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 )عليه السالم( تولد و شهادت آن حضرت

بن الحسين بن على اميرالمؤمنين و ابن فاطمة  م ابوالحسن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علىامام هشت
، و در ماه صفر سال  سال صد و چهل و هشت هجرى به دنيا آمد ، در اهللا عليهم الزهراء دختر خاتم النّبيين صلوات

 . ه و پنج سال بود، و مدت زندگانى آن حضرت در اين دار فانى پنجا دويست و سه شهيد شد

 
 )عليه السالم( القاب آن حضرت

 : از القاب آن حضرت است

 ; ، دوست و دشمن از آن حضرت راضى بودند كه خالق و خلق»  رضا «

 ; ، شاهد صدق اين لقب است ، مأمون عباسى كه صبر و بردبارى آن حضرت در ابتال به عفريت زمان»  صابر «و 

 ; ، و وفاى او به عهد خدا و بندگان خدا مظهر اين لقب است ى او به رضاى خداكه رضا»  وفى «و »  رضى «و 

 ; كه راستى گفتار و درستى كردار او سرمشق صادقين و صديقين روزگار است»  صديق «و »  صادق «و 

، چشم  كه مجلس مناظره آن حضرت با علماى مذاهب مختلف»  غيض الملحدين «و »  قرة اعين المؤمنين «و 
 ; ل ايمان را روشن و كفّار و ملحدين را بيچاره كرداه

 ; ، و صاحب تخت امامت و واليت است كه خلق را در دنيا و آخرت كفايت»  رب السرير «و »  كافى الخلق «و 

 . حلم او نور هدايت خلق خدا بود ، و علم و كه وجود او چراغ راه خدا»  نور الهدى «و »  سراج اهللا «و 

 
 )عليه السالم( قب آن حضرتفضائل و منا
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 : شود در اين مختصر به چند نمونه اكتفا مى ، و كتب عامه و خاصه مشحون به فضايل و مناقب آن حضرت است

، و در اين جزوه به منقبت يك لقب اشاره  هر يك از مناقب آن حضرت جلوه يكى از القاب آن امام واال مقام است
 . ، يعنى چراغ خدا اهللا است ، و آن لقب سراج شود مى

مجيد از خورشيد تعبير به سراج شده است  در قرآن.  يكى نور و ديگرى حرارت:  در چراغ دو جهت جمع است
ها در منظومه شمسى  ، استعدادها و قابليت ، چون داراى نور و حرارت است و به اين دو 1) وجعلَ الشَّمس سرَاجا (

 .گردد ، و مشعل حيات جانداران روشن مى رسند ، و معادن و نباتات به ثمر مى رسد  مىبه فعليت

، از خورشيد منظومه ملكوت و آفتاب عالمتاب انسانيت  شود چنان كه از خورشيد منظومه ملك تعبير به سراج مى
هداً ومبشِّراً ونَذيراً وداعياً إِلَى اللّه بِإِذْنه وسراجاً يا أَيها النَّبِي إِنّا أَرسلْناك شا : ( نيز تعبير به سراج فرموده است

 .2) منيراً

 »الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة«پروراند، به مقتضاى  همان طور كه اشعه خورشيد جواهر معادن را مى
كه در زمينه فطرت انسانيت همچون  ، گوهر عقل نظرى و عملى را ـ تتابش نور علم و حرارت ايمانِ خورشيد خاتمي

، به باالترين ثمر علم و كمال  تزكيه نفوس و تعليم كتاب و حكمت ـ به تالوت آيات خدا و بذرى آفريده شده است
 . كند ، و گرانبهاترين جواهر مكارم اخالق را از معدن فطرت انسان استخراج مى نمايد بارور مى

 يادآور اين » ستدفن بضعةٌ منى بأرض خراسان «و حديث شريف ) عليه السالم( راج اهللا براى امام هشتملقب س
عليه ( الرضا مطلب است كه نور علم و حرارت ايمانى كه در خورشيد وجود خاتم بود، از نفس نفيس على بن موسى

 . تابد مى) السالم

، مبين آن است كه وجود ذى  جميع اسماى حسنى استاضافه سراج به اسم مقدس اهللا كه اسم ذات مستجمع 
 .، مقام جمع الجمع امثال عليا و اسم اعظم و آيت عظمى و حجت كبراى خداوند سبحان است جود او

) عليه السالم( ، امام هفتم آورده است) عليه السالم( در حديثى كه كلينى در كافى و صدوق در عيون اخبار الرضا
، و در  با آن حضرت بود) عليه السالم( را خواب ديدم كه اميرالمؤمنين) اهللا عليه وآله وسلمصلى( خدا رسول: فرمود

على ابنك  «:  در وصف على بن موسى فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا قسمتى از آن حديث است كه رسول
، قد مأل حلماً  يجهل، ويعلم وال الذى ينظر بنور اهللا ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته يصيب واليخطى

 3. » وعلماً

، و به تفهيم و  بيند كسى است كه به نور خدا مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم( على بن موسى در بيان خاتم انبياء
،  ، در علم و دانش او جهل راه ندارد ائب او خطا ندارد، نظر ص گويد ، و به حكمت خدا سخن مى شنود تعليم خدا مى

 . ظرفيت وجود او از حلم و علم پر شده است

                                                           
 . 16، آيه  سوره نوح.  ١
 . 46 و 45، آيه  سوره احزاب.  ٢
 . 9، حديث  4، باب  35، ص  2، ج  )عليه السالم( عيون أخبار الرضا.  ٣
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 اين چشم و ; بيند ، اما اين بيننده به نور خدا مى بيند اى به نور شمع و چراغ يا نور آفتاب و ماه مى هر بيننده
 .است) عليه السالم( نظر امام هشتم

، در  ، در نظرِ صائب او خطا نيست گويد ، و به حكمت خدا سخن مى فهمد خدا مىاو كسى است كه به فهماندن 
 . علم او جهل راه ندارد

اى از حلم برسد و در مقابل هر شدتى بردبار و در برابر  ، و به هر مرتبه كمال خُلقى انسان در حلم و بردبارى است
، و كمال عقلى انسان به  ماند ق آن شدت و اضطراب در مى، حلم او در برابر ما فو هر اضطرابى آرامش روح داشته باشد

 و از اين جهت خالء علم ; اى از دانش برسد در حسرت رسيدن به مرتبه باالتر است ، و به هر مرتبه علم و دانش است
 .و حلم آدمى پرشدنى نيست

اين ) عليه السالم( امام هشتمدر منقبت ) عليه السالم( به امام هفتم) صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدا سخن رسول
 . على بن موسى از علم و حلم پر شده است» قد مأل حلماً و علماً «:  است

 چون به وجدان خدا 5، تقواى خدا حق تقاته  و4او كسى است كه در اثر كمال عبوديت و تقدير خدا حق قدره
، و با عقلى  ، ظرفيت وجودش لبريز از علم و حلم ، و به رسيدن به كمال مطلق به مطلق الكمال رسيد فقدانى نداشت

 . و اراده فانى در اراده حى قيوم شايسته لقب سراج اهللا شد6) اوات واالَْرضِاللَّه نُور السم (منور به نور 

در حديث لوح كه ثقة االسالم .   منتهاى مدح مدح خداوند متعال است7) وأَنَّ إِلى ربك الْمنْتَهى (به مقتضاى 

الدين و  ، و شيخ المحدثين صدوق در كمال ، و شيخ الطائفة در كتاب غيبة فيد در اختصاصكلينى در كافى و شيخ م
وعلى وليى  «:  است اند در وصف آن حضرت آمده ، و غير از آنان از بزرگان اهل علم و حديث نقل كرده عيون االخبار

ستكبر يدفن بالمدينة التى بناها وناصرى ومن اضع عليه أعباء النبوة وامتحنه باالضطالع بها يقتله عفريت م
 8. » العبد الصالح إلى جنب شرّ خلقى

، و تمام  ين حديث خداوند عزّوجلّ او را ولى و ياور خود خواندهكسى است كه در ا) عليه السالم( امام هشتم
 . هاى نبوت انبيا را بر دوش او نهاده است مقامات و مسئوليت

، اى  محمد در صلب توست عالم آل «:  فرمود) عليه السالم( به فرزندش موسى بن جعفر) عليه السالم( امام ششم
 9. » كردم كاش من او را درك مى

                                                           
 .91سوره انعام، آيه )  وما قَدروا اللّه حقَّ قَدرِه (اشاره به آيه .  ٤
 .102سوره آل عمران، آيه )  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه حقَّ تُقاته (اره به آيه اش.  ٥
 . 35، آيه  سوره نور.  ٦
 .42سوره نجم، آيه .  ٧
، ج  )عليه السالم(  عيون أخبار الرضا; 308النعمة ص  الدين وتمام  كمال; 143 الغيبة ص ; 212 االختصاص ص ; 528، ص  1الكافى ج.  ٨

 . 1 ، حديث 6 ، باب 48، ص  2
 . 64، ص 2م الورى بأعالم الهدى، ج إعال.  ٩



 در طوس) صلى اهللا عليه وآله وسلم(به ياد بضعه خاتم انبيا 

 

11

، و تماشاى جمال  آرزوى ديدار او را دارد) صلى اهللا عليه وآله وسلم( محمد ، صادق آل آن كسى كه رئيس مذهب
، و بيان  ، عقل از ادراك مقام او عاجز ، و خاتم پيغمبران مداح كمال او هستند خداوند سبحان ، و كند او را تمنّى مى

 . فضائل او قاصر استاز شمارش 

ضحاك شنيدم كه مأمون مرا فرستاد تا على بن موسى الرضا را از  از رجاء بن ابى:  احمد بن على انصارى گفت
.  ، به خدا قسم نديدم به مانند او مردى را در تقوى و ترس از خدا و ياد خدا ، و با او بودم از مدينه تا مرو مدينه بياورم

در محراب عبادت به تسبيح و حمد و تكبير و تهليل و صلوات بر پيغمبر و آلش مشغول بود تا هنگام صبح بعد از نماز 
، بعد تا نزديك ظهر به موعظه و حديث با  گذاشت و تا بلندى آفتاب در سجود بود ، بعد سر به سجده مى طلوع آفتاب

، در ركعت  خواند شش ركعت نماز مى، و بعد از زوال  گشت ، بعد از تجديد وضو به مصاليش برمى پرداخت مردم مى
، در  ، و در چهار ركعت خواند مى)  قُلْ هو اللّه أَحد ( ، و در ركعت دوم حمد و ) قُلْ يا أَيها الْكافرُونَ (اول حمد و 

 از ركوع قنوت داد و در ركعت دوم قبل ، و به هر دو ركعت سالم مى خواند مى)  قُلْ هو اللّه أَحد ( هر ركعتى حمد و

، و فريضه ظهر را بجا  گفت خواند، و بعد اقامه مى ، و دو ركعت نماز مى گفت ، و بعد اذان مى آورد به جا مى
، بعد سجده شكر بجا  گفت خواست تسبيح و حمد و تكبير و تهليل مى ، و بعد از سالم آنچه خدا مى آورد مى
خواند  داشت شش ركعت نماز مى ، و چون سر از سجده برمى گفت مى»  شكراً هللا «، و در سجده صد مرتبه  آورد مى

، و در ركعت دوم قبل از ركوع قنوت بجا  داد ، و به هر دو ركعت سالم مى ) قُلْ هو اللّه أَحد (در هر ركعت حمد و 

بعد به نماز  ، و دآور ، و در ركعت دوم قنوت بجا مى خواند ، و بعد دو ركعت نماز مى گفت ، سپس اذان مى آورد مى
خواست به تسبيح و حمد و تكبير و  نشست و تا آنچه خدا مى داد در مصاليش مى ، و چون سالم مى ايستاد عصر مى

 . » حمداً هللا «:  گفت رفت و صد مرتبه در سجود مى ، بعد به سجده مى تهليل مشغول بود

خواست  ، بعد تا آنچه خدا مى خواند اقامه مى وگرفت و نماز مغرب را با اذان  كرد وضو مى چون آفتاب غروب مى
، بعد از سجود بدون اين كه تكلم كند  آورد ، بعد سجده شكر بجا مى تهليل مشغول بود به تسبيح و حمد و تكبير و

، و در ركعت  كرد ، در هر دو ركعت، در ركعت دوم قبل از ركوع قنوت مى آورد چهار ركعت نماز به دو سالم بجا مى
، بعد از سالم تا آنچه  خواند مى) قُلْ هو اللّه أَحد (، و در ركعت دوم حمد و  ) قُلْ يا أَيها الْكافرُونَ (مد و اول ح

، و بعد از گذشت قريب ثلث شب نماز عشا را بجا  كرد ، بعد افطار مى شد خواست به تعقيب نماز مشغول مى خدا مى
، بعد از  خواست به ذكر و تسبيح و حمد و تكبير و تهليل مشغول بود  خدا مىداد تا آنچه ، و چون سالم مى آورد مى

 .رفت ، بعد در بستر خواب مى آورد تعقيب نماز سجده شكر بجا مى

،  گرفت ، و وضو مى كرد ، و مسواك مى استغفار خاست به تسبيح و تحميد و تكبير و تهليل و ثلث آخر شب برمى
، در هر ركعتى يك مرتبه حمد و سى  ، در دو ركعت اول خواند شت ركعت نماز مى، ه ايستاد بعد به نماز شب مى

.  كرد ، و از نماز شب حساب مى خواند ، بعد چهار ركعت نماز جعفر را مى خواند مى) قُلْ هو اللّه أَحد (مرتبه سوره 
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را )  تَبارك الَّذي بِيده الْملْك ( سوره ، در ركعت اول حمد و خواند بعد دو ركعت نماز باقيمانده از نماز شب را مى
 . خواند را مى) هلْ أَتى علَى اإلِْنْسانِ (سوره  ، و در ركعت دوم حمد و خواند مى

و در ركعت دوم قنوت )  قُلْ هو اللّه أَحد (، در هر ركعت حمد و سه مرتبه سوره  خواند بعد دو ركعت شفع را مى
قُلْ  (، و در آن يك مرتبه سوره حمد و سه مرتبه سوره  خواند يستاد و يك ركعت نماز وتر مىا ، سپس مى آورد مى

دأَح اللّه والْفَلَقِ (و يك مرتبه سوره )  ه وذُ بِرَبالنّاسِ (و يك مرتبه سوره )  قُلْ أَع وذُ بِرَبخواند را مى) قُلْ أَع  ،
،   ، وعافنا فيمن عافيت محمد و آل محمد اللّهم اهدنا فيمن هديتاللّهم صلّ على  «:  گفت و در قنوتش مى

، فإنك تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذلّ  ، وقنا شرّ ماقضيت ، وبارك لنا فيمن اعطيت وتولنا فيمن توليت
 . » من واليت وال يعزّ من عاديت تباركت ربنا وتعاليت

خواست به تعقيب  داد تا آنچه خدا مى و چون سالم مى»  لتوبةاستغفراهللا وأسأله ا «:  گفت بعد هفتاد مرتبه مى
 . مشغول بود

قُلْ يا أَيها  (، در ركعت اول سوره حمد و  خواند شد دو ركعت نافله صبح مى چون نزديك طلوع فجر مى
گفت و دو  ذان و اقامه مىكرد ا و چون فجر طلوع مى) قُلْ هو اللّه أَحد (و در ركعت دوم سوره حمد و )  الْكافرُونَ

، بعد تا بلندى آفتاب  شد تا طلوع آفتاب داد مشغول به تعقيب مى ، و چون سالم مى خواند ركعت نماز صبح مى
 . آورد سجده شكر بجا مى

ه قُلْ هو اللّ (و در ركعت دوم سوره حمد و ) إِنّا أَنْزَلْناه (، در ركعت اول سوره حمد و  در تمام نمازهاى واجب
دكه در آنها سوره حمد و سوره جمعه و منافقين را  خواند مگر در نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه را مى) أَح ،

، و در ركعت دوم سوره حمد  ، در ركعت اول سوره حمد و سوره جمعه ، و در نماز عشاى شب جمعه كرد تالوت مى
 . كرد سوره سبحِ را قرائت مى و

و در ركعت دوم سوره حمد و )  هلْ أَتى (سوره  شنبه در ركعت اول سوره حمد و وشنبه و پنجدر نماز صبح روز د
ها را  ، و در مغرب و عشا و نماز شب و شفع و وتر و نماز صبح سوره خواند را مى)  هلْ أَتاك حديثُ الْغاشيةِ (سوره 

 . كرد ، و در ظهر و عصر آهسته قرائت مى بلند

 و دعاى قنوتش در ، » سبحانَ اهللاِ والْحمد ِهللاِ وال إله إالّ اهللاُ واهللاُ أكْبر «:  گفت خر سه مرتبه مىدر دو ركعت آ
 و چون در شهرى ده ، » رب اغْفرْ وارحم وتَجاوز عما تَعلَم إنَّك أنْت األعزُّ األجلُّ األكْرَم «:  تمام نمازها اين بود

، و در  كرد ، و بعد افطار مى خواند شد اول نماز مى ، و چون شب مى گرفت ، تمام ايام را روزه مى كرد مىروز اقامت 
سبحانَ اهللاِ والْحمد ِهللاِ وال إله إالّ  «:  گفت ، سى مرتبه مى ، و بعد از هر نماز در سفر خواند سفر نافله روز را نمى

 . گرفت روزه نمى و در سفر ، » اهللاُ واهللاُ أكْبر
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، و شب  فرستاد ، بسيار صلوات مى ، و در نماز و غير نماز فرستاد اول هر دعايى صلوات بر محمد و آل محمد مى
رسيد كه در آن آيه سخن از بهشت و جهنم بود گريه  اى مى ، و چون به آيه كرد در بستر خواب تالوت قرآن بسيار مى

 . آورد ، و از آتش به خدا پناه مى نمود مى، و از خدا بهشت را مسألت  كرد مى

را )  قُلْ هو اللّه أَحد (، و چون  كرد را بلند قرائت مى»  بسم اهللا الرحمن الرحيم «در تمام نمازها 

 . » كذلك اهللا ربنا «:  گفت ، بعد از قرائت سوره سه مرتبه مى » اهللا احد «:  گفت خواندآهسته مى مى

 و چون سوره تمام » يا أَيها الْكافرُونَ «:  گفت ، آهسته مى خواند را مى)  ا أَيها الْكافرُونَقُلْ ي (چون سوره 
وإنا  «:  گفت ، مى خواند را مى)  و التِّينِ و الزَّيتُونِ (، وچون سوره » االسالم ربى اهللا ودينى«:  گفت شد، مى مى

 . » على ذلك من الشاهدين

 . » سبحانك اللّهم بلى «:  گفت ، مى خواند را مى)  سم بِيومِ الْقيامةِال أُقْ (چون سوره 

 . » الحمد هللا رب العالمين «:  گفت ، مى خواند چون سوره حمد را مى

 . » سبحان ربى األعلى «:  گفت ، آهسته مى خواند را مى)  سبحِ اسم ربك االَْعلَى (چون سوره 

 . » لبيك اللّهم لبيك «:  گفت ، آهسته مى كرد را قرائت مى)   الَّذينَ آمنُوايا أَيها (چون 

، و جواب آنان را  كردند شد مگر اين كه مردم آن شهر معالم دين خود را از او سؤال مى در هيچ شهرى وارد نمى
 . گفت آنان مىبراى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدا ، و احاديث بسيار از پدرانش از رسول داد مى

، و در  ، آنچه را در شب و روز چون بر مأمون وارد شدم و از حال آن حضرت پرسيد:  گويد رجاء بن ابى ضحاك مى
او در علم و عبادت سرآمد تمام ! يابن ابى الضحاك:  گفت.  سفر و حضر از آن حضرت مشاهده كرده بودم به او گفتم

 10. ديدى خبر نده، احدى را به آنچه از او  اهل زمين است

، غافل از آن  دهد كه آن حضرت اعلم و اعبد اهل زمين است ، شهادت مى قاتل او كه مدعى خالفت و امامت است
، افضل از  و سنت، و به حكم عقل و فطرت و كتاب  ، افضل از تمام اهل زمين بوده كه اعلم و اعبد از تمام اهل زمين

 .، امام الكل است كل

، و از او خواستم كه آن را  ، نزد زندانبان رفتم در زمانى كه آن حضرت در سرخس محبوس بود:  گويد هروى مى
،  خواند روز هزار ركعت نماز مى بسى از اوقات شبانه:  ؟ گفت چرا:  گفتم.  ميسر نيست:  گفت.  حضرت را ببينم

 و عصر هنگام زردى آفتاب در مصاليش كه مشغول نماز نيست به مناجات پروردگار مشغول ساعتى قبل از ظهر و
 11.... است

اى از عبادت آن حضرت است كه كميت و كيفيت آن مظهر علم و عرفانى است كه ادراك آن شايسته  اين نمونه
 . مقربين درگاه خداست

                                                           
 .  149، ص  2، ج  )عليه السالم( عيون أخبار الرضا.  ١٠
 . 197، ص  1، ج  )عليه السالم( عيون أخبار الرضا.  ١١
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به قدر مروتت به من :  مردى بر آن حضرت وارد شد و گفت:  اى از رفتار آن حضرت با بندگان خدا اين است نمونه
 12. به او دويست دينار بدهيد:  فرمود. به قدر مروتم به من عطا كن:  گفت.  به آن مقدار ندارم:  فرمود.  عطا كن

! اهللا السالم عليك يابن رسول:  من در مجلس آن حضرت بودم كه مردى وارد شد و گفت:   گفتيسع بن حمزه
برايت  ، چون رسيدم آنچه به من دادى ، مرا به وطنم برسان ام ام را گم كرده از حج برگشته و اندوخته:  سپس گفت
آيا :  فرمود. ، من و دو نفر ديگر مانديم چون مردم متفرق شدند.  خدا تو را بيامرزد! بنشين:  فرمود.  دهم صدقه مى
، و از  ، و در را بست ، بعد از ساعتى بيرون آمد دهيد به اندرون بروم؟ آن گاه برخاست و داخل حجره شد اذن مى

اين دويست دينار را بگير و :  فرمود.  منم:  ؟ گفت كجاست آن مرد خراسانى: ، فرمود باالى در دستش را بيرون آورد
 . بعد بيرون آمد.  ، و تو مرا نبينى ، برو كه من تو را نبينم ، و از طرف من هم صدقه نده  خود خرج كندر حوائج

از ترس آن كه با قضاى :  ؟ فرمود ، چرا صورت خود را از آن مرد پوشيدى فدايت شوم:  سليمان جعفرى گفت
 13. حاجتش ذلّت سؤال را در صورت او ببينم

، اگر بر مسند  ، و با خلق در محبت و رحمت و حفظ كرامت انسانيت اين است كسى كه رفتارش با خالق در عبادت
، بشريت را در معرفت خدا به آنجا  ، كه به حكم عقل و شرع شايسته چنين انسان كاملى است نشست خالفت مى

ساخت   و مدينه فاضله انسانيت را چنان مى14) قُوا اللّه حقَّ تُقاتهيا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّ : ( رساند كه خدا فرمود مى
 آتَوا الزَّكاةَ و أَمرُوا بِالْمعرُوف و نَهوا عنِ الْمنْكَرِوللّه عاقبةُ الَّذينَ إِنْ مكَّنّاهم في االَْرضِ أَقاموا الصالةَ و (كه 

 .15) األُْمورِ

 

 اى از كرامات وخوارق عادت نمونه

 )عليه السالم( از آن حضرت

، يحيى بن خالد برمكى با جمعى از  با آن حضرت در منى بودم:  اند كه گفت  ـ مشايخ حديث از مسافر نقل كرده1
تر از اين آن كه  عجيب:  بعد فرمود!  گذرد نها مىدانند در اين سال چه بر آ اينها نمى:  ، فرمود آل برمك گذشتند

، و بر  همان سال هارون بر برامكه غضب كرد.  ، و دو انگشتش را به هم ضميمه كرد هارون و من مانند اين دو هستند

                                                           
 . 470، ص  3، ج طالب مناقب آل ابى.  ١٢
 . 23، ص  4، ج  الكافى.  ١٣
 . 102، آيه  عمران سوره آل.  ١٤
 . 41، آيه  سوره حج.  ١٥
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ا واهللا معناى سخن آن حضرت را ندانستم ت: مسافر گفت. در آن جمله فرمود) عليه السالم( سر آنها آمد آنچه آن حضرت
 16. زمانى كه او را در طوس كنار هارون دفن كرديم

يه ، و بر مذهب واقف خراسان براى تجارت رفتم به:  بزرگان حديث از حسن بن على وشاء نقل كردند كه گفت
 . موسى الرضا اعتقاد نداشتم بن ، و به امامت على بودم

آن :  گويد آقاى من مى:  غالم سياهى در منزل من به من برخورد كرد و گفت.  در شهر مرو شبانه وارد شدم
آقاى تو :  ه او گفتمب.  ، كه يكى از موالى ما فوت شده است تا او را با آن كفن كنيم  كه با تو هست بده17حبره

حبره نزد :  رفت و برگشت و گفت.  آنچه داشتم در راه فروختم و ندارم:  گفتم.  على بن موسى الرضا:  ؟ گفت كيست
دان  آن حبره در فالن جامه:  رفت و برگشت و گفت.  دانم من چنين چيزى نزد خود نمى:  گفتم.  تو باقى مانده است

 .  باشد اين داللتى است بر امامت اواگر درست:  با خود گفتم.  است

.  ، و من فراموش كرده بودم  از خراسان بخرم18اى داده بود كه بفروشم و برايش فيروزه و سبج دخترم به من حبره
 . دانى كه آن غالم گفت بياور آن جامه:  به غالمم گفتم

من در مقابل آن بهايى :  ، و گفتم ، به آن غالم دادم يدمها د ، حبره را در ميان جامه چون آورد و آن را گشودم
؟ آن را دخترت به تو داده كه  بخشى چيزى كه مال خودت نيست مى:  غالم رفت و برگشت و گفت.  گيرم نمى

 . بفروشى و به بهاى آن فيروزه و سبج براى او بخرى

 . ، برابر قيمت آن حبره در خراسان را به من داد آن غالم در مرو

، و به مسائلى كه از  نويسم واهللا مسائلى را كه در آنها شك دارم مى:  من از آنچه رخ داد متعجب شدم و گفتم
، به درب منزل آن حضرت  آن مسائل را نوشتم و در آستين خود پنهان كردم.  كنم پدرش سؤال شده او را امتحان مى

كنارى نشستم و با .  شوند ان و عرب را ديدم كه داخل مى، و لشكري اش رسيدم سران سپاه ، چون به در خانه برگشتم
در اين تفكر مدتى نشستم و تصميم گرفتم برگردم كه ناگهان ديدم .  رسم با اين ازدحام كى من به او مى:  خود گفتم

ا از آستين من نوشته ر.  من هستم:  ؟ گفتم پسر دختر الياس كجا است:  گويد گردد و مى خادمى در ميان جمع مى
، پس  پس آن را باز كردم ديدم مسائل وجواب و تفسير آنها همه هست.  اين جواب مسائل توست:  درآورد و گفت

 19... گيرم كه تو حجت خدايى خدا را شاهد مى خدا و رسول:  گفتم

، روح او   غضب خداست، و رضاو غضب او فانى در رضا و كسى كه قلب او مشكاة مصباح معرفة اهللا است
 .  است20) إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ (، و اراده او متصل به  لوحمحفوظ غيب و شهود

                                                           
 . 2، حديث  50، باب  225 ، ص 2، ج )عليه السالم(  عيون أخبار الرضا; 504، ص   بصائر الدرجات; 258، ص  2، ج  االرشاد.  ١٦
 . نوعى چادر يمانى.  ١٧
 .نوعى پيراهن.  ١٨
 . 98، ص  عيون المعجزات.  ١٩
 . 82، آيه  سوره يس.  ٢٠
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رد كه مردم محمد بن عمرو طوسى را مأمور ك.  اند به مأمون خبر دادند كه مردم به علم على بن موسى مفتون شده
غضبناك )عليه السالم( امام.  او آن حضرت را احضار و به حضرتش جسارت كرد.  را از مجلس آن حضرت منع كنند

اللّهم يا ذا الْقُدرةِ  «:  ، و در ركعت دوم در قنوت اين دعا را خواند ، وضو گرفت و دو ركعت نماز خواند بيرون آمد
، يا  ، والْمواهبِ الْجزِيلَةِ ، واأليادي الْجميلَةِ ، واآلالء الْمتَواليةِ ، والْمنَنِ الْمتَتابِعةِ اسعةِ، والرَّحمةِ الْو الْجامعةِ

،  ابتَدع فَشَرَع، و ، وأَلْهم فَأَنْطَقَ ، يا منْ خَلَقَ فَرَزقَ ، واليغْلَب بِظَهير ، وال يمثَّلُ بِنَظير ال يوصف بِتَمثيل منْ
تَفَعال فَارعنَ وسفَأَح رقَدفَأَتْقَنَ ، و روصلَغَ ، وفَأَب تَجاحغَ ، وبفَأَس مأَنْعطى ، وأَعزَلَ ، وزِّ  فَأَجي الْعما فنْ سيا م ،

، يا منْ تَفَرَّد بِالْملْك فَال ند لَه في ملَكُوت  كارِاللُّطْف فَجاز هواجِس األَفْ ، ودنا في فَفات خَواطرَ األَبصارِ
هلْطانس هشَأْن رُوتبي جف لَه دفَال ض ءĤرِيببِالْك دحتَوهامِ ، واألَو فقُ لَطائقائد هتبيه رِياءبي كف تنْ حاريا م ،  ،

هتظَمع راكونَ إِدد رَتسحصارِ األَنامِوأَب فينَ  خَطائقُلُوبِ الْعالَم خَطَرات مصارِ  ، يا عالأَب ظاتلَح دياشاهو ،
، وارتَعدت  ، ووجِلَت الْقُلُوب منْ خيفَته ، وخَضَعت الرِّقاب لجاللَته ، يا منْ عنَت الْوجوه لهيبته النَّاظرِينَ

الْفَرائص هنْ فَرْقم يعفيا ر يليا ع يعنيا م يا قَوِي يعديا ب يءدالةِ  ، يابالةُ بِالصالص نْ شَرَّفَتلَى ملِّ عص ،
هلَيي عننْ ظَلَممي مل مانْتَقنْ بابِي ، وةَ عيعالش طَرَدبِي و تَخَفاسةَ الذُّ ، ورارمقْهأَذيها، وانِ كَما أَذاقَنوالْهلِّ و  ،

 .» ،وشَرِيد األَنْجاسِ واجعلْه طَرِيد األَرجاسِ

،  ، و صداى شيون و ضجه مردم بلند شد هنوز مواليم دعا را تمام نكرده بود كه شهر به لرزه درآمد:  ابوالصلت گفت
ر اثر اهانت به آن امام نازل شده است به عذرخواهى ، و چون دانست كه اين بال د و مردم به قصر مأمون هجوم آوردند

 21. نزد آن حضرت آمد

، همين بس  انوار فروزان علوم آن حضرت و مظاهر قدرت و اراده نافذه او بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد
سرانجام به  ، و كه تمام قدرت خود رادر محو فضائل و مناقب آن حضرت به كار گرفت ون ـكه دشمنى مانند مأم

: كند ـ در مقام و منزلت آن حضرت كالمى دارد كه عبداهللا بن محمد هاشمى نقل مى شهادت آن حضرت كمر بست
، و چون  دستور داد غذا آوردند، بعد  ، مرا نشاند ، كسانى را كه در مجلس بودند بيرون كرد روزى بر مأمون وارد شدم

.  ، دستور داد به كنيزى كه پشت پرده بود كه مرثيه بخوان براى كسى كه در طوس مدفون است از طعام فارغ شديم
! يا عبداهللا:  مأمون گريه كرد و گفت» سقيا بطوس و من اضحى به قطناً  من عترة المصطفى أبقى لنا حزناً«:  كنيز گفت

.  براى تو داستانى بگويم كه تعجب كنى.  عهدى نصب كردم  كه اباالحسن الرضا را به مقام واليتكنند مرا مالمت مى
، و تو وصى و وارث آنان  فدايت شوم نزد پدران تو علم گذشته و آينده تا روز قيامت بود:  روزى نزد او رفتم و گفتم

، هر بار  ترم  دارم كه از همه زنان خود به او دلبستهاى  جاريه; ، من به تو حاجتى دارم ، و علم آنان نزد توست هستى
از سقط اين حمل :  فرمود.  ، كارى كن كه اين حمل سالم بماند ، و اآلن باردار است آبستن شده سقط كرده است

                                                           
 . 1، حديث  42، باب  184، ص  1، ج  )عليه السالم( عيون أخبار الرضا.  ٢١
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، انگشت كوچك زائدى بدون بند در دست راست  ترين مردم به مادرش باشد ، پسرى خواهد زاييد كه شبيه نترس
هايى  ، كه همان كنيز پسرى زاييد با تمام اوصاف و نشانه ر پاى چپش انگشت كوچكى بدون بند زيادى استدارد، و د

 22. كه اباالحسن الرضا وصف كرده بود

، و آنچه در زمان  كان وما يكون است  به ماكند كه او عالم آن كس كه دشمن كور دلش مانند مأمون اعتراف مى
منزلتش در  ، آيا مقام و ، يعنى تمام عالم امكان در حيطه علم آن جان جهان است گذشته بوده و در آينده خواهد بود

 ! ؟ نزد خدا و مقرّبان درگاه خدا چه خواهد بود

 
 )عليه السالم( اى از احتجاجات آن حضرت نمونه

هاى مختلف را جمع  در مجلسى كه مأمون فقها و اهل كالم از فرقه:  كند نقل مى)  اهللارحمه( مرحوم شيخ صدوق
به نص و بيان :  ؟ فرمود شود ادعاى امامت به چه ثابت مى! اهللا يابن رسول:  ، از آن حضرت سؤال شد كرده بود

 23. علم و استجابت دعوت:  ؟ فرمود دليل امامت چيست:  پرسيد.  دليل و

 . حجت خدا بر بندگان او است ، و ، امين خدا در زمين امام آن چنان كه در حديث معتبر هست

، وحى خدا به تمام انبيا و مرسلين و علمى است كه به آدم آموخته است كه مالئكه مقرّبين از  امانت خداوند عالم
ؤُالَء إِن  علَّم ءادم االَْسمĤء كُلَّها ثُم عرَضَهم علَى الْمالَئكَةِ فَقَالَ أَ و (م عاجز بودند تحمل آن عل هـ ءĤمى بِأَسنبِـُون

دقينَ صـ لَ ( و كتاب و حكمتى است كه حضرت خاتم را براى تعليم آن مبعوث فرموده است 24) كُنتُم نَّ اللّهم قَد
علَى الْمؤْمنينَ إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً منْ أَنْفُسهِم يتْلُوا علَيهِم آياته و يزَكِّيهِم و يعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ 

، و به آن تخت  دانست وف اسم اعظمى است كه يك حرف آن را آصف مى ، و حر25) كانُوا منْ قَبلُ لَفي ضَالل مبِين
 . هم زدن نزد سليمان حاضر كرد بلقيس را به كمتر از چشم بر

، داشته باشد  ، و هر امينى بايد سندى از آن كس كه او را امين خود قرار داده است ، امام است امين بر اين امانت
 . خدا از ناحيه خداست  خدا نص و بيان رسول، و سند امين كه شاهد اين مقام باشد

، و كمال انسانيت به علم  ، انسان كامل است ، و حجت خدا بر خلق و چون امام حجت خدا بر بندگان خداست
، كه جزايش اين است كه آنچه او از خدا بخواهد خدا  كه آنچه خدا از او خواسته او انجام دهد ، و به بندگى خدا ـ است

 . دليل امامت علم است و استجابت دعا:  ـ به اين جهت فرمود مستجاب كند

                                                           
 . 44، حديث  47، باب  240، ص  1، ج  )عليه السالم( عيون أخبار الرضا.  ٢٢
 . 1، حديث  46،باب  216، ص  1، ج  )عليه السالم( ار الرضاعيون أخب.  ٢٣
 .41سوره بقره، آيه .  ٢٤
 . 164، آيه  عمران سوره آل.  ٢٥
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ـ دليل امامت را علم و  كه نخبگان مملكت پهناور اسالم در آن حضور داشتند كسى كه در مجلس مأمون ـ
ـل (، هر دو دليل را خداوند متعال به وسيله آن حضرت نشان داد  استجابت دعا شمرد ةُ الْبـجالْح لَّه26) غَةُقُلْ فَل. 

چون فضل بن سهل .  مأمون فضل بن سهل را مأمور كرد كه پيشوايان مذاهب مختلف و متكلمين را نزد او آورد
، احدى  شما را براى آن خواستم كه با پسر عم من كه از مدينه آمده است مناظره كنيد:  ، گفت آنها را نزد مأمون آورد

 . كنداز شما تخلف ن

:  ، خادم مأمون آمد و گفت بودم كه ياسر)عليه السالم( الحسن الرضا نزد ابى:  حسن بن محمد نوفلى گفت
، اگر دوست دارى فردا نزد  اهل اديان و متكلمين از جميع ملل جمع شدند:  گويد رساند و مى سالم مى اميرالمؤمنين

 .  آيم ، فردا خودم مى مراد تو را دانستم:  او سالم برسان و بگوبه :  فرمود.  ، و اگر خواهى ما نزد تو آييم ما بيا

 ؟ مراد او از جمع اهل شرك و اصحاب عقايد مختلف چيست!  يا نوفلى:  ، فرمود چون خادم رفت

:  خواهد شما را امتحان كند و نگرانى خودم را از اين كار مأمون اظهار كردم و گفتم ، مى فدايت شوم:  گفتم
، و زير بار حق  اند ، چون اين طايفه اهل انكار و مكابره ها برخالف علما هستند ذاهب و اصحاب بدعتپيشوايان م

خواهى بدانى كى  مى! اى نوفلى:  آن حضرت تبسم كرد و فرمود.  ، از آنها برحذر باش كنند ، و مغالطه مى روند نمى
، و با اهل  كه با اهل تورات به توراتشان احتجاج كنمآنگاه كه بشنود :  فرمود.  بلى:  ؟ گفتم شود مأمون پشيمان مى
، و با روميان به  ، و با زردشتيان به فارسى ، و با صائبين به عبرانى ، و با اهل زبور به زبورشان انجيل به انجيلشان

برگردند و گويم  ، تا آن كه به آنچه من مى كنم ، و حجت همه را قطع مى ، و با اهل هر مقالى به لغت خودشان رومى
 . حول وال قوة االّ باهللا العلى العظيم وال،  شود ، آن وقت مأمون پشيمان مى تسليم شوند

،پس  ، تا آن حضرت امر كرد بنشينيد ، تمام اهل مجلس بپا خاستند چون بر مأمون وارد شديم:  نوفلى گفت
 . نشستند

ن موسى بن جعفر از فرزندان فاطمه دختر اين پسر عم من على ب:  مأمون به جاثليق پيشواى مسيحيان گفت
 . خواهم با او تكلم كنى ، مى طالب است پيغمبر ما و على بن ابى

، و به پيغمبرى است كه به  چگونه با كسى گفتگو كنم كه استدالل او به كتابى است كه من منكر آن هستم:  گفت
 ؟  او ايمان ندارم

 ؟  كنى ، آيا اقرار مى  تو به انجيل خودتاگر احتجاج كنم بر! اى نصرانى:  حضرت فرمود

 ؟ مگر قدرت دارم كه آنچه را انجيل به آن ناطق است رد كنم:  جاثليق گفت

، بعد به عدد حواريين عيسى  ، و ثابت كرد كه انجيل بشارت دهنده به پيغمبر ماست امام آيات انجيل را بر او خواند
بعد كتاب شعيب را بر .  تدالل نمود كه پيشواى مسيحيان به آنها اقرار كرد، و به ادله بسيارى اس و احوال آنان پرداخت

                                                           
 . 149، آيه  سوره انعام.  ٢٦
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كنم كه در علماى مسلمين مثل  ، بحق مسيح گمان نمى ديگرى از تو سؤال كند:  جا كه جاثليق گفت ، تا آن او خواند
 . تو باشد

اب شعيا و حيقوق احتجاج و پس آن حضرت رو كرد به رأس الجالوت و با پيشواى يهوديان به تورات و زبور و كت
 . ، تا او از جواب عاجز شد استدالل كرد

 . ، و بر او حجت را تمام نمود تا از جواب عاجز و درمانده شد هربز بزرگترين پيشواى زردشتيان را دعوت كرد

 . خواهد سؤال كند بپرسد اگر در ميان شما مخالف اسالم است و مى:  فرمود

اگر دعوت به سؤال !  اى عالم مردمان:  مانند در متكلمين بود برخاست و گفت عمران صابى كه يگانه و بى
،  ، و متكلمين را مالقات كردم به كوفه و بصره و شام و جزيره سفر كردم.  كردم ، مسائل خود را طرح نمى كردى نمى

عمران صابى تو :   فرمود؟ آن حضرت دهى سؤال كنم آيا اذن مى.  كسى را پيدا نكردم كه برايم توحيد را ثابت كند
 . بپرس:  فرمود.  عمران من هستم:  ؟ گفت هستى

 . گفتگو بين آن دو تا زوال طول كشيد مردم براى استماع مناظره امام با پيشواى صائبين ازدحام كردند و

 دل من سخن را قطع نكن كه از استدالل تو!  اى آقاى من:  عمران گفت.  وقت نماز است:  امام به مأمون فرمود
 . بعد از نماز:  حضرت فرمود.  نرم شده است

، عموى آن حضرت به جا  ، و مردم نماز را پشت سر محمد بن جعفر آن حضرت براى نماز به داخل قصر رفت
و او از خداوند متعال و صفات خدا سؤال كرد و حضرت !  يا عمران بپرس:  چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود.  آوردند

 . جواب داد

دهم خدا همان است كه تو او را وصف  شهادت مى! ، اى آقاى من بلى:  ؟ گفت آيا فهميدى!  يا عمران:  فرمود
بنده اوست كه مبعوث ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( دهم كه محمد ، و شهادت مى ، و وحدانيت او را ثابت نمودى كردى

 . بعد به سجده افتاد.  است به هدايت خلق و دين حق

،  ن دانشمندان و اصحابِ كالم ديدند عمران صابى كه يگانه مجادلى است كه احدى نتوانسته جواب او را بدهدچو
، ديگر احدى لب به  مسلمان شد ، و اين چنين تسليم شد و به سجده افتاد و در ميدان بحث و جدل به زانو درآمد

 27. به پايان رسيد، و مجلس با انهدام بنيان ملل و مذاهب مختلف  سؤال باز نكرد

فالسفه از ماديين و مليين را جمع كرد كه با  ، سرآمد دانشمندان و سلطنت و اقتدار مأمون از اقطار ربع سكون
، غافل از آن كه اشعه  آرايى كنند ب صف، در مقابل آفتاب عالمتا ، آن ابرهاى متراكم افكار گوناگون و لغات مختلف

، و مشرق و مغرب عالم را به علم عالم آل   ابرها را آب28)لَو لَم تَمسسه نَار يكَاد زيتُها يضىء و (خورشيدى كه 
ه تجالّى كتاب مبين از بيان آن امام مبين ، و با تابش نور على نورى ك كند منور مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم( محمد

                                                           
 . 1، حديث  12، باب  137، ص  2، ج  )عليه السالم( عيون أخبار الرضا.  ٢٧
 .  35، آيه  سوره نور.  ٢٨
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اللَّه متم  يرِيدونَ ليطْفؤُوا نُوراللَّه بِأَفْواههِم و : ( رود ، ظلماتى كه بعضها فوق بعض است از ميان مى است
 . 29) نُورِه

اگر گفتار شما كه خدا و روز جزايى :  ه او فرمودب) عليه السالم( امام.  مردى از منكرين خدا نزد آن حضرت آمد
، و عاقبت ما و شما مانند يكديگر  ، راست باشد ـ كه راست نيست ـ ما از اعمالى كه بجا آورديم ضررى نكرديم نيست
 30!ـ آيا چنين نيست كه ما اهل نجات هستيم و شما در هالكت ابد؟ ، ولى اگر گفتار ما راست باشد ـ كه هست است

 . به اين كالم مرد ملحد را به جستجو و تحقيق وا داشت

،  او آفريننده كيفيت و مكان است:  ؟ فرمود ؟ و كجاست گويى چگونه است خدايى كه مى:  پس آن مرد گفت
زى سنجيده ، و به چي شود ، به آنها وصف نمى ، و او بوده و اين دو نبودند كسى كه خالق و آفريننده اين دو هست

شود،  شود، و به صفات خلق موصوف نمى ، و خالق به مخلوق مقايسه نمى ، چون هر چه هست آفريده اوست شود نمى
چون حواس تو :  فرمود.  شود پس نيست چيزى كه به هيچ حسى درك نمى:  گفت.  شود و به هيچ حسى درك نمى

 . ن از ادراك او عاجز است به خداوندى او اقرار كرديم، و ما چون حواسما از ادراك او عاجز شد منكر او شدى

 . تو بگو كى نبوده است تا من بگويم از كدام زمان بوده است:  ؟ فرمود گفت به من بگو از كى خدا بوده است

، ديدم از زياده و نقصان در عرض و طول اين  چون من به جسم خود نظر كردم:  ؟ فرمود دليل بر او چيست:  گفت
، و  ، دانستم كه اين بنا و ساختمان سازنده دارد ، و جلب مصالح و منافع خودم عاجزم و دفع ناماليمات از خودم،  بدن

از جريان خورشيد و ماه و ستارگان و پديد آمدن ابرها و وزش بادها و غير اينها از آيات علم و حكمت و قدرت دانستم 
 . ، به وجود آورده است هر چيزى را به تناسبى كه بايد و شايد، و  گيرى كرده كه كسى هست كه به اين دقت اندازه

، اما بر او  ، و حجاب آنان گناهان آنهاست خلق از او محجوبند:  ؟ فرمود پرسيد پس چرا از خلق خود محجوب است
شود مخلوق  چون آنچه ديده مى:  ؟ گفت شود پس چرا ديده نمى:  گفت.  در شب و روز هيچ چيز پوشيده نيست

 . ، و عقل او را ضبط نمايد ، و وهم به او احاطه كند اى او را ببيند ، و او اجلّ از اين است كه ديده است

، به آن  هر محدود:  ؟ گفت چرا:  گفت.  حدى براى او نيست:  فرمود.  او را براى من تحديد و تعريف كن:  گفت
،  ، زياده بر آن حد براى آن ممكن است به حدى است، و هر چه محدود  شود محدود است حد و تعريفى كه از آن مى

 .  ، و كم و زياد و تجزيه و توهم در ذات او راه ندارد و هر چه قابل زياده بود قابل نقصان است

، و بينايى بدون  آيا شنوايى بدون گوش.  او لطيف و سميع و بصير و عليم و حكيم است:  گوئيد شما مى:  پرسيد
دهد  لطيف به كسى گويند كه در كارى كه انجام مى:  ؟ فرمود شود  كار با دست مى، و لطيف بدون چشم
، و در هر حيوانى تركيب  ، چگونه به خالق جليل لطيف نگوئيم كه خلق را با اين لطف و دقّت آفريده است بنمايد دقت

                                                           
 . 9، آيه  سوره صف.  ٢٩
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، و   يك شبيه ديگرى نيستند، كه هيچ ، و هر جنسى را در صورت متباين از جنس ديگر آفريده خاصى به وجود آورده
 . ، لطف خاصى را به آن جنس اختصاص داده است خالق لطيف خبير در تركيب صورت هر يك و نقش و نگار آن 

، و به اين جهت گفتيم  ، دقت صنع و لطف مخصوص به آنها را ديديم بعد نظر كرديم به درختان و ثمرات آنها
 . آفريننده ما لطيف است

،  ، و دريا و صحرا پوشيده نيست ، چون بر او صداهاى آفريدگانش در آسمان و زمين ع و شنواستاو سمي:  و گفتيم
نوايى را  او بدون احتياج به گوش هر صدا و:  ، به اين جهت گفتيم شود و لغات گوناگون آنها با يكديگر اشتباه نمى

اى را  ، و جنبش مورچه بيند  بر سنگ سياه مىاى را در شب تار اثر ذره ، چون او بصير و بيناست:  گفتيم.  شنود مى
 31. بيند گذارى آن را بدون ديده مى ، و باردارى و تخم در تاريكى شب

، كه همان گونه كه اثبات و ادعاى وجود چيزى محتاج به  ، فطرت او را بيدار كرد در آغاز سخن) عليه السالم( امام
پس به حكم عقل .  ، و ندانستن و نديدن دليل نبودن نيست ود هم نيازمند به دليل است، دعواى نفى و نب دليل است

كسى كه بهره از عقل و .  اى جز اعتراف به جهل و نادانى نيست ، انكار باطل است و چاره با احتمال وجود مبدأ و معاد
دانم هست يا  ، بلكه بايد بگويد نمى ى نيستتواند بگويد خدا و قيامت ، نمى خرد دارد و براى او مبدأ و معاد ثابت نيست

 ؟ نه

، و ضرر و زيانى كه  در اين صورت اگر خدا و قيامتى باشد سعادتى كه پايانى براى آن نيست از دست رفته
، در  ، ولى آن كس كه ايمان آورده است ـ نصيبش شده است كه نتيجه عرفان و ايمان است محروميت از حيات ابدى ـ

، و آن زندگانى پاكيزه از آاليش درد و غم و خلود در فردوس برين را كه قابل   كه سعادت ابدى استاين صورت گنجى
 . تقدير نيست به دست آورده است

از نماز و روزه و زكات ـ هر عاقلى درك  ، زحمت انجام وظايفى را كه متحمل شده ـ اگر خدا و قيامتى نباشد
، با آن كه هر يك از وظايف دينى براى  ين اندازه رنج را بايد تحمل نمودكند كه به احتمال وجود چنين گنجى ا مى

 . دنياى هر كس و روابط فردى و اجتماعى او مفيد است

، و علم آنان را به  يقين آنها را به شك ، و ، انكار منكرين مبدأ و معاد را باطل با اين بيان مختصر) عليه السالم( امام
 . بدل كردم» وجود«به جهل به » نبود«

عليه ( امام.  اند ، اين است كه او را به حسى از حواس احساس نكرده آنچه موجب شده آنان منكر پروردگار شوند
، و وهم و  ، زيرا خدا خالق حس و محسوس ، به جاى انكار موجب اقرار است ثابت نمود كه محسوس نبودن) السالم
 . ، و عقل و معقول است موهوم
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، چگونه ممكن است خالق حواس و  معقول به عقل شود ، و ، و موهوم به وهم وس به حساگر خداوند محس
 عقول و معقوالت باشد؟ ، و ، و اوهام و موهومات محسوسات

، كه هر چند ذات  ، راه ايمان به خدا را به او نشان داد پس از آن.  ، وسيله ايمان او شد آنچه موجب انكار او بود
جزء  هاى علم و قدرت و حكمت او در جزء ، آيات و نشانه  است كه در عقل و ادراك بگنجدقدوس او اعلى و اجل

 . جهان پيداست

كسى كه دقّتى :  فرمود.  شود ، به يك جمله اشاره مى نيست) عليه السالم( هر چند مجال شرح كلمات آن حضرت
 خالقى كه هر لطفى از اوست لطيف ، پس چگونه به و لطفى در كارى انجام دهد گويند فالنى چقدر لطيف است

 . نگويند

،  ، هر عضوى از اعضا به تصوير كشيده شده ، كه با كمال ظرافت اى ديده شود اگر صورت و نقش انسانى بر صفحه
، و در دامنه دشت حيوانات گوناگون  هاى مختلف نشسته هاى آن درخت پرنده ، و بر شاخه و در كنار او درختى

ها خود بخود و بدون فكر و شعور و انديشه نقاشِ  دهد كه اين نقش انسان عاقلى احتمال نمى، هيچ  اند پراكنده
، به دانش و هنر نقاش كه با لطافت طبع قلم به دست  هنرمندى پديد آمده باشد و در نگاه اول به آن منظره دلپذير

 . يدگو  آفرين مى ، و فكر و ذوق و سليقه خود را در آن منعكس كرده است گرفته

، و نسخه اصل يعنى انسان جاندار كه مركب از ميلياردها سلول  ، دليل علم و قدرت است روح بر پرده آيا نقش بى
اى ساخته و پرداخته شده كه چندين هزار سال  با آن كه هر قسمتى به گونه! حكمت نيست؟ ، دليل علم و زنده است

، و  ها و عضالت و اعضا و قوا ل جهازهاى مختلف از استخواندانشمندان زبردست در كيفيت تركيب آن سلولها و تشكي
،  هاى تخصصى ، و با وجود انشعاب علم طب به رشته اند در تشريح و وظايف االعضاى اين بدن به تحقيق پرداخته

 .هنوز از احاطه به درك اسرار هر عضوى از اعضاى آن عاجزند

هاى عرق و چربى در آن قرار  ، و غده است مختلف بافته شدههاى  ، از نسج پوستى كه بر اين اعضا پوشيده شده
آميزى شده روييده است كه براى  از هر پياز تار مويى رنگ.  است ها پياز مو در پوست كاشته شده ، و ميليون گرفته

، تا چه رسد به مغز انسان و  ها وقت صرف كنند تشريح و درك صحت و مرض و درد و درمان پوست بدن بايد سال
هاى مختلف آن در حس و تخيل و توهم و  ها با مغز و نقش قسمت اعصاب حس و حركت و ارتباط اعضا وتمامى سلول

 .استحضار آنها تعقّل و حفظ مدركات ومعلومات و

، ولى انسان  جانى كه به تقليد از صورت انسان جاندار نقاشى شده نشان علم و قدرت نقاش است آيا صورت بى
رحم مادر نقش  اتم تا كهكشان را ميدان جوالن انديشه خود قرار داده و در تاريكى شكم و  قدرت تفكر ازجاندارى كه با

 !ادراك است؟ شعور و ، ساخته ماده و طبيعت بى بندى شده

ها كه گياه  ها وبرگ ها و شاخه اسرار در ريشه هاى گوناگون و خواص مختلف و آيا انواع درختان و گياهان با ميوه
 !، گواه علم و حكمت نيست؟ ن را به خود مشغول كرده استشناسا
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گويد  درنگ مى ، بى اگر كسى در بيابان بنايى ببيند كه در آن خشت و گل و در و پنجره ساده به كار رفته است
 كدام بنّا در اين صحرا اين بنا را ساخته است؟

، و اين  ، بهار و تابستان و خزان و زمستان روزآيا بناى زمين و آسمان و خوشيد و ماه و ستارگان و اختالف شب و 
ترين محاسبات به تناسب حجم و حرارت آنها كه به يكديگر برخورد  كرات معلّق در مدارهاى مختلف بر اساس دقيق

 !كند؟ ، از علم و قدرت خداوند على عظيم و قدير عزيز حكايت نمى نكنند

فكل :  كند كه فرمود داللت مى) عليه السالم( ه لطف كالم امام، اهل نظر را ب آيات علم و حكمت در انفس و آفاق
 . له لطف من الخالق اللطيف الخبير

گنجد تا چه رسد به آنچه در مجالس  ، در اينصفحات نمى در اين يك حديث) عليه السالم( شرح كلمات امام
 . گوناگون از آن حضرت روايت شده است

، به جهل به بود و نبود  ، از علم به نبود خدا لحد را با استدالل قاطعدر يك مجلس با اين حديث مختصر زنديق م
، و  ، و با ارشاد به آيات علم و قدرت در نظام خلقت از جهل و شك او را به علم و يقين به وجود خدا رساند منقلب كرد

 .  رفت، سرتسليم فرود آورد و مسلمان شد و  ملحد از جا بر نخاست تا از انكار به اقرار رسيد

 
 )عليه السالم( حضرت بعضى از كلمات آن

 كه راهنماى سعادت دنيا و آخرت است

ابوزرعة و محمد بن آسم طوسى دو پيشواى اهل .  ، وارد نيشابور شد رفت  ـ در سفرى كه به جانب طوس مى1
خالصه زاكيه  اى! اهره رضيهاى سالله ط! اى امام و فرزند ائمه! اى سيد و فرزند سادة:  حديث در ركابش بودند و گفتند

، و براى ما حديثى از پدرانت از  به حق پدران اطهرت و به حق اجداد بزرگوارت رخسار مبارك به ما بنمايان! نبويه
 . ، كه يادگارت در اين ديار باشد جدت بگو

، و طبقات مردم  نمود، و چشم مسلمانان را به طلعت مباركش روشن  مركب را متوقف كرد و پرده كجاوه را باال زد
كردند و بعضى خود را  كردند و بعضى جامه بر تن پاره مى زدند و بعضى گريه مى ، بعضى شيون مى همه بر پا ايستاده

بيست و چهار ! ساكت شويد و بشنويد و گوش فرا دهيد:   پيشوايان شهر فرياد زدند; به خاك افكنده بودند تا نيمه روز
شنيدم از :  شنيدم از پدرم موسى بن جعفر الكاظم كه گفت:  آنگاه فرمود.  لماتش آماده شدهزار قلمدان براى نوشتن ك

بن  شنيدم از پدرم على:  شنيدم از پدرم محمد بن على الباقر كه گفت:  پدرم جعفر بن محمد الصادق كه گفت
 شنيدم از پدرم اميرالمؤمنين : شنيدم از پدرم حسين بن على شهيد كربال كه گفت:  الحسين زين العابدين كه گفت

: جبرئيل كه گفت شنيدم از:  اهللا كه گفت شنيدم از برادرم و پسر عمم رسول:  طالب شهيد كوفه كه گفت على بن ابى
، كسى كه اين كلمه را بگويد در  اهللا حصن من است االّ اله كلمه ال:  شنيدم از رب العزّة سبحانه و تعالى كه گفت
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صدقَ اهللاُ وصدقَ جبرئيل .  ، و كسى كه در حصن من داخل است از عذاب من در امان است حصن من داخل است
 .اهللا واالئمة وصدقَ رسولُ

، و وصيت كرد آن نوشته را با او دفن  ، به آب طال نوشت اين حديث به اين سند به بعضى از امراى سامانى رسيد
به گفتن ال اله اال اهللا وتصديق :  ؟ گفت خدا با تو چه كرد:   او گفتندبه.  چون از دنيا رفت او را در خواب ديدند.  كنند

 32. اهللا ونوشتن اين حديث به آب طال خدا مراآمرزيد به محمد رسول

تمان و ، اما از خدا ك  ـ مؤمن به حقيقت مؤمن نيست تا در او سه خصلت از خدا و پيغمبر خدا و ولى خدا نباشد2
خوشى و  (، و اما از ولى خدا صبر و بردبارى در سرّاء وضرّاء  ، و اما از پيغمبر خدا مدارا با مردمان پوشيدن سرّ

 .33) سختى

، و حسن تقدير در  فهم در دين:  شود مگر آن كه در بنده خدا سه خصلت باشد  ـ حقيقت ايمان كامل نمى3
 .ها گرفتارى ر در حوادث و، و صب معيشت

كسى كه محاسب .  ، و دروغگو مروت ندارد ، و پادشاهان وفا ندارند ، و حسود لذّت ندارد  ـ بخيل راحت ندارد4
 . ، و كسى كه از خود غافل شود خسارت كرده است نفس و مراقب خود باشد سود برده

، و كسى كه  ه باشد به فهم نايل شده است، و كسى كه بصيرت داشت  ـ كسى كه عبرت بگيرد بصيرت يافته5
 . شود بفهمد عالم مى

، و بهترين عقل آن است كه انسان خود را   ـ بهترين مال آن است كه عرض و آبروى صاحب مال را حفظ كند6
 . بشناسد

ل هرگاه راضى شود رضايش او را در باط ، و آورد ، غضبش او را از حق بيرون نمى  ـ مؤمن هرگاه غضب كند7
، و شهوت او را به باطل آلوده  ، غضب او را از حق منحرف ، با سيطره عقل و ايمان بر شهوت و غضبش كند داخل نمى

 . گيرد ، و چون قدرت پيدا كند بيشتر از حقش نمى كند نمى

 ؟ حجت بر خلق امروز چيست:   ـ ابن سكيت كه از دانشمندان آن زمان بود پرسيد8

، و آن كس را كه به صدق و  شود ، صادق بر خدا و كاذب بر خدا شناخته مى سيله عقل چون به و; عقل:  فرمود
ابن سكيت .  كند گويد تكذيب مى ، و آن كس را كه به دروغ از خدا سخن مى گويد تصديق راستى از خدا سخن مى

 . به خدا قسم جواب همين است:  گفت

 كسى ; نادم و پشيمان از گناه نشود خود را مسخره كرده است، و به دل  كسى كه به زبان استغفار كند:   ـ فرمود9
 كسى كه بهشت از خدا بخواهد ; ، خود را مسخره كرده است كه از خدا بخواهد به او توفيق بدهد و خود كوشش نكند

،  كند كسى كه به خدا از جهنم پناه ببرد و شهوات دنيا را ترك ن; ، خود را مسخره كرده است و بر شدايد صبر نكند
 . خود را مسخره كرده است
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از ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  ـ عمل صالح و كوشش در عبادت خدا را به اتكال و اعتماد به دوستى آل محمد10
، كه هيچ يك از اين دو  ، و دوستى آل محمد و تسليم براى امرشان را به اتكال بر عبادت از دست ندهيد دست ندهيد

 . رگاه خدا نيستبدون ديگرى مقبول د

 . ، و بپرهيزيد از دروغ  ـ بر شما باد به صدق و راستگويى11

، و  ، و بسيار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستيد  ـ ياد مرگ بسيار كنيد كه ياد مردن از عبادت افضل است12
حريص باشيد بر قضاى  ، و براى مؤمنين و مؤمنات دعا كنيد كه صلوات بر محمد و آل محمد افضل اعمال نيك است

، كه عملى نزد خدا بعد از فرائض و  ها از ايشان دفع مكروه و ناراحتى ، و حوائج مؤمنين و مؤمنات و مسرور كردن آنان
 . واجبات خدا افضل از خشنود كردن مؤمن نيست

راى امر ، ساعتى ب ساعتى براى مناجات با خدا:   ـ كوشش كنيد كه زمان شما به چهار ساعت قسمت شود13
، و شما  ، آنهايى كه در باطن با شما مخلص باشند ، ساعتى براى معاشرت با برادران دينى كه مورد وثوق باشند معاش

، كه به اين ساعت براى آن سه ساعت قوت و قدرت  ، و ساعتى هم براى لذتهاى زندگى هايتان متوجه كنند را به عيب
، و از ما نيست  ، تمايالت و حوائج نفسانى را به حالل برآورده كنيد گذاريدبراى خودتان حظّى از دنيا ب.  پيدا كنيد

 . دينش را براى دنيا ترك نمايد ، و كسى كه دنيا را براى دينش ترك كند

مردمان به خير او اميدوار و از شرّ او در امان :  شود مگر آن كه ده خصلت در او باشد  ـ عقل مسلمان كامل نمى14
، و اگر از خودش خير بسيار سرزد آن خير زياد را  خوبى كمى ديد آن كم را بسيار بشمرد ، خير و ز غير اگر ا; باشند

 فقرى كه در ;  از طلب علم و دانش در تمام روزگارش ملول نگردد;  از طلب حوائج محتاجان خسته نشود; كم بشمرد
نزد   نشناختن مردم او را از شهرت; تر باشد عزّت محبوب، و ذلّت در راه خدا از  تر راه خدا باشد براى او از غنا محبوب

 دهمين خصلت كه حضرت به آن اهميت داد آن است كه احدى را نبيند مگر آن كه ; ، بيشتر دلخواه او باشد خلق
است ، اگر كسى را كه از او بدتر  تر چون هر كسى يا از او بهتر و برتر است يا بدتر و پست.  بگويد او از من بهتر است

، و اين خير ظاهر شرّ  ، و خير و خوبى من ظاهر است شايد خوبى او در باطن و از من پوشيده است: ديد با خود بگويد
چون به اين خصال .  ، كه شايد به او ملحق شود من است و هرگاه كسى را ديد كه از او بهتر است براى او تواضع كند

 . شود نائل شود آقاى اهل زمانش مى

تدبر در اين كلمات و عمل به آنها عصاره  ، تأمل و نچه به قلم آمد شعاعى از آن آفتاب عالمتاب استهر چند آ
 . حكمت و خالصه مكرمت و سرمايه سعادت دنيا و آخرت است

 
 )عليه السالم( فضيلت زيارت آن حضرت
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بار و امالى از امام صدوق در عيون االخ شيخ ، و ، و شيخ طوسى در تهذيب محمد بن يعقوب كلينى در كافى
،  ، و يك شب نزد او بيتوته كنند كسى كه زيارت كند فرزندم على را:  كنند كه فرمود روايت مى) عليه السالم( هفتم

 . مانند كسى است كه خدا را در عرش زيارت كرده است

 . تند، بر عرش رحمن چهار نفر از اولين و چهار نفر از آخرين هس چون روز قيامت شود:  و فرمود

حسين  ، و اما چهار نفر از آخرين محمد و علىو حسن و عيسى اما چهار نفر از اولين نوح و ابراهيم و موسى و
 34. اى اعلى براى زوار قبر فرزندم على است ، االّ اين كه درجه ، و زوار قبور ائمه با ما همنشين هستند هستند

، و زائر او اعلى درجه از زوار ائمه هدى  ، و آرامگاه او همانند عرش خداست كسى كه زيارت او مانند زيارت خداست
، تأمل در حقيقت  يد در زيارت آن حضرت رعايت شوداى كه با نكته.  منزلت او برتر از وصف و بيان است ، مقام و است

، كه اول آنها طهارت جسم و جان و تناسب زائر با مزور  اين زيارت و در شرايطى است كه بايد در زائر محقق شود
اى از وجود پيغمبر خاتم است و شناخت وجود خاتم كه ثمره آفرينش  ، و آخر آنها معرفت آن كس است كه پاره است
يهدى اهللا لنوره من  «، جز به لطف و عنايت خداوند متعال كه   و امام تمام انبيا از آدم تا عيسى بن مريم است، عالم
 . ميسر نيست»  يشاء

، و اگر ما در خور  تابد آنچه موجب آرامش خاطر است آن است كه اشعه اين آفتاب عالمتاب بر هر در و ديوار مى
 . د و مرز نداردرحمت او نيستيم رحمت واسعه الهى ح

 . » ، ألنها وسعت كل شيء اللّهم ان لم اكن اهالً أن ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغنى وتسعنى «

الحسن الرضا  در مكتوب ابى:  كند كه گفت شيخ صدوق به سند صحيح از احمد بن محمد بزنطى روايت مى
بزنطى كه طائفه حقّه .  د عزّوجلّ برابر است با هزار حجخواندم كه به شيعيان من برسان كه همانا زيارت من نزد خداون

، و هزار هزار حج براى  بلى واهللا:  فرمود!  ؟ هزار حج:  جعفر گفتم به ابى:  اند گفت بر صحت روايت او اجماع كرده
 . كسى كه با معرفت به حق او زيارتش كند

كه  ـ) عليه السالم( ، حجت خدا امام نهم ستدر اين روايت صحيح السند كه سند آن معتمد فقهاى عالى مقام ا
، حقّ و صدق است ـ به اسم جالله قسم ياد  گفتارش به حكم عقل و كتاب و سنت و به مقتضاى عصمت مطلقه

 . ، با هزار هزار حج خانه خدا برابر است كند كه زيارت آن حضرت با معرفت به حقش مى

، آنچه موجب حيرت است اين است كه آيا مقام قرب و منزلت  همچنان كه درخت را به ميوه و ثمرش بايد شناخت
نزد ذات قدوس خداوند متعال چقدر است كه ثمره و نتيجه زيارت او به اختالف مراتب از هزار ) عليه السالم( امام هشتم

 .  ، كه قبله اهل عالم و مطاف انبيا از آدم تا به خاتم است اهللا الحرام است تا هزار هزار حج بيت

                                                           
،  األمالى.  20، حديث  66، باب  290، ص  1، ج )عليه السالم(  عيون أخبار الرضا; 85 ، ص 6 تهذيب االحكام ج; 585، ص  4الكافى ج.  ٣٤
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را در خواب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدا رسول:  اند كه گفت اصه و عامه از ابى حبيب نباجى روايت كردهخ
براى زيارت آن حضرت به مسجد .  كند وارد شده است ، و در مسجدى كه حاجيان منزل مى ديدم كه به نباج آمده

، شمردم هيجده  اى از آن خرما را به من داد قبضه.  رفتم و ديدم طبقى از خرماى صيحانى مقابل آن حضرت است
 . كنم خواب را تعبير كردم كه به عدد هر دانه خرمايى كه به من داد يك سال عمر مى از خواب بيدار شدم و.  دانه بود

عليه ( در زمينى به زراعت مشغول بودم كه كسى به من خبر داد ابى الحسن الرضا.  بيست روز از اين خواب گذشت
من هم رفتم تا وارد .  روند ، و مردم شتابان به جانب مسجد مى وارد اين سرزمين شده و در مسجد است)السالم

سالم كردم، .  مسجدشدم و ديدم در همان جايى كه پيغمبر نشسته بود نشسته و مقابلش طبق خرماى صيحانى است
، شمردم ديدم به همان عدد است  را به من دادآن گاه مرا نزد خود خواند و يك قبضه از آن خرما .  جواب سالم مرا داد
زيادتر از اين خرما به من ! اهللا يابن رسول:  گفتم.  به من داده بود) صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدا كه در خواب، رسول

 35. دادم ، من هم زيادتر از اين عدد مى داد خدا پيش از اين به تو مى اگر رسول:  فرمود.  بده

 مؤمنى او » ستدفن بضعة منى بأرض خراسان «:  فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدا او كسى است كه رسول
 36. نمايد دن او را بر آتش حرام مى، و ب ، مگر اين كه خدا بهشت را بر او واجب كند را زيارت نمى

 . خداست ، زيارت او زيارت رسول و چون آينه تمام نماى خاتم انبياست

 

 )عليه السالم( كرامات قبر مطهر آن حضرت

بعضى از آنها اكتفا ، و به  كرامات و خوارق عاداتى كه از آن قبر مقدس ظاهر شده در كتب مفصله ذكر شده است
كند كه مردى از اهل بلخ با غالم خود به زيارت آن حضرت  شيخ صدوق از ابى الصلت هروى روايت مى:  كنيم مى
چون هر دو .  مشغول نماز شد)عليه السالم( ، و غالم پايين پاى امام ، آن مرد باالى سر آن حضرت به نماز ايستاد آمد

چون نزد آقاى .  ، آن مرد قبل از غالم سر از سجده برداشت و غالم را خواست اشتنداز نماز فارغ شدند سر به سجده گذ
، و فالن كنيز خودم را در  براى خدا تو را آزاد كردم:   گفت; بلى:  ؟ گفت خواهى آزادت كنم مى:  خود آمد به او گفت

فالن مزرعه و بوستانم را بر شما و اوالد شما ، و  مهريه او را ضامن شدم ، و بلخ آزاد نموده او را به همسرى تو در آوردم
 . ، و اين امام را شاهد گرفتم وقف كردم

، و  ، اين حاجت را به همين خصوصيات در سجودم خواستم باهللا تعالى و به اين امام قسم:  غالم گريه كرد و گفت
 37. به اين سرعت اجابت دعايم را ديدم

                                                           
 . 121، ص  3، ج  و قريب به آن در ينابيع المودة; 15، حديث  47، باب  210، ص  2، ج  )عليه السالم( الرضاعيون أخبار .  ٣٥
 . 585، ص  2من ال يحضره الفقيه ج .  ٣٦
 . 5، حديث  69، باب  315، ص  1 ، ج )عليه السالم( عيون أخبار الرضا.  ٣٧
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الغمة  عالم معتمد نزد عامه و خاصه در كشف:  كند نقل مى) عليه السالم( شيخ صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا
، غروب  شدم) عليه السالم( از نيشابورعازم زيارت قبر آن حضرت:  كند از عبداهللا بن محمد رازى كه گفت روايت مى

، از كسى كه از خدام آن مشهد بود چراغى  ، قصد كردم شب را كنار آن قبر بيتوته كنم  رسيدمآفتاب به آن مشهد
پاسى از شب گذشت صداى قرائت .  ، و قصد كردم كنار آن قبر قرآن را ختم كنم درها را ببندد:  خواستم و به او گفتم

برگشتم و .  ، و در هم بسته بود ديدم، گشتم كسى را ن قرآن شنيدم و گمان كردم كه ديگرى هم در آن حرم هست
 38. ، تا آمدم كنار قبر ديدم از آن قبر صداى قرائت سوره مريم بلند است شنيدم همچنان صداى تالوت قرآن را مى

عليه ( ، كه به مشهدالرضا ز اصحاب حديث بودكند از حاكم مرورود كه ا شيخ صدوق به يك واسطه نقل مى
، با چشمى گريان به تركى  ، باالى سر حضرت ايستاد در طوس ديدم مردى ترك زبان وارد قبه شد.  رفتم)السالم
 . ، و اگر مرده است مرا از مرگش خبردار كن اگر پسرم زنده است او را به من برسان! پروردگارا:  گفت

،  آباد بود پسرى داشتم با من در جنگ اسحاق:  ؟ گفت داستان تو چيست:  به او گفتم.  مدانست من زبان تركى مى
ام دعا در اين مشهد  كنم كه شنيده ، در اينجا دعا مى كند ، مادرش دائماً گريهمى ، خبرى از او ندارم او را گم كردم
چون بيرون آمديم مردى بلند .  انش كنم، دستش را گرفتم كه آن روز مهم من از حالت او متأثر شدم.  مستجاب است
، ناگهان متوجه شد كه او همان پسر  چون چشمش به آن مرد ترك افتاد خود را در آغوش او انداخت.  قامت را ديديم

از :  از او پرسيدم.  كرد كه از مرگ و زندگيش خبردار شود دعا مى)عليه السالم( گمشده اوست كه كنار قبر آن حضرت
، چون  ، و مرا يكى از اهالى ديلم تربيت كرد آباد به طبرستان افتادم بعد از جنگ اسحاق:   آمدى؟ گفتكجا به اينجا

 . بزرگ شدم در جستجوى پدر و مادر خود برآمدم

 39. ام از اين مشهد جدا نشوم قسم ياد كردم كه تا زنده:  آن پدر كه گمشده خود را پيدا كرد گفت

، از طبرستان وسايل سفر پسر را در آن زمان فراهم  آن كس كه قبل از آمدن پدر و اظهار حاجت به درگاهش
ممات  ، در حيات و گشايى است كه به اعتراف دوست و دشمن به علم محيط بر گذشته و آينده ، مشكل كند مى

 . كند نمايى مى معجزه
 

 اى مسِ دل كيميا كند باهللا به لحظه***يميا نظر چو نظر سوى ما كنداين ك

 از خاك پاى ما طلب توتيا كند***سايد قدم چو بر سر ما چشم آسمان

 يوسف ز رشك پيرهن خود قبا كند***روزى اگر به مسند عزت كند جلوس

 گر قامتش قيامت كبرى به پا كند ***نفخ صور، جان دمد اندر تن جهان بى

 بر هر كه در مقابل حق ادعا كند ***حتجاج اوست كه حجت تمام شد با ا

 در يك شعاع، شمس و قمر را فنا كند***گر پرده از جمال واليت بر افكند

                                                           
 . 6، حديث  69،باب  314، ص  1، ج  )عليه السالم( عيون أخبار الرضا.  ٣٨
 . 13، حديث  69،باب  30، ص  1، ج  )المعليه الس( عيون أخبار الرضا.  ٣٩
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 خود رو از او بپوشد و از وى حيا كند***ابرِ عطاى او چو ببارد به مستمند

 دا كندتا آن كه جن و انس به او اقت***لبريز گشت ظرف وجودش ز علم و حلم

 از خويش، خلق و خالق عالَم رضا كند***در بندگى خالق و در رهبرى خلق

 عالم درانتظار، كه كسب ضيا كند***چون او سراج نور سموات و ارض شد

 عالَم ز علم او طلب اهتدا كند ***آن عالمى كه عالم آل محمد است

 كندديدار او حكايت وجه خدا ***چون آيت كمال و جمال و جالل هوست 

 با يك اراده حاجت عالَم روا كند***شد نقش پرده شير ژيان از نگاه او

 او را خداى بر همه فرمانروا كند***فانى چو در رضاى خدا شد رضاى او

 كاو بر قَدر حكومت و امضا قضا كند***در حيرتم ز منزلت و قدر اين امام

 دم صفا كندبنماى رخ كه عالَم و آ***اى شمع جمع خلقت و چشم و چراغ دين

 آن كس به حق رسد كه به تو ابتدا كند***تو همچو نمازيست بىوضو توحيد بى

 اصل االصول دين به رضا اتكا كند***حصنِ حصين حق به وجود تو محكم است

 حقِ تو را خدا به قيامت ادا كند***باشد هزار حج عوض يك زيارتت

 مس الضحى كنداز بارگاه حضرت ش***بدر الدجى كجاست كه تا اكتساب نور

 زآن خاكروبه سرمه به چشمِ سما كند***هر صبح وشب كه خاك درش رويد آفتاب

 زيبد كه فخر بر حرم كبريا كند***چون بضعة الرسول در آن آرميده است

 فرّاشِ قدس با مژه اوليا كند***با ديده آب پاش كه جاروب اين فراش

 ر لطف وا كندكروبيان به صف كه د***شد همطراز عرش خدا بارگاه او

 ، جبرئيل به طوس ارتقا كند از سدره***چون منتهاى قرب خدا درگه رضاست

 باشد كه مدح و منقبتش مصطفى كند***جف القلم ز شرح مقامات آن جناب

 دارم اميد درد مرا هم دوا كند***ترسا و گبر را چو نراند ز درگهش

  اين گدا كندمحروم كى ز خوان كرم***آن رحمتى كه حاجت مأمون كند روا



 در طوس) صلى اهللا عليه وآله وسلم(به ياد بضعه خاتم انبيا 
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 ها اسامى كتاب
 

 ،  دار الكتب اإلسالمية ، محمد بن يعقوب الكلينى  ـ الكافى1

 ، دار المفيد لبنان ، شيخ المفيد  ـ اإلختصاص2

 ، مؤسسة المعارف اإلسالمية ، الشيخ الطوسى  ـ الغيبة3

 ، منشورات جامعة المدرسين ، الشيخ الصدوق  ـ كمال الدين وتمام النعمة4

 ، مؤسسة األعلمى ، الشيخ الصدوق )عليه السالم( ـ عيون أخبار الرضا5

 )عليهم السالم(، مؤسسة آل البيت ، الشيخ الطبرسى  ـ إعالم الورى بأعالم الهدى6

 ، على بن عيسى اإلربلى، مؤسسة دار األضواء لبنان  ـ كشف الغمة7

 ة، دار الكتب اإلسالمي ، الشيخ الطوسى  ـ تهذيب األحكام8

  ـ التوحيد، الشيخ الصدوق، منشورات جامعة المدرسين9

 ، الحيدرية نجف ، حسين عبد الوهاب  ـ عيون المعجزات10

 ، دار المفيد لبنان ، الشيخ المفيد  ـ اإلرشاد11

 ، مؤسسة األعلمى ، محمد الحسن الصفار  ـ بصائر الدرجات12

 جف، الحيدرية ن ، ابن شهر آشوب  ـ مناقب آل أبى طالب13

 ، مركز الطباعة و النشر فى مؤسسة البعثة ، الشيخ الصدوق  ـ األمالى14


