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  اطالعات كلي
 : علي  بن موسي .نام 

 السالم)هي(عل: ابوالحسن (چون كنيه امام موسي كاظم كنيه
ابوالحسن ثاني   السالم)هي(عل نيز ابوالحسن است، به امام رضا

 شود). نيز گفته مي 
 : رضا، صابر، رضي ، وفي ، فاضل و صديق.القاب

شهرت بيشتري  دارد. » رضا«هاي  فوق،  ميان لقب از
اند، اين است  ناميده» رضا«علت اين كه آن حضرت را 

كه پسنديده خدا در آسمان و مورد خشنودي  رسول 
در زمين بوده و  السالم)مهي(علو ائمه اطهار  وآله)هيعلاهللاي(صلخدا 

دوستان و دشمنان به اتفاق از وي  خشنود و راضي  
 .بودند

به  همچنين : معصوم دهم و امام هشتم شيعيان.منصب
 مدت سه سال وليعهد مأمون عباسي  بود.

 هجري . 148: يازدهم ذيقعده سال تولد تاريخ
 151مورخان تاريخ تولد آن حضرت را سال  برخي 

هجري ، پنج سال  153هجري  و برخي  ديگر سال 
 اند. دانسته السالم)هي(عل پس از وفات امام جعفر صادق

 ..: مدينهتولد محل
هاي  ديگري  نيز براي  او نقل شده  : نجمه. ناممادر نام

است؛ مانند: تكتم، اروي ، سكن، ام البنين، شقرا، 
 خيزران، سمانه، صقر و طاهره.

مادر امام موسي  -بانوي  فاضله كه با تربيت حميده  اين
اسالمي   به كماالت انساني  و اخالق -السالم)هي(عل كاظم

دست يافته بود، بهترين زنان عصر خويش در تعقل، 
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 دينداري  و حيا بود.
: از زمان شهادت پدرش، امام موسي  امامت مدت
 203، تا سال 183، در رجب سال السالم)هي(علكاظم 

 35هجري ، به مدت بيست سال. آن حضرت در سن 
 سالگي  به امامت رسيد.

 203سال  : آخر ماه صفرو سبب شهادت تاريخ
هجري  به وسيله زهري  كه مأمون عباسي  در خراسان 

 55در هنگام شهادتش، ايشان حضرت خورانيد.  به آن
 205ساله بود. برخي  سال شهادت آن حضرت رإ؛ سال 

 اند. هجري  دانسته 201و برخي  
 .: مشهد مقدسدفن محل

كه پس از شهادت  السالم)هي(عل: امام محمد تقي فرزندان
 در سن هفت سالگي  به امامت رسيد.پدرش، 

ايشان شيعه ايشان را تنها فرزند  علماي 
اند؛ اما در برخي  منابع، فرزندان ديگري   دانسته

نيز براي  آن حضرت ذكر شده است كه عبارتند 
. 5. ابراهيم. 4. جعفر. 3. ابو محمد حسن. 2از: 

  1 . فاطمه.7. عايشه. 6حسن. 
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  نام رضا

گويد: به امام مياحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى 
 كنندمياز مخالفين شما گمان  جواد گفتم: گروهي

ست ناميد اين ارا رضا و مأمون پدر تكه علت اينكه 
   :فرمود حضرت !راضى شد وليعهدى اوه بچون كه 
شدند گنهكار دروغ گفتند و كه ذات خداوند ه قسم ب«

او راضى بود كه اينناميد چه تعالى او را رضا بلكه حق
رسول ه (رضاي) در آسمان و به (رضاي) خداوند ب

   سؤال كردم:.» هدى بعد از او در زمين يخدا و ائمه
خداوند و رسول ه نبودند ب  آيا هر يك از آباء تو راضى«

   :فرمود »؟بعد از او ياو و ائمه
   :عرض كردم .»بلى راضى بودند«
به رضا ناميده پس چرا از ميان ايشان پدر بزرگوارت «

   :فرمود »شد؟
مخالفين از  ،آن جنابه زيرا كه راضى بودند ب«

او موافقين از ه ه راضى بودند بكچنان ،دشمنان او
اين مثابه ه دوستان او و هيچ يك از آباء آن جناب ب

رضا به ين جهت او از ميان ايشان ا پس از .نبودند
  2.»شدناميده 

بن جعفر موسىكند: سليمان بن حفص نقل مي
كرد و او را به اين خطاب مي» رضا«فرزندش على را 
  گفت: برد و ميعنوان نام مي

به «و يا  .»فرزندم رضا را بگوئيد نزد من بيايد«
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فرزندم رضا چنين «و يا  .»فرزندم رضا چنين گفتم
 داد وى راگاه او را مورد خطاب قرار ميو هر .»گفت
  3برد.نام مي» الحسنابو«

  وصي پدر السالم)(عليهامام رضا 

بن كه حضرت موسىليط گويد: هنگامىيزيد بن س
وصيت فرمود، براى انجام امور  )السالمعليهما(جعفر 

 د:نوصيت، اشخاص ذيل را به عنوان شاهد برگزي
بن محمد جعفرى، بن محمد جعفرى، اسحاقابراهيم
بن صالح، معاويه محمد، جعفربن جعفر بن اسحاق

بن على، سعد بن بن زيدبن حسينجعفرى، يحيى
يزيد بن  -عمران انصارى، محمد بن حارث انصارى

سليط انصارى. محمد بن جعفر بن سعد اسلمى كه 
 نامه چنين بود: كاتب وصيت اولى بود و متن وصيت

  بن جعفر اين اشخاص را شاهد گرفت بر موسى« 
دهد ت خداوند متعال گواهى ميدانيكه وى به وحاين

  و براى خداوند شريكى قائل نيست. و نيز گواهى 
خداوند  يبنده و فرستاده ،كه محمددهد به اينمي

دهد كه روز رستاخيز خواهد آمد و است، و گواهى مي
بندگان  يشكى در وقوع آن نيست، و پروردگار همه

اى قيامت كند و در صحرها بيرون ميخود را از قبر
دهد كه بن جعفر گواهى ميموسى سازد.حاضر مي

هاى پروردگار حق است، و  زندگي بعد از مرگ و وعده
مردم حساب  يخداوند در روز رستاخيز از همه
دار خواهد رسانيد و خواهد كشيد و حق را به حق
رساند، و بين مردم مجرم را به سزاى كردارش مي
اى رسيدن به اعمال داورى خواهد كرد، و همه را بر

چه ها در پيشگاه خداوند باز خواهند داشت، و آنآن
فرستاده و جبرئيل آن  )له-و آعليهاللَّهصلى(بر محمد 

با اين عقيده خواهم مرد و  ؛حق است ،را فرود آورده
 »با همين عقيده زنده خواهم شد.

هاى خود را انجام  در حضور اشخاص نامبرده وصيت
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بن جعفر بر صحت آن گواه گرفت، موسىداد و آنان را 
  فرمود:  السالم)(عليه
نامه به خط من است، و طبق وصيت متن وصيت«

 )السالمعليهم(المؤمنين و محمد بن على جدم امير
ام، و نيز از متن وصيت  وصاياى خود را تنظيم كرده

ام.  پيروى كرده  هم )السالمعليهما(بن محمد پدرم جعفر
كنم، و على و فرزندان ديگرم وصيت ميمن به فرزندم 

اگر فرزندم على در برادران خود رشدى احساس كرد 
ها را هم در اجراى وصيت تواند آنمند شد مي و عالقه

 ،دخالت دهد، و اگر از آنان رشد و عقلى ديده نشد
 يهاى مرا به مرحله تواند وصيتتنهائى ميوى به

ا در اين عمل برساند، و هيچ يك از برادرانش ر
ها هم بايد از وى متابعت موضوع دخالت ندهد و آن

 كنند و دخالتى در كارهاي من نكنند.
اموال و صدقات، و غالمان و كنيزان و  ،فرزندم على

اند بايد سرپرستى  كودكان مرا كه از من به جاى مانده
كند و فرزندانم ابراهيم، عباس، قاسم، اسماعيل، 

احمد را نيز در اين موارد شركت دهد،  احمد، و ام
امور زنان خود را در اختيار فرزندم على گذاشتم و 
ديگران در اين باره حق دخالت ندارند، و ثلث صدقات 

وى گذاشتم و به هر  يپدرم را با ثلث خودم در عهده
داند مصرف كند و مال را به طريقى كه صالح مي
 صاحب مال برساند.
تواند ثلث مرا بفروشد و يا به اگر ميل داشت مي

ديگرى ببخشد، و يا صدقه بدهد به اشخاصى كه نام 
ام، اختيار اين امر در دست اوست  ام و يا نام نبرده برده

هر طور ميل دارد عمل كند، زيرا او وصى من در 
باشد. و اگر بخواهد در اجراى اموال و امور خاندانم مي

ها را امه نام آنن وصيت از فرزندانم كه در اين وصيت
ام مشورت بخواهد مانعى ندارد، و اگر هم ميل  برده

ها را در وصيت دخالت ندهد و تواند آننداشت مي
انگيزى كنند و يا  ها نيز نبايد در امور وصيت فتنهآن
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سخنان او را رد كنند بلكه بايد مطيع و فرمانبردار 
 باشند.

كسى اگر يكى از فرزندان من خواست خواهرش را به 
تزويج كند، بايد از برادرش على اجازه بگيرد و اگر او 
مورد را پسنديد و رضايت داد مانعى ندارد، زيرا وى به 

   .امور زناشوئى خويشاوندانش از ديگران آشناتر است
و يا شخص ديگري بخواهد جلوى او را   و اگر حاكمى

ام بگيرد و موجبات  در اجراى موارد وصيت نامه
  فراهم آورد، و يا بخواهد در متن  ناراحتى او را

نامه تغييرى بدهد به لعنت خداوند و رسولش وصيت
چنين مورد لعنت و نفرين فرشتگان گرفتار شود، و هم

هيچ يك از  مقرب و پيامبران و مؤمنين واقع گردد.
ام  حكام و خلفاء حق ندارند او را از اجراى وصيت نامه

   .ن در نزد او نيستباز دارند، و هيچ ضرر و زيانى از م
و هيچ يك از فرزندان من از طرف من در نزد او 
چيزى ندارند و او هر چه بگويد در گفتارش راستگو 
است و اگر كم بدهد او داناتر است، و اگر زياد بدهد 

باشد، و اگر من نام فرزندانم را در اين راستگو مي
وصيت نامه داخل كردم براى اين بود كه به آنان 

 ز بدارم.بگذارم و آنان را معزّ احترامى
من اگر خواستند در منزل خود با  مادران فرزندان

طور كه در ها همانحجاب و عفاف بمانند، زندگى آن
همان طريق باشد و  هايام حيات من جارى بود ب

ها كما كان پرداخت شود، و اگر ف آنيحقوق و وظا
د بار ها شوهر كرد و از خانه بيرون شد نباييكى از آن

كه على فرزند ديگر به جاى اولش برگردد، مگر اين
دختران  اى در اين باره بدهد. من مصلحت و نظريه

چنين هستند، هيچ يك از برادران و مادران  ،من هم
حق ندارند بدون  ،چنين حاكمها و همآنعموها و يا 

ها را به كسى تزويج كنند رضايت و مشورت با على آن
او عملى انجام دادند با خدا و و اگر بدون رضايت 

اند، زيرا وى به امور تزويج  رسولش مخالفت كرده
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خاندانش از همگان آشناتر است و اگر خواست 
خواهرانش را تزويج كند و اگر خواست از تزويج آنان 

ام  من به دختران خود نيز وصيت كرده خوددارى كند.
به  هاام شفا نامه خود نوشتهو مطالبى را كه در وصيت

   .ام ها گفتهآن
احمد  ام، على و ام و خداوند را بر اين امر گواه گرفته

نيز هر دو شاهد هستند، هيچ كسى حق ندارد متن 
 .مرا باز كند و يا متن آن را انتشار بدهد ينامه وصيت

وصيت عمل نكند و از حدود خود  محتوايهر كس به 
تجاوز نمايد، به خود ستم كرده است، و هر كس، راه 

مراعات را صواب را در پيش بگيرد و حدود وصيت 
كند به خويشتن نيكى نموده است و خداوند متعال 

دارد و سالم و به بندگان خود هرگز ستم روا نمي
 رحمت خداوند بر محمد باد.
يا اشخاص ديگرى حق  هيچ حاكم و فرمانروائى و

ام پاره  مرا كه زيرش را مهر كرده ينامهندارند وصيت
د، هر كسى مرتكب اين ند و آن را از اعتبار بياندازنكن

عمل گردد به لعنت پروردگار و خشم و غضب وى 
شود و هم مورد لعن همه پيغمبران و ميگرفتار 

نامه را  گيرد، اين وصيتميفرشتگان و مؤمنان قرار 
ابراهيم (ع) با خط خود نوشت و آن را با ت ابوحضر

مهر خود رسميت داد و گواهان هم بر متن وصيت 
 گواهى دادند.

  امام و برادرانش

   )السالمعليهما(بن جعفر هنگام شهادت حضرت موسى
قاضى مدينه منوره بود، برادران  الطلحي عمرانابو

فرزندش عباس بن موسى را  ،السالم)(عليه بن جعفرموسى
  نزد قاضى مدينه فرستادند تا در مورد وصيت 

به بن جعفر با او گفتگو كند، عباس بن موسى موسى
اي از برادرانش نزد قاضي آمدند. عباس هماره عده

  گفت: 
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  پدرم گنجى نهان است و  ينامهدر زير وصيت«
خواهند آن را از ما پنهان كنند، پدر ما تمام مي
رات را به او داده است و ما را در فقر و پريشانى اختيا

گذاشته است، و من دوست ندارم اكنون همه چيز را 
در اين هنگام ابراهيم بن » در اين مجلس بازگو كنم.

محمد كه در مجلس قاضى بود متوجه عباس شد و 
 گفت:

كنيم مطلبى گفتى كه ما هرگز او را از تو قبول نمي«
هاى تو قابل تصديق نيست، و تو در نزد ما  و گفته

شخص قابل اعتماد و مورد توجهى نيستى، ما تو را از 
اى  شده  زرگبكودكى و جوانى و تا اكنون كه 

و  شناخت، شناسيم، پدرت تو را از همگان بهتر مى مى
  دانست و در تو فضيلتى اگر تو را مورد اعتماد مي

پدرت تو را خوب  شد.ئل ميديد براى تو حقى قامي
دانست و تو را بر شناخت و ظاهر و باطن تو را مي مى

بعد از  »داد، دو دانه خرما هم مورد اطمينان قرار نمى
و گريبانش را  به طرف عباس آمدبن جعفر اسحاق آن

  گرفت و گفت: 
تو سفيه و ضعيف الرأى هستى، عقل خود را از «

روز داد و فرياد راه اى، امروز هم مانند دي دست داده
حاضران مجلس او را  يپس از اين همه !»اى انداخته

در  مورد حمله قرار دادند و سخنان او را ناروا دانستند.
 السالم)(عليهاين هنگام قاضى مدينه متوجه حضرت رضا 

  شد و گفت: 
پدرت را باز  ينامه من هرگز وصيت !برخيز و برو تو«

دهم، پدرت قرار نمي كنم و خود را مورد لعنتنمي
امور خود را به تو واگذاشته، و هيچ  يپدرت همه

شناسد، و پدرت  فرزندان خود را نمى ،كسى مانند پدر
مردى بزرگ و با عقل و تدبير بود و او با حفظ حدود 

بار  و ثغور و مراعات حال همگان وصيت كرده است.
  ديگر عباس بن موسى گفت: 

ابو  !»نامه را بخوانيد يتمهر را پاره كنيد و متن وص«
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  عمران قاضى گفت: 
كنم و خود را گرفتار لعنت من مهر را پاره نمي«

  عباس گفت:  .»سازم نمى
كنم تا را باز مي نوشتهاينك من مهر را پاره كرده و «
  قاضى گفت:  !»نامه را قرائت كنيخود متن وصيت تو
  عباس مهر را پاره كرد و  !»دانىخودت مي«

 آن را قرائت كردند. پسنامه را باز نمود وصيت
 )السالمليه(عحضرت كاظم  ينامهكه وصيتهنگامى

خوانده شد معلوم گرديد كه آن حضرت اجراى امور 
وصيت را در اختيار فرزندش على گذاشته است و 

فرزندانش را مأمور كرده است كه از او متابعت  يهمه
نامه صيتكنند و مخالفت وى را ننمايند، گشودن و
ها را از بين همه را رسوا كرد و حيثيت و اعتبار آن

 رسانيد كه ام  جائىه برد، عباس بن موسى كار را ب
احمد را هم كه يكى از شهود وصيت بود در مجلس 

احمد گفت:  حاضر كردند. ام  
بن جعفر به خداوند سوگند سيد و سرور من موسى«

ا با زور و جبر مرا از اين قضيه آگاه كرد و گفت: تو ر
در اين هنگام  !»در مجلس قاضى حاضر خواهند كرد

  بن جعفر گفت: اسحاق
شما سكوت كنيد و سخن نگوئيد و من گمان ندارم «

در اين هنگام » كه موسى از اين سخنان گفته باشد.
  متوجه عباس شد و گفت:  السالم)(عليهحضرت رضا 

كه دارى هائى  دانم تو از بابت قرضمي !اى برادر من«
 راهه ها را باى و اين سر و صدا شده ناراحت
  بعد از اين متوجه سعيد شد و گفت:  !»اى انداخته

من كمك كنيد و ببينيد عباس چه  هدر اين مورد ب«
هاى او را خواهم پرداخت و او مقدار قرض دارد، قرض

را راحت خواهم ساخت، به خداوند سوگند من همواره 
گاه كه در كوشيد و تا آن در حفظ حقوق شما خواهم

زمين به زندگى خود ادامه دهم در احسان و نيكى به 
  شما كوشش خواهم كرد، و اينك شما هر چه 
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  عباس گفت: » خواهيد بگوئيد.مي
تو از زيادى مال ما خواهى بخشيد، و ما حق زيادى «

 حضرت فرمود: !»داريم
هاى  شما هر چه در نظر داريد بگوئيد و در گفته«

ه آزاد هستيد، اگر راه درست و صحيح برويد بخود 
ايد و در نزد خداوند رو سفيد  نفع خود قدم برداشته

به  هستيد، و خداوند هم آمرزنده و مهربان است.
دانيد كه من هنوز فرزندى و  خداوند سوگند شما مى

وارثى ندارم و هر چه دارم مال شما است، و اگر گمان 
ام آن هم مال  ن كردهداريد كه من چيزى از شما پنها
كه پدر شما در گذشته شما خواهد بود. از هنگامى

ام، و  از اموال او چيزى براى خود برنداشته  است، من
در اين  .»كنممصرف مي شهمه را در طريق خود

هنگام عباس سخنانى بر زبان جارى كرد و سپس 
 رمود:ف السالم)(عليه حضرت رضا

و بعد چنين » ال حول ال قوة اال باللّه العلى العظيم« 
 آغاز سخن كرد:

اى برادران! من بسيار دوست دارم كه شما خوشحال «
داند كه در رضايت و خورسندى  باشيد و خداوند مى

دانى كه  كنم، بار خدايا اگر مىشما بسيار كوشش مي
  من شب و روز در اصالح امور برادرانم كوشش 

كنم، و حقوق ها به نيكى رفتار ميبا آنكنم، و مي
آنان  تدبير امورنمايم به من در  ها را مراعات مىآن

طرف خير و صالح مرا ه مساعدت كن و يارى نما و ب
رهنمون باش، و اگر چنانچه غير از اين هستم مرا 

ان كان شرا فشرا و «طور كه هستم به آنان بنمايان آن
ها را اصالح باطن آن !خداوندا »ان كان خيرا فخيرا

طرف خير و سعادت رهنمون باش و ه فرما و آنان را ب
ها شيطان را دور ساز و آنان را به اطاعت و از ما و آن

 !»بردارى از خود و رستگارى موفق و مؤيد بدارفرمان
در پايان مجلس بار ديگر سخنانى بين آن جناب و 

  4.عباس رد و بدل شد و مجلس پايان يافت
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  علويانامام و 

عخدمت حضرت رضا  تعريف نمود كهريد مير بن ب
(عموي بودم صحبت از محمد بن جعفر  السالم)(عليه

   :شد فرمودحضرت) 
من بر خود واجب كردم كه با او در زير يك سقف «

من با خود گفتم اين آقا ما را امر به نيكى و  !»نباشم
-خودش براى عمويش چنين مي ،كندصله رحم مي

   :فرمودا اين به ذهن من خطور نمود حضرت ت گويد.
اوست وقتى او ه همين كار من صله رحم و نيكى ب«

رفت آمد داشته باشد هر چه در  پيش من بيايد و
كنند وقتى پيش من بگويد مردم از او قبول مي يباره

(از  هم پيش او نروم چيزى كه بگويد من نيايد من
  5»قبول نخواهند كرد. بدي من، مردم)

من و برادرم خدمت حضرت  :محمد بن داود گفت
نفر آمد و خبر آورد كه  بوديم يك السالم)(عليهرضا 

اش  حالت احتضار درآمده و چانهه محمد بن جعفر ب
حركت كرد ما هم در  السالم)(عليهحضرت رضا  ،بند شده

اش قفل شده.  خدمت ايشان رفتيم ديديم چانه
ى از آل ابى طالب اسحاق بن جعفر و فرزندش با گروه

باالى سرش  السالم)(عليهحضرت رضا  كردند.گريه مي
 او افكنده لبخندى زد. يچهرهه نشست نگاهى ب

  كسانى كه حضور داشتند از لبخند حضرت رضا 
   :ناراحت شدند بعضى گفتند السالم)(عليه
خاطر اين است كه عمويش را سرزنش بهاو  يخنده«

امام خارج شد تا در مسجد نماز بخواند عرض  »كند.
   :كرديم

وقتي خنديدي ما شنيديم آنان در  ،فدايت شويم !آقا«
   :حضرت فرمود» ي تو چه گفتند.باره
خدا قسم ه ب !اسحاق يكردم از گريهمن تعجب مي«

او قبل از محمد از دنيا خواهد رفت و محمد بر 
محمد ر شد؛ طوهمان !»او گريه خواهد كرد يجنازه

  6خوب شد ولى اسحاق از دنيا رفت.
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**  
گويد: در زمان خالفت هارون به  محمد بن سنان مى

 عرض كردم: السالم)(عليهامام رضا 
اي و در  شما خود را به امامت شيعيان شهره ساخته«

اي در حالى كه از شمشير هارون  جايگاه پدر نشسته
  فرمود:  !»ريزد خون مى

چه مرا در اين كار جرأت بخشيده اين سخن آن«
اگر ابو جهل مويى از سر من «پيامبر است كه فرمود: 

و من به  !»برگرفت، گواه باشيد كه من پيامبر نيستم
گويم: اگر هارون مويى از سر من برگرفت،  شما مى

  7!»گواه باشيد كه من امام نيستم
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   السالم)هي(علواليتعهدي امام رضا 

  احضار امام به مروعلت 

هارون الرشيد براى فرزندش مأمون از  182در سال 
مردم بيعت گرفت و قرار شد پس از امين او خليفه 

خراسان را در اختيار او قرار داد و او را  يباشد، و همه
بزرگ منصوب كرد، مادر  يبه حكومت اين منطقه

  » مراجم«مأمون از باذغيس خراسان بود و او را 
 شورشيدر خراسان انقالب و  192در سال  گفتند.مي

عباس در اطراف پديد آمد و گروهى از مخالفين بنى
) بر عليه هارون قيام كنوني رد (كالت و درگزسا و باوَن

قه در كنار هارون در اين هنگام در شهر ر كردند.
كه فرات به عيش و عشرت مشغول بود پس از اين

گزارش دادند وى سخت انقالب خراسان را به هارون 
و تصميم گرفت براى شد از اين موضوع ناراحت 

 سركوبى اين گروه خود به خراسان حركت كند.
اران هارون و مشاورانش او را از سفر خراسان زكارگ

مختصر كسالتى هم  ،منع كردند، هارون در اين ايام
  داشت و از اين جهت هم حركت او را تجويز 

خنان مشاوران خود اعتنائى كردند و ليكن او به سنمي
 نكرد و عازم خراسان شد.

هارون بيم داشت اگر خود براى سركوبى مخالفين 
حركت نكند ممكن است مأمورين او در خراسان به 
موضوع چندين توجهى نكنند، و دامن اغتشاشات به 
ساير اماكن و نواحى برسد، و براى او دردسرهاى 

كه مريض بود از هارون در حالى وجود آورد. هبزرگى ب
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، و بدون توقف در بغداد از طريق آمدرقه بيرون 
هارون از رى راه  همدان و رى عزم خراسان كرد.

طوس ه ب ،سمنان، دامغان، بسطام، سبزوار، نيشابور
و جان گرفت در اين ناحيه مرض او شدت  رسيد و

حطبه طائى طوسى به ميد بن َقسپرد و در باغ ح
گ هارون در لشكرگاه خاك سپرده شد. پس از مر

براى فرزندش امين كه در بغداد بود بيعت گرفتند، 
ردا و مهر و عصاى مخصوص خالفت را  ،خادم رجاء

در مدت و كه هارون با خود داشت از خراسان گرفت 
دوازده روز از طوس خود را به بغداد رسانيد و تسليم 

كه از مرگ پدر مطلع شد امين پس از اين امين كرد.
عه براى مردم بغداد نماز جمعه خواند، و روز جم

و در ضمن آن مرگ پدر خود را خواند سپس خطبه 
اهالى بغداد بار ديگر با وى  به اطالع آنان رسانيد.

بيعت كردند، امين مردى عياش و زن باز بود، از آداب 
اطالع بود، و عمر  و رسوم كشور دارى و تدبير امور بى

خود را با خوانندگان و نوازندگان گذرانده و علم و 
دانش و فضل و كمالى نداشت، و براى احراز عنوان 

 لياقتي كمتر از ديگران داشت.خالفت 
خالفت مستقر شد  يكه بر اريكهن پس از اينامي

براى برادرش مامون در خراسان نوشت كه بايد در 
 ها نام فرزندش موسى را بر خود مقدم دارد. خطبه

مأمون از اين موضوع برآشفت و به سخنان امين 
توجهي نكرد قاصد امين از خراسان برگشت و گزارش 

امين در  ت.داد كه مأمون پيشنهاد وى را نپذيرفته اس
خشم شد و دستور داد نام مامون را از واليت عهدى 
برانداختند، و براى فرزندش موسى كه طفلى 
شيرخوار بود بيعت گرفتند، و مردم هم با فرزندش 

امين فرزند خود را به الناطق بالحق  بيعت كردند.
ملقب ساخت، و اين نخستين بارى بود كه يك 

  دى انتخاب عنوان واليت عههكودك شيرخوار ب
 شد.مي
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ها اطالع پيدا كرد و  كه مأمون از اين جريانهنگامى
دانست برادرش او را از واليت عهدى عزل كرده است، 

عنوان امام المؤمنين نوشت، و اختالفات هنام خود را ب
هاى شديدى  بين اين دو برادر آشكار گرديد، و جنگ

  آغاز شد.
شكرى مجهز و على بن عيسى بن ماهان را با ل ،امين
طرف خراسان فرستاد، و به على بن عيسى هل بمكم

فرمانده لشكر خود دستور داد هر گاه بر مأمون غالب 
و با خود به بغداد او را ببندد طالئى  ابزاريشد او را با 

 بياورد.
لشكريان امين با وضع خاصى از بغداد حركت كردند 

هر بن مأمون نيز طا و راه خراسان را در پيش گرفتند.
ذو «حسين خزاعى بوشنجى را كه معروف به 

طرف هبود با لشكرى گران از خراسان ب» اليمينين
اين  لشكريان امين را بگيرند. يعراق فرستاد تا جلو

دو لشكر در رى به هم رسيدند و جنگ شديدى ميان 
ها درگرفت، و در نتيجه لشكر بغداد شكست آن

رمانده فاحشى خورد و على بن عيسى بن ماهان ف
ها در جنگ كشته شد و آن لشكر انبوه از هم آن

 پراكنده گشت.
طاهر بن حسين پس از اين پيروزى سر على بن 
عيسى را از بدن جدا كرده و براى مأمون در خراسان 
فرستاد، و خود راه بغداد را در پيش گرفت، و بدون 
هيچ مانعى خود را به بغداد رسانيد و شهر را محاصره 

بغداد مدت پانزده ماه طول كشيد، و  يهمحاصر كرد.
سرانجام با  خرابى زيادى به اين شهر بزرگ وارد آمد.

بغداد  ت،منجنيق و آتش افروزى با نف كار گيريبه
  فتح شد.

لشكريان بغداد با قهر و غلبه وارد بغداد شدند، 
 ياطرافيان امين از پيرامون او پراكنده شدند، و همه

به مأمون ملحق شدند و امين  اشراف و بزرگان بغداد
و در شهرى  آمدبا مادر و يارانش از دار االماره بيرون 
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كه منصور عباسى در نزديك بغداد ساخته بود مستقر 
 گرديد.

سرانجام تمام غالمان و خواصش او را ترك گفته و 
خود با تنى چند در قصر منصور محصور شد، و در آن 

طاهر بن  داشت.جا نيز دست از هوسبازى برنمي
منصور را محاصره كردند، پس از  شهرحسين امر كرد 

طاهر  جا را از دست امين گرفتند.مدتى كشمكش آن
امين  ،وى ارانِزدستور داد امين را تعقيب كنند، كارگ

صيد ماهى ه كه در ميان دجله ب قايقي طالييرا در 
مشغول بود دستگير نمودند و در اطاقى او را حبس 

 كردند.
گروهى از لشكريان طاهر به اطاق او وارد  هنگام شب

شدند و او را با شمشير قطعه قطعه كردند، و سرش را 
طاهر فرمان داد سر  از تن جدا كرده نزد طاهر بردند.
ها نصب كردند و فرياد امين را باالى ديوار يكى از باغ

سر او را نيز در  زدند اين سر امين است، و جسد بى
سپس طاهر  كشيدند.مين ميكوچه و بازار بر روى ز

 ،با ردا و مهر و چوبدستى خالفتهمراه سر امين را 
براى مأمون به خراسان فرستاد، و مأمون امر كرد سر 
او را باالى سر در دار االماره نصب كردند، تا بر همگان 
معلوم گردد كه وى كشته شده و لشكريانش در عراق 

 اند. پيروز گرديده
مردم بيايند و آب دهان خود  مأمون امر كرده بود كه

   امين بريزند و او را لعنت كنند. يرا بر سر بريده شده
اين عمل مأمون موجب شد كه شيوخ بنى عباس با 

بندى و  وى به مخالفت برخيزند، و بر ضد او دسته
چينى كنند، و در واقع حكومت بنى عباس با  توطئه

يات وال ياختالف اين دو برادر تضعيف شد، و در همه
 و قصبات آثار دودستگى نمايان گرديد.

ها  مخالفين و افرادى كه از ترس هارون در خانه
هاى انقالب را  نشسته از موقعيت استفاده كرده نقشه

طور كلى اوضاع عراق، حجاز و هكردند و بطرح مي
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 يمن در هم ريخت.

  محمد بن ابراهيم در كوفه قيام

طبا در كوفه قيام محمد بن ابراهيم معروف به ابن طبا
عنوان يكى از رهبران و مخالفين هكرد و خود را ب

ابن طباطبا  خالفت بنى عباسى به مردم معرفى كرد.
گفت: كرد و ميمردم را به كتاب و سنت دعوت مي

مردم بايد يكى از آل محمد عليهم السالم را براى 
خالفت برگزينند و به حكومت و امامت وى رضايت 

كوفه دعوت محمد بن ابراهيم را مردم  دهند.
   پذيرفتند و جماعت زيادى با او بيعت كردند.

يكى از كسانى كه براى پيشرفت امور ابن طباطبا 
ها را تحت نظر كار يكرد و همه بسيار فعاليت مى

اين مرد كه  داشت، ابو السرايا سرى بن منصور بود.
 بسيار شجاع و دلير بود فرماندهى جنگ با مخالفين را

هاى متعددى بين عهده داشت، در اين وقت جنگهب
سرى بن منصور، و حسن بن سهل فرمانده لشكر 
مأمون در عراق پيش آمد و ابو السرايا همواره پيروز 

حسن بن سهل از پيشروى  رفت. شد و پيش مىمي
هر   كرد كه ابو السرايا بسيار ناراحت بود و فعاليت مى

و فتنه و آشوب را چه زودتر او را از پا درآورد، 
بخواباند، از اين رو عرورودى را با بدوس بن محمد م

  چهار هزار نفر فرستاد تا با ابو السرايا جنگ كنند.
ه اى ب عبدوس طبق فرمان حسن بن سهل در منطقه

با او روبرو شد و جنگ شديدى آغاز » جامع«نام 
آن  يگرديد، عبدوس در جنگ كشته شد، و همه

 جز چند نفر كشته شدند.چهار هزار نفر 
اين شكست فاحش موجب شد كه مردم دسته دسته 
به لشكر ابو السرايا داخل شوند، و از اين پس ابن 
طباطبا شوكت و قدرت و شهرتى به هم رسانيد، و در 

 كوفه سكه زد و رسما زمام امور را در دست گرفت.
بعد از اين علويان كه در اطراف و اكناف عراق، شام، و 
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اى قد  مخفى بودند هر كدام از ناحيهحجاز 
برافراشتند، و مخالفت خود را با مأمون و خالفت آل 

 عباس آشكار كردند.
در اين هنگام ابو السرايا و علويان در كوفه به منازل 

ها حمله آوردند، و هر چه بنى عباس و طرفداران آن
ها را خراب نمودند،  ها بود غارت كردند و خانه در خانه
و متعلقات آنان را ضبط ها و مزارع زمين يهو هم

 كرده و همه را از كوفه اخراج كردند.
طبا قرار كه كوفه كامال در اختيار ابن طباپس از اين

هاى  گرفت، و حكومتش استقرار پيدا كرد، فعاليت
نخست لشكريان خود را  خود را در اطراف آغاز نمود.

كرد، و سپس طرف بصره فرستاد و آن ناحيه را فتح هب
 نمود. واسط و اطراف آن را تصرف 

عباس بن محمد جعفرى را به بصره فرستاد و امور آن 
منطقه را بدو سپرد، و حسن بن حسن را والى مكه 

 پسر امام كاظمنمود، و ايالت فارس را به اسماعيل 
يمن ، پسر ديگر امام داد. واگذار كرد، و اهواز را به زيد

. و از تفويض كردديگر حضرت  پسر  ابراهيمنيز به را 
و سپس  اينان خواست تا اين سه شهر را تصرف كنند

محمد بن سليمان علوى را مأمور كرد كه به مدائن 
برود و از طرف مشرق به بغداد كه مقر عباسيان بود 

 حمله كند.

  ابراهيم بن موسى در يمن

پسر امام كاظم از طرف ابن طباطبا مأمور فتح ابراهيم 
ي پسر هادي خليفههنگام اسحاق  آندر يمن شد. 
 راند.در يمن از طرف مأمون حكومت ميعباسي 

طرف هو ب نمودابراهيم بن موسى لشكريانى فراهم 
كه نزديك صنعا رسيد يمن حمله آورد، هنگامى

 ، مركز يمناز صنعا ،يمن فرماندار ،اسحاق بن موسى
» مشاش«فرار كرد و خود را به مكه رسانيد، و در 

كريانش را گرد آورد، و جماعتى كه از يمن فرار لش
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ابراهيم وارد  كرده بودند پيرامون وى جمع شدند.
 ،صنعا شد و زمام امور را در دست گرفت، او نخست
طرفداران بنى عباس را قلع و قمع كرد، و گروهى از 

 ها را كشت، و اموال مردمان زيادى را ضبط كرد.آن
ن كه افراد زيادي را ي ايواسطهبهابراهيم در يمن 

كشته بود و اسير ساخته بود و اموالشان را غارت 
لقب دادند، و در نتيجه » ارزّج«كه او را نموده بود 

و از دست وى خارج  به هم ريختاوضاع يمن نيز 
 گرديد.

 در بصره زيد بن موسى بن جعفر

قبل از اين كه به اهواز برود به كمك زيد بن موسى 
دست در بصره از حكومت را و عباس بن محمد رفت 

عباسيان خارج ساخت، نخست بنى عباس و 
هاى  خانهبعد ها را از بصره بيرون كرد و طرفداران آن

اه يهر گاه يكى از س آنان را آتش زده و ويران ساخت.
، بني العباسي كه به رسم خودشان هيشه جامگان

كردند را در نزد او حاضر ميكردند، سياه بر تن مي
  .داد او را آتش بزنندمي دستور
**  

  حضرت رضا ه ب گويد:مي »مسافر«شخصي به نام 

   :عرض كردم السالم)(عليه
در خواب ديدم صورت قفسى را روى زمين كه چهل «

   :فرمود ».جوجه داخل آن بود
اگر راست بگوئى از ما خانواده شخصى خروج خواهد «

ابراهيم » كند.كرد كه چهل روز بيشتر زندگى نمي
 او طول كشيد حكومتطباطبا قيام كرد و چهل روز 

  8(و بعد از دنيا رفت).

  قيام محمد بن جعفر در مكه

وقتى عمويم محمد  كند:تعريف مياسحاق بن موسى 
در مكه قيام كرد و مردم (عموي امام رضا) بن جعفر 
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سوى خود دعوت نمود و او را امير المؤمنين هرا ب
با او بيعت كردند حضرت رضا خالفت هناميدند و ب

   :هم حضور داشتم فرمود پيش او رفت من السالم)(عليه
اين كار تو  !پدر و برادرت مده هنسبت دروغ ب !عمو«

 ،رفت و گاه از جاى حركت كردهآن »عاقبت ندارد.
طولى نكشيد كه  .مدينهه هم با ايشان رفتم ب من
 ؛خوردجانب او رفت و شكست با سپاهى به »جلودى«

لباس سياه كه  ،او را امان داد ،از جلودى امان خواست
شعار بنى عباس بود پوشيد و باالى منبر رفته خود را 

   :خلع نمود گفت
مأمون است مرا حقى در آن ه خالفت متعلق ب«

در گرگان از دنيا  .خراسان آوردنده بعد او را ب !»نيست
  9رفت.

  نصر بن سيار عقيلى در شامقيام 

» يسومَك«بث عقيلى كه در ناحيه ار بن َشسينصر بن 
كرد در آن منطقه نهضت در شمال حلب زندگى مي

نصر  كرد و علم مخالفت بر عليه مأمون را برافراشت.
ار قبال با امين بيعت كرده بود، و ميل داشت بن سي

نفع ه شام ب يامين بر مأمون پيروز گردد و در ناحيه
كه مأمون پيروز شد و كرد، پس از ايناو فعاليت مي

امين در بغداد كشته شد ناراحت گرديد و مخالفت 
 خود را با مأمون علنى ساخت.

راه انداخت، و بر عقيلى در شام جنب و جوش به
ط شد، و گروهى از حلب مسّل يشهرهاى ناحيه

پيرامون او گرد آمدند، مردمانى كه داراى  ،اعراب
مقام و  اغراض دنيوى بودند و براى رسيدن جاه و

نصر  ثروت دنيا نظر داشتند پيرامون او جمع شدند.
بن سيار قوى شد و از فرات عبور كرد و در نواحى 
شرق فرات با طرفداران مأمون به جنگ و ستيز 

 پرداخت.
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 دعوت از امام براي سفر به مرو

شد و  پريشانها مأمون و زد و خورد هاقيامدر اثر اين 
يگرى از دست او خارج ها و واليات يكى پس از دشهر

گرديد، وى در مرو خراسان در مقر حكومت خود 
كرد و همواره در فكر بود كه چگونه اوضاع  زندگى مى

و احوال را ساكت كند و آب از جوى رفته را بار ديگر 
برگرداند، و در اين مورد با وزراء و مشاورين خود 

نتيجه اين  داد.موضوعات را مورد مشورت قرار مي
ها راهي براي مأمون نگذاشت ها و فكركردنمشورت
را كه در آن عصر  السالم)(عليهحضرت رضا كه جز آن
ترين فرد زمان و مورد توجه جامعه اسالمى  محبوب

عنوان خالفت و يا بود به خراسان فرا خواند و او را به
واليتعهدى انتخاب كند، شايد بدين وسيله اوضاع و 

مخالفين را سر جاى خود احوال آرام شده و بتواند 
   بنشاند.

و ياسر بن ابي ضاحك رجاء مأمون دو نفر به نامهاي 
ي اورا به مدينه برده نامهرا مأمور نمود تا دعوتخادم 

وارد مدينه برسانند. اين دو  السالم)(عليهو به امام رضا 
 السالم)(عليهمأمون را خدمت حضرت رضا  يشدند و نامه

ن جناب دعوت كردند كه همراه تقديم كردند، و از آ
 طرف خراسان حركت كند.ها بهآن

  آغاز سفر

مأمون به رجاء بن ابى الضحاك دستور داده بود كه 
را از طريق بصره و اهواز و فارس  السالم)(عليهحضرت رضا 

طرف خراسان حركت دهد. و از راه بغداد و كوفه و به
بصره و در آن هنگام زيرا  قم و بالد جبل عبور نكند.

فارس و شهرهاى خوزستان در دست برادران امام 
بود، اسماعيل بن موسى بن جعفر  السالم)(عليهرضا 

و   كرد و زيد بن موسى بر بصرهبر فارس حكومت مي
  ط شده بود. فرزندان موسى بن جعفر اهواز مسّل
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دست آورده بودند و در آن نواحى قدرتى به السالم)(عليه
ها پيروى  از آندلخواه خود و يا از روي اجبار هبمردم 
شايد مقصود مأمون از آوردن حضرت رضا  كردند.مي
از اين نواحى اين بود كه مردم از اطراف  السالم)(عليه

 اسماعيل و زيد پراكنده شوند.
تصميم گرفت از مدينه  السالم)(عليه كه امام رضا هنگامى

را جمع اش خانودهطرف خراسان حركت كند  هب
بر وى گريه كنند و آن حضرت كه  گفتفرمود و 

سپس دوازده هزار  ها را بشنود.آن يصداى گريه
  ها تقسيم كرد، و فرمود: دينار در ميان آن

بعد  10»طرف شما مراجعت نخواهم كرد.همن ديگر ب«
از آن در حرم جدش حاضر شد و با آن جناب وداع 

سجد بيرون شوند خواستند از مكه ميهنگامى ،فرمود
   پيامبرطرف قبر مبارك حضرت هچند بار ب

  برگشتند و با صداى بلند گريه كردند. وآله)عليهاهللا(صلي
مدر اين هنگام من خدمت گويد: ميل سجستانى خو

آن جناب رسيدم و سالم كردم و حضرت جواب سالم 
 السالم)(عليهحضرت رضا  ى دادم.مرا دادند، من او را تسّل

  فرمود: 
كنيد زيرا من از جوار جدم خارج  من را زيارت«

خواهم شد، و در سرزمين غربت از دنيا خواهم رفت، 
سخت و  و در كنار هارون دفن خواهم گرديد.

 11» گريست.

  مكه

مكرمه  يبا همراهان خود وارد مكه السالم)(عليهامام رضا 
خدا را زيارت كرد و با اهل بيت وداع  يشد و خانه

امام را در مكه مالقت نمود و نمود، محمد بن ميمون 
  گفت:

اى براى فرزندت  تصميم دارم به مدينه برگردم نامه«
 السالم)(عليهحضرت رضا » ابو جعفر بنويس با خود ببرم.
طرف مدينه حركت به .تبسمى كرد و نامه را نوشت
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فروغ و نورى نداشت، پس  كردم در حالى كه ديدگانم
كه وارد مدينه شدم حضور ابو جعفر جواد از اين
را نزد من آورد  حضرت ايشانيكى از غالمان  رسيدم.

  گفت:  ،خادم و من نامه را به آن جناب دادم، به موفقِ
وى نامه را باز كرد، و حضرت جواد !» نامه را باز كن«

  : فرمودبه آن نگريست، و 
  گفتم:  »نه است؟چشمت چگو اى محمد«
يا ابن رسول اللَّه چشم من ناراحتى پيدا كرد و «

  فرمود: » كنى كور شد.طور كه مشاهده ميهمان
من نزديك رفتم، دست خود را به  !»نزديك من بيا«

كه دست و آن كشيد و خوب شد و من پس از اين
   12بينا بيرون شدم. يپاى او را بوسيدم با ديده

**  
در آن سال كه حضرت رضا  گويد:ميامية بن علي 

خراسان رفت من ه حج رفته بود و بعد به ب السالم)(عليه
ه نيز ب السالم)(عليه در مكه بودم فرزندش امام جواد

مشغول طواف و  السالم)(عليههمراهش بود حضرت رضا 
كه طوافش تمام شد پس از اين ،وداع خانه خدا بود

طرف مقام ابراهيم رفته و نماز خواند ابو جعفر به
ق بود و موفَّ ينيز روى شانه السالم)(عليهحضرت جواد 

حضرت جواد در كنار حجر االسود  كرد.طواف مي
   :نشست، موفق عرض كرد

   :فرمود !»آقا فدايت شوم حركت كن«
خواهد از اين محل حركت كنم تا وقتى كه دلم نمي«

اش هويدا بود  و آشكارا اندوه از چهره !»خدا بخواهد
عرض  ،رفت السالم)(عليهق خدمت حضرت رضا موفَّ
   :كرد
حضرت جواد در كنار حجر االسود است و  !آقا«

از جاى  السالم)(عليهحضرت رضا  !»كندحركت نمي
  حركت نموده پيش فرزند خود آمد، فرمود: 

   :كرد عرض!» عزيزم حركت كن«
 !»از اين مكان حركت كنم خواهمپدر جان نمي«
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   :فرمود
   :كرد عرض !»نه عزيزم حركت كن«
 يكه چنان خانهپدر جان چگونه حركت كنم با اين«

 !»گرديمرتبه برنميكه دوخدا را وداع كردي مثل اين
   :فرمود

  13امام جواد از جاى حركت كرد. !»پسرم حركت كن«

  قادسيه

مأمور  ،رجاء .آمداز مكه بيرون  السالم)(عليهحضرت رضا  
كه با اين !مأمون، حضرت را از بغداد و كوفه عبور نداد

 صحراطريق بلكه از مردم كوفه منتظر حضرت بودند. 
( سي فرسخ) قادسيه پانزده ميل  .وارد قادسيه گرديد

  شمار بهمرز عراق و ايران با كوفه فاصله داشته و 
گويد: مينصر بزنطى احمد بن محمد بن ابىود. رمي

رفتم،  السالم)(عليهدر قادسيه به استقبال حضرت رضا 
  كه خدمتش رسيدم فرمود: پس از اين

برايم يك خانه اجاره كن كه داراى دو درب باشد «
طور خارج. اينه مهمانخانه و يك درب به يك درب ب

اى فرستاد  برايم كيسهبعد  .»تر استاگر باشد محفوظ
رآن. مرتب كسى را كه مقدارى دينار داشت و يك ق

  خواست من از بازار تهيه فرستاد و هر چه ميمي
يك روز كه تنها بودم قرآن را گشودم تا  ،كردممي

» لم يكن« يبخوانم همين كه باز كردم چشمم بسوره
چه در افتاد مشاهده كردم در اين سوره چند برابر آن

ه شروع كردم ب هاى معمولى وجود دارد، هست. قرآن
چيزى نفهميدم كاغذ و قلم برداشتم خواندن، 

خواستم بنويسم و از مواليم سؤال كنم. مسافرى قبل 
همراه خود يك حواله با ه از نوشتن من وارد شد كه ب

   :مقدارى نخ و انگشتر امام آورده بود. گفت
قرآن را در اين پارچه ببند و آن را مهر  ،امام فرموده«

تور را انجام اين دس »بزن و با انگشتر برايش بفرست.
  پرسيدم:  ايشانها از در يكى از روز 14. دادم
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از تو بپرسم، ولى را اى  لهئقربانت گردم ميل دارم مس«
عظمت و جالل تو مانع از اين است كه سؤال خود را 
مطرح كنم، و اين سؤال براى من بسيار اهميت دارد 
و ميل دارم با طرح اين موضوع خود را از آتش جهنم 

امام به من نگريست در حالى كه بسيار » نجات دهم.
  فرمود:  اندوهگين بودم.

   :عرض كردم!» اى از من بپرس هر چه در نظر گرفته«
 :قربانت گردم من از پدرت در همين مكان پرسيدم«
پدرت تو را به من معرفى كرد،  "جانشين تو كيست؟"

م امام بعد از تو يدپرس از تو مى بود كهو من دو سال 
  و تو  –آن موقعي كه فرزندي نداشتي  - كيست؟

گفتي: در ميان فرزندانم، حال خداوند به تو دو مي
فرزند عطا نموده است، كدام يك از اين دو همان 
» منزلتي را نزدت دارد كه تو نزد پدرت داشتي؟

  به من فرمود:حضرت 
كني، االن وقتش اين چيزي كه تو از آن سؤال مي«

  من گفتم:» نيست!
م! تو خودت ديدي كه چگونه به مصيبت فدايت شو«

پدرت دچار شديم و من ايمن از حوادث روزگار 
  امام فرمود:» نيستم.

ان شاء اهللا كه هرگز اين اتفاق نخواهد افتاد (كه تو «
بدون اين كه امام بعدي را بشناسي، امام قبلي خود را 
از دست بدهي!) اگر چيزي كه واقعا موجب ترس و 

وقت من دليلي بخواهد اتفاق بيافتد، آننگراني باشد 
دارم كه براي تو و براي غير تو بياورم (و امر امامت 

داني كه امام، بر او بعد خود را روشن كنم). آيا نمي
ي خداوند، كه اگر بر وظيفه است، وظيفه اي از ناحيه

هاي جانش ترسيد، امام بعد خود را با استدالل
بارك و تعالي در معروف، مشخص نمايد. خداوند ت

ِذْ  و ما كانَ اللَّه ليضلَّ َقوماً بعد«فرمايد: كتابش مي
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خوش خبر باش! و  أ »هداهم حتَّى يبينَ َلهم ما يتَُّقونَ
رفيقانت را نيز خوش خبر كن! قضيه غير از آنچه تو و 

  ب »اصحابت از آن هراس داريد جريان خواهد يافت.

 نباج

و از طريق  آمداز قادسيه بيرون  كاروان حضرت 
طرف بصره حركت كرد، و پس از چندى به به صحرا
اين  .اي در كوير بصره دهكده. نباج رسيد يناحيه

  قريه يكى از منازل حاجيان بصره است. 
گروه جا بود؛ در مسجد، مردم امام در مدتي كه آن

  فتند.رگروه به ديدن آن جناب مي
در خواب پيغمبر  كند:تعريف ميابى حبيب نباجى 

                                                 
كـه  چنان نبود كه خداوند قومى را، پـس از آن : 115توبه /  أ 
ها را هدايت كرد(و ايمان آوردند) گمراه(و مجازات) كنـد؛  آن

كه امورى را كه بايد از آن بپرهيزند، براى آنـان بيـان   مگر آن
  .ها مخالفت كنند)نمايد(و آن

  اآلمـال  در منتهـي  شـيخ عبـاس قمـي    .221قرب االسناد:  ب 
علما براى حضرت فرزندى غير از امام محمد تقى فرمايد: مي
انـد كـه اوالدش   انـد بلكـه بعضـى گفتـه    ذكر نكـرده  السالم)(عليه

منحصر به آن حضرت بوده، شيخ مفيد فرمـوده كـه حضـرت    
از دنيا رحلت فرمود و فرزندى نداشت كـه   السـالم) (عليه امام رضا

و  )السـالم عليه(على بنابوجعفر محمد ،ما مطلع باشيم جز پسرش
سن شريفش در روز وفات پدر بزرگـوارش بـه هفـت سـال و     

  و ابـن    )271/2ارشـاد شـيخ مفيـد   (چند مـاه رسـيده بـود.    
امـام   آشوب تصريح كرده كه فرزنـد آن حضـرت محمـد   شهر

   )397/4قب ابن شهر آشوب منا(است و بس.
االسناد نقـل كـرده كـه    و لكن عالمه مجلسى در بحار از قرب

كند عرض مى (عليه السالم)بزنطى خدمت حضرت امام رضا 
پرسـم و شـما   بعد از شما مـى  يكه چند سال است از خليفه

فرماييد پسرم و شما را فرزند نبود و خدا دو پسر به شـما  مى
 ...ك از ايـن دو پسـر تـو اسـت    موهبت فرموده پس كـدام يـ  

  (حديث در متن)
(و يـا رزد)  آشوب در مناقب فرموده كه مسجد زرد شهرو ابن 

حضـرت  در مكاني بنا شده اسـت كـه    ،كه در شهر مرو است
در آن پسر  است ودر آن نماز گزارده  (عليه السالم)امام رضا 

آن نقـل   درو كرامتهايى دفن شده  )السالمعليه(حضرت امام رضا 
  )302/4 :آشوبمـنـاقـب شهر( .گشته است
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اكرم را ديدم كه به نباج آمد و وارد همان مسجدى 
شوند شد كه حاجيان هر سال در آن مسجد وارد مي

 ،من در خواب خدمت ايشان رفتم سالم كرده ايستادم
هاى خرماى معروف  در مقابل ايشان طبقى از خوشه

پيغمبر اكرم دست دراز كرده  بصيحانى مدينه بود.
هجده  ،گرفته شمردم ،من داده ا بيك مشت خرم

تعداد هر خرما ه عدد خرما بود با خود تعبير كردم ب
بيست روز گذشت در  يك سال زنده خواهم بود.

نفر آمده  اى كه داشتم مشغول كار بودم يك مزرعه
   :خبر آورد كه

مسجد وارد  بهآمده و  شهردر  السالم)(عليهحضرت رضا «
روند ديدم مردم با عجله به آن طرف مي .»شده است

هم رفتم ديدم امام در همان جايى كه پيغمبر  من
نشسته بود نشسته است زير آن جناب حصيرى فرش 
است همان طور كه در خواب پيغمبر را روى حصير 

نيز طبق خرمائى از  السالم)(عليهديدم. مقابل حضرت رضا 
را داد و نوع صيحانى قرار داشت سالم كردم جواب م
من داد ه مرا نزديك خود خواست يك مشت خرما ب

من ه شمردم مطابق با همان تعدادى بود كه پيغمبر ب
   :داده بود عرض كردم

   :فرمود »بيشتر لطف فرمائيد يا بن رسول اللَّه!«
 15!»دادماگر پيغمبر بيشتر داده بود بيشتر مي«

  بصره

 آمدبا همراهان خود از نباج بيرون  السالم)(عليهامام رضا 
 و پس از چند روز وارد بصره شدند. 

 اهواز

، نمودطرف اهواز حركت و به آمدامام از بصره بيرون 
و پس از چند روز به اهواز رسيد، در آن ايام اين شهر 

 گفتند. مي» سوق االهواز«را 
رجاء  ،وقتى مأمون كند:تعريف ميهاشم جعفرى ابو
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 السالم)(عليهرا مأمور آوردن حضرت رضا  بن ابى ضحاك
نام آبيدج بودم ه من در قسمت شرقى محلى ب ،كرد

خود  ،برند طرف مرو مىرا به حضرت  همين كه شنيدم
اهواز رسانيدم. خدمتش رسيدم و خود را معرفى ه را ب

ديدم امام اى بود كه ايشان را مي كردم اولين مرتبه
  من فرمود: ه مريض بود هوا هم گرم، ب

آوردم حضرت رضا را پزشكى !» برايم طبيبى بياور«
يك نوع گياهى را برايش نام برد كه طبيب  السالم)(عليه
   :گفت
ام كه اسم اين گياه را  كسى را روى زمين نديده«

اى ولى اين  بداند جز شما از كجا اطالع پيدا كرده
هاى  شود و از گياهگياه در چنين وقتى يافت نمي

   :فرمود حضرت »گذشته است دوران
   :كرد پزشك عرض !»برايم مقدارى نيشكر تهيه كن«
تر از اولى است زيرا حاال وقت نيشكر  اين سخت«

   :حضرت فرمود!» نيست
اين دو چيز در همين سرزمين و هم اكنون وجود «

  حضرت به من اشاره نمود و ادامه داد: »دارد
شاذروان طرف آب  به ،با تو خواهد آمداين شخص «
  شويد آسيابى خواهيد ديد رويد و از آب رد ميمي
جا مردى سياه را در رويد در آنطرف آسياب ميبه

او بگوئيد كجا نيشكر و فالن ه ب ،آسياب خواهيد ديد
   :فرمودحضرت به من  و بعد »؟رويدگياه مي

ه ب به همراه طبيب حركت كرديم.من  !»حركت كن«
 ؛از او پرسيديم ،ا ديديمآسياب رسيديم و مرد سياه ر

اشاره به پشت سر خود كرد ديديم نيشكر است هر 
آسيابان را  ،آسيابه چه الزم بود برداشتيم برگشتيم ب

خدا را ايشان  .نديديم خدمت حضرت رسيديم
   :من گفته طبيب ببعد  ستايش نمود.

   :گفتم »اين مرد پسر كيست؟«
   :گفت .»پسر پيغمبر ما است«
   :گفتم »بوت چيزى دارد؟از امتيازات ن«
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ام ولى  ها را ديدهمن خودم مقدارى از آن !آرى«
   :گفت »پيغمبر نيست.

   :گفتم »؟جانشين پيامبر است«
رجاء بن ابى ضحاك  به گوشاين جريان  !»آرى«

   :همراهان خود گفتسريع به  رسيد.
او  ياگر بيشتر در اين محل اقامت كند مردم فريفته«
از و بعد كاروان امام  .»بايد حركت كنيم ،شوندمي
  16جا كوچ كرد.آن

  ره اربقنَطَق

فرود و در نزديك پل اربق  آمدامام از اهواز بيرون 
از نواحي رامهرمز در ق نام دهى است ربآمد. أ

خوزستان، كه داري چند ده و كشتزار است. و پلي 
 معروف به همين نام يا به نام اربك دارد. 

محمد نوفلى گويد: در پل اربق خدمت جعفر بن 
 حضرت رسيدم و سالم كردم و خدمتش نشستم.

  عرض كردم: 
كنند كه پدرت زنده  قربانت گردم گروهى گمان مى«

  فرمود: » است.
گويند خداوند آنان را لعنت كند، و اگر او  دروغ مى«

شد، و زنانش شوهر  زنده بود ميراث او تقسيم نمى
سوگند پدرم طعم مرگ را كردند، به خداوند  نمى

» طالب چشيد.چشيد همان طور كه على بن ابى
   :كردم عرض

  فرمود:  »تكليف من چيست؟«
بر تو باد پس از مرگ من به فرزندم محمد، اما من «

خواهم رفت و بازگشتى براى من نيست، مبارك باد 
دو قبر در  هم چنين آنقبرى كه در طوس است، 

   :كردم عرض .»بغداد
جعفر)، آن بنشناسم (يعنى قبر موسىرا مييكى «

  فرمود:  »ديگر كجاست؟
  : فرمودگاه آن.» زودى آن را خواهيد شناختبه«
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و دو  .»چنين استقبر من و گور هارون الرّشيد اين«
  17.هم چسبانيده انگشت خود را ب

 كوير لوت 

  در سر راه خود به يكى از  السالم)(عليهحضرت رضا 
كوير لوت  ،ممكن است اين كوير ها رسيد، وكوير

 اربقكه از پس از اين السالم)(عليهباشد، زيرا حضرت رضا 
عازم  ،عازم يزد و از كوير »اسطخر«گذشت از طريق 
 نيشابور گرديد.

كوير لوت يكى از پهناورترين و در عين حال 
 ترين كويرهاى دنيا است.خطرناك

  عقاب قنبر كبير غالم خاص اقنبرى كه يكى از 
ما در خدمت حضرت رضا  گفت:المؤمنين بود ميامير
رفت،  طرف خراسان مىبوديم در حالى كه به السالم)(عليه

آب و علفى رسيديم،  در هنگام حركت به سرزمين بى
ما را فرا گرفت و نزديك بود  يتشنگى سخت همه

  امام فرمود:  خود و چهار پايان هالك گرديم.
خود جايى را نشان داد،  و با دست !»برويد دنبال آب«

رفتيم، و آب را پيدا كرديم، و همه از هالكت و 
نابودى نجات يافتيم و خود و چهار پايان از آن 

   :فرمود. بعدا حضرت آشاميديم
هر چه جستجو  »برويد همان چشمه را پيدا كنيد«

شتران چيزى  يكرديم اثرى از چشمه نبود جز فضله
 18!نيافتيم

 نيشابور

از شهرهاى باستانى خراسان بوده، و در  نيشابور يكى
گفتند، نيشابور در زمان  آن را ابر شهر مى ،قديم

يكى از مراكز بزرگ علمى و  السالم)(عليهحضرت رضا 
دار االماره خراسان در زمان قديم . دينى در ايران بود

در مرو و بلخ بود، و طاهريان مركز امارت و حكومت 
كردند، نيشابور در ايام را از مرو به نيشابور منتقل 
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طاهريان بزرگ و آباد شد و بر شكوه و جالل آن 
افزوده گشت، اهل علم و ادب و فقه و حديث در 

 شدند و اين شهر مشهور آفاق گرديد. ساكننيشابور 

  حديث سلسلة الذهب

اى قرار  هنگامى كه وارد نيشابور شد در كجاوهامام 
در  نقره بود.گرفته بود كه ساز و برگ آن از طال و 

رعه و محمد بن اسلم طوسى كه از اين هنگام ابو ذُ
حافظان بزرگ حديث و از رجال علم بودند، در وسط 

 مركب آن حضرت را گرفتند و گفتند: يبازار جلو
 يتو را به حق پدرانت و دودمان بزرگوارت چهره«

مبارك را براى ما باز كن و از پدرانت براى ما حديثى 
كناري حضرت متوقف شد و سايبان مركب !» نقل كن

رفت و انبوه جمعيت توانستند امام را ببينند. مردمي 
ها منتظر ورود حضرت بودند با ديدن امام كه ساعت

گروهى از مردم گريه ند. از جاى خود برخاست ههم
كردند و جماعتى فرياد هلهله و شادى برآورده مي

ودند، و نمهاى خود را پاره مي اى جامه بودند، و دسته
اى خود را به خاك افكنده بودند، و بعضى افسار  عده

بوسيدند، و تعدادى سرهاى خود را بلند را مي قاطرش
اين ازدحام و  نگريستند.كرده به جاى آن جناب مي
طول انجاميد، و اشك از غوغاء تا هنگام ظهر به

سكوت  ها خاموش شد.ديدگان مردم جارى بود، فرياد
فت علماء و اهل فضل فرياد همه جا را فرا گر

 برآوردند:
اى گروه مردم بشنويد و گوش فرا دهيد و فرزند «

  »را اذيت نكنيد. حضرت رسول
وقتي گفتن حديث را آغاز نمود  السالم)(عليهحضرت رضا 

حدود بيست و چهار هزار نفر قلم در دست گرفته و 
 ،حديث را نوشتند، كه از آن جمله ابو ذرعه رازى

يه، يحيى بن يحيى، اسحاق بن راهو ،سلممحمد بن ا
حضرت  19 محمد بن رافع، و احمد بن حرب بودند.
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  فرمود:  السالم)(عليهرضا 
  جعفر محمد بن علىحديث كرد مرا پدرم ابو «

حديث كرد مرا پدرم  :علم پيغمبران فرمود يشكافنده
حديث  :كنندگان فرمود على بن الحسين سيد عبادت

 :كرد مرا پدرم سيد جوانان اهل بهشت حسين فرمود
 :طالب فرمودحديث كرد مرا پدرم على بن ابى

شنيدم جبرئيل  :فرمودشنيدم از پيغمبر كه مي«
وندي كه اسماي خدافرمود: شنيدم از االمين ميروح

كه منم خدا  اش پر از عظمت:او مقدس است و جلوه
پس مرا بپرستيد كه  .و هيچ خدائى نيست مگر من

كه اينه بخالصانه هر كه از شما بيايد با شهادت 
داخل حصار من ، »هيچ خدائى غير از او خدا نيست«

شود و هر كه داخل حصار من شود از عذاب من ايمن 
بعد كه مركب حضرت حركت نمود، ايشان ». باشد

  صدايش را بلند نمود:
حضرت از  »هايم!هايي! و من از آن شرطبه شرط«

  سؤال شد:
  حضرت فرمود:» اخالص در شهادت به چيست؟«
به اطاعت خداوند و اطاعت رسول و واليت اهل «

   20»بيتش.
اين حديث با همين سند براى بعضى از پادشاهان 
سامانى خوانده شد، و او دستور داد حديث مزبور را 
كه با طال نوشتند، و سپس وصيت كرد هنگامى

هنگامى  فن او بگذارند.درگذشت اين حديث را در ك
كه آن مرد درگذشت او را در خواب ديدند، از او 

   :پرسيدند
  گفت:  »خداوند با تو چه معامله كرد؟«
تعظيم و تكريم اين حديث مرا  يواسطهخداوند به«

 » آمرزيد.
**  
واسع محمد پسر احمد بن محمد بن اسحاق ابو

از مادر بزرگم كه خديجه دختر  :نيشابورى گفت
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گفتكه ميمدان بن پسنده بود شنيدم ح:   
ه وارد نيشابور شد ب السالم)(عليهوقتى حضرت رضا «

مادر  يوارد خانه ،آباد) در قسمت غربى (بالش يمحله
پسنده بود گرديد و اين لقب را از   بزرگم كه مشهور به

دادند كه مورد پسند حضرت  ه آن خانهآن جهت ب
ما  يوارد خانهحضرت وقتى  قرار گرفت. السالم)(عليهرضا 

بادامى را كاشت در يك قسمت خانه كه  يشد دانه
روئيد و درختى شد و همان سال ميوه داد. مردم 

جستند متوجه اين اعجاز شدند از آن درخت شفا مي
جست از بادام كرد تبرك ميهر كس ناراحتى پيدا مي

هر كه مبتال به چشم درد  ،يافت آن درخت شفا مى
گذاشت ز همان بادام روى چشم خود ميشد امي

گرديد شد اگر وضع حمل بر زنى دشوار ميخوب مي
شد خورد زايمان او ساده مياز بادام آن درخت كه مي
   كرد. اگر حيوانى مبتال بهو فورى وضع حمل مي

گرفتند و آن درخت مي يگرديد از شاخهدرد ميدل
 بركته شد و بكشيدند خوب ميروى شكمش مي

   .گرديدباد قلنج از او برطرف مي السالم)(عليهحضرت رضا 
ها گذشت باالخره اين درخت خشك شد جدم مدت

يك  .هاى آن را قطع كرد كور شد شاخهوقتي حمدان 
نام ابو عمر اين درخت را از بيخ و بن ه پسر حمدان ب

معادل هفتاد تا هشتاد هزار كه تمام ثروتش  ،بركند
 چيزى برايش نماند.از بين رفت و بود 

گري نزد كه شغل منشياين ابو عمر دو پسر داشت 
ه يكى بداشتند.  محمد بن ابراهيم سمجوروالي شهر، 

نام ابو صادق، تصميم ه القاسم و ديگرى بنام ابو
گرفتند اين خانه را بسازند و مبلغ بيست هزار درهم 

درخت را از ريشه  يخرج ساختمان آن كردند بقيه
ها خواهد آمد دانستند چه بر سر آنردند نميبيرون آو

ها متصدى امالك امير براى اين كار يكى از آن
خراسان شد برگشت به نيشابور يك پايش سياه شده 

اين  يواسطهبود كه آن را قطع كردند يك ماه بعد به
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 بيمارى از دنيا رفت.
تر بود متصدى ديوان فرمانرواى ديگرى كه بزرگ
اى شد باالى سرش  ول نوشتن نامهنيشابور بود مشغ

ها چند نفر از نويسندگان حضور داشتند يكى از آن
   :گفت
 !»اين نامه دور كند يخدا چشم بد را از نويسنده«

همان دم دستش چنان لرزيد كه قلم از دستش افتاد 
  منزل خود رفت ه اى در دستش پيدا شد ب دانه
  :رفته گفتندديدن او ه العباس كاتب با چند نفر بابو
اى از گرمى است بايد رگ  اين ناراحتى كه پيدا كرده«

ديدنش آمدند ه آن روز رگ زد باز فردا ب »بزنى
   :گفتند

آن روز هم رگ زد » . امروز هم بايد فصد كنى«
 يواسطهدستش سياه شد و آن را قطع كردند به

 يهر دو برادر در فاصله .همين بيمارى از دنيا رفت
 21ال مردند.كمتر از يك س

در آن منزل حمامى بود كه امروز در شهر چنين هم
حوض «يا » آب رضا«يا » گرمابه رضا«نيشابور آن را 

بود كه آب جا بود نيز آناى  چشمه گويند.» أ كاهالن
آن خشك شده و جريان نداشت، حضرت دستور داد 

آب آن چاه بسيار زياد شد ند، چاه را بار ديگر باز كرد
درب  يكردند، جلوز آن استفاده ميو مردم محله ا

                                                 
خـود  (كيسه پول) نام كاهالن براى آنست كه مردى هميان  أ 

را روى طاق حوض گذاشت و در آن حوض خود را شستشـو  
فرامـوش كـرد پـس از    ش را جانب مكه رفت و هميانهنمود ب

بازگشت از مكه براى شستشو بـه نزديـك حـوض آمـد ديـد      
   :هست از مردم پرسيدطور هميان همان

   :گفتند!» جريان اين هميان چيست كه باقيمانده«
آن مرد باالى طاق رفـت   ».جا خانه كردهيك مار بزرگ اين«

   :گفتو هميان خود را برداشت و در حوض غسل كرده مي
ـ  بعضـى از آن  »اين از اعجاز امام است.« يكـديگر نگـاه   ه هـا ب

سستى كرديد و هميان را قبال  !مردم كاهلاى « :كرده گفتند
. حوض كـاهالن شـد  ه همين جهت معروف به ب »!برنداشتيد

  ) 348ص  4المناقب ج (
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منزل حوضى درست كردند و چند پله براى آن 
ها پائين رفته و از چشمه  ساختند و مردم از آن پله

در يكى از  السالم)(عليهحضرت رضا  داشتند.آب برمي
ها در اين چشمه خود را شستند و در باالى آن روز

حوض آب مردم نيشابور هنوز از آن  نماز خواندند.
اين محل  ارند.زگدارند، و در آن محل نماز ميبرمي

 نام دارد. » قدمگاه«هم اكنون 
تا مدتى در نيشابور اقامت نمود،  السالم)(عليهامام رضا 
  مأمون آن حضرت را به مرو فرا خواند.  اين كه

  ده سرخ

هنگامى كه آمد.  يروناز نيشابور ب السالم)(عليهامام رضا 
  رسيد گفته شد: » خده سر«نزديك 

رسيده آيا نماز  آسماناللَّه آفتاب به وسط يابن رسول«
  حضرت از مركب فرود آمد و فرمود: » گزاريد؟ نمى
  گفتند:  .»براى من آب بياوريد«
امام با دست خود زمين را  .»آب نداريم خود همراه«

  شكافت، و از زمين آب جوشيد و حضرت رضا 

از آن آب وضو گرفتند و آن آب با همراهان  السالم)(عليه
  22تا اين زمان باقى است.

 رباط سعد

فوان گويد: كاروانى الرحمن معروف به صابو احمد عبد
 ،طرف كرمان حركت كرد، در بين راهاز خراسان به

ها بستند، از ميان كاروانيان مردى دزدان راه را بر آن
كه پول زيادى دارد گرفتند و او را را به گمان اين

اين مرد مدتى در دست  ساخته با خود بردند. اسير
آن دزدان گرفتار بود و مورد شكنجه و آزار قرار 

هاى محل پول خواستنداز او ميراهزنان  گرفت. مى
و بدين وسيله جان خود را از دست  نشان دهدخود را 

دزدان او را در برف حبس كرده و  آنان نجات دهد.
ها بر اين مرد راهزندادند، يكى از زنان آزارش مي
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م كرد و او را آزاد ساخت، اين مرد از آن ناحيه ترح
به ها و زبانش  فرار كرد، در اثر زجر و شكنجه لب

 توانائى نداشت سخن بگويد. شدت آسيب ديده بود. او
و شنيد حضرت ا آمد.شخص از كرمان به خراسان اين 
خواب  باشد، اين مرد درنيشابور مي در السالم)(عليهرضا 

فرزند رسول خدا «گويد: ديد كه مردى به وى مي
درد خود را  ياينك در خراسان است، و از وى چاره

بخواه، شايد وى داروئى به تو دهد و از اين رنج رهائى 
فورا خود را به  ،از خواب بيدار شدكه وى !» پيدا كن

   :هنگام ورود به نيشابور به او گفتند نيشابور رسانيد.
، و اينك خارج شدهاز نيشابور  السالم)(عليه حضرت رضا«

رباط ه وى از نيشابور خود را ب .در رباط سعد است
رسيد و  السالم)(عليهسعد رسانيد و خدمت امام رضا 

جريان كار را براى آن جناب شرح داد، و در ضمن از 
   :فرمودحضرت  درد خود را طلب كرد. يامام شفا

تو ه برو هر چه در خواب بتو دوا را نياموختم ه مگر ب«
   :كرد عرض !»بندبكار ه گفتم ب

حضرت  !»اگر ممكن است دو مرتبه برايم بفرمائيد«
   :فرمود

زيره و مرزه با نمك بكوب و در دهان دو مرتبه يا «
آن مرد گفت  »خوب خواهى شد. نگهدار!سه مرتبه 

 23خوب شدم.و همين كار را كردم 

 دسنابا

. دوش دسناباقبل از اين كه وارد  السالم)(عليهامام رضا 
  كه از آن سنگ (كوه سنگي) به كوهى نزديك 

  فرمود: و تراشند تكيه كرد مي
خداوندا مردم را از اين كوه سود برسان و در «

پزند  هاى سنگى اين كوه مى غذاهائى كه در ظرف
 فرمود السالم)(عليهسپس حضرت رضا  !»بركت قرار بده

 هائى بسازند. حضرت نيز ديگ از اين كوه براى آنكه 
از كوه تراشيدند، و سپس  گبراى آن جناب چند دي



 41/ السالم) هي(علزندگاني امام رضا 

حطبه طائى ميد بن َقشد و در منزل ح أ دوارد سنابا
هارون الرشيد (مقبره) وارد قبه بعد و  آمد فرود

امام با دست خود خطى در نزد قبر هارون  گرديد.
  كشيد. و فرمود: 

است كه  من در اين جا دفن خواهم شد، و زود«
خدا قسم ه ب .شيعيان من در اين جا رفت آمد كنند

من كنند آمرزش ه هر كدام مرا زيارت كنند يا سالم ب
 يواسطهشود به ها الزم مىو رحمت خداوند براى آن
قبله ايستاد و ه بعد رو ب» شفاعت ما خاندان پيامبر.

چند ركعت نماز خوانده دعاهائى خواند پس از تمام 
  . ابا صلت هروي اى طوالنى كرد شدن دعا سجده

من شمردم پانصد تسبيح در آن سجده « گويد:مي
  ب جا خارج شد.بعد از آن .»گفت

  طوس

 ت طرف طوس حركت كرد.به بعد از آن حضرت 
من در خدمت حضرت رضا  :گويدميموسى بن سيار 

هاى طوس شديم سر و  بودم وارد كوچه السالم)(عليه
اى  رفتم ديدم جنازه صدائى شنيدم از پى آن صدا

خواهند آن را حركت داده و تشييع اي ميعده است.
كنند. حضرت از مركب خود پياده شد و زير جنازه را 

                                                 
داخل شهر مشهد و جزء محله هـاي مركـزي    اكنونسناباد  أ 

جنـوب شـرقي حـرم     يشهر قرار دارد و خياباني در منطقـه 
  ســناباد  يمطهــر بــه همــين نــام، وجــود دارد. كــه از محلــه

  گذرد.مي
  136، ص: 2 ، ج)عليه السالم(عيون أخبار الرضا  ب 

درست است كه طـوس در ايـن زمـان در قسـمت شـمال       ت 
شرقي مشهد قـرار دارد و شـهر سـرخس در جنـوب شـرقي      
مشهد واقع است و طبيعتا امام براي رفتن بـه سـرخس نيـاز    
نداشته است تا به طوس بـرود ولـي بايـد توجـه داشـت كـه       

بود كه ديوارهاي آن تا جنوب طوس در آن زمان شهر بزرگي 
هـا روسـتاي سـناباد    شرقي مشهد كشيده شده بود ولي بعـد 

تبديل به شهر بزرگ مشهد شد. طوس از رونق افتاد و تبديل 
  به روستايي گرديد.
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گرفت و به همراهي ديگران آن را بلند نمود مثل اين 
چنان كه جنازه را چسبد. هماي به مادرش ميكه بره

  :فرمودنمود به من تشييع مي
را يكى از دوستان ما جنازه  هر كس !موسى بن سيار«

كه تازه ريزد مثل اينتشييع نمايد چنان گناهانش مي
و بعد » ماند. از مادر متولد شده و گناهى برايش نمى

طور رفت تا آن جنازه را كنار قبر همانحضرت 
جلو رفت و مردم را از اطراف جنازه  گاهآن .گذاشتند

دست روى و بعد  نموددور كرد تا ميت را مشاهده 
  فرمود:  واش گذاشت  سينه

  را به بهشت بشارت و ت ،فالنى پسر فالن كس«
» دهم ديگر پس از اين ساعت ترسى بر تو نيست.مي

   :كردم عرض
ه خدا قسم به شناسى؟! بفدايت شوم اين مرد را مي«

  فرمود:  !»اى اين سرزمين تا امروز پا نگذاشته
  بح و شامدانى اعمال شيعيان هر صموسى! مگر نمي

شود هر كوتاهى كه داشته باشند  بر ما ائمه عرضه مى
كنيم از آن چشم پوشى نمايد و از خدا درخواست مي

  هر كار نيك كه داشته باشند از پروردگار تقاضا 
 أ »ها را بدهد.كنيم پاداش آنمي

 سرخس

در نيشابور شخصي مأمور رسيدگي به امورات امام 
بيرون آمد، آن شخص بود. حضرت كه از نيشبابور 

خواست تا حضرت را تا سرخس مشايعت نمود. او مي
مرو همراه حضرت باشد ولي با بيرون رفتن كاروان 
امام از سرخس، ايشان سر را از كجاوه بيرون آورد و 

 گزارش فرمود:به خدمت
ما  يفت را در بارهيخدا برگرد، تو وظا ياى بنده«

ى و مشايعت حد انجام دادى با ما نيكو معاشرت كرد

                                                 
  .288كتاب االرشاد ص  أ 
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   گويد:آن شخص مي» معينى ندارد.
به حق جدت مصطفى و مرتضى و مادرت زهرا «

حديثى براى من بگو تا دلم آرام گيرد، و من از 
  فرمود: حضرت » خدمت شما برگردم.

كنى در حالى كه مرا از كنار از من حديث طلب مي«
دانم عاقبت بيرون آوردند و نمي اهللاقبر جدم رسول 

با من چگونه رفتار  ها من چه خواهد شد و اينكار 
   :كردم باز عرض» ؟!خواهند كرد

حق محمد مصطفى و علي مرتضى و ه شما را ب«
فاطمه زهرا برايم حديثى نقل فرمائيد تا موجب 

حضرت » گاه مراجعت كنم.شفاى دلم گردد آن
   :فرمود

پدرم از جد خود نقل كرد كه از پدرش شنيده آن «
گفت علي بن رد كه از پدرش شنيد ميجناب نقل ك
فرمود از پيامبر اكرم شنيده كه فرموده ابى طالب مي

اسم من است هر   ال اله اال اللَّه است خداوند فرموده:
كه اين كلمه را با اخالص بگويد وارد حصن و دژ 

شود و هر كه وارد حصن من گرديد از  محكم من مى
 »عذابم ايمن است.

 مرو

ايام از شهرهاى بزرگ خراسان بود، و مركز مرو در آن 
علت مسلمين بود، و به يايالت خراسان و دار االماره

  شمار  جا مركز خالفت هم بهاقامت مأمون در آن
اطراف و  يها از آن شهر به همه رفت، فرمانمي

شد، رجال سياست از لشكرى و اكناف صادر مي
 كشورى در اين جا مستقر بودند.

استقبال باشكوهى از آن  حضرت به مروود هنگام ور
  توسط مأمون انجام گرفت. حضرت 
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  خاطرات طول سفر

  گزارش رجاء 

رجاء بن ابي ضحاك از اخالق امام در مسير مدينه تا 
  دهد:مرو اين چنين گزارش مي

فرستاد تا او را  السالم)(عليهمرا مأمون از پى حضرت رضا 
بصره و اهواز   را از راهاز مدينه بياورم دستور داد كه او 

و فارس بياورم نه راه قم، سفارش كرد كه شبانه روز 
جا بياورم. من در اينه خودم مواظب او باشم تا وقتى ب

خدا كسى ه ب خدمت آن جناب بودم از مدينه تا مرو.
را از او پرهيزكارتر و ذكرگوتر در تمام اوقاتش نديدم 

ز خدا خوف ام كه از او بيشتر ا و نه كسى را ديده
 داشته باشد.

  برنامه عبادي شبانه روز

خواند پس از نماز در سحرگاه نماز صبحش را مي
محراب خود به تسبيح و حمد و تكبير و تهليل 

فرستاد تا مشغول بود و صلوات بر پيامبر و آلش مي
گذاشت سجده ميه بعد سر ب ،كردخورشيد طلوع مي

آفتاب بلند كرد تا و آن سجده را چنان طوالنى مي
  حديث ه ها بكرد با آنمردم ميه بعد رو ب ،شود
نمود تا نزديك پرداخت و يا ايشان را موعظه ميمي
طرف كرد و بهبعد باز وضوى خود را تازه مي ،ظهر

شد رفت. همين كه اذان ظهر ميمحراب خويش مي
خواند كرد و شش ركعت نماز مياز جاى حركت مي

ا اْلكافرُونَ و در ركعت أيهيا  در ركعت اول حمد و ُقلْ
دوم حمد و ُقلْ هو اللَّه أَحد و در چهار ركعت ديگر 

خواند و در هر دو ركعت حمد و قُلْ هو اللَّه أَحد مي
قبل از  ،خواندداد و در ركعت دوم قنوت ميسالم مي

گفت باز بعد اذان مي .پس از خواندن قرائت و ركوع
ركعت نماز هشت خواند پس از آن دو ركعت ديگر مي
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 خواند.ظهر را مي
بعد از سالم نماز مشغول تسبيح و تكبير و تهليل 

شد تا وقتى خدا مى خواست، بعد سجده شكر مي
گفت: شكر مي يرفت و صد مرتبه در سجدهمي
داشت باز شش ركعت نماز سر كه بر مي» شكرا للَّه«
و در دو  ،هخواند در هر ركعت حمد و قل هو اللَّمي

داد و در ركعت دوم بعد از قرائت در ركعتى سالم مي
دو ركعت  ،گفتباز اذان مي ،خواندهر نماز قنوت مي

  كرد و در ركعت دوم قنوت ديگر را شروع مي
ركعت نماز عصر را هشت خواند پس از تمام شدن مي
خواند بعد از تمام شدن نماز عصر در محراب مي
از حمد و سپاس و تكبير  ،ذكر خداه نشست ب مى

  سجده ه مشغول بود تا وقتى بخواهد پس از آن ب
حمدا «گفت: رفت و در سجده صد مرتبه ميمي
گرفت كه خورشيد غروب كرد وضو ميپس از اين.»للَّه

با اذان و اقامه و  ،خواندو نماز مغرب را سه ركعت مي
در ركعت دوم قبل از ركوع و پس از قرائت را قنوت 
نشست  ند، پس از سالم در محل نماز مىخوامي

نمود هر گفت و تهليل ميتسبيح و حمد و تكبير مي
رفت سپس سر شكر مي يسجدهه چه مايل بود بعد ب

در ركعت اول از اين چهار  .زدحرفى نمي ،داشتبر مي
ها اْلكافرُونَ و در حمد و ُقلْ يا أَي يركعت سوره

اللَّه وپس از سالم دادن  دومى حمد و ُقلْ ه دأَح
گاه خواست آنشد تا وقتى كه ميمشغول تعقيب مي

كرد تا نزديك يك ثلث از بعد صبر مي ،كردافطار مي
چهار  ،خواندگاه نماز عشاء را ميشب بگذرد آن

ركعت. در ركعت دوم قبل از ركوع و پس از قرائت 
خواند پس از سالم در مصالى خود قنوت مي

ذكر و تسبيح و حمد و تكبير و تهليل ه نشست و ب مى
گاه پس از آن .خواستشد تا وقتى كه ميمشغول مي

ه كرد بعد براى استراحت بشكر مي يتعقيب سجده
 رفت.رختخواب خويش مي
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شد با تسبيح در ثلث آخر شب از رختخواب خارج مي
  اول مسواك  ،و حمد و تكبير و تهليل و استغفار

  بعد مشغول نماز شب  گرفتكرد بعد وضو ميمي
خواند و در هر دو ركعت هشت ركعت نماز مي ؛شدمي

اين نماز  يدر همه ،هاى اول در ركعت .دادسالم مي
حمد را يك مرتبه و ُقلْ هو اللَّه أَحد را سى مرتبه 

 ،خواندخواند و نماز جعفر طيار را چهار ركعت ميمي
هر ركعت داد و در ها سالم ميدر ركعت دوم از آن

خواند دومى پس از قرائت و قبل از ركوع قنوت مي
اين چهار ركعت نماز جعفر بن ابى طالب را جزء نماز 

كرد و بعد دو ركعت باقيمانده را شب محسوب مي
 يدر اولى حمد و سوره ،خواندمي(بعنوان نافله صبح) 

 هل أتى را. يالملك و در دومى حمد و سوره
و دو ركعت نماز شفع  كردسپس از جاى حركت مي

حمد را يك مرتبه  ،خواند در هر ركعت از آن دورا مي
و قُلْ هو اللَّه أَحد را سه مرتبه و در ركعت دوم قنوت 

كرد و نماز وتر را يك ركعت بعد حركت مي .خواندمي
را سه بار  قُلْ هو اللَّه أَحدحمد را يك بار و  ،خواندمي

أَعوذُ بِرَب الَْفلَقِ را يك مرتبه و كرد و قُلْ قرائت مي
يك مرتبه در اين يك ركعت  قُلْ أَعوذُ ِبرَب النَّاسِ را

خواند و در نيز قبل از ركوع و پس از قرائت قنوت مي
 گفت:قنوت خود مي

اللَّهم صلِّ عَلى محمد و آلِ محمد اللَّهم اهدنَا فيمنْ «
ع و تيده و تلَّينْ َتويملَّنَا فَتو و تاَفينْ عيمنَا فاف

بارِك َلنَا فيما أَعَطيت و قَنا َشرَّ ما قََضيت فَإِنَّك َتقْضي 
و لَا يقَْضى عَليك إِنَّه لَا يذلُّ منْ واَليت و لَا يعزُّ منْ 

َتع َنا وبر ْكتارَتب تيادعتأ اَلي« 

                                                 
 يبار الها! بر محمد و آل او درود فرسـت، و مـا را در زمـره    أ 

اى هدايت فرما، و از آنان كه عافيت  كسانى كه هدايت فرموده
در ميـان آنـان    ،اى قرار ده، و ما را مورد مهر قرار ده بخشيده

اى  آنچه كه بر ما ارزانى داشتهه ايشان مهر ورزيدى، و به كه ب
كـاران   بركت عطا فرما، و ما را از شرّ حكمى كه براى معصيت
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استغفر اللَّه و اسأله « گفت:بعد هفتاد مرتبه مي
 شد. . پس از سالم مشغول تعقيب مى»التوبة

نمود  شد از جاى حركت مىنزديك طلوع فجر كه مي
خواند در ركعت اول حمد و دو ركعت نماز فجر را مي

ا اْلكافرُونَ و در دومى حمد و قُلْ هو اللَّه أيهو ُقلْ يا 
دگفت و نماز پس از طلوع فجر اذان و اقامه مي .أَح

خواند بعد از سالم مشغول صبح را دو ركعت مي
سجده ه كرد بعد بشد تا خورشيد طلوع ميتعقيب مي
رفت تا خورشيد برآيد. در تمام نمازهاى شكر مي

خواند و در واجب در ركعت اول حمد و إِنَّا أَنْزَْلناه مي
جز در نماز صبح  ،هو اللَّه أَحد ركعت دوم حمد و ُقلْ

  و ظهر و عصر روز جمعه كه در آن روز حمد و 
در نماز  .خواندمنافقين را مي يجمعه و سوره يسوره

 يعشاى شب جمعه در ركعت اول حمد و سوره
 يخواند و در ركعت دوم حمد و سورهجمعه را مي

و پنجشنبه سبحِ اسم ربك. در نماز صبح روز دوشنبه 
خواند و عَلى الْإِْنسانِ را مي  ركعت اول حمد و هلْ أَتى
را » هلْ أَتاك حديثُ اْلغاشيةِ«در ركعت دوم حمد و 

 كرد.قرائت مي
در نماز مغرب و عشاء و نماز شب و شفع و وتر و نماز 

خواند و در نماز ظهر و عصر صبح قرائت را بلند مي
 گفت:خواند و ميسبيح ميدر دو ركعت آخر ت .كوتاه
 »سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر«

سه مرتبه و قنوت آن جناب در تمام نمازهايش چنين 
رب اْغفرْ و ارحم و َتجاوز عما َتعَلم إِنَّك أَْنت «بود: 

                                                                    
دهـى و  تـوئى كـه فرمـان مـي     اى حفظ كن، زيرا مقرّر داشته

كسى را بر تو فرمانى نيست (مشيت و خواست تو در سراسـر  
 و راا كـه تـو  هستى نافذ است و بس)، و همانا خوار نگردد آن

اى، و عزيز و محتـرم   مورد مهر قرار داده و دوست خود گرفته
اى، واال و بزرگ و رفيعـى اى   كه او را دشمن داشتهنباشد آن

  !پروردگار ما



   الگوي بصيرتچهارده معصوم /  48

لُّ اْلأَكْرَمزُّ اْلأَجأ اْلأَع« 
 ؛گرفتماند روزه ميز در شهرى ميهر وقت ده رو

خواند سپس افطار شد اول نماز ميهمين كه شب مي
  كرد و در سفر نمازهاى واجب خود را دو ركعتىمي
  جز نماز مغرب كه آن را سه ركعت ه خواند بمي
و نماز نافله و نماز شب، شفع و وتر و دو  .خواندمي

ولى  كرد.ركعت فجر را در سفر و غير سفر ترك نمي
خواند پس از هر نوافل نمازهاى روزانه را در سفر نمي

 گفت:خواند سى مرتبه مينمازى كه قصر مي
» سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر«

  فرمود: و مي
نديدم نماز ضحى را  !»نماز است يجاى بقيهاين به«

گرفت در سفر و غير سفر بخواند و در سفر روزه نمي
فرستاد و ابتدا صلوات بر محمد و آلش مي ،در دعا

  فرستاد.پيوسته اين صلوات را در نماز و غير نماز مي
گويد: وقتي امام به دهي رسيد الحسن صائغ مي(ابو

  گفت:شنيدم در سجده مي
عتُك و َلا حجةَ لي إِنْ عصيُتك و لَا لَك اْلحمد إِنْ أََط«

صْنع لي و لَا لَغيرِي في إِحسانك و لَا عذْر لي إِنْ 
أَسأْت ما أَصابني منْ حسنَةٍ َفمنْك يا كَرِيم اغْفرْ لمنْ 

منَ اْلمؤْمنينَ و  ِبهافي مشَارِقِ اْلأَرضِ و مغَارِ
 24»ب مؤْمنَاتاْل

  آداب تالوت قرآن

اى  آيهه وقتى ب :خواندشب در رختخواب قرآن زياد مي
                                                 

اى  چه ناپسند از ما ديـده خداوندا! بيامرز و رحم نما و از آن أ 
   .ترىبگذر، چون تو خود عزيزتر و شكوهمندتر و محترم

و مرا حجـت   ؛را اطاعت كنمو ست اگر توحمد مخصوص ت ب 
و عملى از براى من و از بـراى   ،نيست اگر تو را معصيت كنم

ـ     دى غير من نيست در احسان تو و مرا عـذرى نيسـت اگـر ب
 !اى كـريم  .سـت ومن رسد از جانـب ت ه چه خوبى بكنم و آن

بيامرز هر مرد مـؤمن و زن مؤمنـه را كـه در بـالد مشـرق و      
  .مغرب زمين هستند
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 ،كردگذشت كه اسم بهشت يا جهنم بود گريه ميمي
او ه نمود و از جهنم ب از خدا بهشت را درخواست مى

برد، ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ را در تمام پناه مي
   .در شب و روز خواندنمازهايش بلند مي

اى  خواند با صداى آهستهوقتى قُلْ هو اللَّه أَحد را مي
سه شد  وقتى سوره تمام مى». اللَّه احد« گفت:مي

   ».كذلك اللَّه ربنا« گفت:ميمرتبه 
خواند را مي) قُلْ يا أَيها اْلكافرُون(وقتى سوره جحد 

كرد مي تماموقتى » اْلكافرُونَ أَيهايا «گفت: در دل مي
  » أ ربى اللَّه و دينى االسالم« گفت:مي

بلى و « گفت:تين و زيتون مي يپس از خواندن سوره
  »ب انا على ذلك من الشاهدين

خواند پس از تمام وقتى ال أُْقسم ِبيومِ الْقيامةِ را مي
   »ت سبحانك اللهم بلى« گفت:شدن مي
ُقلْ ما عْند اللَّه َخيرٌ منَ «فت: گجمعه مي يدر سوره

 » ج و اللَّه َخيرُ الرَّازِقينَ ث اللَّهوِ و منَ التِّجارةِ للذين اتقوا
اْلحمد «گفت: كرد ميفاتحه را تمام مي يوقتى سوره

  » للَّه رب اْلعاَلمينَ
ش سبحِ اسم ربك اْلأَعَلى يوا يبعد از خواندن سوره

 »سبحان ربي االعلى«:  گفتمي
رسيد آهسته يا أَيها الَّذينَ آمُنوا* مي يآيهه وقتى ب
   »لبيك لبيك اللهم« گفت:مي

  پاسخ به سؤاالت 

كردند شد مردم اجتماع ميدر هر شهرى كه وارد مي
و مطالب دينى و سؤاالت مذهبى خود را از ايشان 

                                                 
   پروردگارم خداست و آئينم اسالم است أ 
   دهمآرى چنين است و من بر آن شهادت مي ب 
  ، بله! منزّهى پروردگار من ت 
  نمود.مي للذين اتقوا را بين آيه اضافه ث 
(بـراي آنـاني   آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است،  ج 

  دهندگان است. و خداوند بهترين روزىكه پرهيزگار هستند) 
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بيشتر اوقات از  ،دادها جواب ميآنه كردند بمي
طالب و پيامبر پدرش و از آباء گرام خود علي بن ابي

وقتى آن جناب  نمودها حديث نقل مياكرم براى آن
در سفر هر چه  ،را پيش مأمون آوردم از حالش پرسيد

در شب و روز و هنگام كوچ يا اقامت ديده بودم 
 برايش نقل كردم.

بهترين ضحاك اين شخص گفت صحيح است پسر ابي
 .فرد روى زمين است و از همه داناتر و عابدتر است

كسى اظهار كنى تا فضل و ه اى ب چه ديدهمبادا آن
مقام او فقط از زبان من منتشر شود از خداوند كمك 

مقامى ه خواهم در مورد تصميمى كه دارم راجع بمي
(پايان  25!خواهم بدهم و او را بلند كنماو ميه كه ب

  گزارش رجاء)

  ب معاشرتاد

 :اللَّه بن صلت از مردى بلخى نقل كرد كه گفتعبد
بودم در سفر  السالم)(عليهمن در خدمت حضرت رضا 

روزى غذا خواست و تمام غالمان خود را از  ،خراسان
عرض كردم  ؛سياه و غير سياه در سر سفره جمع كرد

جداگانه  يها سفرهخوب است براى آن ؛فدايت شوم
نه خداى ما يكى است و مادر و  :فرمود .انداختندمي

عمل ه پدرمان نيز يكى است و جزا و پاداش بستگى ب
  اشخاص دارد.

  ترور رجاء

الحسن صائغ از عموى خود نقل كرد كه گفت من ابو
در  ؛خراسان رفتمه ب السالم)(عليهدر خدمت حضرت رضا 

كه از طرف مأمون -ضحاك كشتن رجاء بن ابى يباره
اجازه  -را ببرد السالم)(عليهت حضرت رضا مأموريت داش

   :فرمود ،مرا از اين كار نهى كرد ،خواستم
يك كافر  يواسطههخواهى يك نفر مؤمن را بمي»

  26!»بكشى
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  واليتعهدي

بيعت با حضرت  ،اول ماه رمضان سال دويست و يك
ايشان صورت  يدر مورد واليتعهد السالم)(عليهرضا 
  27گرفت.
  گفت: آمد و  السالم)(عليهرضا خدمت حضرت مأمون 

مقام علم و دانش و زهد و پارسائى  !اللَّهيا ابن رسول«
تر  خالفت شايستهه از من ب تو ،دانمرا مي تو و عبادت
  امام فرمود:  »هستي.

كنم و با زهد و پارسائى خدا افتخار مي  به پرستش«
اميدوارم از شر دنيا آسوده شوم و با خوددارى و 

كارهاى حرام اميد رستگارى و ه ى نسبت بپرهيزگار
مزاياى آخرت را دارم و با تواضع در دنيا انتظار مقام 

  مأمون گفت: » بلند را در آخرت نزد خدا دارم.
را  تومن تصميم دارم خود را از خالفت خلع كنم و «
حضرت  »بيعت كنم توجاى خود برگزينم و با هب

  فرمود: 
تو داده جايز ه خدا باگر اين خالفت مال تو است و «

اى كه خداوند بر تن  نيست خود را خلع كنى و جامه
  اگر مال تو نيست  ،ديگرى بدهىه تو آراسته ب

من ه توانى چيزى كه مال خودت نيست بنمي
  مأمون گفت:  !»بدهى

حضرت  !»اى ندارى بايد قبول كنى باالخره چاره«
   :فرمود

 .»واهم كردخود آزادانه قبول نخ يارادهه هرگز من ب«
چند روز پى در پى مأمون اصرار داشت و حضرت 

  گفت:ايشان ميپذيرفت  نمى السالم)(عليهرضا 
مبادا كه من طاقت اين كار را ندارم و قادر  !مبادا«

تر  من خالفتى را نديدم كه از اين ضايع ،نيستم
   28!»شود

  در تالشي ديگر مأمون به حضرت گفت:
در  تو من جانشين برويعراق ه ب توخوب است «
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  لبخندى زده فرمود:حضرت  »خراسان باشم.
در همين  ،خراسانه نرسيده ب !نه بجان خود قسم«

از اين سرزمين نخواهم رفت  .محل مرا مسكنى است
ه ناچار از همين جا به ب .تا مرگ گريبانم را بگيرد
   مأمون گفت: »محشر وارد خواهم شد.

جاى خود را « :فرمود !»از كجا فهميدى ،فدايت شوم«
مأمون  »دانم.را ميو دانم همان طورى كه جايگاه تمي

  گفت:
بين  يفاصله« :فرمود »؟!محل من كجا خواهد بود«

روم و تو من و تو زياد است من در مشرق از دنيا مي
  29!»در مغرب

بعد از  مأيوس شد. خالفت ندناز قبوال باالخره مأمون
  گفت:  آن
پذيرى و مايل نيستى با تو  نمىحاال كه خالفت را «

ه را بپذير كه بعد از من ب اليتعهديبيعت كنم و
  حضرت فرمود: » خالفت برسى.

خدا قسم پدرم از آباء گرام خود از امير المؤمنين ه ب«
 :و آن جناب از پيامبر اكرم برايم نقل كرد كه فرموده

زهر ستم كه  يوسيلهروم بهمن قبل از تو از دنيا مي
كنند و در آسمان و زمين بر من گريه مي يمالئكه

 .»بالد غربت كنار هارون الرشيد دفن خواهم شد
  : گفتمأمون گريه كرد سپس 

را بكشد يا و اللَّه چه كسى قدرت دارد تيا ابن رسول«
» .تا وقتي من زنده امبنمايد  ه توادبى نسبت ب بى

  فرمود: حضرت 
  اگر بخواهم بگويم چه كسى قاتل من است «
  گفت: مأمون  »گويم.مي
 باز يخواهي سر از واليتعهدبا اين حرف خود مي تو«

زاهد و پارسا  توزني و كناره بگيري تا مردم بگويند 
  فرمود: امام !» هستي

خدا قسم از وقتى پروردگار مرا آفريده دروغ ه ب«
ام  دنيا زهد پيشه نكرده يواسطهام و در دنيا به نگفته
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  مأمون گفت:  !»تو چيستدانم منظور من مي
  فرمود:  »چه نظر دارم.«
  گفت: »  گويماگر امان بدهى حقيقت را مي«
   :فرمودامام !» داراى امان هستي تو«
خواهى مردم بگويند علي بن موسى الرضا زاهد و مي«

پارسا نيست دنيا از او برگشته بود ديديد چگونه 
مأمون » طمع خالفت. وليعهدى را قبول كرد به

  مگين شده گفت: خش
زنى كه مرا ناراحت مى كنى هائى ميپيوسته حرف«

خدا قسم اگر  بينى به از قدرت من خود را در امان مى
ه و گر نه ب(كه پذيرفتي) واليت عهدى را پذيرفتى 

كنم در صورتى كه نپذيرى گردنت را اجبار وادارت مي
  حضرت فرمود: » زنم.مي
دست خود ه بهكخداوند مرا نهى نموده از اين«

الكت اندازم حال كه چنين است هر ه خويشتن را به
كه كنم مشروط بر اينولى قبول مي !كار مايلى بكن

در عزل و نصب امراء و فرمانداران دخالت نداشته 
باشم و رسم و راه و روشى را كه مردم دارند تغيير 

ه مأمون ب .»از دور طرف مشورت تو باشم ،ندهم
در اين هنگام حضرت  30.دهمين مقدار راضى ش

  : و فرمود هاى خود را به آسمان بلند كرددست
مرا  ،زور و اجبار پذيرفتمه دانى كه بخدايا تو مي«

طورى كه يوسف پيامبر را مؤاخذه نفرمائى همان
دار فرمانروائى مصر  مؤاخذه نكردى وقتى عهده

  31»شد.

  جشن واليتعهدي

فرماندهان مأمون بعد از قبوالندن واليتعهدي به امام 
ها را جمع نمود و به آنلشكر و قضات و خدمتكاران 

  گفت:
اينك بايد بيعت كنيد با علي بن موسى بن  !مردم«

  جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
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ها را بر كور و كر خدا سوگند اگر اين نامه طالب بابى
 32!»يابند خدا شفا مى يو اجازه خواسته بخوانم ب

ها را آنحقوق يك سال مأمون  ،ها ناراحت شدندآن
ها شد زودتر پرداخت نمود. و اين باعث خوشحالي آن

سه نفر از  .رضايت دادند و لذا به واليتعهدي امام
مأمون ايشان را زندانى كرد  ،فرماندهان كه نپذيرفتند

 السالم)(عليه بيعت براى حضرت رضااز ديگران گاه آن
اسم ه درهم و دينار بتا تمام نقاط نوشت ه گرفت و ب

ها بنامش خطبه د و روى منبرننايشان سكه ز
   ها كرد.ند. مأمون براى برگزارى اين جشن خرجنخواب

 .لباس سبز بپوشندي مدعوين همهدستور داد  مأمون
با لباس سبز در جايگاه خود نشست حضرت نيز 

 شمشيرى بر كمر آويخته داشت واى بر سر  عمامه
. اهتزاز درآمده ها بر روى سر آن جناب بپرچمبود. 
هاى زر براى جايزه نهادند و گويندگان و شعرا  كيسه

ذكر فضل و منقبت حضرت ه بپا خاستند و شروع ب
كردند و همبستگى آن جناب با مأمون  السالم)(عليهرضا 

د و خطيب از جاى حركت كر را شرح دادند. عباسِ
در خطاب به مأمون سپس و  خطابه اي ايراد نمود

 :گفت
لَا بد للنَّاسِ منْ َشمسٍ و منْ َقمرٍ َفأَْنت َشمس و هذَا  

  ذَلك الَْقمر
چاره اي نيست كه مردم خورشيد داشته باشند و ماه. 

  33پس تو خورشيدي و اين همان ماه است!
شخصى از حاضرين كه جزء اصحاب خاص حضرت 
بود و روبروي حضرت نيز نشسته بود، خيلي ذوق زده 

نزديك كه اشاره كرد رسد. حضرت به او به نظر مي
امام آمد، حضرت آرام در نزديك آن شخص كه . دشو

  گوشش فرمود: 
اين وضع  ،اين كار مبند و خوشحال نباشه دل ب«

   34!»سدرانجام نميه عاقبت ندارد و ب
حاضرين مجلس شروع كردند به گفتن تبريك. 
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سكوت همه  .ساكت شوندكه كرد اي اشاره  حضرت
 سپس فرمود: نمودند.

  ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ سپاس خداوندى را كه «
دهد بر حكمش كسى را حقّ چه بخواهد انجام ميآن

كردن  رداعتراض نيست، و قضايش را احدى توان 
در  يشده ها و نهان داند خطاى ديدهبود، مي نخواهد

ها را، و درود خداوند بر محمد در اولين و آخرين دل
گاه آن !»اش مخلوقات و بر آل و فرزندان پاك و پاكيزه

  فرمود: 
گويم كه امير بن موسى بن جعفرم و ميعلي من «

مؤمنين (مأمون) كه خداوند در درستكارى او را يارى 
راه راست موفّق دارد، از حقوق ما را بهكند، و او 

خاندان حّقى را شناخت كه ديگران آن را نشناختند، 
و رحمى را كه ديگران قطع كرده بودند، وى وصل 

زيستند نمود، و نفوسى را كه با ترس و وحشت مي
امان داد و مطمئن ساخت، بلكه زنده گردانيد، و از 
و مردگى و يأس نجات بخشيد، و آرامش داد، 

نياز كرد، در همه اين امور  نيازمندشان را اگر بود بى
خواست، از كسى جزاى رضايت پروردگار خود را مي

خدا، و خداوند هم شاكرين  خواست مگر از عمل نمى
را جزا خواهد داد، و اجر نيكوكاران را ضايع نخواهد 

   .گذاشت
من واگذارده و خالفت و امارت را ه وى عهد خود را ب

من سپرده، پس هر كس عقد و ه برا  پس از خود
پيمانى را كه خداوند به حفظ و نگهدارى آن امر 

اى را كه خداوند محكمى آن را  فرموده بگشايد، و گره
خواسته سست كند و بشكند، حريم و قرقگاه خدا را 
ناچيز گرفته و تعدى نموده و شكسته، و محرّمات 

قّ پيشوا الهى را حالل دانسته است، زيرا بدين كار، ح
را ضايع كرده و امرش را اطاعت ننموده و به اسالم و 

كه در حرمتى كرده است، چنان آئين خداوند بى
گذشته اين كار صورت گرفت (حرمت وصايت رسول 
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ها بر آن نابكاري وصيخدا نگهداشته نشد) و شخص 
هم در دوران  و اعمال خالف صبر نمود و پس از آن

كه مبادا تفرقه ايجاد آن قدرت متعرّض آن نشد از بيم
وحدت و اّتحاد  يشود و اسالم سست گردد، و رشته

زيرا كه افكار زمان جاهليت در  گسسته شودمسلمين 
ها باقى بود و بدان نزديك و قريب العهد بودند، و مغز

 ،منافقين كامال كمين كرده و در راه يافتن فرصت
ا په ب شرنشسته بودند تا دستاويزى پيدا كرده و 

  در آخر اين آيه را تالوت نمود:.» كنند
» لَّهإِلَّا ل كْمإِنِ اْلح ال ِبكُم لُ ِبي وْفعرِي ما يما أَد و

   35»أ يُقص اْلحقَّ و هو َخيرُ الْفاصلينَ.

  مراسم بيعت

ي حضرت، مراسم بيعت نمودن آغاز شد. بعد از خطبه
كه براي واليتعهدي خواست در ضمن اينميمأمون 

امام، از مردم بيعت بگيرد، بيعت براي خود را نيز به 
عنوان خليفه محكم كند و براي فضل نيز بيعت به 

دستور داد سه كرسى عنوان وزارت بگيرد. لذا 
 وقتى هر كدام بر كرسى خود قرار گرفتند .گذاشتند

پسرش عباس بيعت  ،مأمون دستور داد اولين كس
طورى بلند كرد كه پشت كند امام دست خود را به

رو بمردم نيز و كف دست  شمقابل صورت شدست
   :. مأمون گفتاشدب
  فرمود: حضرت  !»دست خود را براى بيعت بگشا«
مردم شروع به  .»كردپيغمبر اين چنين بيعت مي«

با دست راست بر بيعت نمودند. به اين صورت كه 
گذاشتند از ر يك از اين سه نفر ميدست راست ه

  ت تا انگشت كوچك و خارج صباالى انگشت ش
                                                 

دانم سـرانجام بـا مـن و شـما چـه رفتـارى        نمى: 57انعام /  أ 
درسـتى  هدست خدا و او ب هخواهد شد، قلم قضا نيست مگر ب

كننـده و جـدا    صـل حـقّ اسـت و بهتـرين ف    يآشكار سازنده
  حقّ از باطل است. يسازنده
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شدند تا باالخره جوانى از انصار در آخر بيعت كرد مي
و دست راست خود را از انگشت كوچك تا باالى 

 السالم)(عليهها گذاشت حضرت رضا شست بر دست آن
   :گاه فرمودتبسم فرمود آن

بيعتى نمود كه آن را هر كس با ما بيعت كرد «
 !»بشكند جز اين جوان كه بيعت محكم و پايدار نمود

   :مأمون گفت
 »؟شكستن و پايدارى بيعت از كجا معلوم شد«

   :حضرت فرمود
پايدارى بيعت از باالى انگشت كوچك تا باالى «

انگشت شست است و فسخ بيعت از باالى شست تا 
مردم از شنيدن اين  »باالى انگشت كوچك است

صحبت پرداختند مأمون دستور ه جريان با يكديگر ب
 السالم)(عليهطورى كه حضرت رضا داد برگردند و آن

   :گفتندميمردم دهد بيعت كنند. دستور مي
بيعت كردن را كه از كجا لياقت امامت دارد كسى «

كه آنداند از مياين مراسم را داند كسى كه نمي
اين سخنان باعث  ».تر است شايستهداند به امامت نمي

هاي حسادت شكل گيرد اولين رگهمأمون در شد كه 
  36را مسموم نمايد. السالم)(عليهحضرت رضا تا در نهايت 

  علت واليتعهدي از نگاه مأمون

  : مردم از سپهداران و سايرينگويدميريان بن صلت 
خيلى  السالم)(عليهحضرت رضا واليتعهدي  يدر باره

هائى كه اين پيش آمد را دوست زدند آنحرف مي
  نداشتند معتقد بودند كه اين كار را فضل بن سهل 

مأمون ه پيشنهاد كرده. اين خبر ب أ -ذو الرياستين-
رسيد در دل شب از پى من فرستاد پيش او رفتم 

 گفت:

                                                 
او را بدين جهت ذو الرياستين گفتند كه هم وزيـر كشـور و    أ 

  هم وزير لشكر بود
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گويند بيعت حضرت رضا ام مردم مي شنيده !ريان«
  گفتم: » از تدبير فضل بن سهل بوده. السالم)(عليه
   :گفت» مردم اين عقيده را دارند.«
ه ت دارد بأكسى جر !مگر چنين چيزى امكان دارد«

ها مسلط شده و لشكرى و اى كه بر كار خليفه
كشورى در تحت فرمان او هستند پيشنهاد كند كه 

آيا عقل  !ديگرى تسليم نماه ها كن و بخالفت را ر
   :گفتم »؟!كندباور مي

تى أالمؤمنين كسى چنين جرميرخدا قسم يا اه نه ب«
  گفت: مأمون  »كند.نمي
گويند نيست ولى من علت آن طور كه ميخدا آنه ب«

نامه (امين) گويم. وقتى برادرم محمد را برايت مي
نوشت كه پيش او بروم و من امتناع كردم عيسى بن 

و دستور داد مرا  قرار دادامير لشكر عنوان بهماهان را 
دست بسته با غل جامعه پيش او ببرد اين خبر را 

رَثشنيدم. در همان موقع هجانب ه ن را بمة بن اعي
كرمان و سيستان فرستاده بودم كارى از پيش نبرده 

صاحب سرير نيز قيام كرد و بر استان  ،بود و فرار كرد
خراسان پيروز شد تمام اين وقايع در يك هفته اتفاق 

 اد.افت
در اين موقع ديگر من نيروى مدافعه نه از نظر مالى و 

آشكارا سستى و ضعف در  ،نه از لحاظ سپاه داشتم
ديدم تصميم گرفتم پيش فرماندهان و سپاهيان مي

فرمانرواى كابل «با خود گفتم:  ؛پادشاه كابل بروم
و او  او پول خواهد داد ه محمد ب ،مردى كافر است

راهى بهتر از اين نيافتم كه از  !»نمايدتسليم ميمرا 
او ه گناهان خود توبه كنم و از خدا كمك بخواهم و ب

اشاره  ،دستور دادم اين خانه را جاروب كنند .پناه برم
سفيد پوشيدم  يكردم و دو جامه غسل ،اطاقى كرده ب

هر چه قرآن از حفظ بودم  ،و چهار ركعت نماز خواندم
از خدا پناه و ه دعا كرد ،در آن چهار ركعت خواندم

خواستم با او عهد كردم با نيت پاك كه اگر حكومت 
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من رسيد و از دست ستم محمد برادرم آسوده ه ب
شدم و مشكالت من حل شد خالفت را به محلى كه 

ه قرار داده برگردانم. دلم آرام شد طاهر را ب خداوند
جانب علي بن عيسى بن ماهان فرستادم و آن وقايع 

بر او پيروز  ،ثمه را برگرداندم پيش رافعاتفاق افتاد هر
صاحب سرير پيغام دادم و با او ه ب .شد و او را كشت

او نيز صلح كردم و مقدارى پول در اختيارش گذاشتم 
گرفت تا باالخره محمد برگشتپيوسته كار من باال مي

من سپرد و ه كشته شد و خداوند خالفت را ب(امين) 
چه خواسته اوند آنوقتى خد .ها مسلط شدمبر كار

كسى  ،عهد خود وفا كنمه بودم داد من نيز خواستم ب
او ه خالفت نيافتم براي تر از حضرت رضا ب شايسته

همان وضع كه ه پيشنهاد كردم ولى نپذيرفت مگر ب
» ايشان.واليتعهدي خود خبر دارى. اين بود علت 

   :گفتم
  گفت:  !»المؤمنين توفيق دهداميره خدا ب«
(مقامات فردا برو ميان مردم و سرهنگان  !ريان«

المؤمنين ها از فضائل اميربنشين و براى آنلشگري) 
  گفتم: !» طالب نقل كنعلي بن ابى

فضيلت ايشان ياد ندارم جز  يمن حديثى در باره«
  گفت:  .»اي چه خودت نقل كردهآن
كنم كه در اين راه نفر را پيدا نمي يك !سبحان اللَّه«
دلم مى خواست اطرافيان من از  .كند من كمكه ب

  گفتم: » بودند.اهالى قم مي
ام نقل  شنيده تومن هر چه از خود  !المؤمنينيا امير«
 گفت: »كنممي
از قول من نقل كن هر چه از من  ،بسيار خوب«

   .»اى شنيده
  گفتم:  و فردا صبح ميان سرهنگان نشستم

خويش از المؤمنين از پدر خود از آباء گرام امير«
منْ ُكْنت مواله  « پيامبر اكرم نقل كرد كه فرمود:

المؤمنين از پدر خود از آباء گرام امير ». هَفعلي موال
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علي منِّي « خويش نقل كرد كه پيغمبر اكرم فرمود:
وسنْ مونَ مارنْزِلَةِ هها را با هم مخلوط  حديث. »يِبم

حديث خيبر و  ظ نبودم.طور كه بايد حفكردم آنمي
 ها نقل كردم.از اين قبيل احاديث مشهور را براى آن

  زاعى گفت: عبد اللَّه بن مالك ُخ
مأمون  .»خدا علي را رحمت كند مردى صالح بود«

او ه شنود بچه ميغالمى را مأمور كرده بود كه آن
 گزارش دهد. ريان گفت:

مأمون از پى من فرستاد پيش او رفتم همين كه «
  حديث نقل   من افتاد گفت چه خوبه چشمش ب

  بعد گفت:  !»اى كنى و حفظ كردهمي
اگر  ؛عبد اللَّه بن مالك ،شنيدم چه گفت آن يهودى«

ذات پاكش او را خواهم ه خدا بخواهد قسم ب
   37!» كشت
**  
مأمون در پاسخ به يكي از عباسيان كه مأمون را به  

مورد توبيخ  السالم)(عليهخاطر وليعهد نمودن امام رضا 
  قرار داده بود گفت: 

اى كه از ما داشت مردم را  با فاصله(يعني امام) اين «
او را وليعهد خود كردم  ،كردجانب خود دعوت ميه ب

خالفت ه طرف من دعوت كند و اعتراف بتا مردم را به
او  يدر ضمن كسانى كه فريفته .و زمامدارى ما بكند

ها معتقد چه آناز آنير غاند متوجه شوند كه  شده
ه اند نيست و خالفت حق ما است، ترسيدم اگر ب بوده

وجود همان حال او را واگذارم شكافى بر ضرر ما به
آن نباشد و وقتى متوجه از آورد كه امكان جلوگيرى 

اكنون كه او را  .كه قدرت دفاع نداشته باشيم ،شويم
موردش ايم و اشتباهى كه در  اين مقام رساندهه ب

خطر ه خود را ب ،ايم و با اين بزرگ كردن او نموده
احترامى كنيم بايد  او بىه صحيح نيست ب ،ايم انداخته

كم كم از قدر مقامش بكاهيم تا مردم چنين بفهمند 
اى  كه او لياقت اين مقام را ندارد سپس چاره
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آن » طور كلى خطر او را رفع نمايد.ه بيانديشيم كه ب
   :گفتعباسي مرد 
من او و يارانش  .من واگذاره مجادله و جواب او را ب«

اگر از  ،آورم ين مىيرا پا ارزششكنم و را مغلوب مي
ه و ب سر جايش مي نشاندم ترسيدم او راشما نمي
» اين مقام نيست. يفهماندم كه شايستهمردم مي

   :مأمون گفت
مرد  !»تر نيستاز اين كار چيزى در نظرم محبوب«

   :گفتعباسي 
از فرماندهان و  ،پس در اين صورت بزرگان كشور«

  قاضيان و دانشمندان را جمع كن تا من در مقابل 
او ه اى كه ب ها نقص او را ثابت كنم و از مرتبهآن
خواهند كرد كه ها خيال آنو  ،اى پائين بياورم داده

مأمون پذيرفت و مجلسي بزرگ » اى. كار خوبى كرده
تعظيم بيشتر امام و تشكيل داد. اين جلسه سبب 

  38شرمساري مأمون گرديد.
**  

مأمون (روزي)  تعريف نمود كه: السالم)(عليهحضرت رضا 
   :من گفته ب
الحسن خوب است يك نفر را معرفى كنى از يا ابا«

ها اعتماد دارى تا فرماندار فالن شهر آنه كسانى كه ب
   :من گفتم !»جا درهم پاشيدهكنم كه وضع آن

 وشرط تبه هم  من ،شرايط من وفا كنىه اگر تو ب«
شرط ه مگر من واليتعهدى را نپذيرفتم ب ؛كنموفا مي
كه امر و نهى نكنم و عزل و نصب ننمايم و كسى اين

را فرماندار و كسى را بركنار ننمايم تا باالخره خداوند 
خدا قسم خالفت ه مرا قبل از تو از اين دنيا ببرد. ب
 به ام. آن وعده ندادهه چيزى است كه هرگز خود را ب

خود  االغسوار بر  ،خدا سوگند وقتى در مدينه بودم
 .كردمشدم و ميان كوچه و بازار رفت و آمد ميمي

اهالى مدينه و ديگران حاجات و نيازهاى خود را از 
   .نمودمبرآورده ميو من كردند من درخواست مي
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ر هاى مرا د ها مثل عمو و خويشاوند من بودند نامهآن
كردند هاى مرا رد نميپذيرفتند و سفارش ها مىشهر

من عنايت فرموده بود ه كه خداوند ب  تو بر نعمتى
   :مأمون گفت !»اضافه نكردى

  39»كنم.قبول دارم شرط شما را وفا مي«

  واليتعهدي از نگاه امام

 السالم)(عليهدر خدمت حضرت رضا كند: راوي نقل مي
مردى از  .آن موقعى كه وليعهد مأمون بود ،بودم

را در لباسش پنهان نموده خوارج كه كاردى مسموم 
   :دوستان خود گفته ب بود،
روم پيش اين كسى كه مدعى است پسر مي«

پيغمبرم و ولى عهد مأمون شده ببينم چه دليلى 
اى داشت  كننده اگر دليل قانع براى اين كار خود دارد.

نه مردم را از دستش آسوده كنم و گر قبول مي
ه ب كه چيزي بپرسد، امامقبل از اينوارد شد. » نمايم.

   :او فرمود
كه يك شرط دهم مشروط بر اين جواب سؤالت را مى«

   :گفت» را بپذيرى.
   :فرمود »؟چه شرط«
كه اگر جواب سؤالت را دادم و قانع شرط اينه ب«

 اى بشكنى و شدى كاردى كه در آستين پنهان كرده
مرد خارجى مذهب متحير ماند و كارد  !»دور بيندازى

   :گاه پرسيدآن اش را شكست. را خارج نموده دسته
  كه چرا واليتعهدى اين ستمگر را پذيرفتى با اين«
چه بر تو را  ،دانى؟ و تو پسر پيامبرىها را كافر ميآن

   :فرمود »؟ اين كار واداشت
ا عزيز مصر و ها در نظر تو كافرند يبگو ببينم اين«

خدا قائل   وحدانيته ها بمگر اين ؟اطرافيانش
شناختند و نه ها نه خدا را ميكه آنبا اين ؟نيستند

و بود مبر اپيكه  ،يوسف پسر يعقوب ،موحد بودند
عزيز مصر كه كافر بود گفت: ه ب ،پدرش نيز پيامبر بود
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مرا وزير دارائى خود قرار ده كه مردى وارد و امين «
كرد. من ها نشست و برخاست ميو با فرعون أ .»هستم

زور ه اين كار مجبور كرد و به از اوالد پيامبرم مرا ب
پسندى و از من خوشت  مرا وادار كرد چرا كار مرا نمى

   :گفتمرد خارجي مذهب  »؟!آيد نمى
دهم كه تو پسر ايرادى بر شما نيست من گواهى مي«

  !»گوئىپيامبرى و راست مي
**  

 السالم)(عليهحضرت رضا ه ب مي گويد:محمد بن عرفه 
   :عرض كردم

  فرمود:  »؟چه موجب شد كه اين كار را پذيرفتى«
 االمؤمنين را وادار نمود كه در شورچه جدم اميرآن«

اي است كه منظور شوراي شش نفره 40»وارد شود.
ي بعدي را از عمر بن خطاب تعيين نمود تا خليفه

نمايند و عبد اهللا فرزندش را هم  ميان خود انتخاب
مسئول اين گروه قرار داد و به او سفارش نمود كه اگر 

ها را گردن ي بعدي سرباز زدند آناز تعيين خليفه
  بزن! 

   

                                                 
  . َخزائنِ الْأَرضِ إِنِّي حفيظٌ عليم  اجعلْني على: 55يوسف /  أ 
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  ي شهادتتوطئه

احمد بن علي انصارى گفت از ابا صلت هروى 
   :پرسيدم

كشتن حضرت رضا شد با ه چطور مأمون راضى ب«
وليعهد او را او داشت و ه ب  محبتى كه اين احترام و

   :گفتاباصلت  »خويش قرار داد.
ورزيد داشت و با او محبت ميمأمون او را گرامى مي«

دانست او را وليعهد چون مقام و موقعيتش را مي
دنيا ه خويش قرار داد تا مردم ببينند كه عالقمند ب

ها كاسته شود ولى تمام است و از مقامش در نزد آن
ايشان ه ها بيشتر موجب عالقه و ارادت مردم بن كاراي

همين جهت دانشمندان و متكلمين را از ه شد بمي
اطراف جمع كرد شايد بتوانند در مناظره بر او پيروز 

تا موجب پائين  ،شوند و مقامش نزد علماء كم شود
  آمدن مقام او در نزد عموم شود.

مجوس، ستاره هر كدام از دانشمندان يهود، نصرانى، 
شتيان و منكرين خدا و طبيعى مذهبان تپرستان و زر

و دانشمندان اسالم از مخالفين شيعه كه با آن جناب 
شدند و دليل آن كردند مغلوب ميبحث و مناظره مي

خدا اين ه گفتند بمردم مي ؛پذيرفتند جناب را نمى
ها خالفت است نه مأمون. جاسوس يشخص شايسته
شد و بر رساندند ناراحت مياو مي هاين سخنان را ب
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 برد. آن جناب رشك مى
نيز در مورد حق گوئى از مأمون  السالم)(عليهحضرت رضا 

داد كه او ميه هائى بباكى نداشت بيشتر اوقات جواب
او را  يشد و كينهآمد و خشمگين مي خوشش نمى
 يكرد وقتى از مبارزهگرفت ولى اظهار نميدر دل مي
  41»عاجز شد او را مسموم كرد. با آن جناب

**  
 السالم)(عليهشد مأمون از حضرت رضا روز عيد قربان 

خواست كه سوار شود و در مجلس عيد حاضر گردد و 
خطبه بخواند تا دل مردم مطمئن شود و مقام آن 

اين دولت مبارك  يواسطهو به جناب را دريابند
 السالم)(عليهخوشحال شوند. در جواب حضرت رضا 

   :فرمود
مأمون پيغام  !»دانى ما با هم چه قرار داريمتو مي«
   :داد
خواهم با اين كار موضوع وليعهدى پيش من مي«

سپاهيان و فرماندهان و سربازان ثابت شود و مطمئن 
باالخره در اين باره چند  .»خوشحال شوندو گرديده 

مرتبه پيغام فرستاد. وقتى خيلى اصرار كرد حضرت 
   :فرمود سالم)ال(عليهرضا 
در  ؛اگر مرا معاف دارى بهتر است !المؤمنينيا امير«

طورى كه پيغمبر و صورتى كه معذورم ندارى همان
مأمون  !»شد خارج خواهم شدعلي مرتضى خارج مي

   :گفت
فرماندهان و ه مأمون ب !»هر طور مايلى خارج شو«

حضرت رضا  يمردم دستور داد كه صبح زود در خانه
  مردم سر راه حضرت رضا  .جمع شوند السالم)(عليه

ها حتى روى  نشستند از زن و مرد و بچه السالم)(عليه
 ها رفتند. سرلشكران نيز درب خانه ايستادند. پشت بام

غسل  السالم)(عليهخورشيد كه طلوع كرد حضرت رضا 
سر بست و ه ب ،پنبهجنس اى سفيد از  كرد و عمامه

يك سر آن را روى سينه انداخت و يك سرش را بين 
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غالمان خود دستور ه بعد ب ،كمر زده دو شانه، دامن ب
دست گرفت و خارج داد كه مثل من بكنيد عصائى به

شد ما جلوى آن جناب بوديم پاهايش برهنه بود كه 
 شلوار خود را تا نصف ساق پا باال زده بود.

و ما در مقابلش  همين كه از جاى حركت كرد
طرف آسمان بلند كرده چهار ايستاده بوديم صورت به

  مرتبه گفت: 
نظر ما آمد كه در و ديوار و  چنين به »اللَّه اكبر«

صدا شدند سپاهيان و سپهداران بر در آسمان با او هم
خود را در لباس زمين آراسته و غرق در سالح  ،خانه

ه ما از منزل به زيباترين صورت آماده بودند همين ك
خارج شديم پاى برهنه با دامن و شلوار باال زده. 

 بر در خانه ايستاده فرمود: السالم)(عليهحضرت رضا 
اكبر على اللَّه ،اكبر على ما هدانااللَّه ،اكبراللَّه ،اكبراللَّه«

 ».االنعام و الحمد للَّه على ما ابالنا ما رزقنا من بهيمة
ما نيز با صداى بلند  ،د كردها بلناين تكبيره صدا ب

سه  ،لرزه آمده هم آهنگ شديم. مرو از گريه و ناله ب
ها از اسب  مرتبه اين تكبير را گفت تمام فرماندهان

وقتى  .هاى خويش را از پا درآوردند زير آمده چكمهبه
افتاد مرو يك  السالم)(عليهحضرت رضا ه چشمشان ب

گريه و ناله توانستند از پارچه گريه شد مردم نمي
در هر ده قدم  السالم)(عليهحضرت رضا  خوددارى كنند.

كه در و گفت مثل اينايستاد و چهار تكبير ميمي
 به مأمونصدا هستند اين خبر ديوار و آسمان با او هم

   :او گفته ذو الرياستين ب ،فضل بن سهل .رسيد
اين وضع تا مصلى برود مردم ه اگر حضرت رضا ب«

ست كه تقاضا كنى ا شوند صالح اينمياو  يفريفته
مأمون كسى را فرستاد و تقاضا كرد كه  .»برگردد

هاى خود را كفش السالم)(عليهبرگردد حضرت رضا 
  42 پوشيد و برگشت.

**  
 السالم)(عليهخدمت حضرت رضا  :محمد بن سنان گفت



 67/ السالم) هي(علزندگاني امام رضا 

مأمون ايشان را طرف راست خود  .بودم در خراسان
روز دوشنبه و پنجشنبه براى نشاند موقعى كه در مي

نشست. خبر  هاى مردم مىدرخواسته رسيدگى ب
دستور  ؛دزدى كرده ،مأمون كه مردى صوفيه دادند ب

او افتاد ديد ه داد او را بياورند همين كه چشمش ب
 يآيد و در پيشانى اثر سجده نظر مى همردى پارسا ب
   :زياد دارد. گفت

ى چنين زشت از اين ظاهر پسنديده كه كاره واى ب«
اى با اين ظاهرى كه نشان  دزدى كرده !او سر زند

   :گفتصوفي  »؟عبادت و پارسائى است
اى نداشتم  ام چاره من اين كار را از مجبورى كرده«

» چون تو حق مرا از خمس و غنيمت نپرداختى.
  مأمون گفت: 

صوفي  »؟تو چه حقى در خمس و غنيمت دارى«
   :گفت
خداوند خمس را شش قسمت نموده و فرموده است: «
»نْ َشيم تُمموا أَنَّما َغنَلماع و  و هسُخم لَّهَفأَنَّ ل ء

و اْلمساكينِ و ابنِ   و اْليتامى  للرَّسولِ و لذي الْقُرْبى
بدنا يوم ع  السِبيلِ إِنْ ُكْنتُم آمْنُتم بِاللَّه و ما أَنْزَْلنا على

غنيمت را نيز شش » أ الْفُرْقانِ يوم اْلتََقى اْلجمعانِ
  رسوله منْ أَهلِ الُْقرى  ما أَفاء اللَّه على« :قسمت كرده

و اْلمساكينِ و   و اْليتامى  َفللَّه و للرَّسولِ و لذي الْقُرْبى
 »ب ةً بينَ اْلأَْغنياء مْنُكمابنِ السِبيلِ َكي ال يُكونَ دوَل

                                                 
بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمـس  : 41انفال /  أ 
ن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربـى و يتيمـان و   آ

  مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) اسـت، اگـر بـه خـدا و     
خــود در روز جــدايى حــق از باطــل، روز  يچــه بــر بنــدهآن

روز جنـگ بـدر) نـازل    ، ايمان درگيرى دو گروه (باايمان و بى
  تواناست! ايد و خداوند بر هر چيزى كرديم، ايمان آورده

ها به رسولش چه را خداوند از اهل اين آباديآن: 7حشر /  ب 
بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشـاوندان او، و يتيمـان و   
مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين امـوال عظـيم) در   

  ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد!
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   صوفي ادامه داد:
السبيل هستم و كه ابنچون حق مرا ندادى با اين«
چاره و درمانده كه راهى براى زندگى ندارم و در بي

مأمون » قرآن واردم.ه ضمن از كسانى هستم كه ب
  گفت: 

يكى از حدود خدا  ،كنىها كه نقل ميبا اين داستان «
ى را تعطيل كنم و حكم خدا را از بين در مورد دزد

  صوفي گفت:  »ببرم ؟
و حد بر خويش  ،بعد ديگرى را  اول خود را پاك كن«

حضرت ه مأمون رو ب !»جارى كن سپس بر ديگرى
   :نموده گفت السالم)(عليهرضا 
   :فرمودحضرت  »؟ييفرماشما چه مي«
اى منهم دزدى  گويد تو هم دزدى كردهاو مي«

ه سپس ب .مأمون خيلى خشمگين شد »ام. كرده
  گفت: كرد و صوفي 

  صوفي گفت:  »كنمخدا دست و پايت را قطع ميه ب«
!» منى يكنى با اينكه بندهدست و پاى مرا قطع مي«

   :مأمون گفت
   :گفتصوفي  »؟ى تو شدم از كجا من بنده !واى بر تو«
را از بيت المال مسلمانان  كه مادرتجهت اينبه«

تمام مسلمانان شرق و غربى تا  يتو بنده اند خريده
از آن گذشته  !ام من كه آزاد نكرده ،آزادت كنند

برى و حق اوالد پيامبر را خمس را خودت فرو مي
دليل  دهى.حق من و امثال مرا نيز نمي ،دهىنمي

تواند ناپاكى را پاك كند بايد كه ناپاك نميديگر اين
گردن ه كه ب ناپاك را شخص پاك، پاكيزه كند كسى

تواند حد بر ديگرى جارى كند خودش حد باشد نمي
اى  كه ابتدا از خود شروع نمايد نشنيدهمگر اين

أَ َتأْمرُونَ النَّاس بِاْلِبرِّ و «فرمايد: خداوند عزيز مي
 أ »َتْنسونَ أَْنُفسُكم و أَْنُتم َتْتُلونَ اْلكتاب أَ َفال َتعقُلونَ

                                                 
ـ  : 44بقره /  أ  ه پيـامبرى كـه   آيا مردم را به نيكى (و ايمـان ب

كنيد، اما خودتان  صفات او آشكارا در تورات آمده) دعوت مى
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   :گفت ،كرده السالم)(عليهب حضرت رضا جانه مأمون رو ب
   :فرمود »؟دانىچه صالح مي اين مرد يدر باره «
»د مصطفى ميه عزيز ب خداوندفرمايد: محم» لَّهَفل

اين همان دليل است كه نادان با » أ اْلحجةُ اْلبالَغةُ
يابد دنيا و علم خود ميه فهمد و دانا نيز بنادانى مي
» استوار است اين مرد دليل آورد.دليل آخرت به

مأمون دستور داد صوفي را آزاد كنند و از روبرو شدن 
با مردم خود را كنار كشيد در فكر اين شد كه كار 

را تمام كند باالخره ايشان را  السالم)(عليهحضرت رضا 
مسموم كرد و كشت. فضل بن سهل و گروهى از 

  43.كشته بوداو شيعيان را نيز 
**  

ن گفت خدمت آقا و مواليم علي بن اعي هرثمة بن
مأمون رسيدم ميان غالمان  يموسى الرضا در خانه
مى بيح ديَلنام صه شخصى بود ب ،مورد اعتماد مأمون

در اين  .بود السالم)(عليهواقع ارادتمند حضرت رضا كه به
من ه شود تا چشمش ب موقع ديدم صبيح خارج مى

  افتاد گفت: 
من مورد اعتماد و اطمينان  دانىهرثمه مگر نمي«

  گفتم:  »مأمون هستم در اسرارش.
  گفت:  !»چرا«
مرا مأمون با سى نفر غالم از كسانى كه مورد «

در  ،ثلث اول شب وارد شدم احضار كرد.اعتمادش بود 
تاالرى روشن نشسته بود كه از زيادى شمع مثل روز 

او شمشيرهائى زهرآلود و برهنه قرار  يجلو ،بود
 ،نفريك ؛جا نبودهيچ كس غير از ما در آن داشت.
  گفت:  ،نفر ما را خواست و عهد و پيمان گرفتيك
شما دستور دادم انجام ه پيمان ببنديد كه هر چه ب«

  همه قسم ياد كرديم. گفت:  .»دهيد و مخالفت نكنيد
                                                                    

كـه شـما كتـاب (آسـمانى) را     نماييـد بـا ايـن    را فراموش مى
  انديشيد؟! خوانيد! آيا نمى مى
  خدا را دليل رسائى است.: 149انعام /  أ 
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 يخانهه هر كدام يك شمشير را برداريد برويد ب«
علي بن موسى الرضا اگر ديديد ايستاده يا نشسته يا 
خواب است با او هيچ صحبت نكنيد شمشيرهاى خود 

و خون و گوشت و پوست و فرود آوريد را به پيكرش 
بعد فرش  ،موى او را با مغز استخوانش مخلوط كنيد

اطاقش را برگردانيد و دم شمشيرهاى خود را با آن 
  ريت پيش من پس از انجام مأمو .كنيدپاك 
در مقابل اين كار و كتمان آن براى هر و گرديد برمي
ده كيسه درهم و ده باغ عالى و تا زنده  ،شما از كدام

ها را ما شمشير» دهم.هاى كافى مي باشم بهره
شديم  السالم)(عليهبرداشتيم و وارد اطاق حضرت رضا 

دهد و ديديم در بستر است و دست خود را تكان مي
غالمان با  ،فهميديمگويد كه ما نميچيزى مي

ها حمله كردند ولى من شمشير نكشيدم شمشير
گويا اطالع داشت كه ما براى  ،كردمايستاده تماشا مي

يم در زير لباسهاى خود چيزى پوشيده يآ كشتنش مى
نبود. فرش را درهم  سازبود كه شمشير در آن كار

 ؟پيچيدند و پيش مأمون رفتند پرسيد چه كرديد
  فتند: گ
  گفت:  »چه دستور دادى انجام داديمآن«
نزديك صبح مأمون  !»يديكسى چيزى بگوه مبادا ب«
مجلس خود نشست با سر برهنه و گريبان چاك ه ب

داد بعد حركت كرد با دار نشان مي زده خود را تعزيه
 را ببيند من السالم)(عليهپاى برهنه رفت تا حضرت رضا 

بودم وارد اطاق كه شد هم با او (هرثمة بن اعين) 
   :صداى حرف شنيد لرزه بر اندامش افتاد پرسيد

   :گفتم »كيست نزد او؟«
   :گفت !»دانمنمي«
سرعت رفتم ديدم مواليم همن ب !»زود برو ببين«

  گفتم:  !نشسته در محراب مشغول نماز و تسبيح است
نفر در محراب مشغول نماز و المؤمنين يكيا امير«

  لرزه افتاد گفت: مأمون سخت به .»تسبيح خدا است



 71/ السالم) هي(علزندگاني امام رضا 

بعد از ميان  !»مرا فريب داديد خدا لعنت كند شما را«
  گفت:  ،من كردهه ها رو بآن
  شناسى برو ببين كيست نماز صبيح تو او را مي«
مأمون برگشت همين كه  .وارد شدممن » خواند.مي
  فرمود:  ،درب خانه رسيدم صداى امام بلند شده ب
  م: كرد عرض !»صبيح«
زمين ه ببعد (پايم لغزيد) با صورت  !»آقاى من هبل«

 فرمود:حضرت  .خوردم
يرِيدونَ ليطْفؤُا «را رحمت كند و خدا ت !حركت كن«

» أ ُنور اللَّه ِبأَْفواههِم و اللَّه متم ُنورِه و َلو كَرِه اْلكافرُونَ
 ،برگشتم پيش مأمون ديدم صورتش چون شب تار

  سياه شده گفت: 
  گفتم:  »؟خبرصبيح چه «
خدا قسم در ميان خانه نشسته ه المؤمنين بيا امير«

در  .»من اين سخنان را گفته مرا صدا زد و ب !است
اين موقع گريبان خود را بست و دستور داد 

  لباسهايش را بياورند. گفت: 
 هوش آمد.ه ولى ب .»هوش شده بوديد بييبگو«

جا آوردم و سپاس خدا را به من شكر :هرثمه گفت
رسيدم همين كه  السالم)(عليهبعد خدمت حضرت رضا 

  مرا ديد فرمود: 
ديگرى ه ب  تو گفته چه صبيح بهرثمه مبادا آن«
  هاى دانى خداوند دلى مگر كسانى را كه مييبگو
 »است. نور واليت و محبت ما روشن كردهه ها را بآن

   :عرض كردم
  سپس فرمود:  !»بسيار خوب«
ها در ما اثر آن يخدا قسم مكر و حيلهه هرثمه ب«

  44.»وقعش برسدمندارد تا 
**  

                                                 
خواهند نور خدا را با دهان خود خـاموش   آنان مى: 8صف /  أ 

كنـد هـر چنـد كـافران      ر خود را كامل مىسازند ولى خدا نو
  خوش نداشته باشند!
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پيوسته مأمون را پند و اندرز  السالم)(عليهحضرت رضا 
  يافت او را از خدا داد هر وقت فرصتى ميمي
  ترسانيد و او را بر كارهاى ناپسندش سرزنش مي
ولى در باطن كرد كرد مأمون در ظاهر قبول ميمي

يك روز حضرت رضا  .آمد ناراحت بود و خوشش نمى
گيرد ديد مأمون براى نماز وضو مي ،وارد شد السالم)(عليه

ريزد. فرمود هيچ و غالمش آب بر روى دستش مي
كس را شريك در عبادت پروردگار خود مكن. مأمون 

وضو را خودش  يرفتن داد و بقيه يغالم اجازهبه 
بيشتر موجب خشم و ناراحتى او  گرفت اين جريان

  شد.
بر فضل بن سهل و حسن  السالم)(عليهحضرت رضا 

گرفت و اعمال و رفتار  برادرش پيش مأمون خورده مى
كرد و او را از گوش ها را گوشزد مأمون ميناپسند آن

داشت. اين مطلب را حرف ايشان بر حذر ميه دادن ب
ته پيش مأمون اين دو برادر پيوس ،ها فهميده بودندآن

كردند و او را  ى مىيبدگو السالم)(عليهاز حضرت رضا 
كردند و از عاقبت اين ايشان بدبين ميه نسبت ب
داشتند باالخره نظر مأمون را داشتن برحذر ميبزرگ
 حضرت تغيير دادند.ه نسبت ب

از آن  ،با مأمون غذا خورد السالم)(عليهروزى حضرت رضا 
محمد  .غذا بيمار شد مأمون نيز خود را به بيمارى زد

بن علي بن حمزه از منصور بن بشير و او از برادر خود 
  عبد اللَّه بن بشير نقل كرد كه گفت: 

بگذارم بلند  هايم رانمن دستور داد ناخه مأمون ب
هيچ كس اين جريان را نگويم من اين كار ه شود و ب
يك چيزى كه شبيه تمر و ست بعد مرا خوا ،را كردم

   :من داد گفته هندى بود ب
دستورش را اجرا  !»هر دو دست خود بماله اين را ب«

جا گذاشت مرا همانو بعد از جاى حركت كرد  ،كردم
   :رفت. پرسيد السالم)(عليهو خودش پيش حضرت رضا 

   :فرمود »؟حال شما چطور است«
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   :مأمون گفت »اميد است خوب شوم.«
  و بعد پرسيد:  »امروز حالم خوب است هم من«
 »؟آمده شماها كسى براى عيادت  امروز از طبيب«

  فرمود:حضرت 
 ،مأمون خشمگين شده غالمان خود را صدا زد!» نه«

   :ايشان گفته بعد ب
مأمون در  !»آب انار ميل كنيد كه خيلى خوب است«

   :گفتو اين موقع مرا خواست 
امر كرد با دستم آب  ؛مآوردمن هم  !»برو انار بياور«

دست همان آب انار را به ،آن را بگيرم اين كار را كردم
داد كه موجب درگذشت  السالم)(عليهحضرت رضا ه خود ب

   45.آن جناب شد
مأمون كه از نزد حضرت بيرون آمد، اباصلت داخل 

  شد. تا چشم امام به او افتاد فرمود: 
حمد و ه ب شروعو بعد  !»چه خواستند انجام دادندآن«

نمود. دور روز از آن حادثه گذشت. امام ستايش خدا 
 ،مأمون براى عيادت حضرت آمددر حال احتضار بود. 

   :گفت و گريه كرده
بسيار گران است برادر بر من كه اين حال شما را «

آرزوى زنده بودن شما را داشتم از همه  ،مشاهده كنم
ا را كنند من شمست كه مردم گمان ميا تر اينسخت

 .»ام كه چنين كارى را نكردهام با اين مسموم كرده
  46.دنيا رفتمأمون كه خارج شد امام از 
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  چهل حكمت

   السالم)هي(علزيارت امام حسين  - 1
منْ زار قَبرَ اْلحسينِ بَِشطِّ الُْفرات، كانَ كَمنْ زار اهللاَ  

.هرْشقَ ع47 َفو 
را كنار شطّ  )السالمعليه(كه قبر امام حسين كسي 
زيارت كند همانند كسي است كه  )در كربال(فرات 

 .استخداوند متعال را بر فراز عرش زيارت كرده 
   السالم)هي(علزيارت امام رضا  -2
: أبلغْ شيعتي: إنَّ زِيارتي السالم)(عليهكََتب االمام الرّضا  

 لَّ أْلفج زَّ واهللاِ عنْدلُ عدألَتع ة، فَُقْلتجَفر حعبي ج
أْلف  ف: إي واهللاُ، و أْلقالَ؟! حجة : أْلفالسالم)(عليه

.قِّهعارِفاً ِبح هنْ زارمة، لج48ح  
اي به يكي از دوستان در نامه السالم)(عليهامام رضا 

  : ندنوشت
نزد خداوند بگو: ثواب زيارت من شيعيانم به 

از امام . راوي كند با هزار حجعزّوجلّ برابري مي
  كند: سؤال مي السالم)(عليهجواد 
  باشد؟! فرمود: براي ثواب زيارت پدرت مي جهزار ح

 نسبت به، هر كه پدرم را با معرفت هبلبه خدا قسم 
 )يعني يك ميليون(حّقش زيارت نمايد، هزار هزار 
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 .خواهد بودثواب زيارتش  جح
  سؤال و نماز - 3
فَإنْ صحت َله  ،يحاسب اْلعبد علَيه الصالةُأولُ ما  

 49 الصالةُ صح ماسواها، و إنْ ردت رد ماسواها.
اولين عملي كه از انسان مورد محاسبه و بررسي 

چه صحيح و مقبول گيرد نماز است، چنانقرار مي
گردد اعمال نيز قبول مي يواقع شود، بقيه

مردود خواهد  ته نشد ساير اعمال او نيزاگرپذيرفو
 شد.
  شرط قبول نماز -4
 50 الصالةُ ُقرْبانُ ُكلِّ تَقي. 

هر شخص باتقوا به خداوند  ينماز، نزديك كننده
 است.

  نماز و كودك - 5
 51 يؤْخَذُ اْلُغالم بِالصالةِ و هو ابنُ سبعِ سنينَ. 

نماز نسبت به در سن هفت سالگي بايد پسران 
 شوند. مؤاخذه

  ادب وضو - 6
َفرَض اهللاُ عَلي النِّساء في اْلوُضوء أنْ تَبدء الْمرَْئةُ  

 52 بِباطنِ ذراعها و الرَّجلُ بِظاهرِ الذِّراعِ.
كه از  اين گونه قرار دادهبر زنان را خداوند وضو 

جلوي آرنج دست، آب بريزند و مردان از پشت 
 آرنج.
  اسالميعلوم  -7
رحم اهللاُ عبداً أحيي أمرَنا، قيلَ: كَيف يحيي  

 53 يَتعلَّم عُلومنا ويعلِّمها النّاس. :قالَ أمرَكُم؟
مر ما را زنده نمايد، ارحمت خدا بر كسي باد كه 

؟ حضرت امر شما را زنده بدارد سؤال شد: چگونه
 بياموزد. مردمپاسخ داد: علوم ما را فرا گيرد و به 

  امر به معروف -8
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 نَْكرِ، اَونِ الْمنَّ عَلتَْنهو ،رُوفعرُنَّ بِالْمَلنَّ لََتأمسَتعملَي 
.مَله َتجابسَفال ي ُكميارو خعدفَي ،كُمرارش كُملَي54 ع 

  يك از شماها امر به معروف و نهي از منكر يا هر
تسلّط  شمابر  شما شرورترينِ كهيا اين، نمايدمي

چه كه خوبانِ شما، دعا و نفرين كنند هريافته و 
 مستجاب نخواهد شد.

   1صلوات  -9
منْ َلم يقْدر علي مايكَفِّرُ ِبه ذُُنوبه، َفْليكُْثرْ منْ  

 55 الصلوةِ علي محمد وآله، فَإنَّها َتهدم الذُُّنوب هدماً.
ناهانش را ندارد، زياد بر كسي كه توان جبران گ

صلوات و  السالم)حضرت محمد و اهل بيتش(عليهم
كند، صلوات گناهان را منهدم ميدرود فرستد، كه 

 .هم چه منهدم كردنيآن
  2صلوات  - 10
الصلوةُ علي محمد و آله َتعدلُ عنْداهللاِ عزَّ و جلَّ  

 56 والتَّْكبيرَ.التَّسبيح والتَّهليلَ 
فرستادن صلوات و تحيت بر حضرت محمد و اهل 

 معادل بيت آن حضرت در پيشگاه خداوند متعال،
اهللا « و» ال إله إالّ اهللا«، »سبحان اهللا«گفتن  پاداشِ
 .است» اكبر
  ضرورت امام -11
 َلو  ة َلساَختجنْ حن ميض َطرَْفةَ عاالْر َخَلت

 57 ِبأهلها.
اي خالي از حجت خداوند چه زمين لحظهچنان

 برد.باشد، اهل خود را در خود فرو مي
  دعا - 12

علَيكُم بِسالحِ االْنْبياء، َفقيلَ َله: و ما سالح االْْنبِياء؟  
 58 الدعاء.  :يا ابنَ رسولِ اهللا! فَقالَ

  شد: سؤال  !كارگيري سالح پيامبرانبر شما باد به
 در چيست؟ سالح پيامبراناي فرزند رسول اهللا! 
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 جواب فرمود: دعا كردن.
  رفاه خانواده - 13

 .هياللي عةُ ععسالتَّو هلَيع ِجبةِ يمالنِّع ب59 صاح 
مند و برخوردار است (و كسي كه از نعمت بهره

داراي مكنت مالي است) بر او واجب است كه در 
ايجاد كرده و آسايش  زندگي اهل و عيالش فراخي

 ها فراهم كند.را براي آن
  بيماري - 14

  و ذيبرِ َتعْلكافلةٌ ومحر نِ تَْطهيرٌ وؤْملْمل رَضالم
َلعَنةٌ، و إنَّ الْمرَض ال يزالُ بِاْلمؤْمنِ حّتي ال يُكونَ 

.ذَْنب هلَي60 ع 
پاك شدن  ، براي مؤمن سبب رحمت و بيماري
سپس (. استعذاب و لعنت  و براي كافراست 
كه ، هميشه همراه مؤمن است تا آنبيماري )افزود:

 از گناهانش چيزي باقي نماند.
  ادب سورمه -15

إذَا اكَْتهلَ الرَّجلُ َفال يدع أنْ يأُكلَ بِاللَّيلِ َشيئاً،  
 61 فَإنَّه أهدء لَنومه، و أطْيب للنَّْكهةِ.

، حتماً هنگام رسيدكهولت  سنه مرد به وقتي ك
شب قبل از خوابيدن مقداري غذا تناول كند كه 

خوب براي نيز  و براي آسودگي خواب مفيد است
 .مند استشدن بوي بد دهان سود

  عدالت هدف امامت -16
  قَ، ودإذا قالَ ص ،ُلهدع و ُطهسنَ االْمامِ قم رادإنَّما ي

 َكمزَ.إذا حأْنج دعإذا و لَ، ود62 ع 
از امام و راهنماي جامعه، مساوات و عدالت خواسته 

گويد راست بگويد و وقتي سخن مي تا است؛شده 
كند عدالت بورزد و وقتي كه وقتي قضاوت مي

 .دهد به آن عمل كنداي ميوعده
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  ثروت اندوزي - 17
 صال: بِبسِ خالْمالُ إالّ ِبخَم عمجال ي ْخل شَديد، و

أمل َطويل، و حرص غالب، و قَطيعةِ الرَّحمِ، و إيثارِ 
 63 الدنْيا عَلي اْلĤخرَةِ.
گردد مگر با يكي از پنج خصلت: ثروت، انباشته نمي
غالب و دراز داشتن،  نيي طوالهابخيل بودن، آرزو

حرص بر دنيا، قطع رحم كردن، آخرت را بودن 
 فداي دنيا كردن.

  كم خوري -18
 مداُنهأب تَتقامي الطَّعامِ، الَسرَوا فَقص أنَّ النّاس َلو 
64 

  چه مردم خوراك خويش را كم كنند، چنان
 .گرددمقاوم ميها هاي آنبدن
  گالب - 19

  َلم دراْلوبِماء ههجو حسم ة وفي حاج نْ َخرَجم
هجقْ ورْهلَّةٌيال ذقََترٌ و 65 .ه 

كسي كه در راه برطرف كردن نياز و حاجتي بيرون 
گاه چهره هيچ ،رود و صورتش را با گالب مسح كند

 .پوشاندنمي تنگدستيذّلت و (غبار)  اش را
  گياه كاسني - 20

إنَّ في اْلِهنْدباء شفاء منْ أْلف داء، ما منْ داء في  
.باءاْلهِنْد عهاالْنْسانِ إالّ َقم فو66 ج 

هيچ شفاي هزار درد و مرض است،  ،گياه كاسنيدر 
دردي در شكم انسان نيست كه كاسني آن را ريشه 

 .كندكن مي
  سخاوت - 21

  ،هنْ َطعامأُكُلوا ميالنّاسِ ل أُكلُ َطعامي خيالس
والْبخيلُ ال يأُكلُ َطعام الّناسِ لكَيال يأُكُلوا منْ 

.ه67 َطعام 
ها آنكند تا استفاده ميغذاي مردم از سخاوتمند 
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استفاده كنند؛ وليكن بخيل از طعام او از  بيايند و
 اوها هم از غذاي خورد تا آننمي مردمغذاي 
 نخورند.

   شيعيان - 22
شيعُتنا المسلمونَ المرِنا، اْلĤخذُونَ بَِقولنا،  

كَذلك َفلَيس الْمخالُفونَ العدائنا، فَمنْ َلم يُكنْ 
 68منّا.

ما فرمان شيعيان ما كساني هستند كه تسليم 
زندگي خود قرار  يباشند، گفتار ما را سرلوحه

هر كه چنين پس دهند، مخالف دشمنان ما باشند 
 نباشد از ما نيست.

  گريه بر مصائب ما -23
 وي ُنهيع كَتب كي لَمأب كي ونا، َفبصابنْ تَذَكَّرَ مم م

تَبكي اْلعيونُ، و منْ جَلس مجلساً يحيي فيه أمرُنا 
.الُْقُلوب وتتَم موي هَقلْب تمي 69 لَم 

ب ما اهل بيت عصمت و طهارت را يمصا سهر ك
گريه كند يا ديگري را  در نتيجهيادآور شود 

روزي كه همه گريان  گريان نخواهد بود در بگرياند،
امر ما در و هر كه در مجلسي بنشيند كه  هستند؛

در ما  معارفعلوم و شود (آن زنده نگاه داشته مي
ها ميرد در روزي كه قلبقلب او نمي )گفته شودآن 

 .ميرنددر آن روز مي
 كار مخفيانه نيك - 24
   ذيعاْلم َنة، وسعينَ حبلُ سدعَنةِ يسرُ ِباْلحتَتسالْم

 70 مخْذُولٌ، و اْلمستَترُ ِبالسيَئةِ مغُْفور َله.بِالسيَئةِ 
، معادل دهدكسي كه كار نيكي را مخفيانه انجام مي

يش را گناه و خطاكسي كه هفتاد حسنه است؛ و 
د و انگردخود را خوار و تنها مي كندآشكار مي
ش را پنهان كرده و علني خطا و گناهكسي كه 

 .مورد آمرزش قرار گيرد(اميد است كه)  كندنمي
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 عقل چيست؟ -25
أنَّه سئلَ ما اْلعْقلُ؟ َفقالَ: التَّجرُّع لْلُغصةِ، و مداهَنةُ   
 71 صدقاء.عداء، و مداراةُ األاأل
  ؟ امام فرمود: در چيستعقل : امام سؤال شد از

 مشكالت و ناماليمات، زيرك بودن وفرو بردن 
كردن و  مدارا ان ودشمنپنهان كاري در برخورد با 

 با دوستان.داشتن در برخورد  پوشيچشم
  حرمت شراب - 26

مابعثَ اهللاُ نَبياً إالّ بَِتحريمِ اْلخَمرِ، و أنْ يقرَّ ِبأنَّ اهللاَ  
.شاءلُ ما يْفع72 ي 

كه در خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر آن
كه و اينشراب حرام بوده است، خمر و شريعت او 

اقرار كنند كه خداوند هر چه اراده و مشيتش تعلق 
 .دهدبگيرد انجام مي

  عطر - 27
  و مووا فَيرتَْقد م، فَإنْ لَموفي ُكلِّ ي ال تَْترُكُوا الطّيب

 73 يوم، فَإنْ لَم تَقْدروا فَفي ُكلِّ جمعة.
اگر  ترك نكنيد اماعطر زدن در هر روز را 
و اگر  استفاده كنيد نتوانستيد يك روز در ميان

هر جمعه خود را معّطر و خوشبو ، نتوانستيد
 .گردانيد

  موجب خشكسالي - 28
إذا َكذب اْلوالةُ حِبس الْمَطرُ، و إذا جارالسلْطانُ  

 74 هاَنت الدوَلةِ، و إذا حبِست الزَّكاةُ ماَتت الْمواشي.
  قطع هرگاه واليان و مسئوالن دروغ گويند باران 

  ظلم و ستم نمايد  ،، و اگر رئيس حكومتشودمي
گردد؛ و هاي حكومتش سست و ضعيف ميپايه

چهارپايان قطع شده و پرداخت نشود چنانچه زكات 
 ميرند.مي
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  بين الطلوعين - 29
ُطُلوعِ الَْفجرِ  الْمالئَكةُ ُتقَسم أرزاقَ بني آدمِ ما بينَ 

إلي ُطُلوعِ الشَّمسِ، فَمنْ نام فيما بيَنهما نام عنْ 
.هق75 رِز 

تا فجر بين طلوع مالئكه، روزي فرزندان آدم را 
هركس در اين  پس ،كنندتقسيم ميطلوع خورشيد 
 .گردداز رزق خود غافل ميزمان بخوابد 

  ايجاد سرور -30
 76 مؤْمن َفرَّج اهللاُ َقْلبه يوم الْقيامةِ.منْ َفرَّج عنْ  

، خداوند ايجاد كندمؤمني گشايشي در كار هركس 
كند و گشايشي در قلب او ايجاد ميدر روز قيامت 

 گرداند.او را خوشحال مي
  بصيرت امام - 31

  قيَقةِ اإليمانِ وِبح ناهأيلَ إذا رالرَّج رِفإنّا لََنع
 77 النِّفاقِ. ِبحقيَقةِ

چه همانا ما اهل بيت عصمت و طهارت چنان
او را به حقيقت ايمان يا حقيقت شخصي را بنگريم، 

  نفاق 
 .شناسيممي
  سه روش -32

ال يُكونُ الْمؤْمنُ مؤْمناً إالّ أنْ يُكونَ فيه َثالثُ  
 خصال: سنَّةٌ منَ اهللاِ و سنَّةٌ منْ نَبيه و سنَّةٌ منْ

ُّا السأم ،هلينْ ونَّةُ ما السرِّ، أمتْمانُ السنَ اهللاِ فَكنَّةُ م
نَبِيَلي  هرُ عبفَالص هلينْ ونَّةُ ما السداراةُ النّاسِ، اَمم

 در ترجمه اعمال نظر شود 78 النائبةِ.
خصلت را دارا سه كه مگر آن شودمؤمن نميمؤمن، 
خداوند و روشي از پيامبر و روشي از روشي از  باشد:

  افراد  كردن سركتمان اما روش خداوند  ولي او:
مبر مدارا كردن با مردم اپيروش  و اماباشد، مي
 لي در مقابيصبر و شكيبا ولي خداو روش ، است
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 .و مشكالت استها سختي
  سكوت -33

  بكْسةِ، يكْموابِ اْلحنْ أبم باب تمةَ، إنَّ الصبحالْم
 79 إنَّه دليلٌ علي ُكلِّ خَير.

 ،حكمت است، سكوت هايدراز دري  ،همانا سكوت
ي يراهنما ،، سكوتكندرا جلب ميمحبت و عالقه 

 .هر چيز خيري استبراي كسب 
  ادب ازدواج -34

 منَ السنَّةِ التَّزْويج بِاللَّيلِ، النَّ اهللاَ جعلَ اللَّيلَ سكَناً، 
 80 والنِّساء إنَّماهنَّ سَكنٌ.

كه خداوند چراشب است  ،بهترين وقت براي تزويج
 آرامش و سكون قرار داده يشب را وسيله ،متعال
ي آرامش و سكون نيز مايهچنين زنان ، هماست
 ند.هست
  زيارت مؤمن - 35

 هلَين، فََقرَأ عؤْمرَ مقَب د زاربنْ عفي  (إنّا ما م أْنزَلْناه
لَيَلةِ اْلقَدرِ) سبع مرّات، إالّ غََفرَ اهللاُ َله ولصاحبِ 

 81 الْقَبرِ.
و هفت بنده اي نيست كه قبر مؤمني را زيارت كند 

بخواند، برآن را  »إنّا أنزلناه« يمباركه يمرتبه سوره
خداوند متعال گناهان او و صاحب قبر را كه مگر اين

 دهد.آمرزش قرار ميمورد بخشش و 
  برادر بزرگتر - 36

 82 االْخُ االْكْبرُ بِمْنزَِلةِ االْبِ. 
 .استپدر ي به منزله تربرادر بزرگ

  كشاورزي -37
رُّ و عمالِ اْلحرْثُ، َتزْرعه، فَيأُكلُ مْنه الْبخَيرُ األ 

ا الْبَتغَْفرَالْفاِجرُ، أمء إسنْ شَيا  رُّ َفما أَكلَ مأم و ،لَك
 نهأُكلُ مي و ،َنهء َلعنْ شَيم ْنهالْفاِجرُ فَما أَكلَ م

 83 و الطَّيرُ. بهائماْل
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تو كشت  وقتيبهترين كارها، كشاورزي است، چون 
هاي خوب و بد از آن استفاده انسان يهمهكني مي
(خوبي آن در اين است كه) وقتي آدم كنند. مي

  خورد هر مقدار از آن را كه خوبي از آن مي
 ، وكندخورد (آن لقمه) براي تو استغفار ميمي
كنند، هر جر از آن استفاده ميي افراد فاسد و فاوقت

 ،كندمي ها را لعنخورند آنچيزي كه از آن مي
(خير ديگري كه كشاورزي دارد اين است كه) 

مند بهرهها و ساير حيوانات نيز از آن خورده و پرنده
 .شوندمي
  كار در عاشورا - 38

منْ َترَك السعي في حوائِجه يوم عاُشوراء، َقضَي اهللاُ  
َله حوائج الدْنيا و االْخرَةِ، و َقرَّت بِنا في اْلجِنانِ 

.ُنهي84 ع 
، تالش براي برطرف كردن روز عاشورادر هركس 

، خداوند حوايج و نيازهاي خود را كنار بگذارد
ج دنيا و آخرت او را برآورده يها و حوامتعال خواسته

اهل (ديدار ما همچنين ديدگانش به نمايد؛ و مي
  گردد.روشن مي عصمت و طهارت) در بهشت، بيت
 دوست و دشمن -39

ُلههج هودع و ْقُلهرِء عديقُ ُكلِّ ام85.ص  
 دوست هر كس عقل او، و دشمنش جهل اوست.

 با احترام نام بردن - 40
إِذا ذََكرْت الرَّجلَ وهو حاضرٌ فَكَنِّه، و إِذا كَانَ غائباً 

  86.فَسمه
 )براى احترام(چون شخص حاضرى را نام برى 

  كنيه او را بگو و اگر غائب باشد نامش را بگو.
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