموعه نفيسه ، تاريخ اهل بيت عليهم السال       

 ... .سيد ابن طاووس ، دعوات راوندى ، دالئل اال مامه طبرى ، عيون المعجزات و
 .آقاى دكتر رسا:  شعر از شاعر محترم -6
، 4ج  : اال بـرار  ، حلية   166، ص   3ج  : ، ينابيع المودة    2، ح   20، ص   1ج  :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم      -7

 .5، ح 339ص 
، إ عـالم  91، ح 279، ص 4ج : ، إ ثبـات الهـداة   3، ح 228، ص 2ج :  عيون اءخبارالرّضا عليـه السـالم     -8

 .70، ص 2ج : الورى طبرسى 
 .2، ح 190، ص 26ج : ، بحاراال نوار144ص :  قرب اال سناد-9

 .1، ح 288، ص 5ج :  كافى -10
 .، به نقل از كتاب رجال كّشى 5، ح 65، ص 2ج :  بحاراال نوار-11
 .246ص : ، به نقل از مشارق اال نوار12، ح 314، ص 27ج :  بحاراال نوار-12
، كشـف  4، ح  180، ص   2ج  : ، عيون اءخبارالرّضـا عليـه السـالم         63، ص   2ج  :  إ عالم الورى طبرسى      -13

 .3، ح 90، ص 49ج : ، بحار316، ص 2ج : الغمة 
 .8 آيه:  سوره تكاثر-14
 .، به نقل از توحيد شيخ صدوق 5، ح 502، ص 4ج :  تفسيرالبرهان -15
 .86، ح 766، ص 2ج :  الخرايج والجرايح -16
 . به ترجمه و مضمون اشعار اكتفاء شده است -17
، رجال 34، ح 263، ص 2ج : ، عيون اءخبارالرّضا عليه السالم 68 66، ص 2ج :  إ عالم الورى طبرسى -18

 .9، ح 239، ص 49ج : ، بحار970، ح 504ص : كّشى 
 داستان بسيار مفصل است ، به همين خالصه اكتفاء شد

 .2087، ص 2ج :  تجريد اال غانى -19
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، 2ج : ، به نقل از كافى و مناقب ابن شهرآشوب ، اءعيـان الشّـيعة   19، ح 101، ص 49ج :  بحاراال نوار  -20
 .15ص 
، 16، ح 211، ص 2ج : ، عيـون اءخبارالرّضـا عليـه السـالم          57 58، ص   2ج  :  إ عالم الورى طبرسـى       -21

 .413، ح 484ص : الثّاقب فى المناقب 
 .416، ح 488ص : ، الثّاقب فى المناقب 4، ح 661، ص 2ج :  الخرايج والجرايح -22
، إ عـالم الـورى      412، ح   482ص  : ، الثّاقـب فـى المناقـب        3، ح   374، ص   12ج  :  مستدرك الوسائل    -23

 .121ص : ، ينابيع المودة 242، ص 4ج : ، مناقب ابن شهرآشوب 54، ص 2ج : طبرسى 
 .39آيه :  سوره يس -24
، به نقل از تفسير قمى و معانى اال 7، ح 199، ص 14ج : ، بحاراال نوار  370، ص   14ج  :  ناسخ التواريخ    -25

 .، به نقل از عيون اءخبارالرّضاعليه السالم 1، ح 81، ص 49خبار، و ج 
 .275، ص 2ج : ، كشف الغمة 72، ص 2ج : ، إ عالم الورى طبرسى 18، ص 2ج :  اءعيان الّشيعة -26
 .1، ح 138، ص 2ج :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم -27
، 49، ح 49، ص 49ج : ، بحاراال نوار270ص : ، اختصاص شيخ مفيد6، ح 488، ص 1ج :  اصول كافى -28

 .ى به نقل از خرائج مرحوم راوند
ج : ، بحـاراال نـوار    2، ح   126، ص   2ج  : ، مستدرك الوسائل    698، ح   248ص  :  دعوات مرحوم راوندى     -29
 .96، ح 72، ص 49
 .318، ح 459، ص 2ج :  احتجاج مرحوم طبرسى -30
ج : ، عيون اءخبارالرّضا عليه السالم      76، ص   2ج  : ، إ عالم الورى طبرسى      408، ص   1ج  :  اصول كافى    -31
 .21 ضمن ح ،150، ص 2

 .1، ح 658، ص 2ج : ، الخرايج والجرايح 170، ص 2ج :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم -32
 .244، ص 11ج : ، ناسخ الّتواريخ 1، ح 136، ص 2ج :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم -33
 .250، ص 11ج : ، ناسخ الّتواريخ 42، ح 46، ص 49ج :  بحاراال نوار-34
 .21، ح 294، ص 3ج : ، إ ثبات الهداة 74، ح 57، ص 49ج : نوار بحاراال -35
، 193، ح   240، ص   7ج  : ، مدينـة المعـاجز    313، ص   3ج  : ، إ ثبات الهداة     61، ص   49ج  :  بحاراال نوار  -36

 و نيز به امام 353ص : همچنين اين حكايت را به امام جواد عليه السالم با مختصر تفاوت در إ ثبات الهداة 
 . نسبت داده اند43 ح 375: يه السالم در ص هادى عل

 .76، ح 275، ص 3ج : ، إ ثبات الهداة 31، ح 42، ص 49ج :  بحاراال نوار-37
، داستان را به طور     2301، ح   245، ص   7ج  :  و مدينة المعاجز   173، ح   309، ص   3ج  :  إ ثبات الهداة     -38

 .مشروح آورده است 
، مدينــة 2، ح 82، ص 49ج : ، بحــاراال نــوار1، ح 172، ص 2 ج : عيــون اءخبارالرّضــا عليــه الســالم -39

 .36، ح 261 ص 3ج : ، إ ثبات الهداة 2241، ح 146، ص 7ج : المعاجز
 .7، ح 248، ص 3ج : ، اثبات الهداة 88، ح 67، ص 49ج :  بحاراال نوار-40
 .15، س 58، ص 49ج : ، بحاراال نوار14، ح 250، ص 3ج :  إ ثبات الهداة -41
 ،27، س 155، ص 49ج : ، بحاراال نوار134 ح 151 ص 8ج :  كافى -42
 .311، ح 448، ص 2 احتجاج مرحوم طبرسى ج -43
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 .135، ح 130، ص 7ج : ، مدينة المعاجز51، ح 266، ص 3ج :  إ ثبات الهداة -44
، مدينـة   33 ، ح 258، ص   3ج  : ، إ ثبـات الهـداة       1، ح   132، ص   2ج  :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم      -45

 .135، ح 130، ص 7ج : المعاجز
، الثّاقب فى   22، ح   38، ص   49ج  : ، بحاراال نوار  29، ح   218، ص   2ج  :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم      -46

 .402، ح 475ص : المناقب 
: ، الثّاقب فى المناقب 64، ص 3ج : ، كشف الغمة 309ص : ، ارشاد مفيد27ص :  اختصاص شيخ مفيد-47
 .473ص 
 .10، ح 493ص :  الثّاقب فى المناقب -48
 .400، ح 476ص : ، الثّاقب فى المناقب 17، ح 211، ص 2ج :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم -49
، 479ص : ، الثّاقب فى المناقـب      102، ص   2ج  : ، كشف الغمة    341، ص   4ج  :  مناقب ابن شهرآشوب     -50
 .406ح 
 .8، ح 490، ص 1ج :  اصول كافى -51
 .60، ح 269، ص 4ج : ، إ ثبات الهداة 22، ح 214، ص 2ج :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم -52
 ح 95، ص 7ج : ، مدينـة المعـاجز  11، ح 208، ص 2ج :  تلخيص از عيون اءخبارالرّضا عليـه السـالم        -53

 .415، ح 486ص : ، الثّاقب فى المناقب 2198
، ضـمنا   1، ح   241، ص   2ج  : عيون اءخبارالرّضا عليـه السـالم       ،  17، ح   526ص  :  اءمالى شيخ صدوق     -54

 .ادامه داستان در حاالت امام جواد عليه السالم مى باشد
 .31 30، ص 2ج :  اءعيان الّشيعة -55
 .1، ح 226، ص 2ج :  عيون اءخبارالرضا عليه السالم -56
 .آقاى شكوهى :  اشعار از شاعر محترم -57
 .آقاى رضائى  :  اشعار از شاعر محترم-58
 .17، ح 220، ص 4ج :  تهذيب شيخ طوسى -59
 .296، ح 192، ص 8ج :  روضه كافى -60
 .371، ح 214، ص 8ج :  روضه كافى -61
 .11آيه :  سوره بلد-62
 .، به نقل از كافى و محاسن برقى 11، ح 97، ص 49ج :  بحاراال نوار-63
 .15، ح 22، ص 49ج : اراال نوار، بح485، ح 495ص :  اختيار معرفة الرّجال -64
 .آقاى على آهى :  اشعار از شاعر محترم -65
 .38، ح 250، ص 10ج :  مستدرك الوسائل -66
 .2، ح 359، ص 10ج :  مستدرك الوسائل -67
 .4، ح 25، ص 3ج :  مستدرك الوسائل -68
 .957، ح 242، ص 2ج :  تهذيب اال حكام -69
 .4469، ح 43، ص 4ج :  وسائل الّشيعة -70
 .27580، ح 460، ص 21ج :  وسائل الّشيعة -71
 .1238، ح 467، ص 1ج :  وسائل الّشيعة -72
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 .13، ح 30، ص 2ج :  بحاراال نوار-73
 .10، ح 354، ص 75ج : ، بحار3، س 38ص :  الدرة الباهرة -74
 .2، ح 47، ص 91ج : ، بحاراال نوار59 جامع اال خبار ص -75
 .2، ضمن ح 47، ص 91ج : ، بحاراال نوار68دوق ص  اءمالى شيخ ص-76
 .21، ح 198ص :  علل الّشرايع -77
 .5، ح 8، باب 308، ص 6جزء :  بصائرالدرجات -78
 .27807، ح 540، ص 21ج :  وسائل الّشيعة -79
 .175ص : ، ثواب اال عمال 35، ح 183، ص 78ج :  بحاراال نوار-80
 .208، ح 422ص :  محاسن برقى -81
 .5، س 354، ص 75ج : ، بحار13، س 37ص :  الدرة الباهرة -82
 .27873، ح 561، ص 21ج :  وسائل الّشيعة -83
 .30، ح 155، ص 2ج :  مستدرك الوسائل -84
 .1، ح 52ص :  مصادقة اال خوان شيخ صدوق -85
 .31693، ح 183، ص 25ج :  وسائل الّشيعة -86
 .8 ح ،358، ص 15ج :  مستدرك الوسائل -87
 .24، ح 167، ص 65ج : ، بحار234، ح 171، ص 1ج :  جامع اءحاديث الّشيعة -88
 .19693، ح 502، ص 14ج :  وسائل الّشيعة -89
 .20990، ح 63، ص 16ج :  وسائل الّشيعة -90
 .17، ح 233ص :  اءمالى شيخ صدوق -91
 .3، ح 97، ص 4ج :  بحاراال نوار-92
 .6، ح 49 ، ص6ج :  مستدرك الوسائل -93
 .1، ح 188، ص 6ج : ، مستدرك الوسائل 82ص :  اءمالى شيخ طوسى -94
 .6533، ح 497، ص 6ج :  وسائل الّشيعة -95
 .6، ح 372، ص 16ج : ، وسائل الّشيعة 4، ح 160، ص 2ج :  اصول كافى -96
 .5، ح 308، ص 8جزء : ، بصائرالدرجات 70، ص 2ج :  إ عالم الورى -97
 .10138، ح 37، ص 9ج : ، مستدرك الوسائل 1، ح 334، ص 75ج : نوار بحاراال -98
 10073، ح 16، ص 9ج :  مستدرك الوسائل -99

 .22040، ح 91، ص 3ج :  وسائل الّشيعة -100
 .3479، ح 227، ص 3ج : ، وسائل الشيعة 541، ح 115، ص 1ج :  من ال يحضره الفقيه -101
 .25636ح ، 283، ص 20ج :  وسائل الّشيعة -102
 .44، ح 292، ص 1ج :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم -103
 .5، ح 260، ص 5ج :  الكافى -104
 .57، ح 299، ص 1ج :  عيون اءخبارالرّضا عليه السالم -105

 
 


