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  اطالعات كلي

 .: جعفر بن محمدنام 
 : ابوعبداهللا، ابواسماعيل و ابوموسي.كنيه
 : صادق، فاضل، صابر، طاهر، قائم، كافل و منجي.القاب

است. اين لقب به » صادق«لقب آن حضرت  مشهورترين
خاطر صدق گفتار آن حضرت و تمـايز از جعفـر كـذاب،    

ادعاي امامت كرده بـود،   السالم)هي(علكه در عصر امام زمان 
 .به آن حضرت داده شد

 هجري. 80االول سال  : هفدهم ربيعوالدت تاريخ
مورخان، تاريخ تولد آن حضرت را اول رجب سال برخي 
اما  اند؛ هجري دانسته 83هجري و برخي ديگر سال  80

يـن روز مطـابق اسـت بـا روز     ا قول اول مشهور اسـت و 
 )وآلههيعلاهللايلص( والدت پيامبر اكرم

 .: مدينهتولد محل
َفروه بنت قاسم بن محمـد  ام  ، مكنّي به: فاطمهمادر نام

 بكر.بن ابي
بكر بود، مقام َفروه، كه فرزندزاده جناب محمد بن ابي ام

-هي(علوااليي در بين زنان زمان خويش داشت. امام صادق 

درباره شأن او فرمود: مادرم از جمله زناني بود كـه   السالم)
خـدا   ايمان آورد و تقوا پيشه كرد و نيكوكـاري نمـود، و  

 نيكوكاران را دوست دارد.
-هيـ (علالعابـدين   شدگان مكتب امام زيـن  زن از تربيت اين

 است. السالم)هي(علو امام محمد باقر  السالم)
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: از زمان شهادت پدرش، امام محمـد بـاقر   امامت مدت
 25هجـري تـا    114 حجـه سـال   در هفتم ذي  السالم)هي(عل

 سال. 34هجري، به مدت  148شوال سال 
هجـري،   148شوال سـال   25: و سبب شهادت يختار

سالگي، به وسيله زهري كه منصور دوانيقـي   65در سن 
تاريخ شهادت آن حضرت برخي  به آن حضرت خورانيد.

 اند. هجري دانسته 148را نيمه رجب سال 
 .: قبرستان بقيع، در مدينهدفن محل

. 3. اسـماعيل  2 السـالم) هي(عل. امام موسي كاظم 1: فرزندان
. علــي عريضــي 6. اســحاق 5. محمــد ديبــاج 4بــداهللا ع
 1. اسماء.10. فاطمه 9فروه ام .8.عباس 7
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  سي و چهار مالقات امام با منصور

بيشتر از ديگر ائمه معصـومين بـه    السالم)(عليه امام صادق 
 أ العبـاس بـه خصـوص منصـور دوانقـي     دربار خلفاي بني

الهي نجات يافته احضار شده است. و هر بار نيز به حول 
است. در اين كتـاب بـه بيسـت و هشـت نمونـه از ايـن       

  ها اشاره شده است:ها و ديداراحضار

   نفي الوهيت امام

: منصـور از پـى امـام    گويـد مـي وزير دربار منصور  ،ربيع
اش  فرستاد تا او را بياورند چـون دربـاره   السـالم) (عليهصادق 

ـ    ،چيزهايي شنيده بـود  منصـور  در خانـه  ه همـين كـه ب
   :رسيد دربان گفت

 ،سـپارم از سـتم ايـن مـرد سـتمگر     خدا ميه شما را ب«
   :فرمودحضرت » است!خيلى از دست شما خشمگين 

                                                 
ويد: جهت اينكه منصور را ابو سيوطى در تاريخ الخلفاء گ أ 

الدوانيق لقب دادند اين بود كه بسيار حريص و بخيل بود و از 
- كارگران و صنعتگران خود به دانق و حبه نيز حساب مي

كشيد، و دانق معرب دانگ است كه در فارسى گويند و آن 
  يك ششم درهم است.
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من سپرى محكم داده كـه مـرا از او حفـظ    ه خداوند ب«
كند تو نيز مرا كمك خواهى كرد ان شاء اللَّه. اكنون مي

و رد شـد  وا امـام  .دربان اجازه گرفـت !» برايم اجازه بگير
   :منصور جواب داده گفت .سالم كرد

طالـب  پدرت على بـن ابـى  ه ب دانى پيامبرتو مي !جعفر«
    :فرمود

اگر گروهـى از امـتم اعتقـادى كـه مسـيحيان دربـاره       «
ات  كردند دربـاره حضرت مسيح (خدايي) دارند پيدا نمي

مـردم خـاك    عبـور كنـي  گفتم كه از هر جـا  سخنى مي
   گفته:على خود !» ارندپايت را براى شفا برد

كـه مـرا   شـوند بـا ايـن   دو دسته در راه من هالك مـي «
تقصيرى نيست. يكى دوستى كه از حد تجـاوز نمايـد و   

ايـن سـخن را   » دشمنى كه زياد بـا مـن دشـمنى ورزد.   
است از آن جهت كه پوزش بخواهد و بفهماند كـه   گفته

آنچه دوسـت متجـاوز از حـد و دشـمن     ه راضى نيست ب
كنم كـه  جان خود سوگند ياد ميه ب گويند.و ميزياده ر

خـدا   ،ماند در مقابل گفتار نصـارى اگر عيسى ساكت مي
دانـى مـردم چـه اعتقـاد     كرد. تو نيز مـي او را عذاب مي
گويي و راضـى  كه چيزى نمياين ،ات دارند خرافى درباره

سر و پاهاى حجاز  هستى باعث خشم خدا خواهد شد بى
را دانشـمند روزگـار و نـاموس    و سرا تـ  ياوهو مردم نادان 

دهر و حجت خدا و نماينـده او و مخـزن اسـرار الهـى و     
ميزان دادگرى او و چراغ هدايت خدا براى نجات مـردم  

گويند خدا عمـل كسـى   دانند ميها مي از گرداب تاريكى
كند و بـرايش در   مقام تو نيست قبول نمىه را كه آشنا ب

ت. برايـت مقـامى قائلنـد كـه     قيامت ارزشى قائـل نيسـ  
گويند كه در تو نيست. راست و واقع ندارى و چيزى مي

حق گشود جدت بود و اول ه اول كسى كه زبان ب ،را بگو
كسى كه او را تصديق نمود پدرت على بـود تـو بايـد از    

    :امام فرمود!» راه ايشان بروىه ها پيروى كنى و بآن
ــاخه « ــن ش ــوت و   م ــارور نب ــت ب ــى از اى از درخ   چراغ

دست پرورده مالئكـه و   ،هاى خاندان رسالت هستمچراغ
هـاى آويختـه   پروريده آغوش پاك مردان و يكى از چراغ
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مبران تا ااى از يادگار پايدار پي در شبستان نور و برگزيده
حاضـرين نمـوده   ه منصور نگاهى بـ » روز قيامت هستم.

    :گفت
كرانه دريايي خروشان داد كه ه اين شخص مرا حواله ب«

شود دانشمندان آن نمودار نيست و ژرفاى آن ديده نمي
در تفسير گفتار او حيرانند و شناوران در ژرفاى پندارش 

ـ   ـ    طـورى ه غرقنـد ب جــايي ه كـه بــا تمـام شـناورى راه ب
اى است كه گلوگير خلفا بوده.  اين همان عقده برند. نمى
يـن  توان او را تبعيد نمود و نه او را كشت اگر نـه ا نه مي

بود كه ما هر دو از يك نـژاد برجسـته و شـاخه بلنـد و     
ــاز و در     ــالم ذر ممت ــه در ع ــتيم ك ــيرين هس ــوه ش مي

اش  قدس و تقوا يـاد شـده دربـاره   ه هاى آسمانى ب كتاب
ام  گرفتم چون خيلى شـنيده تصميمى بسيار ناپسند مي

امام » ده.وكند و زبان در طعن ما گشبر ما عيبجويي مي
    :فرمود

  خويشاوند و بستگان خود كـه شايسـته رعايـت    درباره«
هستند قبول نكن سخن كسى را كه خداونـد بهشـت را   

چين گواه زيرا سخن ؛بر او حرام نموده و اهل آتش است
همكـار   بـين مـردم  انـداختن  و در اختالف  است، بهتان

يا أَيها الَّذينَ آمُنوا إِنْ « :فرمايدخداوند مي. شيطان است
ــةٍ  جــاءكُم ف ــيبوا َقومــاً ِبجهاَل ُنــوا أَنْ ُتصيــإٍ َفَتب ــقٌ ِبَنب اس

مـا كمـك و پشـتيبان     »أ ما فَعْلتُم نادمينَ  َفُتصِبحوا على
يم تـا  باشـ مي هاى استوار سلطنت تو شما هستيم و پايه

معروف و نيكى را پيشه كـرده و احكـام   ه وقتى كه امر ب
ـ  قرآن را اجرا نمايي و دماغ شيطان ر ه ا با اطاعت خـدا ب

دانـى و كـامال اطـالع    كه تو خود مـي خاك بمالى. با اين
آداب شـــريعت واردى كـــه بايـــد پيونـــد ه دارى و بـــ

ه خويشاوندى را با كسى كه قطع نموده وصل نمايي و بـ 
ه را محروم نموده عطا كنى و از كسى كه بـ و كسى كه ت

                                                 
ايد! اگر شخص  اى كسانى كه ايمان آورده: 6حجرات /  أ 

خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا  فاسقى
به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود 

  پشيمان شويد!
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ارتباط با خويشاوندى كـه وظيفـه    .تو ستم كرده بگذرى
صله رحم نيست صله رحم در مـورد   ،د را انجام دادهخو

تـو وصـل    (ارتبـاطش را) و  كسى است كه قطـع نمـوده  
افزايـد و  نمايي. پس صله رحم كن خداوند عمرت را مي

منصـور  » دهـد. حساب تو را در روز قيامت تخفيـف مـي  
    :گفت
گــويي از تــو از تــو صــرف نظــر كــردم و چــون راســت«

ست و بحـث را عـوض   منصور خشمش فرو نش »گذشتم
  نمود و گفت:

اكنون حديثى برايم از خود بگو تا پنـد گيـرم و مـرا از    «
  امام فرمود: » كارهاى زشت باز دارد.

وقتـى   .شكيبايي را از دست مده كـه پايـه علـم اسـت    «
قدرت پيدا كردى خوددار باش زيرا پس از قدرت هر كه 

ست كه انتقـام گرفتـه يـا كينـه     ا را كيفر كنى مثل اين
خـواهى دم از قـدرت و   اى يـا مـي   يرين را تالفى نمودهد

بايد توجه داشته باشى كه بر فرض اگر  شوكت تو بزنند.
كسى را كه مستوجب عقوبت است كيفـر كنـى نهايـت    

در  »عـادل اسـت  « :گوينـد كنند ميتعريفى كه از تو مي
او را شـرمنده   ،صورتى كه بـا گذشـت از كيفـر خطاكـار    

اى ايـن بهتـر    سپاسگزارى خود نمودهه اى و وادار ب كرده
» كه بر عدالتت دم فرو بندنـد و صـبر كننـد.   است از آن
   :منصور گفت

واقعا نصيحت نيكويي نمودى مختصر و پـر فايـده بـود    «
طالـب  مايلم حديثى در باره فضيلت جدت على بـن ابـى  

بگويي كه در دسترس عموم نباشد و همه اطالع نداشته 
  فرمود: حضرت » باشند.

ـ     اسـت:  فرموده پيامبر« معـراج و  ه وقتـى خـدايم مـرا ب
ها برد از من پيمان گرفت كه در بـاره علـى سـه    آسمان

    :خدايم فرمود كلمه را بگويم.
  :   كردم عرض !»يا محمد«
    :فرمود» أ  لبيك و سعديك«

                                                 
جمله اي است براي پاسخي همراه با احترام بسيار بكار  أ 

  شود.گرفته مي
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على پيشواى پرهيزگاران و رهبر سفيد چهرگان و امير «
مبر مژده اپي!» بده ها مژدهاين مقامه مؤمنان است او را ب

سجده افتاد ه ب السالم)(عليهعلي على داد. ه ها را باين مقام
   :و خدا را شكر كرد. سپس سر برداشته گفت

ام كه در معـراج   يا رسول اللَّه آيا شايسته آن مقام شده«
    :فرمود پيامبر »از من ياد شود؟

نـام و يـاد تـو در پيشـگاه      ،داندرا ميو بلى خدا مقام ت«
   :منصور گفت» ست.اروردگار پ
»شاءنْ يم يهؤْتي َفْضلُ اللَّه ك2»أ ذل   

  1نديدم... 

بـه دربـانش   امام را احضـار نمـود   منصور باري ديگر كه 
  گفت:  

از درب وارد شـد، قبـل از    جعفر بـن محمـد  وقتى كه «
امام وارد شد و نشسـت   »كه به من برسد او را بكش!اين

ت و به او نگـاه كـرد و بـه امـام     و منصور، دربان را خواس
  در حــالي كــه از خشــم يــز نگــاه كــرد. ســپس نصــادق 
  به امام گفت:ماليد  هايش را مىدست

از نزد او خارج  السـالم) (عليهامام صادق !» رو به جاى خودب«
  . منصور، دربان را خواست و گفت: شد
  دربان گفت:  » به تو چه دستورى داده بودم؟«
او را نه هنگامى كه وارد شد، ديدم به خدا سوگند! من «

و نه هنگامى كه خارج شد. فقط زمانى او را ديدم كه بـا  
  3»تو نشسته بود.

  2نديدم... 

كـه امـام   را احضار نمود. قبـل از ايـن  صادق  منصور امام
يكى از غالمانش را مأمور كرد شود، او به منصور وارد بر 

    :كه
ـ  وارد شـد گـردنش را  جعفر بن محمـد  هر وقت « » زن!ب

                                                 
واقعا اين لطف خدا است كه بهر كس خواست : 4جمعه /  أ 
  دهدمي
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منصور افتـاد بـا خـود    ه امام وقتى وارد شد و چشمش ب
قسـمت آخـر را بلنـد     و ذكرى گفت كه كسـى نفهميـد  

 :خواند
» دبي َشرَّ عناْكف دأَح يهْكفلَا ي و مكُلَّه ي خَْلَقهْكفنْ يا مي

يلنِ عب كه منتظر بود غالم ضربه را بزنـد،  منصور  »أ اللَّه
نتوانست امام را ببينـد.  غالم نيز غيبش زد. م غالناگهان 

  منصور مجبور شد از امام عذر خواهي كند و بگويد:
زحمـت انـداختم خـوب    ه در اين هواى گرم شما را بـ «

امـام كـه رفـت     ؛جا خارج شدامام از آن !»است برگرديد
 غالمشبا خشم از منصور منصور توانست غالم را ببيند. 

  پرسيد:
    :گفتغالم  »نجام ندادى؟چرا دستور مرا ا«
خدا قسم او را نديدم يك چيزى بين من و او فاصله ه ب«
   :منصور گفت !»شد
  4!»كشمرا ميوكسى بگويي ته اگر اين جريان را ب«

  دنبالن كوهي

 ، منطقه بين نجف و كوفـه، صفوان جمال گفت در حيره
، وزيرِ منصـور  بودم كه ربيع السالم)(عليهصادق  امامخدمت 
    :گفتو آمد 
امـام رفـت و مـدتي     !»خواهدالمؤمنين شما را ميامير«

    :عرض كردمنگذشت كه برگشت. 
    :فرمود »؟!چه زود برگشتيد.«
خصوصـيات آن از ربيـع   ه سؤالى از من كرد كه راجع ب«

من با ربيع سابقه دوستى داشتم. پيش او رفـتم  !» بپرس
 هـا عرب :داستان عجيبى بود :و جريان را پرسيدم. گفت

 نـام دنـبالنِ  ه در بيابان براى جمع آورى يك نوع قارچ ب
كردند. موجـود عجيبـى يافتنـد كـه      جستجو مى ،كوهى

                                                 
داري و هيچ كس تو وقات را نگه مياي كسي كه همه مخل أ 

اهللا بن علي حفظ كن! دارد من را از شر عبدرا نگه نمي
اللَّه بن اللَّه و فرزند محمد بن على بن عبدمنصور نامش عبد(

  ) عباس بوده است
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پيش من آوردند. من براى خليفه  روى زمين افتاده بود.
  آن افتاد گفت: ه بردم. همين كه چشمش ب

مـن از  !» آن را فورى ببر و جعفر بن محمد را صدا بزن«
   :پرسيد. خليفه وقتى آمدپى جعفر بن محمد رفتم 

   فرمود: »در آسمان چيست؟«
   :پرسيد »توده تراكمى از هوا«
   :فرمود »آيا در هوا موجودى هست؟«
   :پرسيد !»آرى«
   :فرمود» ساكنين هوا چه نوع موجودى هستند؟«
هـا چـون   موجوداتى كه بدنشان مانند مـاهى و سـر آن  «

و چـون  پرندگان تاجى مانند خروس و آويزى نيز زير گل
خـروس دارنــد ماننـد پرنــدگان داراى بالنـد از رنگهــاى    

  خليفه گفت: » مختلف، سفيدتر از نقره جال داده شده.
طشت را كه آوردم همـان اوصـافى    !»طشت را بياوريد«

چشم امام كـه بـه    كه بيان كرد در آن موجود جمع بود.
  آن افتاد فرمود: 

بعـد   »اين همان موجودى است كه ساكن هـوا اسـت.  «
خليفه خارج شد امام وقتى  ايشان داد.ه اجازه بازگشت ب

  گفت:  
اى است در گلوى  اين شخصى كه وجودش عقده !ربيع«

  5!»من و ناراحتم نموده از دانشمندترين مردم است

  مرا نگهدار!

صادق  امامسراغ ه ب )منصور دوانيقى(ابو الدوانيق  زماني
 وبرداشت آسمان ه آن حضرت دست ب .فرستاد السالم)(عليه
 گفت:

خاطر نيكى و خـوبى  ه بار خدايا تو آن دو پسر بچه را ب«
خاطر خـوبى  ه مرا هم ب أ پدر و مادرشان نگهدارى كردى

                                                 
در دعا  السالم)هي(علدو پسر بچه كه امام » غالمين«مقصود از  أ 

ت كه خداوند متعال ها اشاره فرمود همان دو غالمى اسبدان
از  82در آيه  السالم)ماهي(علدر داستان حضرت موسى و خضر 

سوره كهف بيان فرموده كه فرمايد: و أَما الْجِدار َفكانَ 
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پــدرانم: محمــد و علــى و حســن و حســين و علــى بــن 
الحسين و محمد بن على نگهدارى فرما، بار خـدايا مـن   

(مـن كـه در دسـترس     ،گلويشبه تو پناهنده هستم در 
دهد در پناه تـو  زمان بخواهد من را قورت مي اويم و هر
ـ   »و از شرش بتـو پنـاه بـرم    هستم) شـتربان  ه سـپس ب
  فرمود:  

در خانه منصور او را  ،پس همين كه ربيع »حركت كن!«
  :  گفتديدار كرد 

ـ    واي  !اى ابا عبد اللَّه« شـما  ه چه انـدازه دلـش نسـبت ب
  گفت:  شنيدم كه مي منسخت شده، و 

هـا بـاقى   چ نخـل خرمـايي بـراى آن   خدا سوگند هيه ب«
هـا  كه همه را ببرم، و هيچ مالى بـراى آن نگذارم جز اين

باقى نگذارم و همه را غارت كنم، و هـيچ كـودكى بـراى    
پـس آن   »ايشان باقى نگذارم و همه را با سـيرى ببـرم؟  

حضرت زير لب چيزى گفت و لبانش را جنبانيـد، پـس   
نشسـت،   همين كه بـر منصـور وارد شـد سـالم كـرد و     
  منصور جواب سالم حضرت را داد سپس گفت: 

داشتم كه يك درخـت خرمـا برايـت    قصد  خدا قسمب«
 »باقى نگذارم و همه را قطع كنم، و هر چه دارى بگيـرم 

  فرمود:   امام
المؤمنين همانا خداوند ايوب را گرفتار كـرد و او  يا امير«

داود نعمت داد او شكر كـرد، و يوسـف را   ه صبر كرد، و ب

                                                                    
لُغالمينِ يتيمينِ في الْمدينَةِ و كانَ تَحَته كَْنزٌ َلهما و كانَ 

كه حضرت موسى و و ملخص داستان اين بود  أَبوهما صالحاً...
ه خضر دو پيامبر الهى مأموريت پيدا كردند ديوارى كه رو ب

خرابى و انهدام بود از خرابى آن جلوگيرى كنند و آن را از نو 
خاطر گنجى كه در زير آن پنهان بود و آن گنج ه بسازند ب
دو پسر بچه بود كه در آن شهر بودند و پدر و مادر ه متعلق ب

ح و شايسته بودند و خداوند متعال آن دو كودك مردمان صال
خواست نتيجه نيكى آن پدر و مادر صالح را عايد اين دو پسر 
بچه كند و در تفسير مجمع البيان و تفسير عياشى است كه 
فاصله ميان اين دو پسر بچه و آن پدر و مادر صالح هفتصد 

  سال و يا هفت پشت بوده است.
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هـا  بر برادران چيره كرد (ولى او انتقـام نگرفـت) و از آن  
درگذشت، و تو از اين نژادى و اين نژاد كارى نكنند جـز  

  گفت: منصور  !»چه مانند كردار آنان باشدبدان
راســت گفتــى و مــن از شــما در گذشــتم و (شــما را) «

  فرمود:   .»بخشيدم
خـون  ه هيچ كس دست خود را بقطعا المؤمنين يا امير«

كه خداونـد سـلطنتش را   ما خاندان نيالوده است جز اين
منصور از ايـن سـخن برآشـفت و خشـم كـرد،       .»گرفته

 حضرت فرمود:
المؤمنين آرام باش (تا دنبالـه سـخن را بگـويم)    يا امير«

كـه  سفيان بود تـا ايـن  همانا اين سلطنت در خاندان أبى
حسين را كشـت پـس خداونـد سـلطنتش را از او      ،يزيد

زيـد را   ،ن رسيدند، و چون هشامه آآل مروان ب گرفت و
مروان بن محمـد  ه كشت خداوند سلطنتش را گرفت و ب

ـ   (رسيد، و چون مروان ابراهيم را  ه كه بـرادر منصـور و ب
خداوند سـلطنتش را   ،معروف بود) كشت »ابراهيم امام«

  داد، گفت:   ه توگرفت و ب
 .»راست گفتى بزرگترين حاجتت را بگـو (تـا بـرآورم)   «

  فرمود:  
  گفت: منصور  .»بده (كه برگردم) اجازه«
اسـت هـر گـاه بخـواهى (در بازگشـت       تودست ه آن ب«

  : گفتپس آن حضرت بيرون آمد، ربيع  .»آزادي)
  فرمود:   »ده هزار درهم براى شما داده«
  كرد:  عرض »حاجتى ندارم، ه آنمن ب«
اگر نپذيرى او را خشمگين خواهى كـرد آن را بگيـر و   «

  !»  خدا صدقه بده در راه

  مانم! نمي

بعد از اين كه نـزد منصـور احضـار     السـالم) (عليه امام صادق
شده بود و گفت و گوهايي در مجلس او صـورت گرفتـه   
بود و منصور اجازه داد كه حضـرت از مجلسـش خـارج    
شود. دوباره پيكي فرستاد و حضرت را برگرداند. حضرت 

  گفته شد:كرد. به حضرت كه برگشت لبانش حركت مي
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  حضرت فرمود: » چه گفتي؟«
كنـي! و هـيچ   گفتم: بارالها! تو همه چيز را مواظبت مي«

كنـد. مـن را از ايـن محافظـت     چيز تو را مواظبت نمـي 
  منصور به امام گفت:» كن!
» كنـي؟ چگونه مطمئن باشم كـه از مـن اطاعـت مـي    «

  حضرت فرمود:
 من در (تبليغ) اسالم به ميزاني از توفيـق رسـيدم كـه   «

هيچ يك از پـدرانم نرسـيدند. جـز كمـي ديگـر مـن را       
كنم اين سـال بـر مـن    بيني! فكر نميمصاحب خود نمي

  منصور گفت:» تمام شود.
  حضرت فرمود:» اگر ماندي چه؟«
  منصور به مجلسيان گفت:» كنم بمانم!فكر نمي«
آنـان حسـاب آن سـال را نگـه     » حسابش را نگه داريد!«

  سال بدورد حيات گفت.   داشتند و امام در شوال همان

  قسم دروغ

نقل  السـالم) هي(علش امام كاظم از پدر السالم)هي(علحضرت رضا 
  :  گفت و آمد السالم)(عليهصادق  اماممردى خدمت  نمود كه

سعايت پيش منصور فالنى از شما  ده!آقا خود را نجات «
شما از مردم براى «او گفته: » است. هكردچيني) (سخن

 و امـام لبخنـدى زد  !» گيرى تا قيام كنىخود بيعت مي
  فرمود:  

ـ  !ى خدا نترس بنده« خواسـت خـدا فضـيلت و    ه گاهى ب
شخصيتى كه مخفى است و كسى اطالع ندارد حسودى 

شود و با حسادت خود سـبب آشـكار شـدن آن     پيدا مى
دنبال من ه جا بنشين تا باكنون همين گردد.فضيلت مي

درت خـدا چيـزى را   بيايند با من خـواهى آمـد تـا از قـ    
بـاالخره  » مشاهده كنى كه الزم است هر مؤمنى ببينـد. 

  از پى آن جناب آمده گفتند:  
امام پيش منصـور   »اميرالمؤمنين شما را خواسته است«

  رفت. منصور بسيار خشمگين و ناراحت بود گفت: 
خواهى گيرى از مسلمانان ميتو براى خودت بيعت مي«

امـام  » كشـتن بـدهى.  ه ا بـ اختالف بيانـدازى و مـردم ر  
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  فرمود:  
  منصور گفت:  »م!من چنين نكرد«
اكنـون فــالن كــس شــاهد اســت كــه تــو ايــن كــار را  «

  فرمود:  امام  »اى. كرده
  منصور گفت: !» گويددروغ مي«
دهـم اگـر قسـم خـورد از دسـت تـو       من او را قسم مي«

  فرمود:  » راحت خواهم شد.
» ى شـده. اگر قسـم دروغ بخـورد مرتكـب گنـاه بزرگـ     «

دربان خود دستور داد كه او را سـوگند بدهـد   ه بمنصور 
 نقـل نمـوده.   جعفـر بـن محمـد   جريانى كه از ه نسبت ب
  او گفت:  ه ب خشمدربان با 

همتا است چنـين و چنـان    خدايي كه يكتا و بىه بگو ب«
  امام فرمود:  » شده.
من او را قسمى خواهم داد كه پدرم  !اين طور قسم نده«

ر نقل فرموده كه هر كـس چنـين قسـمى    از جدم پيامب
  گفت: منصور » بخورد گرفتار گناه آن خواهد شد.

  به آن مرد فرمود:  امام !» پس خودت قسم بده«
از قدرت و نيـروى خـدا    ،بگو اگر دروغ بگويم درباره تو«

آن !» قدرت و نيـروى خـود شـوم   ه بيزار باشم و متكى ب
  : فرمودمرد قسم را خورد. امام 

هنوز سخن امـام   !»گويد او را بكشدروغ مي خدايا اگر«
ـ  تمام نشده بود كه روى زمين افتاد و مرد. ه منصور رو ب

    :امام نموده پرسيد
  فرمود:  امام  »چه حاجت دارى؟«
ام  كه زودتر مرا بـه خـانواده  هيچ حاجتى ندارم جز اين«

  منصور گفت: !» برسانى كه خيلى نگران بودند
بـا احتـرام از پـيش    امـام   »است. تواختيار دست خود «

منصور بيرون آمد. منصور بسيار در شـگفت بـود از كـار    
  گفتند:  از اهل مجلس بعضى حضرت. آن 
كردنـد وقتـى   او را تماشـا مـي   !»اين مرد سكته كـرده «

  داخل تـابوت گذاشـتند مـردم دو دسـته شـدند بعضـى       
  گفتند:  مي
كردنـد  گروهى نيز او را سـرزنش مـي   »آدم خوبى بود.«
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داخل تابوت نشست و كفن از صورت خود آن مرد ناگاه 
 برداشته گفت:

مالقات خدايم رفتم مرا لعنت كـرد و بـر   ه من ب !مردم«
ـ    ه من خشم گرفت و سخت در شراره آتـش قـرارم داد ب

كردم. از خدا  ه جعفر بن محمدواسطه كارى كه نسبت ب
 »بترسيد مبادا خود را مثل من هالك كنيد.

ـ   صـورتش ه باز كفن ب حالـت قبلـى مـرد.    ه برگشـت و ب
  6ديدند حركت و جنبشى ندارد او را دفن كردند.

  ساحر!

گويد: منصور دوانيقى مـرا بـا    مهاجر بن عمار خزاعى مى
مال زيادى به مدينه فرستاد و دستور داد كـه خـودم را   

ها را حفـظ نمـايم   به اين خاندان بچسبانم و سخنان آن
مسـجد و رو بـه    (جاسوسى كنم). (آمدم) در يك گوشه

جا بـودم. و  نشستم و شب و روز، هنگام نماز آن قبله مى
هـا را دادم تـا بـه    به كسانى كه اطراف قبر بودنـد، پـول  

رسـيدم و   السالم)(عليه حسن بن عليجوان و پيرى از اوالد 
 ها الفت گرفتم.با آن

مـورد  شدم، مـرا   نزديك مى جعفر بن محمدهر وقت به 
كه روزى داشت تا اين مىام رامى و گ دادلطفش قرار مي

به  السالم)(عليه حسن بن عليكه از اوالد ها بعد از ايناز روز
نزديـك   جعفر بـن محمـد  به  ،خواستم رسيدم چه مىآن

نمازش كه تمام شـد، رو بـه    شدم و او در حال نماز بود.
  من كرد و فرمود:  

ام را  در حالى كه اصال من اسم و كنيـه  !»بيا اى مهاجر«
  به كسى نگفته بودم و فرمود:  

گويد: اهل بيـت تـو بـه     به سرورت بگو: جعفر به تو مى«
غير از اين كار، بيشتر به تو محتاج هسـتند. نـزد مـردم    

زنى، شـايد   ها نيرنگ مىآيى و به آن جوان و نيازمند مى
ها چيزى بگويـد كـه باعـث ريخـتن خـونش      يكى از آن

ن برسـى و غنـى   شود، اگر نيكى و صله نمايى و بـه آنـا  
» خواهى. چه كه مىتر هستند از آن سازى، به آن محتاج

  وقتى كه نزد منصور دوانيقى آمدم، گفتم:  
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منصـور  » آيم! و او اين گونـه گفـت.   از نزد ساحرى مى«
  گفت:  

به خدا سوگند! راست گفته است آنان به غيـر از ايـن،   «
هستند، ولى نبايد اين سـخن را كسـى از تـو     نيازمندتر

  7.»ودبشن

  روم!زودتر مي

مسير سفرش بـه مدينـه در منطقـه    منصور دوانيقى در 
 اي در ناحيه نجـد از توابـع مدينـه، اطـراق    ، دهكدهربذه

وقتـي  جـا بـود،   هـم آن  السالم)(عليهامام صادق نمود. اتفاقا 
جا شد باز آتـش خشـمش   منصور متوجه حضور امام آن

  گفت: فروزان شد و 
كـه جعفـر را   مرا بگيرد تا اين يتواند جلو چه كسى مى«

در همـين   »به خدا سوگند! او را خـواهم كشـت.   !نكشم
  وارد شد فرمود:  تا  امامحال كسي را فرستاد دنبال امام. 

بـه خـدا سـوگند!     !اى امير مؤمنان! با مـن مـدارا كـن   «
اجـازه  آرام شـد.  منصـور  !» مصاحبت من با تو كم اسـت 

  برگشت داد و به عيسى بن على گفت: 
 عيسـي  »نبال او برو و بگـو مـن نخـواهم بـود يـا او؟     د«

  رسيد و پرسيد:   امامبيرون آمد و به 
پرسـد: مـن نخـواهم     اى ابو عبد اللَّه! امير مؤمنان مـى «

  حضرت فرمود: » بود؟ يا تو؟
  8(يعني من زودتر از او خواهم مرد.)!»  بلكه من«

  در ربذه

منصـور   بـا » ربـذه «گويـد: در   ليلـى مـى   عبد اللَّه بن ابو
فرسـتاد، در   جعفـر بـن محمـد   دوانيقى بودم كه دنبـال  

  گفت:   حالى كه مى
بر من است كه اگـر خـون او را نريـزم، خـون خـود را      «

 بن محمـد وقتى جعفر  »بريزم. عجله كنيد، عجله كنيد!
منصور به طرز عجيبي آرام شده بـود. بـه   بر او وارد شد، 

  گفت:  ايشان 
 »فرزنـد رسـول خـدا!    آفرين بر تو اى پسر عمـو! و اى «
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كه بر جاى خود نشاند كرد تا اين پيوسته او را احترام مى
و غذا خواست و خودش لقمـه را بـر دهـان آن حضـرت     

نهـاد و تمـام نيازهـايش را بـر آورد و سـپس اجـازه        مى
  گفتم:  ايشانوقتى كه حضرت رفت به  مراجعت داد.

دهـى، وقتـى كـه     چه را كه گفتى به من ياد مـى آيا آن«
حضـرت  » كـرد؟  هايت حركـت مـى  ارد شدى ديدم لبو

  فرمود:  
ما شَاء اللَّه لَا يأْتي «ها وارد شدم، گفتم: وقتى كه بر آن«

   ا شَـاء مـ إِلَّا اللَّه وءالس رِفصلَا ي اللَّه ا شَاءم رِ إِلَّا اللَّهبِاْلَخي
ا      اللَّه ُكلُّ نعمةٍ منَ اللَّه ما شَاء اللَّ ولَ و لَـا قُـوةَ إِلـَّ لَـا حـ ه

  9» بِاللَّه

  آن دو را كشتم!

كنـد كـه جـالد     نـده نقـل مـى   ابو خديجه از مردى از ك  
  منصـور دوانيقـى، امـام صـادق     : عبـاس بـوده اسـت   بنى

و فرزندش اسماعيل را گرفته در جـايى زنـدان    السالم)(عليه
تـل  كرده بود و به آن مرد دستور داد كـه آن دو را بـه ق  
ه      را  برساند. او هم شب هنگام آمـد و ابتـدا ابـو عبـد اللـَّ

بيرون آورد و كشت و بعـد اسـماعيل را بيـرون آورد تـا     
بكشد كه اسماعيل مدتى با او مبارزه كرد ولى او هم بـه  

   :قتل رسيد. سپس پيش منصور آمد. منصور پرسيد
  گفت: » ؟چه كردى«
وقتى » ودم.آن دو را كشتم و تو را از شر آنان راحت نم«

و اسـماعيل دم درب   السـالم) (عليـه كه صبح شد امام صادق 
خواستند. در اين هنگام  و اذن دخول مىبودند  داراالماره

  منصور به آن مرد گفت:
  آن مرد گفت: » اى؟ گفتى كه آنان را كشته مگر تو نمى«
» شناسـم.  گونه شناختم كه تو را مىها را همانبلى، آن«

  منصور گفت: 
اى بـرو و نگـاه    ه جاى آنان چه كسـانى را كشـته  پس ب«

 آن مرد رفت و ديد كـه دو شـتر را كشـته اسـت.     !»كن
گويد: در حيرت ماندم و جريـان را بـه منصـور     مىجالد 

گفتم او سرش را پايين انداخت و بـه فكـر رفـت و بعـد     
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  گفت:  
  »10نبايد كسى اين سخن و (حكايت) را از تو بشنود.«

  اين حبشي!

گفت: پـدرم نقـل كـرد كـه منصـور مـرا        قيس بن ربيع
  خواست گفت: 

  گفتم:   »بينى اين حبشى مرا چقدر ناراحت كرده؟! نمى«
    :گفت »كدام؟«
 »كـنم. اش را قطـع مـي   خدا ريشهه ب !جعفر بن محمد«

   :بعد يكى از سرهنگان را خواست گفت
جعفر ه حمله كن ب ،مدينه بروه با هزار نفر ب  هم اكنون«

و پسـرش موسـى بـن جعفـر را بـرايم       بن محمد سر او
همان ساعت سرهنگ رفت وارد مدينه شد. خبر !» بياور

دادنـد دسـتور داد دو شـتر     السـالم) (عليـه حضرت صادق ه ب
هـاى خـود موسـى و     آوردند و بر در خانـه بسـتند بچـه   

اسماعيل و محمد و عبد اللَّه را خواسـت همـه را جمـع    
  دعا خواندن.ه نمود و در محراب نشست و شروع كرد ب

كـه صـحنه را از    السـالم) هيـ (علاز قول امـام كـاظم   ابو بصير 
: آن سرهنگ حمله كـرد  كندنزديك ديده است نقل مي

خواند تمام سـپاهيان  پدرم دعاى خويش را با ابتهال مي
   :با فرمانده خود آمدند گفت

هـا را  سـر آن  »اند ببريـد.  سر همين دو نفر كه ايستاده«
صور برگشتند وقتى وارد شدند منصور بريدند و پيش من

ها در آن قرار داشت نگاه كرد ديد داخل خرجين كه سر
  فرمانده سپاه گفت:  ه ب سر دو شتر است.

  گفت:  »ها چيست؟اين«
مدينـه رفتـيم و داخـل خانـه     ه آقا ما با تمام سرعت بـ «

د شـديم سـرم چرخيـد نديـدم جلـوم         جعفر بـن محمـ
اند خيـال كـردم    ستادهچيست چشمم به دو نفر افتاد اي

آن دو جعفر بن محمد و پسرش موسى بن جعفر اسـت  
   :گفتبه ربيع منصور » سر هر دو را بريدم.

گويـد:  ربيـع مـي   !»اين جريان را براى كسى نقل نكنى«
از موسـى بـن    منكسى نگفتم تا منصور مرد. ه من نيز ب
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 جعفر پرسيدم آن دعا چه بود گفت:
ود: اين دعاى حجاب است من از پدرم سؤال كردم فرم«

  :  دعا را ذكر كرد
و إِذا قَـرَأْت اْلقُـرْآنَ جعْلنـا     -ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحيمِ «

   ُتوراً. و سـجابـاً مرَةِ حخĤُنونَ بِاْلؤْمينَ ال ينَ الَّذيب و َنكيب
ي   جعْلنا على فـ و وهْفَقهنَّةً أَنْ يأَك قُُلوِبهِم    قْـراً وو هِـمآذان

أَدبارِهم ُنفُـوراً    إِذا ذََكرْت ربك في اْلُقرْآنِ وحده ولَّوا على
اللَّهم إِنِّي أَسأَُلك بِاالسمِ الَّذي ِبه ُتحيِي و ُتميت و تَـرْزقُ  

  م الْـإِْكرَامِ اللَّهـ لَالِ وا ذَا اْلجي َنعَتم ي وطتُع نَـا    وادنْ أَر مـ
ا       مم عنـَّ أَصـ و نَـهيا ع ِبسوء منْ جميعِ خَْلقك فَـأَعمِ عنـَّ
ا       رِف عنـَّ اصـ و هد ا يـ سمعه و اشَْغلْ عنَّا قَْلبه و اغْلُـلْ عنـَّ
    و ه ينـمنْ ي عـ و ه نْ خَْلفـم و هيدنِ يينْ بم خُذْه و هدَكي

منْ شالْإِْكرَامِع لَالِ وا ذَا اْلجي هقنْ َفوم و هتنْ َتحم و هأ ال «
  بعد پدرم فرمود:  

  اين دعا موجـب حجـاب و حراسـت از همـه دشـمنان      «
  »11شود.مي

                                                 
خوانى  ن و هر گاه مىكنم بنام خداى بخشنده مهربا ابتدا مى أ 

گردانيم ميان تو و ميان آن  تو (اى محمد) قرآن را مى
اى پوشيده شده  آورند به آخرت پرده جماعتى كه ايمان نمى

ها كه مبادا بفهمند و گردانيديم ما بر دلهاى ايشان پوشش
قرآن را و گردانيديم در گوشهاى ايشان گرانى را و هر گاه ياد 

را در قرآن كه يگانه است او باز  نمايى تو پروردگار خود
كنندگانند.  گردند كافران بر پشتهاى خود در حالى كه نفرت

كنم ترا به آن نام كه به بركت  خداوندا بدرستى كه سؤال مى
دهى و بخشش  ميرانى و روزى مى كنى و مى آن زنده مى

كنى اى صاحب بزرگى و بخشش، خداوندا  كنى و منع مى مى
ما را به بدى از همه آفريدگان تو پس كسى كه قصد نمايد 

كور كن از ديدن ما چشم او را و كر گردان از ما گوش او را و 
مشغول گردان از ياد ما دل او را و ببند از ما دست او را و 
برگردان از ما مكر او را و فراگير او را از پيش روى او و از 

پاى پس سر او و از طرف راست او و از طرف چپ او و از زير 
  .او و از باالى سر او اى صاحب بزرگى و بخشش
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  گردنش را بزن!

  صــادق  امــاممنصــور تعريــف نمــود كــه: حضــرت رضــا 
شمشـير و پوسـت    ،را احضار نمود براى كشتن السالم)(عليه
  گفت:  ، وزيرشربيعه ب ؛ت و جالد آماده شدتخ
هر وقت من با او صحبت كـردم و يـك دسـتم را روى    «

اما همين كه جعفر بـن   !»ديگرى زدم تو گردنش را بزن
او افتاد از جـاى خـود   ه محمد وارد شد و چشم منصور ب

  گفت:   و حركت كرد
كه مرحبا خوش آمدى مزاحم شما نشدم مگر براى اين«

رداخـت كـنم و مشـكالت شـما را برطـرف      قرضتان را پ
ـ   بعد سؤال خوشـمزه » نمايم. خـانواده آن  ه اى مربـوط ب

  جناب نمود و گفت: 
خدا قرض شما را پرداخت نمـود و حاجتتـان بـرآورده    «

بـه  در اين موقـع رو  » شد و جايزه شما پرداخت گرديد.
  ربيع نموده گفت:  

اده خود پيش خانو )السالمعليه(فورى بايد جعفر بن محمد «
بيـرون   السـالم) (عليـه ربيع گفت: وقتى امام صادق !» برگردد

  آمد گفتم:  
آقا شمشير و پوسـت تخـت مـرا بـراى شـما گسـترده       «

كرد چه دعايي هايتان حركت ميبودند، وقتى آمديد لب
  فرمود: حضرت » خوانديد؟

اش تصـميم بـدى را مشـاهده     بلى من وقتى در چهـره «
وِبينَ و  « كردم اين دعا را خواندم: رْبـنَ اْلمم الرَّب بِيسح

نَ        الـرَّازِقُ مـ بِي سـح ينَ وخْلُـوقنَ اْلم قُ مـاْلخَـال بِيسح
     و نْ هـ بِي مـ سـينَ حاَلم الْعـ بر اللَّه بِيسح ينَ ووقرْزاْلم

ه ال إِلـه     -حسبِي حسبِي منْ لَم يزَلْ حسبِي بِي اللـَّ سـح
  12»أ لَّا هو عَليه َتوكَّْلت و هو رب الْعرْشِ الْعظيمِإِ

                                                 
ها كه مورد ربوبيت پروردگار من را بس است، نسبت به آن أ 

او هستند و خالق من را بس است نسبت به مخلوقين و رازق 
من را بس است نسبت به روزي خوران و خدايي كه 
پروردگار جهانيان است نت را بس است. من را بس است 

را بس است. من را بس است كسي كه كسي كه او من 
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 تكريم امام! 

فرسـتاد و دسـتور داد    السالم)(عليهصادق  اماممنصور از پى 
جا نشـانيد.  پهلوى خودش فرشى گستردند امام را در آن

بعد صدا زد فورى محمد را بگوييد بيايد مهـدى را صـدا   
خواسـت.  (پسـرانش را) مـي  ا را هبزنيد. پشت سر هم آن

    :دادندجواب مي
دادن و عطــرزدن  اكنــون خواهــد آمــد مشــغول بخــور«

چيزى نگذشت كه مهدى وارد شد بوى عطـر از  » است.
 السـالم) (عليـه صـادق   امـام  منصـور رو  .رسيدبه مشام مياو 

  نموده گفت:  
مـايلم آن را  اي گفتـه من در باره صله رحم ه حديثى ب«

  فرمود: امام » ا مهدى بشنود.تكرار كني ت
-(عليـه  طالـب علي بن ابـي پدرم از پدر خود از جدش از «

شخصى كه سه سـال  «نقل كرد كه پيامبر فرمود:  السـالم) 
كنـد خداونـد سـى    از عمرش باقى مانده صله رحـم مـي  

  قطـع رحـم   كسـي  دهـد و  سال عمـر او را افـزايش مـي   
ه سه سال بو از عمرش سى سال باقيمانده كه نمايد مي
   گاه اين آيه را تالوت نمود:آن »رساند.مي
منصـور  » أ يمحوا اللَّه ما يشاء و يْثِبت و عنْده أُم اْلكتابِ«

  گفت:  
  فرمود: امام » حديث خوبى است ولى منظورم اين نبود.«
  بــن  الســالم)(عليــهعلــي پــدرم از پــدر خــود از جــدش از «
فرمـود:   وآلـه) عليـه اهللا(صلي مبر اكرمنقل كرد كه پيا طالبابي
كه صله رحـم باعـث آبـادى مملكـت و افـزايش عمـر       «
» شود گرچه اهل آن زمـان مردمـان خـوبى نباشـند.     مى

  گفت: منصور 

                                                                    
هميشه من را بس بوده است، من را بس است خدايي كه 

كنم و هو پروردگار معبودي جز او نيست. بر او توكل مي
  عرش عظيم است.

خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را : 39رعد /  أ 
(لوح محفوظ) نزد » ام الكتاب«كند و  بخواهد اثبات مى

  اوست!
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خواسـتم  چـه مـي  اين نيز حديث خوبى است ولـى آن «
  فرمود:  امام » نيست.

  بــن  الســالم)(عليــهعلــي پــدرم از پــدر خــود از جــدش از «
صـله رحـم باعـث    « نقل كرد كه پيامبر فرمود: بطالابي

ــى  ــت م ــانى حســاب روز قيام ــر آس ــود و از م ــد  گش ب
  منصور گفت: » كند.جلوگيرى مي

  »13همين بود. !آرى«

  داني؟تو غيب مي

روزى منصـور مـرا    كنـد: تعريـف مـي  منصـور   وزيرربيع 
  خواست گفت: 

خدا قسم او را خواهم ه جعفر بن محمد را حاضر كن ب«
   :كردم از پى ايشان فرستادم وقتى آمد. عرض .»كشت

  فرمود: » اگر وصيتى دارى بكن !يا ابن رسول اللَّه«
پيش منصور رفتم و اطـالع دادم   !»تو اجازه بگير برايم«

   :كه جعفر بن محمد حاضر است. گفت
 السـالم) (عليهصادق  امامهمين كه چشم !» او را داخل كن«
كلماتى حركـت كـرد   ه بهايش منصور افتاد ديدم لبه ب

ـ      ه اما من نفهميدم چه بود پيش رفـت تـا سـالم كـرد ب
از جا حركت نمود او را در بغل گرفـت و  منصور  .منصور

  گفت:  و بعد پهلوى خود نشانيد. 
هـايي كـه    جعفر ابن محمد نامه !»هر حاجت دارى بگو«

اشخاص داده بودند پيش منصور گذاشت و درباره گـروه  
هـا را منصـور   ايي كـرد تمـام آن  هديگرى نيز درخواست

  گفت: كرد و  برآورده 
  فرمود:  !»احتياجات خود را بگو«
منصـور  !» مرا پيوسته احضار نكن كه بيـايم پـيش تـو   «

  گفت:  
 »دهـم! گويي من از غيب خبر مياى نيست تو مي چاره«

  فرمود:  
منصور اشاره به  »تو چنين گزارشى داده؟ه چه كسى ب«

  فرمود:   امام برويش نشسته بود.پير مردى كرد كه رو
پيـر مـرد   » تو از من شنيدى كه چنين چيزى گفـتم؟ «
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  گفت:  
  منصور كرده فرمود:  ه امام رو ب !»بلى«
  گفت: به پيرمرد منصور » خورد.قسم مي«
 خـورد بقسـم  خواسـت  همين كه پير مرد  !»قسم بخور«

  فرمود:   امام
حـديث   المؤمنينمرا پدرم از پدر خود از جدش از امير«

خـورد و در ضـمن   اى قسم دروغ مـي  كرد كه وقتى بنده
نمايد خداوند از كيفـر  قسم خدا را ستايش و تقديس مي
واسـطه تقديسـى   ه كند بكردن او در دنيا صرف نظر مي

 بعد امام ادامه داد:» .است كه در آن قسم نموده
منصـور   !»اگر ممكن است من خودم او را قسـم بـدهم  «

    :گفت
  امام فرمود:  » است. توا اختيار ب«
بگو از نيرو و قدرت پروردگار بيزارم و متكى به نيـرو و  «

!» خويشم اگر ايـن حـرف را از تـو شـنيده باشـم      تقدر
منصـور   پيرمرد زبانش بند آمد و از قسم خوددارى كرد.
  گرزى كه در دست داشت بلند نموده گفت: 

 را ازو خدا قسم اگر سوگند نخورى با همين گـرز تـ  ه ب«
ولي نتوانست بگويـد  پير مرد قسم ياد كرد » برم.بين مي
هنوز سوگندش تمـام نشـده   اش را تكميل كند)؛ (جمله

در دم جان و بود كه زبانش بيرون افتاد مانند زبان سگ 
من ه داد. جعفر بن محمد از جاى حركت نمود. منصور ب

    :گفت
كسى بگويي كه مردم ه مبادا اين جريان را ب !واى بر تو«

امام از نزد منصور خارج شـد. مـن   » شوند.فريفته او مي
   :را قسم دادم كهدر پي ايشان بيرون آمدم و او 

 تـو چشم  ،يا ابن رسول اللَّه منصور تصميم بدى داشت«
هـا از بـين    را ديد تمام آن تصـميم  تواو افتاد و او ه كه ب
   :فرمودحضرت  !»رفت
مـن  ه بـ  من ديشـب پيـامبر را در خـواب ديـدم     !ربيع«

بلـى  « :كردم عرض »؟ترسى از منصورجعفر مي« :فرمود
 او افتـاد بگـو:  ه وقتى چشمت بـ « :فرمود !»يا رسول اللَّه

َتْنِجحأَس مِ اللَّهِبِبس و حَتْفتأَس مِ اللَّهِبِبس  هجأََتو دمحِبم و
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عوبةٍ    كُـلَّ صـ رِي و ةَ أَمـوبعي صذَلِّلْ ل مي    اللَّه لْ لـه سـ و
رِي و كُـلَّ     ُئونَـةَ أَمـي مناْكف زُوَنةٍ وُكلَّ ح رِي وزُوَنةَ أَمح

 :پرسيدمجعفر بن محمد بعد از  14»أ .مُئوَنةٍ
چرا جلوگيرى كردى از آن مردى كه سعايت كرده بود «

آن ترتيـب او را  ه خدا سوگند ياد كنـد (و بـ  ه كه باز اين
  : فرمودحضرت سوگند دادى)؟ 

خوش نداشتم خداى تعالى او را ببيند كه به يگانگى او «
آن مرد حلم ه را ياد كند و تمجيدش كند مبادا نسبت ب

تأخير اندازد، پس مـن او را بـدان   ه ورزد و عقوبتش را ب
ــ   ــد ب ــم دادم و خداون ــنيدى قس ــه ش ــختى او را ه چ س

  15.» گرفت

  سعايت از امام

  جعفــر  از حضــرت موســى بــن الســالم)هيــ(علحضـرت رضــا  

 امـام منصـور تصـميم كشـتن     فرمايـد: مينقل  السالم)هي(عل
دسـتور داد فرمانـدار مدينـه     .را گرفـت  السـالم) (عليهصادق 

دسـتور عمـل كـرد ولـى     ه . او ب(بغداد) ايشان را بفرستد
  منصور آنقدر كه عجلـه در كشـتن امـام داشـت خيـال      

 .شـد بـر منصـور   باالخره امام وارد  .كرد دير فرستادهمي
منصور از ديدن آن جناب لبخنـدى زده احتـرام كـرد و    

  گفت:  و بعد  ايشان را پهلوى خود نشاند.
ه يا ابن رسـول « ـ  !اللـَّ خـدا قسـم وقتـى دنبـال شـما      ه ب

فرستادم تصميم كشتن شما را داشتم همين كه چشمم 
به شما افتاد چنان شيفته شما شدم كـه اكنـون خيـال    

تر از شما  من محبوبام نزد  كنم هيچ يك از خانوادهنمي
شـنوم از مـا    هـا چيسـت كـه مـى    باشد. ولى اين حـرف 

  فرمود:  امام » كنى؟ بدگويي مى
!» ام هرگز من بدگويي شـما را نكـرده   !المؤمنينيا امير«

                                                 
جويم و كنم و به بسم اهللا پيروزي ميبسم اهللا شروع ميبه  أ 

كنم. بارالها! سختي كارم را و هر سختي را به محمد روي مي
برايم راه كن! زمختي كارم را و هر زمختي را برايم نرم ساز و 

  هزينه كارم را هر هزينه اي را بپرداز!
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  اى نموده گفت:  منصور خنده
ــاره    « ــه در ب ــانى ك ــتگوترى از كس ــى راس ــو خيل   ات  ت

ايـن هـم    تـوام اند. اينـك در خـدمت    چينى كردهسخن
انگشترم براى امضاء اختيار دارى هـر چـه مـايلى بـراى     

هـر  ! هاى كوچك و بزرگ خود تعيين نمـا رفع گرفتاري
اى گران  منصور جايزه.» چه تعيين كنى رد نخواهم كرد

  در اختيار امام گذاشت اما ايشان قبول نكرده فرمود:  
  و نيــازى نــداريم اگــر اســت وضــع مــا خيلــى خــوب «
كنى بده به خويشاوندان مـن،  من كمكى به خواهى بمي
دربار تو رفـت و آمـد ندارنـد و دسـت از     ه هايي كه بآن

  گفت: منصور !» ها برداركشتن آن
خـواهش   و صد هـزار درهـم داد  و بعد  .»كنمقبول مي«

بعـد از آن امـام   هـا تقسـيم نمايـد.    بين آنكه امام كرد 
  فرمود:  

شـد  وقتى خارج امام  !»جاى آوردىه واقعا صله رحم ب«
هـا از هـر فاميـل بـا     ها و جوانبزرگان قريش از پير مرد

احترام تمام آن جنـاب را مشـايعت كردنـد و جاسـوس     
  به امام گفت:آن مرد  منصور نيز همراه آن جناب بود.

من كامال متوجه شما شـدم وقتـى پـيش منصـور      !آقا«
ــب  ــدم ل ــدى دي ــي آم ــت م ــان حرك ــايي هايت ــد دع كن

  فرمود:  امام » خواندى آن دعا چه بود؟ مى
نْ لَـا   « او افتاد اين دعا را خواندم:ه وقتى چشمم ب« ا مـي

 هآل و دمحلَى ملِّ عص امحلُ الْأَراصُتو ِبه و رَاملَا ي و ضَامي
خـدا قسـم جـز ايـن     ه ب» أ  و اْكفني َشرَّه ِبحولك و ُقوتك

نصـور  جاسـوس ايـن جريـان را بـراى م     »چيزى نگفتم.
  گزارش كرد. منصور گفت: 

اى  خدا آن دعايش هنوز تمام نشده بود كه هر كينهبه «
 »در دل من بود از بين رفت.

پـيش   السـالم) (عليـه ربيع گفت: من بودم وقتى امام صـادق  
كـرد هـر چـه بيشـتر     هايش حركت مـي منصور آمد لب

                                                 
  او شود و به وسيله كند و نه ناآرام مياي كسي نه ظلمي مي أ 

شوند. بر محمد و آل محمد درود ها به يگديگر وصل ميرحم
  فرست و بواسطه خدرت و قوه ات شر او را از من كوتاه كن!
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نشسـت تـا او را نزديـك     خواند خشم منصور فرو مى مى
وقتى خـارج شـد مـن از پـى آن جنـاب       خود جاى داد.

  رفتم عرض كردم:
آقا اين مرد تصميم بدى گرفتـه بـود و خيلـى از شـما     «

كـرد  هايت حركـت مـي  ناراحت بود وقتى وارد شدى لب
نشسـت چـه دعـايي     خواندى خشم او فرو مىهر چه مي

  فرمود:»خواندى؟ مى
يا «دعاى جدم حسين بن على عليه السالم را خواندم. « 
ي       عن رُسـي فَاح تـُكرْب نْـدي عثا غَـو يـ ي وتد شـ نْدي عتد

رَامي لَا يالَّذ كي ِبرُْكنناْكف و ي لَا َتنَامالَّت كنيربيـع  » أ بِع
  گفت:  

اين دعا را حفظ كردم هـر گرفتـارى كـه پيـدا كـردم      «
  »16.شد خواندم برطرف مى همين دعا را مى

  اژدهاي محافظ!

 السـالم) (عليهصادق  ه امامبگويد ميوزير دربار منصور  ،ربيع
    :گفتم
را خواهم كشت و و ت: «منصور در مورد شما گفته است«

را در روى زمـين نخـواهم گذاشـت    و يكنفر از فاميـل تـ  
»  چنان مدينه را ويران كنم كه يك ديـوار بـاقى نمانـد.   

  فرمود:  امام 
سركشـى  خواهـد  بگذار هر چـه مـي   !از حرف او نترس«

همين كـه امـام را بـين دو پـرده آوردم شـنيدم       »كند.
  گويد:  منصور مي

وارد كـردم.  جعفر بـن محمـد را    !»زود او را وارد كنيد«
  گفت:  به ناگهاه آرام شد و ديدم منصور 

دست امام بعد !» پسر عموى عزيز و آقاى بزرگوار !به به«
 كمال توجـه را  ،پهلوى خود روى تخت نشانده ،را گرفته

 گفت: و او نمودهه ب

                                                 
اى ذخيره من به هنگام شدت! و اى فرياد رسم به هنگام  أ 

خوابند محافظت كن و  سختى! مرا با چشمانى كه هرگز نمى
  در پناه ركن خودت كه هميشگى است نگه دار!
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  فرمود:  امام  »دانى چرا از پى شما فرستادم؟مي«
  منصور گفت: » ؟!از كجا علم غيب دارم«
ها را بين خـانواده خـود    از پى شما فرستادم تا اين پول«

امام عذر خواست كـه   .»تقسيم كنى. ده هزار دينار است
او را قسم داد كه بايد خودت تقسيم  ،ديگرى واگذارده ب
اى داد و خلعـت   نى. بعد امام را در آغوش گرفته جايزهك

  گفت:  و بخشيد
ـ  !ربيع« مدينـه  ه چند نفر مأمور را تعيين كن ايشان را ب

   :منصور گفتمه پس از رفتن امام ب »برسانند.
المؤمنين تو از دست او آنقدر خشـمگين بـودى   يا امير«

  گفت:  »كه حساب نداشت. چه شد كه خشنود شدى؟
را ديـدم كـه نـيش     بزرگيوارد شد اژدهاى  همين كه«

 گويـد: خود را بيرون آورده و با زبان معمولى انسانى مـي 
اگر سر خارى به بدن پسر پيامبر بزنـى تمـام گوشـت    «

  از او ترســيدم و  !»كــنمبــدنت را از اســتخوان جــدا مــي
  »17چه ديدى انجام دادم بدين جهت بود.آن

   )وآلههيعلاهللاي(صلعصاي پيامبر 

 السـالم) (عليـه  ، از خواص اصحاب امام صادقمفضل بن عمر
    گويد:مي
  صــادق  امــاممنصــور چنــدين مرتبــه تصــميم كشــتن «

گرفـت و او را  را گرفت هـر وقـت تصـميم مـي     السالم)(عليه
  افتــاد  كـرد تـا چشـمش بـه آن جنـاب مـى      احضـار مـي  

ولى ديگـر   كرد.ترسيد از تصميم خود صرف نظر ميمي
داد احدى خدمت ايشان برسد يا بـراى درس  ه نمياجاز

 يگيرى زياد پى ،ل دينى در جايى بنشينديو تعليم مسا
اين مطلب كرد و سـخت امـام را در محاصـره     نسبت به
 براى يك ،اى در دين طورى كه گاهى مسألهه قرار داد ب

مربـوط بـه ازدواج، يـا    كـه  آمـد   نفر از شيعيان پيش مى
دانسـت چـه   كسى هـم نمـي  د و بوطالق و از اين قبيل 

ناچـار  ه رسيد بدامان امام نميه جواب بايد داد دستش ب
ــاق را   زن از مــرد جــدا مــى ــن اتف   شــد چــون حكــم اي

    .دانستندنمي
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اين جريان خيلى بر شيعيان گران آمد و سخت در فشار 
دل منصور انداخت كه ه باالخره خداوند بتا قرار گرفتند. 

در خواست كند كه از يادگارهاى  م)السال(عليهصادق  اماماز 
او تحفه بدهد كه ديگـرى نداشـته   ه پيامبر يك چيزى ب
دستى كوچك كه تقريبـا نـيم متـر    باشد. امام يك چوب

 .طول داشت و متعلـق بـه پيـامبر بـود بـرايش فرسـتاد      
ـ   چهـار  ه منصور خيلى خوشحال شد دسـتور داد آن را ب

 د.قسمت كنند و هر قسـمتى را در يـك محـل قـرار دا    
  ه امام گفت:  سپس ب

تـوانم داد  را در مقابل اين تحفه چيزى نمـي  توپاداش «
ـ      توكه جز اين ه را آزاد بگـذارم آشـكارا دانـش خـود را ب

ها شيعيان خويش ارزانى دارى و كسى مزاحم شما و آن
بـده   انشود. بدون ترس مجلسى ترتيب ده و مردم را فتو

جـا  در آن ده كـه مـن  بـ ولى اين كار را در شهرى انجام 
ــوم و معــارف   »نباشــم. ــه نشــر عل از آن روز امــام آزادان

   18اسالمى را نمود.

  !ما جز او آقايي نداريم

 .را گرفـت  السـالم) (عليـه صـادق   اماممنصور تصميم كشتن 
فهميدند آمـاده   نمىعربي چند نفر از غير عرب كه زبان 

 .هـاى گـران داد   هاى فاخر و جايزه ها خلعتآنه كرد و ب
    :صد نفر بودند. به مترجم گفتها آن
من دشمنى دارم كه امشب پيشم خواهـد   :ها بگوآنه ب«

هـاى  مـأمورين سـالح  !» آمد وقتى وارد شد او را بكشيد
دست گرفتند و آمـاده انجـام مأموريـت خـود     ه خود را ب

شدند منصور از پى امام فرستاد كه تنها پـيش او بيايـد.   
    :به مترجم گفت

دشمن من همين شخص است او را   ها بگويد كهآنه ب«
ها صـدايي  همين كه امام داخل شد آن!» پاره پاره كنيد

شبيه سگ در آوردند و اسلحه خود را بر زمين انداختند 
سجده افتـاده  ه هاى خود را به پشت سر نهادند و بدست

منصـور كـه ايـن جريـان را      ماليدند.خاك ميه صورت ب
    :ديد از خودش ترسيد. گفت
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    :. فرمود»؟!ايد براى چه تشريف آورده !آقا«
من غسل خويش را نمـوده و كفـن    ،دستور تو آمدمه ب«

   :منصور گفت !»ام پوشيده
بــرم از چنــين خــدا مــيه پنــاه بــ ،غيــر ممكــن اســت«

  هــا امــام برگشــت آن !»ســالمتى برگــرده بــ ،تصــميمى
    :مترجم گفتمنصور به  .طور در سجده بودندهمين

مترجم پرسـيد  » شاه را نكشتيد؟بپرس چرا دشمن پاد«
  ها پاسخ دادند:و آن
 !!دهد بكشيم سرپرست و آقاى خـود را ما را دستور مي«

كنـد  كارهاى ما چنان رسيدگى مـي ه كه هر روز بآقايي 
ما جـز او   ،مانند پدرى كه مواظب فرزندان خويش است

هـا  ها ترسيد شبانه آنمنصور از گفتار آن !»آقايي نداريم
وسيله زهر ه سپس امام را ب ل خود باز گردانيد.محه را ب

    19شهيد نمود.

  فرستند!برايت زكات مي

منصور دوانيقى در سال صد و چهل و هفت براى انجـام  
وارد مدينه شـد.  در مسير خود حج رهسپار مكه گرديد 

    :ربيع گفته ب
بفرست از پى جعفر بن محمد او را با زور بياورند خـدا  «

ـ   !»ا نكشممرا بكشد اگر او ر غفلـت زد  ن ربيع خـود را ب
ـ    خـاطرش  ه يعنى فراموش كرده باز بـراى مرتبـه دوم ب

    :آورد كه
خـود را  ربيع باز  !»شخصى را بفرست او را بزور بياورند«
در مرتبه سوم پيغامى سـخت بـراى ربيـع     غفلت زد.ه ب

   :او داد، گفته فرستاد و چند فحش ركيك نيز ب
از ربيـع   !»ر را بياورندبايد فورى كسى را بفرستى جعف«

 فرستاد همين كه آن جناب آمد السالم)(عليهپى امام صادق 
  توصيه كرد:ايشان ه بربيع 

ه  « خـدا بســپار كــه چنــان  ه خــود را بــ !يـا ابــا عبــد اللـَّ
توانـد جلـو او را   جـز خـدا كسـى نمـي     ،خشمگين است

 :امام فرمود »بگيرد.
ور خبـر داد كـه   منصه ربيع ب»  ال حول و ال قوة الّا باللَّه«
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منصـور   ،وارد شدامام جعفر بن محمد آمده است. وقتى 
  با خشم تمام گفت:  

  اند و زكـات  را امام گرفتهو اى دشمن خدا مردم عراق ت«
فرستند مخـالف سـلطنت منـى و    مال خود را برايت مي

!» را نكشـم و كنى. خدا مرا بكشد اگر تـ فتنه انگيزى مي
    :فرمودامام 
او شـكر   ،سليمان قـدرت داد ه خدا ب !نينيا امير المؤم«

ـ  ؛صبر كرد ، اوايوب را مبتال نمود ؛كرد يوسـف سـتم   ه ب
 !»تو از همين خانواده هسـتى  ؛برادران را بخشيد ،كردند

   :گفتآرام شد، منصور اين سخنان را كه شنيد 
دامنـت از هـر عيـب     ،اللَّه هسـتى تو ابا عبد !نزديك بيا«

خداونـد   ،دورىه نگيزى بـ پاك است و از آشوب و فتنه ا
امام را دست  »د.تو بدهه بهترين پاداش خويشاوندى را ب

دستور داد عطـر آورنـد.   و بعد  گرفته پهلوى خود نشاند.
عطر پـاش مخصـوص را آوردنـد خـودش چنـان سـر و       
صورت امام را عطر آگين كرد كـه از محاسـن شـريفش    

    :گفت .ريختعطر قطره قطره مي
   :ربيع دستور داد كه هب» برو!در پناه خدا «
را  ايشـان  !جايزه و خلعت حضرت صادق را تقديم كـن «

ـ !» منـزل برسـان  ه در پناه خدا ب   صـادق   امـام همـراه  ه ب

   :رفتم در بين راه گفتم السالم)(عليه
چنان منصور را خشـمگين ديـدم   قبل از آمدن شما آن«

سـابقه پيـدا    كه سابقه نداشت بعد از رفتن باز حالتى بى
    :فرمودامام » ود وقتى وارد شدى چه گفتى؟كرده ب

اللَّهم احرُسني بِعينك الَّتي لَـا  : « وقتى وارد شدم گفتم«
   كتري ِبقُـد رْ لـاْغف و رَامي لَا يالَّذ كي بِرُْكناْكُنْفن و َتنَام

أَْكب أَْنت مي اللَّهائجر أَْنت و كللَا أَه و لَيا  ع مـلُّ مأَج رُ و
ماللَّه ذَرأَح و أَخَاف      يذُ بِـكتَع أَسـ و رِه ي َنحـف َفعأَد ِبك

نْ َشرِّهديدى كه خداوند پس از ايـن دعـا بـا او چـه     » أ م
                                                 

ارالها! مواظبت نما از من با آن چشمي كه هرگز نميخوابد ب أ 
گيرد. و نگهداري كن من را با آن اركانت كه آرامش را نمي

من را بواسطه قدرتي كه بر من داري ببخش! هالك نشوم و 
حال آن كه تو اميد مني! بارالها! تو بزرگتر و عظيم تر از آني 
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  »20!كرد؟

  حدود نماز

در خـارج شـد   از منـزلش  اى  منصور دوانيقى روز جمعه
. داده بـود  م)السـال (عليـه تكيه بر دست امام صـادق  كه حالي

شد و آزاد شده خالد بـن عبـد    مردى كه رزام ناميده مى
    :اللَّه بود گفت

ــ  « ــامش ب ــه مق ــت ك ــن كيس ــه  ه اي ــيده ك ــايي رس   ج
    :او گفتنده ب !»كندالمؤمنين بر دست او تكيه ميامير
  گفت:   اللَّه جعفر بن محمد است.اين شخص ابو عبد«
پـا  بو عبـداهللا  اخدا من نشناختم و گرنه جا دارد كه ه ب«

بعد رفت مقابـل منصـور    !»بر روى صورت منصور گذارد
  گفت:  

   :منصور گفت»  يا امير المؤمنين سؤالى دارم«
   :گفت !»از اين شخص سؤال كن«
   :باز منصور گفت !»خواهم از شما سؤال كنممن مي«
   :گفت وامام ه رزام رو كرد ب!»  از اين شخص سؤال كن«
   :امام فرمود »ود آن را توضيح دهى.آقا مايلم نماز و حد«
ها از تو سؤال از آننماز داراى چهار هزار حد است كه «

   :كرد عرض» كنند!نمي
يد كه تركش صحيح نيسـت و  يآقا آن حدودى را بفرما«

    :فرمودامام  »ها نماز درست نيست.بدون انجام آن
نماز كامل نيست مگر براى كسى كـه وضـوى شـاداب    «

انگيـزى و   در ضـمن فتنـه   ،بلوغ رسـيده  حده گرفته و ب
از حـق رو  ، چين و عيبجو و بدگوى مـردم نباشـد   سخن

نگرداند، امام خويش را بشناسد و در راه او استوار باشـد  
خدا نمايد و اين توجه را از ه توجه ب و حضور قلب داشته

دست ندهد. در اين صورت حالتى بـين تـرس و اميـد و    
هـاى   گـويي وعـده   ،دهـد او دست ميه صبر و اضطراب ب

                                                                    
واسطه تو خود را ها به ترسم و هراس دارم. بارالكه من مي

برم از شوم و پناه به تو ميدر حلقوم او (منصور) وارد مي
  شرش!
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بينـد و تهديـدهاى دوزخ در مقابـل     بهشت برين را مـى 
چشـم اوســت هـر چــه دارد در پيشـگاه خــدا در طبــق    

بيند،  اخالص نهاده و هدف و آرزوى خويش را آشكار مى
از جان خود در راه خدا گذشته بدون چون و چرا تكيـه  

چشـم طمـع از    بر خدا كند با كمال خوارى و كـوچكى. 
در خانه او رو آورد و نياز خويش را ه بپوشد و ب اين و آن

از او بخواهد اگر چنين نمازى خواند آن نماز اسـت كـه   
نِ    اين همان نمـازى اسـت كـه (َتْنهـى     ،خدا خواسته عـ

اْلَفحشاء و اْلمْنَكرِ) انسان را از كـار زشـت و ناپسـند بـاز     
  رو به امام نمود و گفت:منصور » دارد.مي
ما پيوسته از دريـاى سرشـار دانـش تـو      !اللَّهيا ابا عبد «
 ،شويم نوشيم و در پناه تو از گرداب نادانى آسوده مىمي

زدايي ما شناور با دانش خود ظلمت جهل و نادانى را مي
  »21. كران دانش تو هستيم درياى بى

  كنم!تو را نفرين مي

 كرد:كه تعريف ميياسر غالم ربيع گفت: از ربيع شنيدم 
مدينه رسيد يـك  ه ه منصور به حج رفت وقتى بسالى ك

  گفت: و شب تا صبح بيدار بود مرا خواست 
روى در صورتى كه بتوانى تنها سرعت ميه هم اكنون ب«

پسر عمويـت   :بگو بهتر است جعفر بن محمد را بياورى.
    :گويدسالم رسانده و مي

گرچه بين ما و شـما فاصـله زيـادى اسـت و اخـتالف      «
 يـك قرابـت و خويشـاوندىِ   ه ولى باالخره ب سليقه داريم
ــمنزديــك  از شــما تقاضــا دارد در صــورت امكــان   داري

ما برويم « :اگر قبول نكرد و گفت »جاتشريف بياوريد آن
اشكالى ندارد سخت نگير و عذر او را بپذير مبادا  »جاآن

ديـدم در اطـاق    امـام   رفتم در خانـه من  »درشتى كنى.
ازه وارد شدم ديدم صـورت  خلوت خود نشسته بدون اج

بر خاك گذاشته و در حال ابتهـال و زارى اسـت گـرد و    
خــاك زمــين كــه چهــره خــود را بــر آن گذاشــته روى 

احترام اين حالى كه داشت چيزى ه صورتش اثر نموده. ب
ـ   .مـن نمـود  ه نگفتم تا نماز و دعايش تمام شد. بعد رو ب
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    :كردم عرض
    :گفت امام !»سالم عليك يا ابا عبد اللَّه«
  گفتم:  » اى؟ چه كار آمدهه عليك السالم برادر ب«
پسر عمويـت سـالم رسـانده و چنـين و چنـان گفتـه       «

   امام فرمود: .»است
ذينَ آمنُـوا أَنْ َتْخشَـع      «واى بر تـو ربيـع   « أْنِ للـَّ يـ أَ لَـم

ـ   ذينَ قُُلوبهم لذْكرِ اللَّه و ما َنزَلَ منَ اْلحقِّ و ال يُكونُـوا كَالَّ
مهقُُلوب تَفَقس دالْأَم هِمَليلُ َفطالَ عنْ َقبم تابأ أُوُتوا اْلك« 

  و باز فرمود:
نا     أَ فَأَمنَ أَهلُ اْلقُـرى «واى بر تو ربيع « أْسـب مهيأْت أَنْ يـ

نا     بياتاً و هم نائمونَ أَ و أَمنَ أَهلُ اْلقُـرى  أْسـب مهيأْت أَنْ يـ
ه   ُض حى و هم يلْعبونَ أَ فَأَمُنوا مْكرَ اللَّه فَال يأْمنُ مكْـرَ اللـَّ

 بعد فرمود:» ب إِلَّا اْلَقوم اْلخاسرُونَ
بـاز مشـغول نمـاز و     !»سالم مرا بامير المؤمنين برسان«

    :عرض كردم مناجات خويش شد.
او اى از او ندارى و يا درخواست  آقا آيا بعد از سالم گله«

    :فرمود !»پذيرى را نمى
ذي تَـولَّى و أَعطـى   «او بگو: ه چرا ب« قَليلًـا و    أَ َفرَأَيت الـَّ

ي       أَ عنْده علْم الَْغيبِ َفهو يرى  أَكْدى أْ ِبمـا فـ َنبـي لَـم أَم
ا تَـزِر وازِرةٌ وِزر        صحف موسى ى أَلـَّ ذي وفـَّ راهيم الـَّ إِبـ و

وف     و أَنْ َليس للْإِْنسانِ إِلَّا ما سعى  أُْخرى سـ هيع أَنَّ سـ و

                                                 
آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در : 16حديد /  أ 

برابر ذكر خدا و آنچه از حقّ نازل كرده است خاشع گردد؟! و 
ها كتاب آسمانى مانند كسانى نباشند كه در گذشته به آن

ها گذشت و قلبهايشان طوالنى بر آن داده شد، سپس زمانى
  .قساوت پيدا كرد

آيا اهل اين آباديها، از اين ايمنند كه : 99 – 97اعراف /  ب 
ها بيايد در حالى كه در خواب عذاب ما شبانه به سراغ آن

باشند؟! آيا اهل اين آباديها، از اين ايمنند كه عذاب ما هنگام 
م بازى هستند؟! آيا روز به سراغشان بيايد در حالى كه سرگر

دانند؟! در حالى كه جز  ها خود را از مكر الهى در امان مىآن
  .دانند! زيانكاران، خود را از مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى
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بخدا قسم يا امير المؤمنين ما از دست تو در  :بگو» أ يرى
واسطه وحشت ما خانواده و زنانمـان  ه بيم و هراسيم و ب
شناسـى در تـرس و وحشـت     ها را مـى كه خود بهتر آن

رم اگر دسـت از  مجبورم كه پرده از اين راز بردا ،هستند
ما برندارى پنج مرتبـه در شـبانه روز پـس از هـر نمـاز      

كنم خودت از پدر و از جدت را پيش خدا ميو شكايت ت
نقل كردى براى ما كه پيـامبر اكـرم فرمـود چهـار دعـا      

رسد و محجوب نخواهد است كه به پيشگاه پروردگار مي
 دعاى پدر براى فرزندش، برادر پشت سر برادرش و :ماند

دعاى مظلوم و دعـاى شخصـى كـه بـا اخـالص خـدا را       
هنوز سخنان امام تمـام نشـده بـود كـه پيـك      » بخواند.

منصور از پى من آمد تا خبر بگيرد برگشتم و جريـان را  
  براى منصور نقل كردم گريه كرد. گفت:  

   :او بگوه برگرد ب«
در مورد آمدن اختيار با شما است و اما راجع بـه زنـانى   

هـا برسـان خداونـد تـرس و     م مـرا بـه آن  كه گفتى سال
.» ها برطرف كرد و ناراحتى را از بين بردوحشت را از آن

من برگشتم و خـدمت ايشـان سـخن منصـور را عـرض      
   :كردم فرمود

 »تـو بدهـد  ه بگو صله رحم كردى خداى جزاى نيكو ب«
از چشم بـر دامـن خـويش     كدر اين موقع چند دانه اش

    :ريخت. سپس فرمود
نيا گرچه زيبا و فريب دهنده است ولى عاقبـت  د !ربيع«

گرايـد و  پـائيز مـي  ه چون بهار سرسبز و خرم است كه ب

                                                 
يا  -آيا ديدى آن كس را كه (از اسالم: 40 – 33نجم /  أ 

) روى گردان شد؟! و كمى عطا كرد، و از بيشتر -انفاق
بيند (كه ديگران  و علم غيب است و مىامساك نمود! آيا نزد ا

توانند گناهان او را بر دوش گيرند)؟! يا از آنچه در كتب  مى
موسى نازل گرديده با خبر نشده است؟! و در كتب ابراهيم، 
همان كسى كه وظيفه خود را بطور كامل ادا كرد، كه هيچ 

گيرد، و اينكه براى  كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى
اى جز سعى و كوشش او نيست، و اينكه تالش او  هانسان بهر

  شود، بزودى ديده مى
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كسى كه خير خـواه خـود باشـد و     شود. زود خشك مى
دهـد بايـد دقـت كنـد از روى     حالل و حرام را تميز مي
از گرفتـارى عاقبـت در انديشـه     ،بينايي و عقل خدا داد
يب داده كـه در جمـع آورى   را فر  باشد. اين دعا گروهى
كردند و زندگى تجملى خيلى شـيرين  آن زياد تالش مي

داشته ناگهان شبانگاه كه در خواب بودند يا در بـين روز  
هـا را  كه در لهو و لعب اشتغال داشتند مرگ گريبان آن

چـه گرفتـارى   ه گرفت چگونه دست از دنيا شستند و بـ 
ــم   ــج و غ ــوش رن ــيش و ن ــى آن ع ــتال شــدند از پ و  مب

پشيمانى شروع شد شـربت نـاگوار مـرگ را چشـيدند و     
دنيـا  ه واى بر كسى كه دل ب دچار فراق و جدايي شدند.

ببندد و از انباشتن آن خرسند باشد مگـر آبـاء و اجـداد    
بيند و دوستان و دشمنان  خويش را در تنگناى قبر نمى

  را كه چگونه پيكرشان درون خاك تيره نهفته است. 
شخص دنيـا پرسـت كـدام وقـت از همـه      دانى ربيع! مي

تـر و بيشـتر    تـر و غمگـين  تـر و ناراحـت  اوقات سرگردان
شود زمانى كه با مرگ روبرو شـود   متوجه زيان خود مى

  و آرزوهــاى دور و دراز خــود را بــر بــاد ببينــد. فعاليــت 
هـا را خواهـد   ترين عمـر  كه طوالنىخيال اينه كرد بمي

رسد آيا جز پيـرى  يتمام آرزوهاى خويش مه داشت و ب
چيزى در انتظار اوست؟ و سر انجام جز نااميدى چيـزى  

كـنم بـراى تـو و خـود     از خداوند درخواسـت مـي   ندارد.
رحمت خـدا و فـرار از   ه توفيق انجام وظيفه و بازگشت ب

تواند چنـين لطفـى   معصيت را و بينش واقعى زيرا او مي
    :كردم عرض» بنمايد.

ـ  دآقا شما را سوگند مـي « حقـى كـه بـين تـو و     ه هـم ب
من بياموز همان دعايي كـه خوانـدى و   ه خداوند است ب

با آن دعا و تضرع از وحشت و نـاراحتى منصـور آسـوده    
وسيله شما بنمايد ه شايد خداوند رفع گرفتارى ب ،شدى

خواهم. در اين موقع براى خودم مي ،و دردى را دوا كند
كه با اين-قبله نشست ه دست خود را بلند نموده روى ب

ميل نداشت دعا را به آن وضع بخواند كه نظـر ابتهـال و   
امام دعاي بلنـدي   -زارى نداشته باشد و بخواهد بياموزد
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ارِِبين   «را كه با  اْلهـ رِكد ا مـ يـ أَُلكإِنِّي أَس مشـروع  »  للَّه
  »22شود به ربيع تعليم داد.مي
  مشروح اين دعا در آدرس حديث موجود است. 

  ين او را ِبكش!روي زم

  : تعريف نمودربيع 
منصور  وسط راهبا ابو جعفر منصور حج نمودم. پس در «

  به من گفت كه:  
يم، جعفـر  يـ اى ربيع هر گاه به مدينه برسيم و فـرود آ «

 !ياد مـن آور ه برا بن محمد بن على بن حسين بن على 
خداى عظيم كه او را احدى به غيـر از مـن   ه پس قسم ب

وقتـي   »ياد من نياورى!ه رسم كه او را بت كشد و مى نمى
داخل مدينه شديم، خداى متعال مرا از يـادآورى او بـه   

كه داخل مكه شديم منصـور بـه   تا آن فراموشى انداخت.
  من گفت كه:  

آيا من به تو امر نكردم كه هر گاه كـه داخـل    !اى ربيع«
مـن   »ياد مـن آورى! ه مدينه شويم جعفر بن محمد را ب

  گفتم:  
  منصور گفت:  »اين را فراموش كردم. !ميرالمؤمنينيا ا«
ـ  « يـاد  ه پس هر گاه كه به مدينه برگرديم بايد كه مـرا ب

ـ  يـاد مـن نيـاورى    ه آورى. ناچار از قتل او هستم و اگر ب
  گفتم:  من » زنم. مىرا  تگردن قطعا
به رفقا و مصاحبان و غالمـان   »قبول! ،يا اميرالمؤمنين«

هر گاه كه داخـل مدينـه   خود سفارش بسيار نمودم كه 
بعـد از آن  ياد مـن آورنـد.   ه يم، جعفر بن محمد را بدش
ـ  دائما در هر منزلى كه فرود مى هاآن يـاد  ه آمديم، مرا ب
مدينـه   هنگام برگشـتن از مكـه وارد  كه آوردند تا آن مى

فرود آمديم، مـن بـه نـزد منصـور رفـتم و       وقتيشديم. 
  پيش روى او ايستادم و گفتم:  

د!  ،لمؤمنينيا اميرا« منصـور خنديـد و    »جعفر بن محمـ
  گفت:  

، فقط خانه آن حضرت برو و او را بياوره ب !بلى اى ربيع«
    :گفتم »او را طوري بياور كه روي زمين كشيده شود!
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آورم و  جاى مىه چه را كه فرموديد، باى موالى من آن«
پس برخاستم و بسـيار دلگيـر و    .»را فرمان بردارموامر ت
اين كه قرار است اين چنين الحوال بودم به سبب امتغير

ديـدم كـه آن    ،! به نزد امـام رفـتم  كاري را مرتكب شوم
  :گفتم .استحضرت در ميان خانه خود نشسته 

آن  »طلبـد.  را مـى  تـو فداى شما شـوم! اميرالمـؤمنين   «
 : حضرت فرمود

از جاى خود برخاسته با مـن  بعد و  »به چشم! اطاعت!«
  گفتم:  براه افتادند. من 

منصور به من امر كرده است كه شما  !يا ابن رسول اللَّه«
  حضرت فرمود:  !»كشان را نزد او نبرم مگر كشان

من سر آستين آن  »چه به آن امرت نمود انجام بده!آن«
حضــرت را گــرفتم و آن حضــرت را بــه ســوى منصــور  

، ديـدم كـه منصـور بـر     منصور آمديم نزد وقتي كشيدم.
ت و در دسـت او گـرزى از آهـن    خود نشسته اسـ  تخت

بـه   بكشد.آن گرز  احضرت را ب  است و اراده دارد كه آن
هاى آن حضرت را ديـدم   كردم، لب نگاهجعفر بن محمد 
كـرد، شـك نداشـتم كـه آن حضـرت را       كه حركت مـى 

جعفر بن محمد بـه او نزديـك شـد،    خواهد كشت وقتي 
 رويي در كمال گشادهناگهان منصور حالش تغيير كرد و 

  گفت:  
آن حضـرت  بعد و  !»نزديك من بيا !من وياى پسر عم«

 و بـه نشـاند.  كنار خود روي تخـت  را نزديك خود برد و 
   :گفت شغالم
ظرف عطـر را  غالم وقتي  !»روغن عطر را بياو ظرفآن «

منصور قدرى از آن عطر را برداشت و بـه محاسـن   آورد، 
و يـك   قـاطري كه  كرد امربعد از آن آن حضرت ماليد. 

بعد زر و خلعتى جهت آن حضرت حاضر كردند و  كيسه
چون حضرت برخاست و از به امام اجازه داد كه برگردد. 

نزد منصور بيرون آمده به منزل خود رسـيدند، مـن بـه    
    :خانه آن حضرت رفتم و گفتم

ه! مـن هـيچ    « پدر و مادرم فداى تو باد يا ابن رسول اللـَّ
شـوي،   كـه در سـاعتى كـه داخـل    شك نداشـتم در آن 
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منصـور   نـزد  وقتيو ديدم كه  خواهد كشترا  تومنصور 
 »خوانـدي؟  كرد، چه چيز مى حركت مى يتها ، لبآمدي

  حضرت فرمود: 
بِي  : « خواندم بدان كه اين دعا را مى !بلى اى ربيع« سـح

  ...»  الرَّب منَ اْلمرْبوِبين
دعا را نوشته و در غالف شمشيرم گذاشـتن و بعـد از آن   

  »23صور ديگر هيچ نترسيدم.از من

  1صله رحم 

  كند: تعريف مي السالم)(عليه امام صادق
ــي« ــت     وقت ــخنان درش ــد س ــور بردن ــيش منص ــرا پ م

  گاه گفت: من گفت، آنه ب يزجرآميز
ه كـه     داني چكار كرده ميى جعفر ا« محمـد بـن عبداللـَّ

چـه بـر سـر او    نام گذاشته بوديد؟ نفس زكيه شما او را 
كنـد تـا بـه او     يكـي از شـما حركتـي    دارم انتظار ؟آمد

تـان ملحـق   كوچكه بـ گتـان را  بزرملحقش كـنم و بعـد   
  :  من گفتم »سازم!

حديث كرد مرا محمد بن على كه از پدر خود على بـن  «
كرد و او از پدر خود امـام حسـين و او   حسين روايت مي

   طالب كه رسول اللَّه فرمود:از پدر خود على بن ابى
ه رحم كند و باقى مانـده باشـد از   اگر مردى رعايت صل«

واسـطه آن  ه عمر او سه سال پس حق سبحانه و تعالى ب
دراز كند و بكشد آن مدت را تا سى و سه سـال، و اگـر   
مردى باشد كه قطع رحم كند و باقى مانده باشد از عمر 
او سى و سه سال حق تعالى آن مدت را كوتاه كند و باز 

   :گفتمنصور  »گرداند تا سه سال
  گفتم:  »اين حديث را واقعا از پدرت شنيدي؟«
    :گفت بعد اين را پرسيد وتا سه بار » بله«
  »24!باز گرد و برو«

  2صله رحم 

ـ  السالم)(عليهصادق  امام: گويدمييونس بن يعقوب  مـن  ه ب
  فرمود:  
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در  پس از كشته شدن ابراهيم پسر عبد اللَّه بن حسـن «
له سـپاهيان  وسـي ه باضمرا (محلى است نزديك كوفه) بـ 

در را منصور، ما را از مدينه خواستند هيچ مـردى از مـا   
جـا  وارد كوفه شـديم يـك مـاه در آن    .مدينه نگذاشتند

 كشـيديم. بوديم كه پيوسته انتظار كشـته شـدن را مـي   
  وزير دربار منصور آمده گفت:   ،باالخره ربيع

هايتان برويد  اين علويين كجا هستند دو نفر از فهميده«
من و حسن بن زيد رفتيم همـين   !»رالمؤمنينپيش امي

  من افتاد گفت:  ه كه چشم منصور ب
    :گفتم »دهى؟تويي كه خبر از غيب مي«
   :گفت »جز خدا كسى از غيب خبر ندارد.«
    :گفتم »آورند. براى تو خراج مى«
  گفت:   .»آورند را براى تو مى(ماليت)خراج «
  گفتم:  »دانى براى چه شما را خواستم؟مي«
 گفت: !»نه«
هـاى آب   هاى شما را ويران كنم و چـاه  خواهم خانهمي«

ه ها را قطع نمايم و شما را تبعيد برا پرنمايم و نخلستان
بـه   نفر از اهالى حجاز و عـراق نتوانـد   تا يك ،كنم أ شراة

هـا بـراى شـما باعـث فسـاد      شما نزديك شود زيرا ايـن 
  گفتم:   »شوند. مى
شـكر   ،سليمان قـدرت داد ه خداوند ب !يا اميرالمؤمنين«

يوسـف سـتم روا   ه ب ؛صبر كرد ،ايوب را مبتال نمود ؛كرد
در ايـن   »تو از همين خـانواده هسـتى.   ؛بخشيد ،داشتند

  موقع منصور لبخندى زده گفت:  
دو مرتبـه گفـتم. منصـور     !»اين جمالت را تكـرار كـن  «

    :گفت
بايد چون تويي رهبر مردم شود من شما را بخشيدم و «

لى بصره را نيز به شما بخشيدم همـان حـديثى   جرم اها
از پيـامبر بـرايم   پدرانت از پدرت از  يكه برايم نقل كرد

خـود از علـى از پيـامبر     پدرانپدرم از  :گفتم!» نقل كن
صله رحم باعـث آبـادى ملـك و طـوالنى     « :نقل كرد كه

                                                 
واقع كوه بلندى است نزديك عسفان كه بين شام و مدينه   أ 

  شده است
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شود گرچه مـردم كـافر    شدن عمر و زيادى جمعيت مى
  گفت:   .»باشند

    :گفتم» بود.اين حديث ن«
 :خود از علـى از پيـامبر نقـل كـرد كـه      پدرانپدرم از «
 !خداونـدا « :گويندزنند و ميعرش ميه چنگ بها رحم«

وصل كن با كسى كه ما را وصل نمـوده و قطـع فرمـا از    
   :گفت !»كسى كه ما را قطع نموده

    :گفتم» اين نبود.«
 :كـه خود از علـى از پيـامبر نقـل كـرد      پدرانپدرم از «
»     ـ خداوند فرمـوده اسـت مـن رحمـان هسـتم و ر م را ح

ام هـر كـه    ام و از اسم خود بـراى او نـام گذاشـته    آفريده
پيوند خويشاوندى را مراعات كند با او خواهم بود و هـر  

    :گفت »نمايم.كه قطع كند از او قطع مي
    :گفتم!» اين نيست«
يكى  :خود از على از پيامبر نقل كرد كه پدرانپدرم از «

از پادشاهان روى زمين سه سال بيشتر از عمـرش بـاقى   
ـ   سـى  ه نمانده بود صله رحم نمود خداوند سه سـال را ب

  :گفت »سال تمديد نمود.
منظورم همين حديث بود اكنون بگو ببيـنم مـايلى در   «

كدام شهر ساكن شوى من تصميم دارم كه صـله رحـم   
    :گفتم!» كنم
ز شــر او راحــت مدينــه فرســتاد و اه مــا را بــ »مدينــه«

  »25شديم.

  چشمه آب ابى زياد

منصـور دوانيقـى را مالقـات     السـالم) (عليهصادق  روزي امام
    :او گفته بو نمود 

من برگـردان تـا از درآمـد آن    ه زياد را بچشمه آب ابى«
  منصور گفت:  !»روزگار را بگذرانم

ـ  با من اين طور صحبت مـي «   خـدا تـرا هـالك    ه كنـى ب
  د:  امام فرمو !»كنممي
 ،ام سن شصت و سه سـالگى رسـيده  ه من ب ،عجله نكن«

طالـب از دنيـا   در همين سن پدرم و جدم على بـن ابـى  
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شوم كـه چنـين و چنـان كـنم اگـر       رفت من متعهد مى
تو برسد اگر بعد از تو زنده ماندم با جانشين تـو  ه آزارم ب

ـ    »نيز كارى نداشته باشـم.  حـال امـام   ه منصـور دلـش ب
   26.سوخت و او را بخشيد

  نيمه شب

  :  كندتعريف ميوزير  محمد پسر ربيعِ
منصور روزى در كاخ سـبز كـه قبـل از كشـته شـدن      «

آن را كـاخ  (فرزندان عبد اهللا بن حسن) محمد و ابراهيم 
ناميدند نشست. او در ايـن محـل روز معينـى    حمراء مي

نــام داده (كشــتار)  ذبــحنشســت كــه آن روز را روز  مــى
فرسـتاده بـود تـا از     السـالم) (عليـه ق صـاد  امامبودند. از پى 

ـ   ،مدينه سـر  ه ايشان را بياورند تمام روز را در آن كـاخ ب
برد تا شب شد و مدتى نيز از شب گذشت در اين موقـع  

  گفت:  و پدرم ربيع را خواست
اتفـاقي  تو عالقـه دارم وقتـى   ه دانى كه من چقدر بمي«
ـ  افتد،مي تـو   وسـيله ه هنوز زن و فرزندم اطالع ندارند ب
  گفتم:   »كنم.جويي مي چاره
كـه مـن   من و اينه اين لطف خدا و شما است نسبت ب«

 گفت: .»شما دارمه نهايت خيرخواهى را نسبت ب
 ،صحيح است. هم اكنون برو پـيش جعفـر بـن محمـد    «

كـه بگـذارى   بدون اين ،در هر حالى كه بود ،پسر فاطمه
  : با خود گفتم !»وضع خود را تغيير دهد او را بياور

واقعا چه پيش آمد بـدى اگـر    !إِنَّا للَّه و إِنَّا إَِليه راجِعونَ«
من آن جناب را بياورم با اين خشم كه دارد او را خواهد 

اى بيـاورم و ايـن    رود اگر بهانـه كشت و آخرتم برباد مي
مأموريت را انجام ندهم من و اوالدم را خواهـد كشـت و   

بين دنيا و آخـرت قـرار   شود اكنون  اموالم را متصرف مى
ادامـه  محمـد   دنيا متمايـل شـد.  ه ولى دلم ب »ام. گرفته
: پدرم ربيع مرا خواست كـه از همـه فرزنـدانش    دهدمي

  تر بودم، گفت:  رحم سختگيرتر و بى
برو پيش جعفر بن محمد درب نزن از ديوار باال برو كه «

همـان  ا لباس خود را تغيير ندهد ناگهان بر او وارد شو ب
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من وقتى رفتم كه چيزى از !» را بياور اولى كه هست حا
شب باقى نمانـده بـود نردبـان گذاشـتم و از ديـوار وارد      
خانه آن جناب شدم وقتى وارد اطـاقش شـدم مشـغول    

اى بر كمر بسته  و حوله  نماز بود و پيراهنى بر تن داشت
    :كردم بود. نمازش را كه سالم داد عرض

   :گفت !»خواهدرا مي بفرمائيد اميرالمؤمنين شما«
  گفتم:  !»بگذار لباسهايم را بپوشم«
  فرمود:   »اند من اجازه ندادهه ب«
  گفتم:   »اجازه بده بروم غسل كنم و خود را تميز نمايم.«
گـذارم  غير ممكن است وقت خود را نگيريد مـن نمـي  «

 بـا  طـور همان» ترين تغييرى بدهيد.اين وضع را كوچك
اى كه داشـت   پيراهن و قطيفه با همانو سروپاى برهنه 

ايشان را آوردم آن وقـت بـيش از هفتـاد سـال داشـت.      
مقدارى كه رفت از راه رفتن بـاز مانـد و سـخت خسـته     

    :كردم عرض .سوخت اوحال ه شد دلم ب
سوار قاطر يكى از همراهان من شد باالخره  !»سوار شو«

    :گفتپدرم ميه پيش ربيع رفتم شنيدم منصور ب
نمود. همين مي ارعجله واده و پيوسته او را ب».دير كرد«

اش  جعفر بن محمد افتـاد گريـه  ه كه چشم پدرم ربيع ب
    :ربيع مردى شيعه مذهب بود امام فرمود گرفت.

عالقـه دارى   پيـامبر،  خـانواده  ،مـا ه دانم تو بـ مي !ربيع«
    ربيع گفت: »بگذار دو ركعت نماز بخوانم و دعا كنم.

ز مختصـر خوانـد پـس از نمـاز     دو ركعـت نمـا   !»بفرما«
دعايي كرد كه نفهميدم چه بود ولى دعايي طوالنى بـود  

كـرد و  منصور پيوسته در اين مدت ربيع را سرزنش مـي 
همين كـه دعـاى طـوالنى امـام      نمود.عجله وادار ميه ب

را گرفته پيش منصور برد داخل  اوتمام شد ربيع بازوى 
دعايي ه كرد ب هايش حركتايوان كه رسيد ايستاد و لب

او را وارد كـرد مقابـل منصـور ايسـتاد.      ؛كه من نشنيدم
   :منصور گفت

جعفر تو دست از حسد و ستمگرى خـود و آشـوب بـر    «
را گرفتـار  و دارى خداونـد پيوسـته تـ   عباس بر نمـي بنى

آروزى خـود نخـواهى   ه كند ولى بشدت حسد و رنج مي
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    :فرمودامام » رسيد.
خبـرم و   گـويي مـن بـى   و ميچه تخدا سوگند از آنه ب«

در زمان حكومـت بنـى اميـه كـه      ،ام چنين كارى نكرده
تـر   شما خانواده دشمن ،دانى از همه مردم با ماها ميآن

ــ  مبر ابودنــد و هــيچ حقــى در حكومــت و جانشــينى پي
  طلبـى   هـا آشـوب  خدا قسـم مـن بـراى آن   ه ب ،نداشتند

 آن ايشان نرسـيد بـا  ه كردم و از طرف من گزندى بنمي
چگونه چنين كـارى را  ! داشتندمن روا مير ستمى كه ب
تـرين  كه تو پسر عموى من و نزديـك كنم با اينحاال مي

ـ   مـن لطـف و   ه خويشاوند من هستى و از همه بيشـتر ب
زير انداخت روى ه منصور ساعتى سر ب »؟!مرحمت دارى

نمدى نشسته بود در طرف چپش بالشى قرار داشت زير 
پنهان كرده بود كـه هـر وقـت در     نمد شمشيرى دو سر

جعفـر  ه نشست هميشه همراهش بود. روى ب آن كاخ مى
    :بن محمد نموده گفت

پشتى را كنـار زده   !»گوييكنى و خالف مياشتباه مي«
امـام   جلـوي هايي بـود   نامه حاوياز پشت آن كيفى كه 

    :گفتو بعد انداخت. 
  و  هاى تو اسـت كـه بـراى خراسـانيان نوشـته      اين نامه«
اى تا بيعت مرا  ها را دعوت به بيعت با خويشتن كردهآن

    :فرمودامام  .»بشكنند
ام  چنين كارى را نكرده !يا امير المؤمنين ،خدا قسمه ب«

دانـم و راه و روش مـن چنـين    و اين كار را صحيح نمي
را در هر حـال  و نيست من از كسانى هستم كه اطاعت ت

م كه ديگر توان م كهير شدكه آنقدر پدانم با اينالزم مي
چنين كارى را ندارم مرا جزء يك گروه از سپاهيان خود 
بفرست با همان لشكر باشم تا مـرگ گريبـانم را بگيـرد    

   :گفتمنصور  »ديگر چيزى از عمرم باقى نمانده.
زير انداخت و ه سرب .»كنمنه هرگز چنين كارى را نمي«

را دست به دسته شمشير گرفته مقـدار يـك وجـب آن    
    :گفتميبا خود ربيع  ،خارج كرد

بـاز  منصور  »و إنّا إليه راجعون إِنَّا للَّه !كشت اين مرد را«
    :گفتبعد  جاى اول برگردانيد.ه شمشير را ب
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كنى از پيـرى و نسـبتى كـه بـا پيـامبر      جعفر حيا نمي«
خواهى دارى از دروغ گفتن و اختالف بين مسلمانان مي

   :فرمودامام  »پا كنى؟ هخون ريزى شود و آشوب ب
گويي من انجـام  چه ميآن !يا اميرالمؤمنين ،خداه نه ب«

هاى من نيست و نه خط و نه مهر من  ها نامهام اين نداده
اندازه نيم متـر شمشـير را   ه منصور ب »بر روى آن است.

    :گفتربيع باز با خود مي ؛خارج نمود
كه اگـر در   با خود تصميم گرفتم !از بين برد اين آقا را«

من دسـتورى داد اطاعـت نكـنم. زيـرا     ه باره آن جناب ب
كردم خواهد گفت اين شمشير را بگيـر  چنين خيال مي

و جعفر را بكش و تصميم داشتم اگـر چنـين دسـتورى    
داد خود او را بكشم گرچه باعث كشتن خود و فرزنـدانم  

مرتب  »كردم.شود از كردار قبل خود پيش خدا توبه مي
كرد امـام عـذر   را سرزنش مي السالم)(عليهصادق او حضرت 
شمشـير را كشـيد فقـط      نمـود تـا بـاالخره   خواهى مـي 

با خود گفتم ديگر او را خواهد  ،مختصرى از آن باقيماند
زيـر  ه كشت باز شمشير را در غالف نمود و ساعتى سر ب

   :گفت و گاه سر برداشتهانداخت آن
    :گفتو بعد به ربيع  !»گوييكنم تو راست ميخيال مي«
ربيـع ظـرف عطـر را آورد     !»را بياور ظرف عطرم !ربيع«

   :گفتمنصور 
 !»دست در آن كن و محاسن ايشان را عطـرآگين نمـا  «

كـه سـفيد   را دست داخل آن نمود و محاسن امام ربيع 
 و بعـد  !طورى كه سـياه شـد   ،بود عطر آگين نمودشده 
  :گفت
هـاى سـوارى   كـب ايشان را سوار بر يكى از بهتـرين مر «

او بـده و تـا منـزلش بـا     ه خودم كن و ده هزار درهـم بـ  
منزل رسيد مخيـرش  ه مشايعت كن وقتى ب را احترام او

در صـورتى كـه    ،كن خواست با احترام پـيش مـا بمانـد   
ـ رب ،مايل نبود  .»ى جـدش رسـول خـدا    مدينـه ه گردد ب

  كند:محمد از قول پدرش ربيع نقل مي
م مـن خيلـى خوشـحال    ما از پيش منصور خارج شدي« 

بودم كه امام از دست او سالم بيـرون آمـد و از تصـميم    
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ـ   ،كجـا منتهـى شـد   ه منصور تعجب نمودم كه باالخره ب
    :وقتى وسط خانه رسيديم گفتم

آقا مـن در شـگفتم از تصـميمى كـه او در بـاره شـما       «
 ،را از دست او نجات بخشـيد و گرفته بود و چگونه خدا ت

از دعاى طويلى خواندى ولى شنيدم پس از دو ركعت نم
صحن حيـاط  به نفهميدم چه بود و در موقع وارد شدن 

 »دعايي تكان خورد نفهميـدم چـه بـود.   ه هايت بباز لب
    :فرمود

دعاى اولى دعايي است كـه بـراى نـاراحتى و گرفتـارى     
شود تا كنون آن دعا را بـراى كسـى قبـل از     خوانده مى

ى دعاهـاى زيـادى   جـا ه امروز نخوانده بودم. آن دعا را ب
خواندم خواندم زيرا من دعاهايي كـه  كه پس از نماز مي

خواندم بعد از نمـاز مايـل نيسـتم تـرك شـود ولـى       مي
هاى خود را حركت دادم همان دعايي بود دعايي كه لب

 دعا را برايم ذكر كرد .»كه پيامبر در جنگ احزاب خواند
    :بعد فرمودو 
ـ    ،دمترسـي المؤمنين نمياگر از امير«   تـو  ه ايـن پـول را ب
ه بخشيدم ولى تو قبال زمينى كه در مدينه داشـتم بـ  مي

تو نفـروختم  ه بآن زمين را  .مبلغ ده هزار دينار خريدى
    :كردم عرض» تو بخشيدم.ه اكنون همان زمين را ب

ـ  ه آقا من چشمم ب« ه همان دعاى اول و دوم است اگـر ب
ـ  اى اح فرمايي كمال لطـف را نمـوده    من ارزانى ه تيـاج ب
    :فرمود »زمين ندارم.

ــانواده« ــا خ ــس    م ــود را پ ــه بخشــش خ   اى هســتيم ك
تـو بخشـيدم نسـخه دعـا را هـم      ه گيريم زمين را بنمي

 ،خانه رفتـيم ه وقتى ب »منزل.ه خواهم داد با هم برويم ب
ـ    مـن لطـف   ه سند زمين و نسـخه دعـاى اول و دوم را ب

    :كردم عرض ؛نمود
كـه شـما   د در حـالى كـر خيلى منصـور عجلـه مـي    !آقا«

مشغول آن دعاى طويل بوديـد بعـد از دو ركعـت نمـاز     
    :فرمود» كه از منصور باكى نداشتيد.مثل اين

طور است من دعايي را بعد از نماز صبح پيوسته همين«
خواندم آن دو ركعت هم نماز صبح بود كـه مختصـر   مي
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 عـرض » خواندم و آن دعا را بعد از نمـاز صـبح خوانـدم.   
    :كردم
    :فرمود »از منصور نترسيدى با تصميمى كه گرفته بود.«
خداونـد در   ،ترس از خدا مقدم است بر ترس از منصور«

واسـطه ايـن   ه ب!» تر است از منصوردل من خيلى بزرگ
 السـالم) (عليـه صـادق  ه امام تغيير حالتى كه منصور نسبت ب

داد و آن خشم و غضبى كه داشت در يك ساعت تبديل 
ـ   احترام گرديد كه خيال نميه ب كسـى  ه كـردم نسـبت ب

همـين كـه    ،تصميم گرفتم علت آن را بدانم ،انجام دهد
    :منصور را تنها يافتم و مسرورش ديدم گفتم

» چيز عجيبى از شما مشـاهده كـردم   !يا اميرالمؤمنين«
    :گفت
   :گفتم» چه چيز؟«
چنان بر جعفر خشم گرفتى كه بر هيچ كـس از قبيـل   «

و ديگران خشم نگرفتـه بـودى خيـال     بن حسن عبداللَّه
اندازه يـك وجـب   ه اول ب ،داشتى با شمشير او را بكشى

 و بعد باز او را سرزنش كـردى  ،شمشير را بيرون آوردى
بعـد از   ،انـدازه نـيم متـر شمشـير را خـارج نمـودى      ه ب

سرزنش ديگرى تمام شمشير را جز مقدار كمى از آن را 
او نداشتم. بعد تمام  ديگر شكى در كشتن ؛خارج كردى

كـه  طورىه آن ناراحتى برطرف گرديد و خشنود شدى ب
مخصوص خودت كه حتـى پسـرت    عطردستور دادى با 

دادى از مهدى و ولى عهدت و عموهايـت را اجـازه نمـي   
استفاده كنند صورت و محاسنش را عطر آگين  عطرآن 

ـ    او دادى و سـوار بـر مركـب    ه و سياه نمـايم و جـايزه ب
د نمودى و مرا امر به مشايعت و احترامش مخصوص خو

    :گفت !»كردى
نبايـد ايـن مطلـب را آشـكار نمـود بهتـر اسـت         !ربيع«

 السـالم) (عليهـا پوشيده باشـد ميـل نـدارم فرزنـدان فاطمـه      
متوجه شوند و بر ما فخر فروشند و ما را نـاچيز انگارنـد   
همين گرفتارى كه داريـم مـا را بـس اسـت ولـى از تـو       

دارم ببين هر كـس در خانـه هسـت او را    چيزى پنهان ن
بعـد   هر كـس در خانـه بـود بيـرون كـردم.      !»خارج كن
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    :گفت
ها را كردم وقتى اين كار !»برگرد كسى را باقى نگذارى«

    :آمدم گفت
تـو  ه چه باكنون ديگر كسى جز من و تو نيست اگر آن«
ـ      مي   قتـل  ه گـويم از كسـى بشـنوم تـو و فرزنـدانت را ب
    :گفتم »والت را خواهم گرفت.رسانم و اممي
    :گفت» برم.خدا پناه ميه ب !المؤمنينيا امير«
خيلى مايل بودم كه جعفر بن محمد را بكشـم و   !ربيع«

تصميم داشتم كه سخن او را نشنوم و عذر و پوزش او را 
كه از كسانى نبود كـه بـا   نپذيرم وضع او براى من با اين
مـن   ،تر بـود مهم حسن شمشير قيام كند از عبد اللَّه بن

اميه او و پدرانش را شناخته بودم كـه اهـل   در زمان بنى
آشوب نيستند همين كه در مرتبه اول تصميم كشتنش 
را گرفتم پيامبر اكرم را ديدم بين مـن و او فاصـله شـد    

هـاى خـود را گشـاده و تـا آرنـج بـاال زده بسـيار        دست
 در مرتبـه دوم  مـن. ه ناراحت و خشمگين است نسبت ب

ـ  مـن  ه كه شمشير را بيشتر كشيدم ديدم پيامبر خيلى ب
نزديك شد و تصميم داشت اگر من گزندى برسانم كـار  

ت كـردم و بـا خـود گفـتم ايـن كـار       أباز جر ،مرا بسازد
در مرتبـه سـوم كـه شمشـير را خـارج       ها است.گير جن

هاى خود را گشوده  من نزديك شد پنجهه كردم پيامبر ب
چشـمانش قرمـز شـده بـود و      ،كمـر زده ه بود و دامن ب

كمال خشم از صورتش آشكارا بود نزديـك بـود مـرا در    
ترسيدم اگر او را بيازارم  ،خداه ب !هاى خود بفشارد پنجه

ديدى كه ديگـر بـا او چـه معاملـه      ،پيامبر مرا كيفر كند
را هـر كـس    السـالم) (عليهـا كردم مقام اين فرزندان فاطمـه  
اى نبرده مبـادا ايـن    رهمنكر شود نادان است و از دين به

  » جريان را كسى از تو بشنود.
    :محمد بن ربيع گفت

. پدرم اين جريان را پس از مرگ منصور برايم نقل كرد«
من نيز پس از مرگ مهدى و موسى و هـارون و كشـته   

  »27شدن محمد امين نقل كردم.
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  هاي ظهورنشانه

 گويـد: نـزد   مـى  السـالم) (عليـه  از اصحاب امام صادقحمران 
كـه نسـبت بـه    سخن از خلفاى جور رفت، و اين حضرت

  شيعه نظر بدى دارند. حضرت فرمود: 
كردم، و او در كاروان  من با ابو جعفر منصور حركت مى«

پادشاهى خود بود و بر اسبى سوار، جلوى او چند اسـب  
سوار، و پشت سرش چند اسب سوار ديگـر، در حركـت   

ار بودم. او به مـن  بودند و من هم در كنار او بر االغى سو
  رو كرد و گفت:  

يعنى ما بر امر خالفت مسلط (اى ابا عبد اللَّه! كار شد، «
 بـه خـاطر   !و شايسته است كه تو هم شاد باشـى  )شديم
بـر  كه  يعزت ببه ما داده است، و دركه خداوند توانايى 
ده است، و به مردم نگو كه تو و خاندانت در امـر  وما گش

ر هستند، تا ما را نسبت به خودت ت خالفت از ما شايسته
    :من گفتم »ها عصبانى كنى.و آن
گزارش را فرسـتاده    كسى كه براى تو از جانب من اين«

  او به من گفت:   »دروغ گفته است.
  من گفتم: » خورى؟ اى سوگند مى آيا بدان چه گفته«
يعنى دوست دارنـد دل تـو را   (همانا مردم افسونگرانند «

تو به سخن آنان گوش مده زيرا ما  )از من چركين كنند
  او گفت:  » به تو نيازمندتريم از تو به ما.

آيد كه يك روز از تو پرسيدم: آيا براى مـا   آيا يادت مى«
ــو پاســخ دادى،  ســلطنتى هســت؟ آرى ســلطنتى «و ت

طوالنى و پهناور، كه پيوسته در كار خود مهلت خواهيد 
ناحقّى از ما كه خون داشت، و در دنيايتان وسعت، تا اين

 (امام صـادق  »بريزيد. )مكه(را در ماه حرام و شهر حرام 
  فرمود) السالم)(عليه
 لـذا  .»حـديث را حفـظ كـرده اسـت    او من دانستم كه «

  گفتم:  
شايد خداوند عز و جل تو را كفايت كنـد، يعنـى تـو را    «

كه مرتكب چنين امرى شوى، زيرا مـن  حفظ كند از اين
اشتم، و آن حـديثى بـوده   شخص خاص تو را در نظر ند

است كه من آن را روايت كـردم، شـايد فـرد ديگـرى از     
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در ايـن هنگـام    »خاندانت مرتكب چنـين كـارى شـود.   
ام آمـدم يكـى از    منصور خاموش شد، و چـون بـه خانـه   

  دوستان و شيعيان ما نزد من آمد و گفت: 
خدا سوگند من تـو را در موكـب ابـو    ه ب !قربانت گردم«

ر االغى سوار بودى، و او بر اسبى سـوار  جعفر ديدم كه ب
ير دسـت او  تو زگفت كه گويى  و چنان با شما سخن مى

ين حجت خدا بـر خلـق، و   «هستي، و پيش خود گفتم: 
صـاحب االمـر اسـت كـه بايـد از او پيـروى شــود، و آن       

ــر خــالف مــى  ــار ب ــامبران را  ديگــرى ك ــد و اوالد پي كن
ندارد خـون  گونه كه خدا دوست كشد، و بر زمين آن مى
ايـن   !»ريزد، و امام در موكب اوست و سوار بر االغـى  مى

كه بر خودم و ديـنم  چنين ترديد به دلم راه يافت، تا آن
  :  من به او گفتم» ترسيدم.

ديـدى كـه در جلـو و عقـب و      اگر تو فرشتگانى را مـى «
سـمت راسـت و چـپ مـن بودنـد هـر آينـه او را خــوار        

 !»گرفتـى  وچك مـى چه را هم داشت كشمردى، و آن مى
  او گفت:  

  او سؤال نمود:سپس » اكنون دلم آرام گرفت.«
اينان تا كى سلطنت خواهند كرد و چه هنگام از دست «

  من گفتم:   »ايشان آسايش به دست خواهد آمد؟
  او گفت:  »دانى كه هر چيزى مدتى دارد؟ آيا نمى«
  من گفتم:  !» آرى«
ايـن امـر    ؟آيا براى تو سودى خواهد داشت كـه بـدانى  «

  زدن  هرگـاه موعــدش فـرا رســد، از يــك چشـم بــه هــم   
اگر تو وضع ايشـان را نـزد خداونـد     ،تر خواهد بودسريع
داشـتى،   ها را دشمن مىتر آن دانستى بيشتر و سخت مى

در گنـاه   و اگر تو يا همه مردم زمـين بكوشـيد، آنـان را   
برند درآوريد نتوانيد. پـس   سر مىه بيشترى كه در آن ب

و را از جاى به در نبرد و نلغزاند، زيـرا عـزت از   شيطان ت
 دانند. آن خدا و رسول و مؤمنان است، ولى منافقان نمى

دانى كه هر كه منتظر امـر مـا باشـد و بـر آزار و      آيا نمى
  :  ترس خود صبر كند، فردا با ما محشور شود؟ هر گاه

ديدى كه حق و اهل حق از ميان رفتنـد و نـاحق،    .1
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ت، و قرآن كهنه شـمرده شـد و   همه جا را فرا گرف
آن برحسـب  قروجود آوردند، و ه در آن تحريفاتى ب

 ها تفسير و تأويل شد.نظر
چون ظرف آب، و و ديدى كه دين وارونه گشته هم .2

انـد، و شـر و بـدى     اهل باطل بر حق چيـره گشـته  
دارند، و بدكاران را  آشكار است و از آن بر حذر نمى

شده و مـردان بـه    شمارند، و فسق هويدا معذور مى
  مردان كفايت كنند و زنان به زنان. 

بندد و سـخن او پذيرفتـه    مىفروو ديدى مؤمن دم  .3
گويد و دروغ و افتـرايش   آيد، و فاسق دروغ مى نمى

  .زند را باز پس نمى
شـمارد، و   و ديدى كه كوچك، بزرگ را خـوار مـى   .4

    .گردد پيوند خويشى گسسته مى
ور مالطفـت  و ديدى كـه بـا سـتاينده فسـق و فجـ      .5

شود، و پسـران خـود را    شود، و سخن او رد نمى مى
دهند و زنـان بـا زنـان ازدواج     جاى زنان قرار مىه ب

كنند، و ستايش رو به فزونى نهاده، و مرد ثروت  مى
كند و از اين  خويش را در غير طاعت خدا خرج مى

 گيرند. شود و دستش را نمى كار جلوگيرى نمى
مؤمن را ببيند از آن و ديدى كه اگر كسى كوشش  .6

خدا پنـاه بـرد، و همسـايه، همسـايه را بيـازارد      ه ب
    .هيچ مانعى بى

و ديدى كافر شاد است بدان چه در مؤمن بينـد، و   .7
    .بيند خوش است بدان چه از فساد در زمين مى

هراسند آشكارا مى  و ديدى كه آنان كه از خدا نمى .8
    .كنند نوشند و براى آن انجمن مى مى

خـوار اسـت، و   كننـده  مر بـه معـروف   ا و ديدى كه .9
فاسق نسبت بدان چه خدا دوست نـدارد، توانمنـد   

    .است و ستوده
شـوند و هـر كـه هـم      دانان، خوار مى و ديدى قرآن .10

گردنـد، و راه خيـر    دارد خوار مى آنان را دوست مى
بسته شده است و راه شر و بدى باز اسـت و در آن  

و فرمـان تـرك   زائر مانـده    روند، و خانه خدا بى مى
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كـه انجـام   چه را گويد آن دهند، و مرد مى آن را مى
    دهد.نمي

و ديدى مـردان خـويش را بـراى اسـتفاده مـردان       .11
  كنند و زنان خود را براى زنان.  آماده مى

و ديدى وسيله زندگى مرد از دبر اوسـت، و وسـيله    .12
    .زندگى زن از فرج او

   .كنند چنان كه مردان و ديدى زنان انجمن مى .13
و ديدى فرزنـدان عبـاس آشـكارا زنـانگى را پيشـه       .14

ــد،    ــانه زدن ــر را ش ــتند و س ــاب بس ــد و خض   كردن
چه زنان براى شوهران خود، و به مردان پـول  چنان

 دادند به خاطر فروجشان.
تـر اسـت از انسـان     و ديدى انسـان تـوانگر گرامـى    .15

اى است كه بر آن عيـب گرفتـه    مؤمن، و ربا پديده
    .زنا بستانند شود، و زنان را به نمى

و ديدى كه زن با شوهر خود، بر سر همبستر شدن  .16
    .كند مصالحهبا مردان 

هـا، آن باشـد    و ديدى بيشتر مردم، و بهترين خانـه  .17
    .رساند كه زنان را در فسقشان يارى مى

مؤمن را كه غمگين است و تحقير شـده و  ديدي و  .18
    .ذليل

و ديدى كه بدعت و زنا آشكار شده اسـت و مـردم    .19
    .كنند گواه باطل اعتماد مىبه 

و ديدى كه حالل حـرام، و حـرام حـالل، شـمرده      .20
    .شود مى

شـود، و   و ديدى كه حكم دين به رأى، معـين مـى   .21
ــراى    ــده اســت، و ب ــامش معطــل مان ــرآن و احك ق

خدا و ارتكاب كار بد، مردم انتظار شـب  ه جسارت ب
    .كشند را نمى

ار تواند كارهاى زشت را انكـ  و ديدى كه مؤمن نمى .22
    .كند مگر به قلبش

و ديدى مال فراوانى در راه بـه خشـم آوردن خـدا     .23
شــود، و واليـان و فرمانـدهان كــافران را    خـرج مـى  

سازند، و اهل خير را از خود دور  نزديك خويش مى
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    .گيرند كنند، و در حكومت رشوه مى مى
و ديدى فرمـانروايى و گـرفتن منصـب بـه مزايـده       .24

    .شود گذارده مى
كننـد، و   ن با محرمـان خـود زنـا مـى    و ديدى مردا .25

 ها از گرفتن زن اكتفا كنند.بدان
و ديدى كه مرد به صـرف تهمـت و گمـان كشـته      .26

ورزى  غيـرت  ،شود، و بـه خـاطرخواهى مـرد نـر     مى
    .كنند، و جان و مال در راه عشق او دهند

و ديدى كه مرد را براى همبستر شـدن بـا زن بـه     .27
    .نكوهش گيرند

ــ  .28 ــان و ديــدى كــه مــرد از كس ب هرزگــى زنــش ن
دانــد و نگهــش  خــورد، و ايــن حقيقــت را مــى مــى
    .دارد مى

چه و ديدى كه زن بر شوهر خود تسلط دارد، و آن .29
دهد، و به شوهر خود  خواهد انجام مى را شوهر نمى

    .دهد خرجى و پول جيب مى
دهد،  و ديدى كه مرد زن و دخترش را به اجاره مى .30

   .ستو به خوراك و نوشيدنى پستى راضى ا
بـه نـاحق    ،خداوند عز و جله و ديدى كه سوگند ب .31

    .فراوان شده
و ديدى كه قمار بازى پديدار گشته است، و شراب  .32

   .فروشند و مانعى ندارد آشكارا مى
و  بخشـند، و سـاز   ها خود را به كفّار مىو ديدى زن .33

آواز آشكار گشته است، و مردم از آن گذر كننـد و  
ند و كسى جـرأت  هيچ كس كسى را از آن منع نك

   .نكند جلو آن را بگيرد
ترسـند، مـردم را    و ديدى كسى كه از تسلط او مى .34

 كند. خوار مى
مـردم بـه فرمانروايـان كسـى      ينتر و ديدى نزديك .35

ما اهل بيت، مدح و ثنـا   ندهاست كه، به دشنام ده
    .گويد

ــاحق    .36 ــا را دوســت دارد او را ن ــه م ــر ك ــدى ه و دي
    .شمارند و گواهيش را نپذيرند
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    .و ديدى كه در گفتار ناحق با هم رقابت كنند .37
و ديدى كه قرآن و شنيدنش بر مردم گران اسـت،   .38

   .و شنيدن باطل بر مردم آسان
و ديدى همسايه از ترس زبان همسايه او را گرامـى   .39

    .دارد مى
و ديدى حدود معطل شده، و در آن بنا بـر هـوى و    .40

    .شود هوس عمل مى
با نقّاشى و (است و ديدى كه مساجد آراسته گشته  .41

    ).آب طال كارى
مـردم در ميـان ايشـان     ينو ديدى كـه راسـتگوتر   .42

    .كسى است كه افترا زند و دروغ گويد
   .چينى پديدار شدو ديدى شر و سخن .43
و ديدى ستمگرى شيوع يافـت، و غيبـت را سـخن     .44

شمارند و مردم بدان يكـديگر را مـژده    خوشمزه مى
    .دهند مى

طلبنـد، جـز    جهـاد مـى   روند، و و ديدى به حج مى .45
   .براى رضاى خدا

و ديـدى ســلطان مــؤمن را بــه خــاطر كــافر خــوار   .46
گـردد، و   د، و ويرانى بـر آبـادانى چيـره مـى    نكن مى

خورند، و خونريزى را  مردم از كم فروشى روزى مى
شمرند، و مردم براى طلـب دنيـا    سبك و آسان مى

د، تـا  نـ رياست طلبد و خود را به بد زبانى شهره كن
 و واگذار شود.ه او ترسند، و امور باز ا

    .شمارند و ديدى نماز را خوار و سبك مى .47
و ديدى مردى را كه مال فراوان دارد، ولى از زمـان   .48

دارايى آن زكاتش را نپرداخته است، و قبر مـرده را  
ــنش را     ــازند و كف ــش س ــد، و مخدوش ــبش كنن ن

  بفروشند.  
و ديدى كه آشفتگى فراوان شده است، و مرد شب  .49

در غفلت و خمارى، و بامداد كند در مستى، و  كند
  باكى ندارد كه مردم در چه وضعى باشند.  

م يشود، و بهـا  و ديدى كه با چهارپايان نزديكى مى .50
  يكديگر را بدرند.  
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و ديدى مردى به جاى نماز خود برود و برگردد در  .51
  اى به تن ندارد.   كه جامهحالى

ــان    .52 ــده و ديدگانش ــخت ش ــردم س ــدى دل م و دي
 ها گران است.كيده، و ياد خدا بر آنخش

و ديدى حرام خوردن پديدار شـده اسـت، و در آن    .53
  كنند.   با يكديگر رقابت مى

نماز  ،كه نمازگزار براى خودنمايى به مردم  و ديدى .54
  .خواند مى

ديـن  غيـر  دان و فقيـه ديـن بـراى     و ديدى مسـأله  .55
  جويد.   آموزد، و دنيا و رياست مى مسأله مى

ه همراه كسى هستند كـه چيرگـى   و ديدى مردم ب .56
  دارد. 

و ديــدى طالــب حــالل نكــوهش، و طالــب حــرام   .57
  دارند.   شود و بزرگش مى ستايش، مى

] كــارى  و ديــدى كــه در حــرمين [مكــه و مدينــه .58
كنند كه پسند خدا نيست، و كسى جلوشـان را   مى

ها و كردار زشتشـان مـانع   نگيرد، و احدى ميان آن
 نشود.

] اسـباب لهـو    و مدينـه و ديدى در حـرمين [مكـه    .59
   .پديدار شده است

گويد يا امر بـه   و ديدى مردى كه به حق سخن مى .60
كسى نـزد او   مقابلمعروف و نهى از منكر كند، در 

دهد كه: اين تكليف تو  خيزد و وى را اندرز مى برمى
  نيست. 

كنند و به مردم  چشمى مىو ديدى مردم با هم هم .61
  كنند.   بد اقتدا مى

ر و راه آن، تهى است و كسـى از  و ديدى روش خي .62
  كند.   آن گذر نمى

گيرند، و كسى از  و ديدى مرده را به باد مسخره مى .63
افتد و در هر سـال، شـر و بـدعت     او در هراس نمى

  گردد.   يش از سال گذشته مىب
و ديدى مـردم و محافـل جـز از تـوانگران پيـروى       .64

  كنند.   نمى
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ـ  مقابـل دهند، تا در  و ديدى به گدا چيزى مى .65 و ه اب
 شود. خدا به او ترحم مىغير بخندند، و براى 

هاى آسـمانى هسـت، ولـى كسـى از      و ديدى نشانه .66
  كند.   ها هراس نمىآن

جهند، و كسى  م بر هم مىيو ديدى مردم چون بها .67
  گردد.   ها نمىاز ترس مردم منكر كار آن

راه خـدا خـرج بسـيارى    غيـر  و ديدى كه مـرد در   .68
ــى ــى   م ــت اله ــد و در راه اطاع ــغ كن ــدك دري از ان
  ورزد.   مى

و ديدى ناسپاسى از پدر و مادر پديدار شده اسـت،   .69
نگرنـد و در پـيش    و پدر و مادر را به چشم كم مـى 

بـه   يفرزند، از همه بدتر باشند، و فرزندان از افتـرا 
    آن دو، شاد گردند.

اند و هـر   زنان را كه بر حكومت چيره شده و ديدي .70
انجام نشود جـز   اند و كارى كارى را به دست گرفته

  ها طرفدارش باشند.  چه آنآن
زند، و بر پـدر و   و ديدى شخصى به پدرش افترا مى .71

فرسـتد و از مرگشـان شـاد     مادر خـود نفـرين مـى   
  شود.   مى

و ديدى چون مردى روزى را به سـر آورد، و در آن   .72
گناه بزرگى اعم از هرزگى و كم فروشى، و درآمدن 

دلتنگ و غمنـاك   خوارى نكردهبه بستر حرام و مي
گردد و پندارد كه آن روز بر او نامبـارك بـوده و از   

    عمرش حساب نبوده.
و ديدى كه سلطان، خوراك را انبار كند و نگهدارد  .73

  تا گران بفروشد. 
و ديــدى خمــس و ســهم امــام بــه نــاحق تقســيم  .74

  كنند.   خوارى مىزنند و مي شود و با آن قمار مى مى
پردازنـد   ى بيمارى مىو ديدى كه با شراب به مداوا .75

گيرند و از آن درمـان   و براى بيمار نسخه آن را مى
  طلبند.   مى

و ديدى مردم همه در ترك امر به معروف و نهى از  .76
  اند.   دارى هماهنگ شدهمنكر و ترك دين
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وزد و پرچم اهل  و ديدى باد بر پرچم اهل نفاق مى .77
  حركت است.  حق، بى

ـ   .78 دن نمـاز مـزد   و ديدى در برابر گفـتن اذان و خوان
  گيرند.   مى

شود از كسانى كـه از خـدا    ها پر مىو ديدى مسجد .79
هــا بــراى غيبــت و خــوردن هراســند و در آن نمــى

ــى  ــرد م ــل حــق گ ــه وصــف   گوشــت اه ــد و ب آين
 پردازند. كننده مى هاى مست نوشابه

نمـاز مسـت بـراى مـردم نمـاز      و ديدى كـه پـيش   .80
خواند و مستى است ال يعقـل، كـه مسـتى او را     مى
او را كننـد، و هـر گـاه مسـت شـود       وهش نمـى نكـ 

ــى  ــي م ــى  گرام ــه م ــد و از او مالحظ ــد و  دارن كنن
شود  كه او رهاست، و كيفر نمىترسند، در حالى مى

  دارند.   و مستى او را معذور مى
ــه شايســتگى    .81 ــيم خــور را ب ــال يت ــدى كــه م و دي

چه خدا امر كرده، ستايند و قاضيان بر خالف آن مى
  كنند.   حكم مى

ى فرمانروايان جنايتكار را بـراى طمـع امـين    و ديد .82
  اند.  ساخته

ــراى اهــل فســق، و   .83 ــان ارث را ب و ديــدى فرمانرواي
دهند، تـا از   بدكارى و جسارت بر خدا تخصيص مى

ها را واگذارند، تـا  ها حق و حسابى بگيرند، و آنآن
  خواهند انجام دهند.   هر چه مى

ولى  شود ها به تقوى توصيه مىو ديدى بر سر منبر .84
  كند.   خود گوينده بدان عمل نمى

  گيرند.   و ديدى كه وقت نماز را به چيزى نمى .85
و ديدى صدقه و زكات را بـه وسـاطت ديگـران بـه      .86

هـا  مستحقان دهند و قصد رضاى خدا در دادن آن
در ميان نيست، و به سبب درخواست مـردم آن را  

  كنند.   پرداخت مى
، و و ديدى نهايت هم مردم شـكم و فـرج آنهاسـت    .87

باكى از اين ندارند كه چه بخورند و با كه همبسـتر  
  شوند و دنيا را ديدى كه بديشان روى آورده است. 
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هـاى حـق و درسـتى پوسـيده      و ديدى كـه نشـانه   .88
اند، در اين هنگام بـر حـذر بـاش، و از درگـاه      شده

 خداوند سبحان نجات بخواه.
هـا  بدان كه مردم، گرفتار خشم خدايند و خداوند بـه آن 

ها خواهـد كـرد و تـو    دهد براى امرى كه با آن هلت مىم
مراقب خويش باش، و بكوش تا خداوند عز و جـل تـو را   

ها ببيند، و اگر عذابى برايشان فرستاد آن  بر خالف روش
ها قرار داشتى، به دريافت رحمت الهـى  و تو در ميان آن

ها جدا باشى آنـان گرفتـار عـذاب    اى، و اگر از آن شتافته
چه ايشان در آن اندرند، از جسـارت بـر   و تو از آنشوند 

كه خداوند اجـر  اى. و بدان خداوند عز و جل بيرون آمده
كند و همانا كـه رحمـت خـدا بـه      نيكوكاران را تباه نمى
  28نيكوكاران نزديك است.

  اقرار ابو حنيفه

اى  مـردم كـه ديـده   فقيـه تـرين  « :از ابو حنيفه پرسيدند
  گفت:  »؟كيست

  و بعد خاطره اي را تعريف نمود:  »حمدجعفر بن م«
 و را احضار نمود از پى من فرسـتاده  جعفر ،وقتى منصور

  گفت:  
انـد از آن   مردم خيلى فريفته جعفـر بـن محمـد شـده    «

مـن چهـل    !»ل مشكل خـود مقـدارى آمـاده كـن    يمسا
آن  ؛بعد منصور از پى مـن فرسـتاد   ،دمكرتهيه را مسأله 

م، جعفـر بـن محمـد    وارد شـد ، وقتي وقت در حيره بود
طرف راستش نشسـته بـود همـين كـه چشـمم بـه آن       
جناب افتاد هيبت و جاللش مرا گرفت بيشتر از هيبتـى  

 ؛سـالم كـردم اشـاره كـرد بنشـين      !كه از منصور داشتم
  در اين موقع منصور گفت:  نشستم.

  فرمود:  !»يا ابا عبد اللَّه اين شخص ابو حنيفه است«
  من گفت:  ه ور بمنص !»شناسم بلى او را مى«
مـن   !»ل خود را از ابا عبد اللَّه بپرسىيخوب است مسا«

ــ  ــردم ب ــردنه شــروع ك ــؤال ك ــيو او  ،س    .دادجــواب م
مدينه چنـين    يد ولى اهليگوطور ميفرمود شما اينمي
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  گـاهى حـرف مـا را     .يميگـو گويند. اما ما چنين مـي مي
پذيرفت و گاهى حرف اهل مدينه را گاهى نيز هر دو مي

كرد. باالخره چهل مسأله را پرسيدم حتى يكى را رد مي
  را فروگزار نكرد سپس فرمود:  

ابو حنيفه! مگـر دانـاترين مـردم كسـى نيسـت كـه از       «
  29»اختالف مردم اطالع داشته باشد!؟

  چند گفتگوي كوتاه

روزى مگسـى روى صـورت    :كنـد بيـع نقـل مـي   ر يك)
زد بـاز  منصور نشست او را زد باز آمد بـراى مرتبـه دوم   

  :صادق گفت ه امامآمد ب
   :فرمودحضرت  »؟خداوند چرا مگس را آفريده«
   30»تا ستمگران را خوار كند.«
  روزي منصور در زمان سفاح از امام سؤال كرد: دو)
چرا شيعيان شما هر چه دارند در يـك مجلـس اظهـار    «
داراى كـه  شوند كه كامال شناخته ميطورىه كنند بمي

   :فرمودحضرت » ؟!هستند يچه مذهب
واسطه حالوت و شـيرينى ايمـان اسـت كـه در     ه اين ب«

  31!»توانند آشكار نكنندنمي ؛ها استهاى آن سينه
در داراالماره منصور رفتند و ه اهالى مكه و مدينه ب سه)

 امـام  .اهالى مكه اجازه داده اجازه ورود خواستند ربيع ب
    :صادق فرمود

ربيـع   »دهـى؟ مـي به اهالى مكه قبل از مدينـه اجـازه   «
    :گفت
   :فرمود امام »اهل مكه ساكن آشيانه پيامبرند.«
هـاى نيكـويش پـرواز     اى كه پرنـده  صحيح است آشيانه«

 32»اند. اند و نابكارهايش مانده نموده
    گفتند:صادق به امام  چهار)

خالفـت رسـيده جـز لبـاس خشـن      ه منصور از وقتى ب«
   :فرمودامام  .»خوردنپوشيده و غذاى خوب نمي

واى بر او با ايـن همـه قـدرت كـه خـدا در اختيـارش       «
    :گفتند »آورند؟! گذاشته و اين همه ثروت كه برايش مى

جمـع آورى  ه اى كه ب بخل و عالقه ه خاطراين كار را ب«
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   :فرمودامام !» كندثروت دارد مي
خدا را شكر كه اگر منصور ترك دين خدا را نمود خدا «

  33».هم او را از مالش محروم كرد

  كني؟!با ما رفت و آمد نمي
   :اى نوشت كه نامه ه امام صادقمنصور ب

» ؟كنـى مثل ساير مردم با ما رفت و آمـد نمـي   توچرا «
  : نوشتدر جواب اماام 
حفـظ آن از تـو    بـراي   ما ثروتى در اختيار نـداريم كـه  «

ه بـ مـا  بترسيم، نزد تو در مورد آخرت چيزى نيست كه 
نعمتى هستى كه براى تهنيت نه در  ؛يمياميد آخرت بيا

دانـى كـه    بال مـى (كه داري) موقعيت را  اينيم و نه يبيا
منصـور در   »يم؟!ييم پس براى چه بيـا يبراى تسليت بيا
   :پاسخ نوشت

   :داد جوابامام  !»براى نصيحت پيش ما بيا«
و هـر  خيرخواه تـو نيسـت   دنبال دنيا باشد ه هر كس ب«

» شـود. نمـي  نشـين كس جوياى آخرت باشد با تـو هـم  
  منصور در خطاب به اهل مجلس گفت:

  مـردم را خـوب بـراى مـا معرفـى كـرد        !خدا قسـم ه ب«
هايي كه جوياى آخـرت.  هايي كه طالب دنيايند و آنآن

خود آن آقا از كسانى است كه در پى آخـرت اسـت نـه    
  34.»دنيا

  وصيت نامه هوشمند!

در دل شـب منصـور خليفـه     گويـد: ايوب نحـوي مـي  ابو
مرا احضار نمود. وارد اطاق شدم، او روى تخـت   عباسى،

اى بود نشسته بود پيش روى او چراغ و در دست او نامه
كه مطالعه مى كرد، سالم كردم او با حال گريـه نامـه را   

    :به سوى من پرتاب كرد و گفت
اين نامه محمد بن سليمان فرماندار مدينه است در آن «

حمـت الهـى   نوشته شده است كه جعفر بن محمد بـه ر 
   و بعد آيه استرجاع را سه بار خواند:» پيوسته است.

  و گفت: » انا هللا وانا اليه راجعون«
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  و بعد ادامه داد:» كيست مثل جعفر!«
كـه   !در پاسخ فرماندار مدينه بنويس ايهم اكنون نامه«

به عنوان تفقد از بازماندگان و گزارش اوضـاع، بـه خانـه    
نامـه آن حضـرت را   و وصـيت  بزنـد سر  جعفر بن محمد

 جعفـر و كسى را كه وصـى   د!و كسب اطالع كن دبخواه
تـا بـه    بزنـد. مجلس گردن در همان معرفى شده است، 

تـا برنامـه تشـيع و     .ى امامـت خاتمـه داده شـود   همسأل
نامه به فرماندار مدينه  !»پيروى از اهل بيت پايان پذيرد

ر فرماندا .پس از چند روز جواب نامه رسيدنوشته شد و 
  مدينه نوشته بود كه: 

جعفر بن محمد، پنج نفر را به عنـوان جانشـين خـود    «
 ،منصور خليفـه عباسـى  هاي: انتخاب نموده است. به نام

افطـح پسـر    عبـد اهللا  ،سليمان فرماندار مدينه بن محمد
 ».ايشـان حميـده همسـر    و موسـى فرزنـد امـام    بزرگ،
بـا تأسـف اظهـار    بعـد از اطـالع از وصـيت امـام     منصور 
  داشت: 

  35!»ديگر به كشتن اينان راهى نيست«
**  

و در ابو حمزه ثمـالى آمـده    نزد باديه نشيني، مرد عرب
صادق  امام«باره خبري از او سؤال كرد. خبرش اين بود: 

ه اى زده بيهوش شد. وقتى ب ناله ابو حمزه »از دنيا رفت.
    :هوش آمد پرسيد

   عرب گفت: !»كسى را وصى قرار داده«
ابـو  پسر خود عبد اللَّه و موسى و ت نموده به وصي ،بلى«

   :گفتو ابو حمزه لبخندى زده  .»منصورجعفر 
تر آشنا الحمد للَّه كه ما را هدايت نمود و ما را به بزرگ«

تر را معرفى نمود و مطلب بزرگى را پنهان كرد و كوچك
   :گفت، او توضيح خواستنداز او !» داشت

و مـا را راهنمـايي بـه     أ تر را نمـود هاى پسر بزرگ عيب«
موسى بن جعفر نمود و وصى واقعـى را   ،ترفرزند كوچك

                                                 
عبد اهللا داراي پاهاي بزرگي بود و به همين خاطر به عبد  أ 

اهللا افطح معروف شده بود. عبد اهللا ادعاي امامت كرد و 
  گويند. ش را فطحي ميپيرواني پيدا نمود. پيروان
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د    از منصور پنهان كرد اگر او بگويد وصى جعفر بـن محـ
   36!»كيست بگويند خودت

  امام و سفاح 

اي تعريف خاطره السالم)(عليه شخصي از اصحاب امام صادق
كند. اين خاطره مربوط به زماني است كه حضرت در مي
ره بوده و خليفه وقت نيـز، اول العبـاس سـفاح بـوده     حي

  كند:  است. امام تعريف مي
كـه آن روز مـاه   من پيش ابو العباس رفتم مردم از اين«

ـ  بـا ايـن  -رمضان است يا نه در شك بودنـد   خـدا  ه كـه ب
  گفت:   ،سالم كردم -سوگند روز اول ماه رمضان بود

  گفتم:» ؟گوييابا عبد اهللا! درباره روزه امروز چه مي«
  اين بسته بـه نظـر امـام اسـت! اگـر روزه بگيـري روزه       «
  گاه گفت:آن» كنيم!گيريم و اگر افطار كني افطار ميمي
او مشغول شـد و مـن هـم مشـغول     » غالم! سفره بيار!«

شدم! افطار آن روز مـن و بعـد انجـام قضـاي آن بـرايم      
آسمان تر بود از اين كه گردنم زده شـود و خداونـد (بـا    

  37»شدن نابه هنگام من) عبادت نشود. كشته
    



 65/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

  

  

  

  

  

  قيام محمد بن عبد اهللا
زماني كه عبد اهللا بن حسن مثني شروع نمود تـا بـراي   

ــد  ــت پســرش محم ــه  ببيع ــت ك ــرد و تصــميم گرف گي
  ببيند، گفت: در اين رابطه دوستانش را 

   (امـام صـادق  كـنم تـا جعفـر بـن محمـد      من فكر مي«

ـ  لـذا  »كار درسـت نشـود،   را نبينم اين) السـالم) (عليه راه ه ب
ـ     كهدر حاليافتاد  ه (از كثـرت ضـعف و سـالخوردگى) ب

 مام اا در خارج منزل ب. تكيه داشت موسي فرزند ديگرش
او را نگـه   عبـد اهللا مسجد داشت،  امام عزم كرد، برخورد

 السـالم) (عليـه سخن پرداخت، امـام صـادق   ه داشت و با او ب
  فرمود:  

نيسـت، يكـديگر را مالقـات     ميان راه جاى اين سـخن «
شـادمان برگشـت (زيـرا     عبد اهللا .»ان شاء اللَّه ،كنيممي

صـبر كـرد تـا     اوگمان كرد، آن حضرت مخالف نيست) 
عبـد اهللا بـه اتفـاق موسـي،     شـد،  از آن فردا يا روز بعـد  

سـخن  ه ، عبد اهللا شروع بندنزد آن حضرت رفتپسرش، 
  كرد، و از جمله سخنانش اين بود: 

دانى كه من سنم از شما زيـادتر اسـت و   تو مي !تقربان«
تـر هسـت ولـى    در ميان فاميلت هـم از شـما بزرگسـال   

شما فضيلتى ارزانى داشته كه بـراى  ه خداى عز و جل ب
واسطه اعتمادى كـه  ه هيچ يك از فاميلت نيست و من ب

قربانت  -نيكوكارى شما دارم خدمتت رسيدم، و بدانه ب
يرى، هيچ يـك از اصـحابت از   اگر شما از من بپذ -گردم

نشينى نكنند و حتـى دو نفـر قرشـى يـا غيـر       من عقب
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 السـالم) (عليـه امـام صـادق   » قرشى با من مخالفـت نورزنـد.  
  فرمود:  

ـ تر از مرا مي تو مطيع« مـن نيـازى   ه توانى پيدا كنى و ب
بيابان به رفتن  تصميمدانى من خدا كه تو ميه ندارى. ب

واسطه ه ولى بام بزنم؛ مزرعه (مي خواهم سر به گيرممي
اندازم و تأخير ميه كنم و بضعف و ناتوانى) سنگينى مي

كنم و جـز بـا خسـتگى و رنـج و     نيز قصد رفتن حج مي
هـا  فكر ديگران بـاش و از آن ه رسم. بآن نميه سختى ب
عبـد اهللا   !»يا ايشان مگو كـه نـزد مـن آمـده    هبخواه و ب
    :گفت
از است، اگـر شـما از مـن    سوى شما دره گردن مردم ب«

كنـد، و شـما هـم از    نشينى نمي بپذيرى هيچ كس عقب
ناگهان جماعتى از » جنگ كردن و ناراحت شدن معافى.

را قطع كردنـد، عبـد اهللا    اينانمردم وارد شدند و سخن 
  گفت:  

  امام فرمود:  »فرمايي؟قربانت چه مي«
اهللا  عبـد  !»ان شاء اللَّه ،يكديگر را مالقات خواهيم كرد«

  گفت:  
  فرمود:  »خواهم؟طور است كه من ميهمان«
ان شاء اللَّه با در نظر  ،خواهىطور است كه تو ميهمان«

ـ !» گرفتن صالح و خيرخواهى براى تو خانـه  ه عبد اهللا ب
در  او .) فرسـتاد فرزنـدش نزد محمد (را  يبرگشت و كس

 جا دو شب راه بودبود و از مدينه تا آن أ كوه اشقر جهينه
حاجت و مطلوبش رسيده اسـت،  ه و او را مژده داد كه ب

براي سومي و عبد اهللا  موسي .و پس از سه روز بازگشت
بـار از داخـل شدنشـان بـه     ايـن  بار به منزل امام رفتند.
ـ  وقتـي دير آمـد،   همو فرستاده منزل جلوگيري شد  ه ب

 موسـي ، ندرسـيد  امـام  خـدمت  ه شـد و اجازه داد هاآن
عبد اهللا نزديـك حضـرت رفـت و     گوشه اطاق نشست. و
  سرش را بوسيد و گفت:

قربانت گـردم بـار ديگـر اميـدوار و آرزومنـد خـدمتت       «

                                                 
  اند. كردهست كه در آن كوه زندگى ميا اي جهينه نام قبيله أ 
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رسيدم، اميد و آرزويم گسترده و بسيار اسـت، اميـدوارم   
  فرمود:  السالم)(عليهامام صادق  .»ل آيميحاجت خود ناه ب
كـه متعـرض ايـن    دهم از ايـن خدا پناه ميه را بو من ت«
-كه صبح و شام در فكـر آن هسـتى و مـي    شوى يكار

گـوى  و  گفـت  !»رساندبتو ه ترسم كه اين اقدام، شرى ب
جايي رسيد كه عبد اهللا ه ها ادامه پيدا كرد و سخن بآن
    :خواست، و از جمله سخنان عبد اهللا اين بود كهنمي
شـد؟   امامت سزاوارتر از حسنه چه جهت حسين به ب«

ـ  فرزنـدان حسـين   ه (چرا امامت بـ  فرزنـدان  ه رسـيد و ب
  فرمود:  السالم)(عليهامام صادق  »حسن نرسيد؟)

را و رحمـت كنـد حسـين را،     خدا رحمت كند حسـن «
   :عبد اهللا گفت »ميان آوردى؟ه برا براى چه اين سخن 

ورزيد، سزاوار بود امامـت را  زيرا اگر حسين عدالت مي«
امـام صـادق   !» قرار دهد ترين فرزند امام حسندر بزرگ

  فرمود:  السالم)عليه(
محمد وحى فرستاد، ه همانا خداى تبارك و تعالى كه ب«
خواست خود وحى فرستاد و با هيچ كس از مخلوقش ه ب

خـدا  چه خواسـت  آنه على را ب ،مشورت نكرد، و محمد
دستور داشت عمل  طور كهانهمدستور داد و او هم بود 

را  كرد، ما در باره على جز همان بزرگداشت و تصـديقى 
، اگـر حسـين   گـوييم ، نمـي كه رسول خدا فرموده است

كـه  تر وصيت كند يا آنبزرگساله داشت كه بدستور مي
نقـل و انتقـال    امامت را ميان فرزندان خود و امام حسن

كرد، او نزد ما متهم نيسـت كـه امامـت را    دهد عمل مي
رفت و كه او ميبراى خود ذخيره كرده باشد، در صورتى

چه مأمور بود رفتار كـرد، و  آنه گذاشت او بمي امامت را
و و (از طرف پدرت) عموى ت أ او (از طرف مادرت) جد تو

گويي چقدر براى تـو  ب و نيكو او خوبه ست اگر نسبت ب
   !را بيامرزدو خدا تكه گويي بو اگر زشت  ؟شايسته است
خـدايي كـه   ه سخن مرا بشنو و اطاعت كن، ب پسر عمو!
پرسـتش نيسـت، مـن نصـيحت و      شايستهكسي جز او 

                                                 
  مادر عبد اللَّه فاطمه بنت الحسين بوده است. أ 
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خيرخواهى را از تـو بـاز نداشـتم، چگونـه (بـاز دارم در      
را و كه تو پسر عمو و بزرگ فاميل منى؟!) ولى تـ صورتى
امـر خـدا هـم    (و از طرفـي)   ،بينم كـه عمـل كنـى    نمى

جا خوشحال شد (زيرا از عبد اهللا در اين» برگشت ندارد.
پيشـرفتى  هـا  آنه جمله اخير حضرت فهميد كه خدا بـ 

جا و ه ناب السـالم) (عليهعقيده امام صادق ه دهد، اگر چه بمي
ـ   السالم)(عليهباطل باشد) امام صادق  ه (چون خوشـحالى ناب

  او فرمود:  ه جاى او را ديد) ب
پسـر تـو    ،دانى كه او (يعنى محمدتو ميقسم! خدا ه ب«

كه مدعى امامت و در مقـام خـروج اسـت) همـان لـوچ      
ى برگشته سياه رنگى است كـه در تـه   موى پيشان چشمِ

عبـد اهللا   »ب .شـود  كشته مى أ  أشجع(درب)،  دهس سيلم
  گفت:  

خدا سـوگند كـه او در برابـر يـك روز     ه ب او آن نيست.«
جنگد و در برابر عباس) يك روز مياميه و بنى(ظلم بنى

يك ساعت، يك ساعت و در برابر يك سال، يك سال، و 
امام » كند.طالب قيام ميان ابىخونخواهى تمام فرزنده ب

  فرمود:  السالم)(عليهصادق 
ترسـم كـه ايـن (مصـراع)     را بيامرزد، چقدر ميو خدا ت«

نفسـت در  «: بيت بر رفيق مـا (پسـر تـو) منطبـق شـود     
خدا او ه ب !نه» هاى دروغ و محال داده تو وعدهه خلوت ب

آورد، و هر چه  بيشتر از چهار ديوار مدينه را بدست نمى
ه مشقت افكند، دامنه فعاليتش به تالش كند و خود را ب

طائف نرسد، اين مطلب ناچار واقع شود، از خدا بترس و 
ــ   ــن، ب ــم ك ــت رح ــود و برادران ــر خ ــن او را ه ب ــدا م   خ

زهدان ه دانم كه صلب مردان بي ميا ترين نطفهنامبارك
امامـت كـرد و   ي نـاحق ادعـا  ه زنان ريخته است (زيرا بـ 

و حبس و ذلت فاميل و امام زمانش موجب كشته شدن 
ـ   خدا كه او در ميان خانـه ه ب .گرديد) ده اشـجع  هـاى س

شـود، گويـا اكنـون او را برهنـه و روى خـاك       كشته مى
                                                 

  نام قبيله اي است أ 
اين مضمون از پيامبر يا امامان سابق ه گويا خبرى غيبى ب  ب 

  .دانستصادر شده بود كه خود عبد اللَّه هم آن را مي
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بينم كه خشتى ميان دو پايش هسـت، و ايـن    افتاده مى
(منظـور امـام   جوان هم هر چه بشـنود سـودش ندهـد    

كنـد و شكسـت   مـي او هم همراهش خروج  موسي بود)
شـود، سـپس   ميكشته  نيز خورد و رفيقش (محمد)مي

موسى برود و با پرچم ديگرى خروج كنـد و سـپهبد آن   
خونخواهى بـرادرش محمـد قيـام كنـد)     ه (ابراهيم كه ب

د، اگـر (ايـن پسـر    نكشته شود و لشكرش پراكنـده شـو  
جا از بنى عبـاس  يعنى موسى) از من بپذيرد، بايد در آن

دانـم  تحقيق من مـي ه د و بامان خواهد، تا خدا فرج ده
  دانـى و مـا هـم    كه اين امر عاقبت نـدارد و تـو هـم مـي    

مـوى پيشـانى    سـياه رنـگ   دانيم كه پسر چشم لوچِمي
هـا   ده أشجع در ميانه خانهبرگشته تو، در ته رودخانه س

  عبداهللا برخاست و گفت:  !» كشته خواهد شد
هـم (چـون   كنـد و تـو   نياز مـي  بلكه خدا ما را از تو بى«

گـردى يـا   دولت ما را ببينى) خودت از اين عقيده برمي
گرداند با ديگران، و از اين سـخنان  را برميو كه خدا تآن

كه ديگران را از ما بگردانى و تو مقصودى ندارى جز اين
 السـالم) (عليـه امـام صـادق    .»هـا شـوى  وسيله سرپيچى آن

  فرمود:  
   وايت تـ دانـد كـه مـن جـز خيرخـواهى و هـد      خدا مي«

» خواهم و من جز كوشش در اين راه تكليفى ندارم.نمي
  زمـين  ه اش بـ  عبداهللا برخاست و از شدت خشـم جامـه  

او رسانيد ه خود را ب السالم)(عليه، امام صادق شده ميكشيد
   :و فرمود

دهم كه من از عمويت كه دايـي تـو هـم    ميتو خبر ه ب«
درت كشـته  تو و پسران پـ «فرمود: ميكه شنيدم  أ هست
ـ   اگر از من مي .»شويدمي ه پذيرى و عقيـده دارى كـه ب

خدايي كه جـز او شـايان   ه دفاع كنى بكن، ب نحو احسن
پنهان و آشكار داناست و رحمان ه پرستشى نيست و او ب

و رحيم است و بزرگوار و برتر از خلق خـود اسـت، مـن    
                                                 

  واسطه ه امام چهارم كه هم دايي عبد اللَّه است ب يعنى أ 
كه فاطمه دختر امام حسين مادر اوست و هم پسر عموى اين

  واسطه احترامش او را عمو خوانده استه او، كه ب
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ها و عزيزتـرين  دوست دارم همه فرزندان و عزيزترين آن
ام را قربانت كنم، و نزد من چيـزى بـا تـو برابـر      ادهخانو

عبـداهللا  » نيست، خيال مكن كه من با تو دورويي كردم.
   .متأسف و خشمگين از نزدش خارج شد
 جعفر (منصور وحدود بيست شب گذشت كه مأمورين اب

سـليمان   عبد اهللا و برادرهـايش: خليفه عباسى) آمدند و 
ن حسـن، و داود  و حسن بن حسن و ابراهيم ب بن حسن

بن حسن و على بن حسن و سليمان بن داود بن حسـن  
و على بن ابراهيم بن حسن و حسن بن جعفر بن حسن 
و طباطباء ابراهيم بن اسماعيل بن حسن و عبد اللَّه بـن  

فـرش   بى شترهايزنجير بستند و بر ه داود را گرفتند و ب
عمـومى نگـه    مصـالي و روپوش نشانيدند و ايشان را در 

ـ  داش حـال  ه تند تا مردم سرزنششان كنند، ولى مـردم ب
ها رقت كرده و از سرزنش خوددارى كردنـد، سـپس   آن
  در مسجد پيامبر نگه داشتند. يها را بردند و جلوآن

بـاب جبرئيـل   بـه آن  ها را جلو در مسـجد كـه   آنوقتي 
پيـدا شـد و    السـالم) (عليهگويند نگه داشتند، امام صادق مي

گـاه از  بايش روى زمين بود، آن(از شدت غضب) همه ع
  در مسجد بيرون آمد و سه مرتبه فرمود: 

خدا شما را لعنـت كنـد، اى گـروه أنصـار. شـما بـراى       «
مبر معاهده و بيعت نكرديـد، (چـرا بـا    اچنين كارى با پي

ـ   اوالدش چنين رفتـار مـي   خـدا مـن   ه كنيـد؟!) همانـا ب
بودم (و از نصيحت كوتاهى نكردم) ولى مغلوب  آرزومند

محملـى   ه طرفببعد  .»شدم، قضاى خدا بازگشت ندارد
در آن بود، رفـت تـا بـا او سـخن      كه عبد اللَّه بن حسن

او ه شدت از او جلوگيرى شد و پاسبانى بـ ه گويد، ولى ب
  حمله كرد و او را كنار زد و گفت:  

  بـه زودي حسـابت را   همانـا خـدا    !از اين مرد دور شـو «
سپس ايشـان را   »ا.چنين حساب ديگران ررسد و هممي
حركـت كـرد و    امام به طرف منـزلش  .ها بردند كوچهه ب

و ديگرى در دستش بـود و   نمودپا ه يكتاى نعلينش را ب
ـ  .كشـيد زمين ميه تمام دنباله عبايش را ب كـه  خانـه  ه ب

كـرد  بيست شب تب كرد و شب و روز گريـه مـي   رسيد،
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ـ  آنقدر  (كـه مبـادا جـان     نداو نگـران شـد  ه كه نسـبت ب
بـالى  ه منزلش برگشت آن پاسبان به بكه امام . رد)سپا

ـ    او لگـدى زد كـه   ه سختى گرفتار شد، يعنـى شـترش ب
  رانش خرد شد و همان جا درگذشت.

ه  از  بعدها را بردند و آنباالخره  مدتى محمد بن عبد اللـَّ
  :آمد و خبر داد كه مثني بن حسن

را كشـت،   منپدر و عموهاى  منصور دوانقي، ابو جعفر«
از حسن بن جعفر و طباطبـا و علـى بـن ابـراهيم و      غير

  »  و عبد اللَّه بن داود. سليمان بن داود و داود بن حسن

  آغاز قيام  
ه    مثنـي)   (بـن حسـن  در اين هنگام محمد بن عبـد اللـَّ

موسـي،   .بيعت خود دعوت نموده ظهور كرد و مردم را ب
كننـدگانش بـود، مـردم     سومين كس از بيعـت  برادرش،

و هيچ يك از قـريش  و با او بيعت نمودند ند اجتماع كرد
محمد با عيسـى بـن    و انصار و عرب با او مخالفت نكرد.

زيد (بن على بن الحسـين) كـه مـورد اعتمـاد و رئـيس      
لشكرش بود مشورت كرد كه براى بيعت دنبال بزرگـان  

  قومش فرستد. عيسى بن زيد گفت: 
ذيرنـد،  پها را با نرمى خواندن سود ندارد، زيرا نمـي آن«

 !»من واگذاره ها را بگيرى. آن ايشان سخت كه برجز اين
  محمد گفت: 

عيسـى   »خـواهي بـرو!  كه مـي ها هر كس از آننزد تو «
  گفت:  

فرست بها يعنى جعفر بن محمد نزد رئيس و بزرگ آن«
فهمند كه بـا  گيرى كنى، همه مي زيرا اگر تو با او سخت

 جعفر بـن محمـد  ا خواهى كرد كه ب را ها همان رفتارآن
را  السـالم) (عليـه چيزى نگذشـت كـه امـام صـادق      !»كردى

ـ       ه آوردند و در برابرش نگـه داشـتند، عيسـى بـن زيـد ب
  گفت:   يشانا
»امـام صـادق    )»تسليم شو تا سـالم بمـانى  (م سَلم ُتأسل

  فرمود:  السالم)(عليه
يي؟ (محمد  يي آورده مگر تو بعد از محمد پيامبرى تازه«
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سـالطين كفـار مـى نوشـت أسـلم      ه خود ب هاى در نامه
  محمد گفت:   »تسلم)

ست كه: بيعت كن تا جان و مـال  ا بلكه مقصود اين !نه«
جنگ كردن هـم تكليـف   ه و فرزندانت در امان باشد و ب

  فرمود:  السالم)(عليهامام صادق  .»ندارى
ـ  « پـدرت دسـتور   ه من توانايي جنگ و كشتار نـدارم و ب

احاطه كرده بر حذر داشتم  را ه اودادم و او را از باليي ك
فكـر  ه د، پسر برادرم! بدارر سودى نر در برابر قدولى حذَ

  محمد گفت:   !»ها باش و پيران را واگذاراستفاده از جوان
امـام صـادق   » هم است.ه سن من و تو خيلى نزديك ب«

  فرمود:  السالم)(عليه
ـ ام تا نسب من در مقام مبارزه با تو نيستم و نيامده« ه ت ب

محمـد   »گيـرم. بكارى كه در آن مشغولى بر تـو پيشـى   
  گفت:  

امـام صـادق    !»بيعت كنـى  كه يناچار قسم خداه نه ب«
   :فرمود السالم)(عليه
  مـن   !برادر زاده! من حـال بازخواسـت و جنـگ نـدارم    «
ناتوانى مرا  اما روم(سراغ مزرعه ام) بخواهم به بيابان مي

هـا  كـه بـار  جاييكند تا يدارد و بر من سنگينى مباز مي
دهنـد ولـى تنهـا    من تذكر مـي ه ن باره بايام در  خانواده
خـدا و  ه را بو دارد، تمرا از رفتن باز مياست كه ناتوانى 

ـ    ه خويشاوندى ميان ما كه مبادا از ما روبگردانـى و مـا ب
  محمد گفت:   !»دست تو بدبخت و گرفتار شويم

يعنـى ابـو جعفـر    (لـدوانيق  خدا ابو اه اى ابا عبد اللَّه! ب«
  فرمود:  السالم)(عليهامام صادق  »درگذشت. )منصور

   :گفت »از مردن او با من چكار دارى؟«
امـام   !»سبب تو زينت و آبـرو پيـدا كـنم   ه خواهم بمي«

  فرمود:
ـ  !خـواهى راهـى نيسـت، نـه    مي چهه آنب« خـدا ابـو   ه ب

ـ  الدوانيق نمرده است، مگر اين  هكه مقصودت از مـردن ب
  محمد گفت:   !»خواب رفتن باشد

خدا كه خواه يا ناخواه بايد بيعت كنـى و در بيعتـت   ه ب«
شدت امتناع ورزيد، و محمد ه حضرت ب !»ستوده نباشى
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  عيسى بن زيد گفت:  دستور داد امام را بزندان برند.
ـ    « ه اگر امروز كه زندان خرابسـت و قفلـى نـدارد، او را ب

امام صادق  !»جا فرار كندترسيم از آنزندان اندازيم، مي
  خنديد و فرمود: السالم)(عليه
عقيده دارى مـرا  ،  ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظيم«

  گفت:  محمد  »زندان كنى؟
نبـوت گرامـى   ه حق آن خدايي كه محمد را به ب !آرى«

 !»زنـدان افكـنم و بـر تـو سـخت گيـرم      ه بتو را  ،داشت
  عيسى بن زيد گفت: 

كـه اكنـون   ، همان جايي!تو خانه زندان كناو را در پس«
  فرمود:  السالم)(عليهامام صادق » أ .طويله اسبان است

گويم و تصديقم خواهند كرد (من خدا من ميه همانا ب«
دهـم و چـون   عواقب وخيم اين تصميم شما را تذكر مي

 .»كننـد) مردم صدق گفتار مرا ديدند، ناچار تصديقم مي
   :عيسى بن زيد گفت

  امــام صــادق  !»كــنماگــر بگــويي دهنــت را خــرد مــي«

  فرمود:  السالم)(عليه
خدا اى موى پيشانى برگشته! اى چشم سـبز!  ه همانا ب«

جويي كه بينم كه تو براى خود سوراخى ميگويا من مي
در آن در آيي، و تـو در روز جنـگ قابـل ذكـر نيسـتى،      

رم تو عقيـده دا ه (لياقت سربازى هم ندارى) من نسبت ب
كه هرگاه از پشت سرت صدايي بلند شـود، ماننـد شـتر    

ه محمد با شدت و خشونت ب !»كنىمرغ رمنده پرواز مي
  عيسى دستور داد: 

بـه كـار   او را زندان كن و بر او سخت بگير و خشـونت  «
  : چنان ادامه دادهم السالم)(عليهامام صادق  »ببر!
ـ  را كـه از و بيـنم تـ  خدا گويا مـي ه همانا ب« سه اشـجع د  

روى و ســوارى ســوى رودخانــه مــيه خــارج شــده و بــ
نيمى سفيد و نيمى سـياه در   ،دار كه نيزه كوچكى نشان

دست دارد و بر اسب قرمز پيشانى سفيدى سـوار اسـت   
ولى كارگر نشده  زندميتو ه بر تو حمله كرده و با نيزه ب

                                                 
  گفته باشد. ريطه خواهر محمد است.» ريطه«شايد هم  أ 
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ـ او را است و تو بينى اسب او را ضـربت زده و   خـاك  ه ب
اش از زيـر   ى، و مرد ديگرى كه گيسـوان بافتـه  ا انداخته

هـاى   ز كوچها  خودش بيرون آمده و سبيلش كلفت است
خواهد عمار دئليان بر تو حمله كرده و او قاتل تو آل ابى
خدا استخوان پوسيده او را هم نيامرزد (يعنـى او را  بود. 

  محمد گفت: » هرگز نيامرزد).
در  !»خطـا رفتـى  ه اى ابا عبد اللَّه! حساب كردى ولى ب«

طرف امام حمله بـرد  ه ب ،سراقى بن سلخ حوت اين وقت
زندانش انداخت و امـوال  ه پشت حضرت كوبيد تا به و ب

او و اموال خويشانش را كه بـا محمـد همكـارى نكـرده     
ه بـن   ه بودند، ب غارت بردند. سپس اسماعيل بن عبد اللـَّ

ود طالب كه پير مردى سالخورده و ناتوان بجعفر بن ابى
ـ    ه و يك چشم و دو پايش را از دسـت داده بـود و او را ب

كشـيدند حاضـر كردنـد، و محمـد از او بيعـت      دوش مي
  خواست، اسماعيل گفت: 

احسـان و  ه برادر زاده! من پيرى سالخورده و ناتوانم و ب«
  محمد گفت:   .»يارى شما نيازمندترم

  اسماعيل گفت:  !»ناچار بايد بيعت كنى«
خدا كه اگر نـام مـرا   ه برى؟ بود مياز بيعت من چه س«

كنندگانت بنويسى جاى نام يـك مـرد را تنـگ     در بيعت
  گفت:  !»كنممي
ـ  بعـد  و  !»ناچارى كه بيعت كنى« او سـخنان  ه نسـبت ب

  او گفت:  ه درشت گفت. اسماعيل ب
جعفر بن محمد را نزد من دعوت كـن، شـايد بـا يـك     «

را طلـب   سالم)ال(عليهامام صادق  ،محمد !»ديگر بيعت كنيم
  حضرت عرض كرد:  ه كرد، اسماعيل ب

دانى كه حقيقت را براى او قربانت گردم، اگر صالح مي«
 .»بيان كنى بيان كن، شايد خدا شر او را از مـا بـازگيرد  

  فرمود:امام 
ام با او سخن نگويم، درباره من هر نظرى  تصميم گرفته«

عـرض   سالم)ال(عليهامام صادق ه اسماعيل ب» دارد اجرا كند.
  كرد:  
آيـد روزى كـه مـن خـدمت      آيا يادت مى !خداه را بو ت«
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ه زرد پوشيده بودم، ّلپدرت محمد ابن على آمدم و دو ح
 مـن عـرض   ؛من نگاهى طوالنى كرد و گريسته پدرت ب
 ام بـراى ايـن   گريـه «فرمـود:   »چرا گريه كردى؟«كردم: 

ر كشند، و دو بز هم درا در پيرى بيهوده ميو ست كه تا
كنـد  زنند (كسى از تو خونخواهى نمي خون تو شاخ نمى

 »كـم اسـت)   ت بسياراواسطه سالخوردگيه يا خون تو ب
زمـانى كـه   «فرمود:  »شود؟ كى چنين مى«كردم:  عرض

زنى، همان ميكنند و تو سرباز ميباطلى دعوت ه را بو ت
نامبارك اسـت  فاميلش كه در ميان كه چشم لوچ  يزمان
 كنـد و از خانـدان حسـن   مـي ن فرازى ببينى كه گرد را

ـ  جانـب خـود   ه باشد، بر منبر پيامبر باال رود و مردم را ب
خوانــد، و نــامى را كـه از او نيســت (ماننــد مهــدى،  مـي 

د. پـس تـو در   دهنسبت ميخود ه صاحب نفس زكيه) ب
با ايمان و ميثاقـت   !آن هنگام هر پيمانى دارى انجام ده

زيرا همان روز يـا   !و وصيتت را بنويس !تجديد عهد كن
  فرمود:  السالم)(عليهامام صادق » .أ شوىفردايش كشته مي

پروردگار كعبه. اين مرد (محمد ه آيد) ب آرى، (يادم مى«
و بن عبد اللَّه) جز اندكى از ماه رمضان را روزه نگيرد، تـ 

ه سپارم، اى ابوالحسن، خدا در مصيبتت بـ خدا ميه را ب
نيابـت و   يينيكوبه ماندگانت باز درما أجر بزرگ دهد و 

ونَ      راجِعـ ه ا إَِليـ ه و إِنـَّ ا للـَّ سـپس  .» سرپرستى كند و إِنـَّ
را  السـالم) (عليـه دوش كشيدند و امام صـادق  ه اسماعيل را ب

هـوا تاريـك نشـده بـود كـه      هنـوز  برگرداننـد.  زندان ه ب
به او حمله معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر  شپسران برادر
را آنقدر لگـد زدنـد تـا جـان داد. بعـد از آن      كردند و او 

   نمود.ها را ر السالم)(عليهمحمد بن عبد اللَّه امام صادق 
كه عيسى بن موسـى  آوردند ماه رمضان فرا رسيد، خبر 

با سپاهي از بغداد خـارج شـده و بـه    (برادر زاده منصور) 
نيـز  محمـد   رهسپار مدينـه اسـت.  قصد سركوب محمد 
ه بـن   د. لشگرش را آماده نمو يزيد بن معاوية بن عبد اللـَّ

                                                 
ست كه مردم ا اين ترديد اگر از امام باشد جهتش اين أ 

ايشان  داشتن علم غيب اعتقاد به لو نكنند واو غه نسبت ب
  .ندكنپيدا 
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عيسـى بـن   فرمانـدگان لشـگر   جعفر سرلشكرش بـود و  
زيـد بـن حسـن    و قاسم و محمد پسـران   موسى، حسن

علـى و ابـراهيم   چنين دو پسر حسن بن زيـد،  مثني هم
يزيد بن ها به جان هم افتادند. بودند. برادران و پسر عمو

مدينـه  معاويه شكست خورد و عيسـى بـن موسـى وارد    
ـ   بعد از آنگشت و جنگ در مدينه در گرفت،  ه عيسى ب

(سـپاه بنـي   كوه ذباب فرود آمد و لشـكر سـياه پوشـان    
از پشـت  العباس كه هميشه لباس سياه بر تن داشـتند)  

محمد هم با اصحابش بيرون آمـد تـا    حمله نمودند.سر 
بعـد چرخـي زد و اوضـاع را    و  بـازار رسـاند  ه ها را بـ آن

  رگشت. بررسي نمود و ب
در مسجد خـوامين (پوسـت خـام فروشـان) رسـيد،      ه ب

سياه پوش (لشكر بنـى عبـاس)   جا نه اثري از ميدان آن
جلوتر رفت تـا بـه    .سفيد پوش (لشكر محمد) بود و نه 

جـا  فزاره رسيد، سپس وارد قبيله هذيل شد و از آندره 
جا همـان سـوارى كـه امـام     أشجع رفت. در آن ه طرفب

فرموده بود، از كوچه هذيل در آمـد و از   م)السال(عليهصادق 
 سـاز او حملـه كـرد، او را نيـزه زد ولـى كار     هپشت سر ب

او حمله كرد و بينى اسبش را با شمشير ه د، محمد ببون
او نيزه زد و در زرهش فرو برد، ه ب ديگر سوار بارآن زد، 

ــ  ــد ب ــرفمحم ــت و ه ط ــه او برگش ــرب ب زد و  ايهاو ض
كـرد و  وار تعقيـب مـي  محمد آن سـ  .مجروحش ساخت

زد كه حميد بـن قحطبـه از كوچـه    او ضرب ميمدام به 
اش را در تن او فرو بـرد،   عماريين بر او حمله كرد و نيزه

اش شكست، محمد بر حميد حمله كـرد،   ولى چون نيزه
اش بـر او زد و روى   حميد هم با آهن تـه نيـزه شكسـته   

قـدر  آناو  بـه  خاكش انداخت، سپس از اسب فرود آمد و
لشـكر عيسـى    بريـد. كشت و سـرش را  ضربه زد تا او را 

بعــد از آن، آل ابوطالــب از ، و نــدرا تصــرف كرد مدينــه
  مدينه فرار نموده و در شهرهاي مختلف پراكنده شدند.

  گويد:  ميموسى بن عبد اللَّه 
، ديدم عيسى بن زيد فتمابراهيم بن عبد اللَّه رنزد من «

بـدش خبـر    آينـده را از  نزد او پنهان شده است، مـن او 
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ند. من فرار هم كشترا بيرون آمدم او كه همراه او  .دادم
ـ    پسر ام أشتر برادرزادهكردم و با  ه عبد اللَّه بـن محمـد ب
به سند، يكي از واليات پاكستان رسـيديم.  تا  .راه افتادم

هم در سند كشته شد و من آواره و گريزان برگشـتم،   او
نداشـتم، چـون روى   هـيچ شـهرى جـا    در در حالى كه 

ـ    زمين بر من تنگ يـاد  ه آمد و ترس بر من غلبه كـرد، ب
  افتادم. السالم)(عليهفرمايش امام صادق 

خليفـه   158نزد مهدى عباسى (كـه در ذيحجـه سـال    
حـج رفتـه و در سـايه ديـوار     ه شد) رفتم، زمانى كه او ب

كـه مـرا   خوانـد، بـدون ايـن   كعبه براى مردم خطبه مـي 
  منبر برخاستم و گفتم:   بشناسد، از پاى

دانـم  خيرخواهى كه مـي ه را بو يا امير المؤمنين، اگر ت«
  گفت:   »دهى؟من امان ميه رهنمايي كنم، ب

  گفتم: »آن خيرخواهى چيست؟ !آرى«
 !»دهـم تو نشان مـي ه را ب موسى بن عبد اللَّه بن حسن«

  گفت:  
  گفتم:   !»آرى تو در امانى«
از او عهـود   .»جمع باشدمن مدركى بده كه خاطرم ه ب«

ها (مانند امضا و شاهد و قسم) گرفتم و از خـود  و پيمان
  اطمينان يافتم، سپس گفتم:  

  گفت:  !»ام خود من موسى بن عبد اللَّه«
  گفتم:   !»شود تو عطا مىه بنا بر اين گرامى هستى و ب«
يكى از خويشان و فاميلت بسپار تا نـزد خـودت   ه مرا ب«

  گفت:   !»باشددار زندگى من  عهده
  گفتم:   !»هر كه را خواهى انتخاب كن«
  عباس گفت:  .»عمويت عباس بن محمد باشد«
    :گفتم !»تو احتياجى ندارمه من ب«
حق امير ه خواهم بتو احتياج دارم، از تو ميه ولى من ب«

 او خواه ناخواه مـرا پـذيرفت.   !»المؤمنين كه مرا بپذيرى
  من گفت:  ه مهدى بگاه آن
جا بيشتر رفقاى مـا  در آن »شناسد؟را ميو ت ىسكچه «

  من گفتم:   حضور داشتند.
شناسد و اين موسى اين حسن بن زيد است كه مرا مي«
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بـن عبـد    شناسد، و اين حسنبن جعفر است كه مرا مي
  همه گفتند:  .»شناسداللَّه بن عباس است كه مرا مي

را كـه مـدتى اسـت او    آرى يا اميـر المـؤمنين، (بـا آن   «
 !»ايم) گويا هيچ از نظـر مـا پنهـان نگشـته اسـت      نديده
  مهدى گفتم:  ه سپس ب

ه يا امير المؤمنين همانا اين پيش آمد را پدر اين مرد ب«
  در . موسـى بـن جعفـر اشـاره كـردم     ه و ب »من خبر داد

بسـتم و   السالم)(عليهامام جعفر صادق خ جا دروغى هم بآن
  گفتم:  

و سـالم برسـانم و فرمـود: او    تـ ه ب  من امر كرد كهه و ب«
مهدى دستور داد پنج  !»ستا پيشواى عدالت و سخاوت

موسى بن جعفر تقديم كنند، آن حضـرت  ه هزار دينار ب
تمام اصـحابش صـله   ه من داد و به دو هزار دينارش را ب
كه نصايح پدرش را نشنيده بـودم)  بخشيد و با من (با آن
  38»خوب صله رحم كرد.
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  چهل حكمت

  حديث - 1
  دي، وديثُ جديثُ أبي حح ديثُ أبي، وديثي حح

حديثُ جدي حديثُ اْلحسينِ، و حديثُ اْلحسينِ 
حديثُ اْلحسنِ، و حديثُ اْلحسنِ حديثُ 

اْلمؤْمنينَ حديثُ رسولِ أميرِالْمؤْمنينَ، و حديثُ أميرِ
 39 اهللاِ عزَّ و جلَّ. ، و حديثُ رسولِ اهللاِ َقولُاهللاِ

ن ا، و سخن پدرم هماستسخن پدرم  ،سخن من
و بوده سخن حسين  ،م نيزدم، و سخن جدسخن ج

 ،سخن او با سخن حسن يكي است و سخن حسن
كالم  همانسخن اميرالمؤمنين علي و كالم او 

سخن رسول اهللا  باشد وحديث ومي رسول خدا
 .عزّ و جلّ استخداوندكالم 
   ديثحفظ ح -2
  مواهللاُ ي َثهعديثاً بعينَ حبنا أرتنْ شيعظَ مفنْ حم

.هذِّبعي لَمماً فَقيهاً وةِ عال40 الْقيام 
هر كس از شيعيان ما چهل حديث از ما را (با عمل 

، خداوند او را در خود) مراقبت نموده و حفظ كند
 او را گرداند وقيامت دانشمندي فقيه محشور مي

 .كندعذاب نمي



  زندگاني امام صادق (عليه السالم) /  80

  كمك نمودن - 3
َقضاء حاجةِ الْمؤْمنِ أْفَضلُ منْ أْلف حجة متَقَبلة  

ح اهللاِ، و هجوة لقَبر ْتقِ أْلفع ها، وكناسبِم النِ أْلفم
بيلِ اهللاِ بِسُلرَُفرَس في س ِجها وها.ج41 م 

ا كه ب ياز هزار حج ،مؤمن نياز و حاجتبرآوردن 
آزادي هزار بنده و  از واست مقبول تمام مناسكش 

فرستادن هزار اسب مجهز در راه خدا، باالتر و 
 واالتر است.

  سؤال از نماز -4
أَولُ ما يحاسب ِبه اْلعبد الصالةُ، فَإنْ قُِبَلت قُِبلَ  

.هلمرُ عسائ هلَيع در ،تدإذا ر و ،هلمرُ ع42 سائ 
مورد سؤال در پيشگاه خداوند  چيزي كه بندهلين وا

نماز است، پس اگر نمازش  گيردو محاسبه قرار مي
عبادات و اعمالش نيز پذيرفته  يقبول شود بقيه

شود ساير اعمالش نيز مردود  اگر نمازش و شودمي
 شد. رد خواهد

  علني شدن گناه - 5
ا َفشا الزِّنا كَُثرَت إذا فََشت أربعةٌ َظهرَت أربعةٌ: إذ 

الزَّالزِلُ، و إذا اُمسَكت الزَّكاةُ هلََكت الْماشيةُ، و إذا 
 و ،ماءنَ السَطرُ مالْم كساُم ي الَْقضاءف ّكاماْلح جار

 43 الذِّمةُ ُنصرُ الْمْشرُِكونَ عَلي الْمسلمينَ. رَتفُخإذا 
چهار نوع  ،رايج گرددكه چهار چيز شايع و هنگامي

چه زنا رايج گردد آيد: چنانميبال و گرفتاري پديد 
چه زكات پرداخت نشود زلزله فراوان شود. چنان

د. اگر حاكمان ننابود شو ها (گوسفند و شتر و...)دام
عدالتي نمايند باران و بي جور ،جامعه و ُقضات
عهدها و بارد. و اگر نمياز آسمان رحمت خداوند 

مسلمين عليه شوند مشركين بر ها نقض پيمان
 .شوندياري مي

  بدگويي - 6
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  44 منْ عاب أخاه ِبعيب َفهو منْ أهلِ الّنارِ. 
مّتهم كند از به عيبي هركس برادر ايماني خود را 

 اهل آتش خواهد بود.
  سكوت -7
 45 اْلجاهلِ. ، و سْترُحليمِالصمت كَْنزٌ وافرٌ، و زينُ اْل 

، زينت بخش حلم و است سكوت گنجي پربهاء
بردباري و سرپوشي بر آبروي شخص نادان و جاهل 

 .است
  انتخاب همنشين -8
 .نُ لَكَتزَّينْ يم بحال َتص و ،نُ ِبهنْ تََتزَيم بحصا 
46 

تواند زينت تو باشد رفت و آمد كن كه ميبا كسي 
ودش را و با كسي كه براي (فريب دادن) تو خ

 كند معاشرت نكن.تزيين كرده و خودنمايي مي
  كمال مؤمن -9
  و ،هفي دين ْقهصال: الْفخ نِ في َثالثؤْمكَمالُ الْم

 47 الصبرُ عَلي النّائبةِ، والتَّقْديرُ في الْمعيَشةِ.
سه خصلت است: آشنا بودن داشتن كمال مؤمن در 

و  هامصيبتمقابل ل و احكام دين، صبر در يبه مسا
 .داشتن حساب و كتاب در زندگيناماليمات، 

  مسجد - 10
رضِ، عَليكُم بِإتْيانِ اْلمساجِد، فَإنَّها بيوت اهللاِ في األ 

تََطهنْ أتاها منْ و مم بكُت و ،نْ ذُُنوِبهاهللاُ م رَهراً َطه
.ارِهو48 ز 

ها كه آنچرا ، بر شما الزم است كه به مساجد برويد
؛ و هر كس كه با هستندزمين  درخداوند  هايخانه

خداوند متعال او را از  ،شود هاطهارت وارد آن
ي زيارت نام او را در زمرهو نموده گناهان تطهير 

 .كندكنندگان خودش ثبت مي
   تعقيب نماز صبح -11
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 :تََكلَّملَ أنْ يحِ قَببلوةِ الصص دعن قالَ بمِ(ِب ماهللاِ  س
الرَّحمنِ الرَّحيمِ، و ال حولَ وال ُقوةَ إالّ بِاهللاِ اْلعلي 
الْعظيمِ) يعيدها سبع مرّات، دَفع اهللاُ عْنه سبعينَ 

 49 الْبرَص. اْلجذام و َنوعاً منْ أْنواعِ الْبالء، أهوُنها
كه سخني هر كسي بعد از نماز صبح پيش از آن

  ، هفت مرتبه بگويد:گويدب
  اهللا الرّحمن الرّحيم، ال حول و ال قوة إالّ باهللا  (بسم

از او را العلي العظيم) خداوند متعال هفتاد نوع بال 
ها پيسي و جذام ترين آنگرداند كه سادهميدور 
 باشد.
  ادب وضو - 12

 َتوضَّأَ و منْ َتوضَّأَ و تَمنْدلَ ُكتبت َله حسَنةٌ، و منْ 
لَم يتَمنْدلْ حّتي يجف وُضوُئه، كُتب َله َثالُثونَ 

 50 حسَنةً.
هركس وضو بگيرد و با حوله خشك نمايد يك 

تا خودش چه خشك نكند حسنه دارد و چنان
 سي حسنه خواهد داشت.خشك شود، 

  قبول ميهماني - 13
صيامك  الَْفطارك في مْنزِلِ أخيك أْفَضلُ منْ 

 51 أَو تسعينَ ضعفاً. سبعينَ ضعفاً
 اگر روزه ات را در منزل برادر مومنت افطار كني ا

 ثوابش هفتاد برابر اصل روزه است.
  ادب افطار - 14

ه، و غَسلَ ي َكبِدإذا أفَْطرَ الرَّجلُ علَي الْماء اْلفاترِ نَقَّ 
َقو نَ الَْقْلبِ، وم قَ.الذُُّنوبداْلحرَ وص52 ي الْب 

خود را با آب جوش افطار  يچه انسان روزهچنان
را از ، و قلبش كندتمييز ميپاك و  را نمايد كبدش
  چشمش و بينايي آن قوي و ويد شگناهان مي

 .گرددمي
   تالوت قرآن -15
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ف فِّمنْ َقرَء الُْقرْآنَ في الْمصحف متِّع بِبصرِه، و ُخ 
 53والديه و إنْ كانا كافرَينِ. علي

از نظر  ،قرائت نمايد مصحفهر كه قرآن را از روي 
نيز و گناهان پدر و مادرش  بينايي بهره مند شده

 سبك شود گرچه كافر باشند.
  قرائت سوره اخالص -16

منْ َقرَء (ُقلْ هواهللاُ أحد) مرَّةً واحدةً فََكأنَّما َقرَء ُثْلثَ  
 54 ُقرآنِ و ُثْلثَ التُّوراةِ و ُثْلثَ االْْنجيلِ و ُثْلثَ الزَّبورِ.اْل

توحيد را تالوت نمايد،  يهر كه يك مرتبه سوره
يك سوم م قرآن و واست كه يك سمانند اين 
زبور را خوانده يك سوم انجيل و يك سوم تورات و 
 باشد.
  شستن ميوه - 17

 ، واْلماء سوهاأتَيتُم ِبها فأم إنَّ لُكلِّ ثَمرَة سماً، َفإذا 
.ي الْماءوها فس55 اغْم 

گاه اي سمي است پس هربراي (در) هر ميوه 
خواستيد از آن استفاده كنيد آب را روي آن ريخته 

 و در آب فرو بريد.
   شلغم -18

علَيُكم ِبالشَّْلجمِ، فَُكُلوه وأديموا أْكَله، واْكتُموه إالّ  
ذامِ، عنَ اْلجرْقٌ مع ِبه د إالّ ونْ أحَفما م ،هلنْ أه

.هِبأْكل وه56 َفأذيب 
بر شما الزم است استفاده كردن از شلغم لذا آن را 
ميل كرده و بر خوردنش مداومت داشته باشيدو 

(مخالفين  (خاصيت و فايده) آن را از غير اهلش
كه احدي نيست ) بپوشانيد؛ چرا السالمعليهماهل بيت 

مگر آنكه در او رگي از جذام وجود داشته باشد و با 
 شلغم آن رگ را ذوب كرده و نابود سازيد.

  استجات دعا - 19
ْترِ، و بعد ويسَتجاب الدعاء في أربعةِ مواطنَ: في اْل 
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دعب رِ، وْغرِبِ. الَْفجالْم دعب رِ، و57 الظُّه 
ا مستجاب خواهد شد: هنگام نماز در چهار وقت دع

تر، بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز و
 مغرب.
   دعا و شب جمعه - 20

منْ دعا لعْشرَة منْ إْخوانه الْموتي لَيَلةَ اْلجمعةِ  
 58 أوجب اهللاُ َله اْلجنَّةَ.

هركس كه در شب جمعه براي ده نفر از دوستان 
و طلب كند اند دعا كه از دنيا رفته مؤمن خود

  خداوند بهشت را بر او واجب مغفرت نمايد، 
 .گرداندمي
  شانه نمودن - 21

اللِّحيةِ يشَدد  مشْطُ الرَّأسِ يذْهب بِاْلوباء، و مشْطُ 
 59 ْضراس.األ

، و شانه بردرا از بين ميشانه كردن موي سر وبا 
ها را محكم دندان يكردن ريش و محاسن ريشه

 نمايد.مي
  كمك نمودن - 22

 ن سؤْمما ملي أأيع رقْدي وه ةً ونَ حاجؤْمالْم لَ أخاه
 ،رِهُشجاعاً في قَب هلَيلَّطَ اهللاُ عْنها، سع هها َفرَدَقضائ

.هنْ أصاِبعم شْنه60 ي 
چه مؤمني از برادر ايمانيش حاجتي را طلب چنان
 ه كنداش را برآوردخواستهتواند درحالي كه ميد كن
انجام ندهد، خداوند در قبرش يك افعي بر او  ليو

 .بلعدكه انگشتانش را ميگرداند ميمسلّط 
   مرگ فرزند -23

وَلد واحد يقْدمه الرَّجلُ، أْفَضلُ منْ سبعينَ يبُقونَ  
  61.ائمِبعده، شاكينَ في السالحِ مع اْلق

به (اگر انساني يكي از فرزندانش را پيش از خود 
بفرستد بهتر از آن است كه چندين  )عالم آخرت



 85/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

  فرزند به جاي گذارد و در ركاب امام زمان 
 با دشمن مبارزه كنند. )فرجهتعالياهللاعجل(

  قبول عذر - 24
 لْ مفَاقْب أُقْله فَقالَ َلم ءَشي نْ أخيكع َلَغكإذا ب ،ْنه

.ةٌ َلهبَتو ك62 فَإنَّ ذل 
 واز برادر مؤمنت چيزي به گوش تو برسد چه چنان
 گفت كه آن را نگفته است، حرفش رااو خود  بعد

  ي او محسوب ؛ چرا كه همين توبهقبول كن
 . شودمي
  كمال ايمان -25

ال يكْملُ إيمانُ اْلعبد حّتي َتُكونَ فيه أربع خصال:  
سحي و ،سَتنُ ُخلُْقهنْ يالَْفْضلَ م كسمي و ،هَنفْس فخ

.هنْ مالالَْفْضلَ م ْخرِجي و ،هل63 َقو 
كه چهار خصلت گردد مگر آنكامل نمي بندهايمان 

از خود گذشته در او باشد: اخالقش نيكو باشد، 
باشد (نفسش را ترك كرده و به آن علقه اي نداشته 

، ياده سخن گفتنش جلوگيري كنداز ز، باشد)
از مال را  )النّاس قالّله و ح قح(اضافي ثروتش 
 .خود خارج كند

  صدقه - 26
داووا مرْضاكُم بِالصدَقةِ، و ادَفعوا أبواب الْباليا  

 64ستْغفارِ.بِاإل
پرداخت صدقه مداوا  يوسيلهمريضان خود را به

ا استغفار دفع بالو مشكالت را بهاي دريد، و ينما
 كنيد.
  نمازهاي پنجگانه - 27

 ساْلخَم َلواتالص ُكمَليع في أْفَضلِ  إنَّ اهللاَ َفرَض
 65 دبارِ الصَلوات.أالساعات، َفعلَيكُم ِبالدعاء في 

را در بهترين گانه نمازهاي پنجخداوند متعال 
الزم است كه بعد بر شما واجب گرداند، پس  ،اوقات
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ها دعا كنيد (و حاجت خود را ز به جا آوردن نمازا
 .بطلبيد)
  ادب خوردن غذا - 28

  فاءش َضرِ، َفإنَّ فيهي اْلحةِ فدنَ اْلمائم َقعُكُلوا ما ي
 66 منْ ُكلِّ داء، وال َتأُكُلوا مايَقع مْنها في الصحاري.

ماند ي غذا ميچه از سفرههنگام حضور در منزل آن
ل كنيد (و دور نريزيد) چرا كه در خوردن آن مي

چه (هنگام سفر) در شفاي هر دردي قرار دارد؛ و آن
ماند را نخوريد (تا ساير ها از سفره باقي ميبيابان

 جانوران از آن استفاده كنند).
  اخالق انبياء - 29

 بالص و ،خاءالس الِْبرُّ، و :نْ أْخالقِ االْنْبياءةٌ معبرُ أر
 67 علَي النّائبةِ، و الْقيام ِبحقِّ الْمؤمنِ.

است: نيكي، سخاوت،  پيامبرانچهار چيز از اخالق 
برپا كردن حق و مشكالت،  هامصيبتصبر در 

 .مؤمن
  آزمون شيعيان -30

إمَتحُنوا شيعَتنا عنْد َثالث: عنْد مواقيت الصالةِ  
، و عنْد أسرارِهم كَيف كَيف محاَفظَُتهم علَيها

 فكَي ِهموالإلي أم نا، وودع نْدَلها ع مفُْظهح
 68 مواساُتهم الْخوانهِم فيها.

، يد: مواقع نمازيشيعيان را در سه مورد آزمايش نما
اسرار  نسبت به نمايند.رعايت ميآن را چگونه كه 

  ن حفظ از دشمنما ها راآن چگونه كه ،يكديگر
با چگونه كه . نسبت به اموال و ثروتشان كنندمي

  ها رسيدگي برادرانشان مواسات كرده و به آن
 .كنندمي
  تملك خود - 31

منْ ملَك َنفْسه إذا رغب، و إذا رهب، و إذَااشَْتهي،  
 69 وإذا َغضب و إذا رضي، حرَّم اهللاُ جسده علَي الّنارِ.
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كه يا وقتي كه رغبت و شوق دارد ويمهنگاس هر ك
كه ميل و يهنگامچنين هم هراس و خوف دارد و

كه خشمگين است و آن اشتهاء دارد و يا وقتي
 هنگام كه راضي است، مالك نفس خود باشد،

 گرداند.حرام ميبر جسم او خداوند متعال آتش را 
  غنيمت عمر -32

آدم، أعِجلْ في يومك  إنَّ النَّهار إذا جاء قالَ: يابنَ 
هذا خَيراً، أْشهد َلك ِبه عنْد ربك يوم اْلقيامةِ، فَإنّي 
لَم آتك فيما مضي والآتيك فيما بقي، َفإذا جاءاللَّيلُ 

 70 .لكقالَ مْثلُ ذ
 اي فرزند آدم! گويد:مي ،كه فرا رسدهنگامي ،روز

كه  خير شتاب كنت به سوي كارهاي در اين روز
  شهادت نزد پروردگارت براي تو من در قيامت 

در گذشته نزد من  )بدان كهاين را هم و (دهم مي
شب  آمد.و در آينده نيز پيش تو نخواهم تو نيامدم 

 .مثل اين را خواهد گفت رارسدكه فهنگامينيز 
  صفات مؤمن -33

ال: وُقور خص ينْبغي للْمؤْمنِ أنْ يُكونَ فيه َثمانُ 
 ،الرَّخاء ْندع شَُكور ،الءالْب نْدع وربزِ، صزاهاْله ْندع
قانع ِبما رزَقه الّله، ال يْظلم االْعداء، و ال يَتحاملُ 

بدُنه مْنه في َتعب، و النّاس مْنه في  اء،لالْصدق
 71راحة.
هشت  يدهدر بردارني مؤمن است كه زيبنده

 ها باوقار و آرامها و آشوبخصلت باشد: هنگام فتنه
هنگام رفاه و  باشد؛ هنگام بالها بردبار و صبور باشد؛

چه خداوند روزيش به آن باشد؛ آسايش شكرگزار
بر  نكند؛دشمنان ظلم به گردانده قانع باشد. 

جسمش  كند؛را تحميل ن سختي و مشقتيدوستان 
او در آسايش نسبت به ديگران باشد؛ خستهاز او 
 باشند.
  مرگ در روز جمعه -34
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  نَ النّارِ وقَ متقِّنا عةِ عارِفاً ِبحعماْلج موي من مات
 72 كُتب َله براَئةٌ منْ عذابِ الْقَبرِ.

همدر حاليكه آنهركس در روز جمعه فوت نمايد 
، از آتش معرفت داشتهما اهل بيت ق حنسبت به 

رهايي از عذاب قبر نيز براي گردد و مي آزاد جهنم
 .شودمياو منظور 

  نماز شب - 35
إنَّ الرَّجلَ يذْنب الذَّْنب فَيحرُم صالةَ اللَّيلِ، إنَّ  

يلَ السمي  ئَاْلعكينِ فنَ السم ِبهفي صاح رَعأس
 73 اللَّحمِ.

از ي آن دهد و در نتيجهگاهي فرد گناهي انجام مي
در انجام گناه تأثير  زيراگردد، مينماز شب محروم 

 تر از تأثير چاقو در گوشت است.سريعفرد، 
 ادب خالل - 36

ال َتَتَخلَُّلوا ِبعودالرَّيحانِ و ال ِبَقضيبِ الرُّمانِ، فَإنَّهما  
 74 يهيجانِ عرْقَ اْلجذامِ.

 هايانار، دندان يشاخهچوب ريحان و  يوسيلهبه
امل مرض وع اين دو، خود را خالل نكنيد، زيرا كه

 .كنندرا تحريك ميجذام 
  ادب گرفتن ناخن -37

  ذامِ ونَ اْلجنُ مؤمةِ يعماْلج مواألظْفارِ ي تَقْليم
 الْبرَصِ و اْلعمي، و إنْ لَم َتحَتج َفحكِّها حكّاً. 

ز جذام افرد را  ،كوتاه كردن ناخن ها در روز جمعه
 دارددر امان مي )ييبينادر ضعف كوري (و پيسي و 

كوتاه كردن  (به خاطر كوتاه بودن) نيازي بهو اگر 
 . ساوها را بنباشد سر آن هاآن
 محاسبه - 38

  و ،كْطنفي ب لَْكتفَانُْظرْ ماس كراشإلي ف تيإذا أو
أنَّ َلك  ت، وما كَسبت في يومك، و اذُْكرْ أنَّك مي

 75 معاداً.
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، با خود شديكه وارد رختخواب خود  در آن هنگام
چه چيزي را راهي شكمت كه  و ببين بينديش
چگونه و از چه (و در آن روز چه چيزي را  كردي!
و  و به ياد بياور كه خواهي مردكسب كردي؛ )راهي

 .براي تو معاد و بازگشتي است
  وسعت جهان -39

و جلَّ إْثنَي عَشرَ أْلف عالَم، ُكلُّ عاَلم  إنَّ لّله عزَّ 
ري يمْنهم أكْبرُ منْ سبعِ سموات و سبعِ أرضينَ، ما 
اْلحجةُ  عالَم مْنهم أنّ لّله عزَّ و جلَّ عاَلماً غَيرُهم و أَنا

 76.يهِمعَل
همانا خداوند متعال، دوازده هزار جهان آفريده است 

هاي ها و زمينا نسبت به آسمانهه هر يك از آنك
  هستند؛ هيچ كدام از آن تر هفت گانه بزرگ

كند كه خدا عالم و جهاني غير از ها فكر نميجهان
 اطهار) يهمو ديگر ائ(و من خودشان داشته باشد 

ها حجت و راهنما آن ياز طرف خداوند بر همه
 هستيم.
  حالل و حررام - 40

 ديثٌ في حنَ حرٌ مق خَينْ صادم رام َتأُخذُهح الل و
 77 الدنْيا و ما فيها منْ ذَهب وفضَّة.

كـه  ل حالل و حـرام  يمسا يدرباره و حديثي سخن
بهتــر و  ،ي دريافــت كنــييراســت گــوفــرد از  آن را

  هاي آن.ارزشمندتر است از تمام دنيا و ثروت
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