
   



  السالم) هي(علحسن عسكري زندگاني امام /  2

  اطالعات فيپا
  - 1343 ،يسرشناسه:  روحبخش، عل 
  بخش. روح ي/عل السالم)هي(عل  يو نام پديدآور:  امام عسكر عنوان 
    .1390   نشر:  قم: امام همام: انتشارات ورع،  مشخصات 
      .م س19/5 × 9    ؛.ص71   :  يظاهر مشخصات 
  .)السالم همي(علمعصوم  چهارده ي:  زندگانفروست 
     الري12000    : 978 – 964 – 92314 – 08 – 8: ابكش 
  پاي:  فيسيفهرست نو تيوضع 
  .سيرنويبه صورت ز ني؛ همچن71 - 70:  كتابنامه: ص. ادداشتي 
      .ق260  - 232   ، م ازده ي  ام ، ام السالم)هي(عل   ي ل ع  ن ب ن س :  حموضوع 
  ثياحاد -- :  چهارده معصوم موضوع 
9ر/ BP50    كنگره:   يبند رده  فلا   8 1390           
          297/9584       :  ييويد يبند رده 
       2391913  :  يمل يكتابشناس شماره 

  شناسنامه كتاب
  السالم)  هي(علنام كتاب: امام عسكري 

  مؤلف: سيد علي روح بخش
  انتشارات: امام همام با همكاري انتشارات ورع

  ليتوگرافي آفتابچاپ: 
  1000/  1390تاريخ نشر و تعداد: 

  نوبت چاپ: اول
  تومان 1200قيمت: 
  09125112536مركز پخش: تلفن 

  

   



 3/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

  

  

  

  

  فهرست

  5  ...........................................................................  يكل اطالعات

  7  ................................................................  پدر يعزا در امام

  8  ..........................................................................  انيعيش و امام

  8  ......................................................................  مخلوق قرآن

  8  ........................................................................  يخف شرك

  9  .................................................................آمرزش و شرك

  9  ...............................................................................  االمر هللا

  10  .....................................................................  خداوند علم

  10  ............................................................................  !ما مقام

  11  .............................................................  !كانينزد سرقت

  12  ..............................................................  ابوذر فرزندان از

  12  .......................................................................  قيجاثل راز

  14  ..........................................................................  !اوريب آب

  14  .......................................................  !شد يخواه محروم

  15  ...................................................................  !!امام تيالوه

  15  .................................................................  منحرف ليوك



  السالم) هي(علحسن عسكري زندگاني امام /  4

  16  ...............................................................  راست يبرپهلو

  17  .....................................................................  !بيعج نامه

  17  ....................................................................  !باش ساكت

  18  .....................................................................  !امام احتالم

  18  .........................................................................  !ملخ آفت

  18  ................................................................................  غهيص

  19  ................................................................................هايَثَنو

  20  ................................................................................  !نشان

  20  ........................................................................  علم طالب

  21  ....................................................................  معجزه نقش

  23  ............................................................  !!قرآن يتناقضها

  24  ..................................................................  سادات ميتكر

  26  ...................................................................  بيعج فرش

  28  ................................................................  ست؟يك عهيش

  33  ........................................................................  امام  يهانامه

  33  ..........................................................  اسحاق نامه پاسخ

  37  ....................................................................  امامت نشان

  37  ...........................................................  اختالف نيشتريب

  39  ................................................................  انيعيش به هيتوص

  41  ......................................................................  معنوي والدين

  44  ...........................................................................امام شهادت

  53  .....................................................................  نرجس حضرت

  61  .........................................................................حكمت چهل

  70  .......................................................................................  منابع

 
   



 5/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

  

  

  

  

  اطالعات كلي

 : حسن بن علي.نام 
 : ابومحمد.كنيه
: عسكري، زكي، خـالص، صـامت، سـراج، تقـي و     القاب

لنقـي و امـام   امام علـي ا  ،خاص (به امام حسن عسكري
 شد.) ، ابن الرضا نيز گفته مي)السالمليهم(عمحمد تقي 

 هجري.232: هشتم ربيع الثاني سال والدت تاريخ
چهارم و دهم ربيع الثاني نيز نقل شده اسـت.   چنينهم

 231انـد كـه    در مورد سال تولد ايشان نيز برخي گفتـه 
 هجري بوده است.

 .: مدينهتولد محل
 گفتند. او را جده مي : حديث، كهمادر نام

ــام او را ســليل و برخــي ديگــر، سوســن نقــل  برخــي  ن
انـد. ايـن بـانوي پـاكيزه، كـه در عصـر خـويش از         كرده

بهترين زنان عالم بوده و مفتخر به همسري ذريه پيامبر 
است، در واليت خـويش پادشـاه زاده    وآلـه) هيعلاهللاي(صل اكرم

و فرمود: سليل، دور از در شأن ا السالم)هي(عل بود. امام هادي
 هر آفت، پليدي و آلودگي است.

: از زمـان شـهادت پـدرش، حضـرت امـام      امامت مدت
هجـري،  260تـا سـال    254، در سـال  السـالم) هيـ (علهادي 

 نزديك به شش سال.
 260: هشتم ربيـع االول سـال   و سبب شهادت تاريخ

) سالگي، به وسيله زهري كه 29(يا  28هجري، در سن 
 به آن حضرت خورانيد. معتمد عباسي
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 هـادي   : سامرا، در جوار مرقـد پـدرش، امـام   دفن  محل
 .السالم)هي(عل

 1 فرجه)اهللا(عجلحضرت مهدي : فرزند
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  امام در عزاي پدر
اى بـراى حضـرت ابـو     ابوعون ابرش نامهشخصي به نام 

 :نوشـت كـه   )السـالم) هيـ (عل(امـام حسـن عسـكري    محمد 
نپسنديدند كه در پشـت جنـازه    مردم اين كار شما را«

امـام در  !» ابو الحسن گريبـان چـاك زده بـودي    پدرت
  جواب او فرمود:

تو مربوط نيست. حضرت موسى بـر  ه اين كار ب !احمق«
برادر خود هارون گريبان چاك زد. بعضـى از مـردم بـا    

ـ    شيايمان متولد م ه وند و زندگى را بـا همـين عقيـده ب
روند برخـى  ان از دنيا ميرسانند و در حال ايمپايان مي

كننـد و  شوند و بـا كفـر زنـدگى مـي    نيز كافر متولد مي
-روند. بعضي ديگر با ايمـان متولـد مـي   كافر از دنيا مي

كننـد ولـى كـافر از    شوند و با همين عقيده زندگى مـي 
هايي هستى كـه كـافر از دنيـا    روند تو نيز از آندنيا مي

 »خواهى رفت و ديوانه خواهى شد.
كـرد تـا   ز مرگ پسرش او را در خانه نگهدارى ميقبل ا

س و اوســوه مبــادا مــردم او را ببيننــد چــون مبــتال بــ
گفـت و بـر   هـاى يـاوه مـي   عقلى شده بـود و حـرف   بى

معتقدين بامامت و شيعه مـذهب پيوسـته ايرادتراشـى    
  2اى كه داشت آشكار كرد. باالخره عقيده ،كردمي
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  امام و شيعيان

  قرآن مخلوق

: خيلى عالقه داشـتم  كند كهنقل ميهاشم جعفرى  ابو
در باره قـرآن چـه عقيـده دارد     السالم)هي(عل ابومحمدبدانم 

و مـن رسـيد   ه مخلوق است يا غير مخلوق. آن جناب ب
    :پرسيد

ه   مگر نشنيده« اى آن روايتى كه از حضرت ابى عبد اللـَّ
د نـازل     :نقل شده كه فرمود أَحـ ه شـد  وقتى ُقلْ هو اللـَّ

برايش چهار هزار بال خلـق گرديـد بـه هـر گروهـى از      
كردنـد و   گذشت نسبت به او كوچكى مى مالئكه كه مى

. (سـوره توحيـد را   گفت اين نسبت خداوند بزرگ است
  گوينـد زيـرا از صـفات خداونـد سـخن      نسبة الرب مـي 

  بعد حضرت فرمود: 3گويد).مي
هر چه جز خداست مخلوق اسـت قـرآن نيـز مخلـوق     «

  4»است.

  شرك خفي

د    كند كهنقل ميابو هاشم جعفرى  حضـرت ابـو محمـ :
از گناهانى كه بخشيده  :فرمود) السـالم) هي(علامام عسكرى (

شود اين است كه شخص بگويد كاش مرا از همين  نمى
مـن بـا خـود گفـتم ايـن       »يك گناه بازخواست كننـد. 

مطلب دقيقى است آدم بايد متوجه كارهاى خود باشـد  
ا در باره تمـام كارهـاى خـويش داشـته     و كمال دقت ر
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جانب ه روى ب (اين كه از ذهنم گذشت) ابومحمد باشد.
  فرمود:   ،من نموده

ـ  ،خاطرت گذشـت ه چه بصحيح است آن« كـار بنـد   ه ب
زيرا تشخيص شرك در ميان مـردم از ديـدن اثـر پـاى     

تر است  مورچه بر روى سنگ سخت در شب تار مشكل
  5»س سياه.يا راه رفتن آن مورچه روى پال

  شرك و آمرزش

شــنيدم  الســالم)هيــ(عل ابومحمــداز  گويــد:مــيابــو هاشــم 
بخشـد كـه    چنان مىروز قيامت خداوند آن«فرمود:  مى

كنـد بخشـش بـر بنـدگان بـه طـورى كـه         احاطه مـى 
ا مشْـرِكينَ  «گويند:  مشركين نيز مى  »أ و اللَّه ربنا ما ُكنـَّ

 ،اصـحاب  خاطرم رسـيد كـه يـك روز مـردى از    ه من ب
حديثى برايم نقل كرد كـه پيـامبر ايـن آيـه را قرائـت      

اگر چه مشـرك  » ب إِنَّ اللَّه يْغفرُ الذُُّنوب جميعاً«فرمود: 
ناراحـت شـدم و   حديثي كه او نقل نمود من از !» باشد

در صــورتش تنــد نگــاه كــردم ايــن خــاطره در نظــرم  
  فرمود:   و من نمودهه روى ب ابومحمدگذشت كه  مى
نَّ اللَّه ال يْغفرُ أَنْ يْشرَك ِبه و يْغفرُ ما دونَ ذلك لمنْ إِ«

شاء6!»بد حرفى زده و بد روايت كرده» ت ي  

  هللا االمر

محمـد  ابومحمد بن صـالح از   كند:تعريف ميابو هاشم 
نْ   «تفسير اين آيه پرسيد ه راجع ب السالم)هي(عل رُ مـالْـأَم لَّهل

فرمود در اختيـار خداونـد اسـت امـر،     » 7بعدَقبلُ و منْ 
كه به آن امر نمايد و از براى اوست امر بعـد  قبل از اين

مـن در   »هر طورى كـه بخواهـد.  ه كه امر نمود، باز اين
   :دل با خود گفتم

                                                 
  قسم ما مشرك نبوديم : پروردگارا! به اهللا23انعام /  أ 

  آمرزد خداوند تمام گناهان را مى: 53زمر /  ب 
: خداوند نمي آمرز شرك ورزيدن به خودش را و 48نساء /  ت 

  بخشدرا ميبراي هر كس بخواهد آنچه غير آن است 
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أَال لَـه اْلخَلْـقُ و الْـأَمرُ    «اين معنى همـين آيـه اسـت:    «
ـ  » 8َتبارك اللَّه رب الْعاَلمينَ ه در اين هنگام امـام روى ب

  فرمود:   ،جانب من نموده
أَال لَـه  «در دل خيال كـردى   طورى است كه توهمان«

    :گفتم .»اْلخَْلقُ و الْأَمرُ َتبارك اللَّه رب الْعاَلمينَ
در ميـان   حجـت خـدا هسـتي    تـو دهم كه گواهى مي«

  9»مردم و فرزند حجت خدا.

  علم خداوند

: محمد بن صالح از ايـن آيـه پرسـيد    گويدميابو هاشم 
    :فرمود »أ يمحوا اللَّه ما يشاء و يْثِبت و عنْده أُم اْلكتابِ«
شود محو كرد و از بين برد مگر چيزى كه بوده  آيا مى«

مـن بـا    »؟!نمايد جز چيزى را كه نبـوده و آيا اثبات مي
    :خود گفتم

 :گويـد كه مي اين بر خالف گفتار هشام بن حكم است«
وجــود ه دانــد مگــر بعــد از بــخداونــد چيــزى را نمــي

    :من نموده فرموده نگاهى بحضرت ناگهان  »آمدنش.
تر است و عالم است به اشياء قبل  خداوند برتر و بزرگ«

    :گفتم »نشان.وجود آمده از ب
  10!»حجت خدا هستيتو دهم كه گواهى مي«

  مقام ما!

راجع به اين  السالم)هيعل(عسكري امام جعفري از ابو هاشم 
نْ   «: سؤال نمود آيه نا مـَطَفي ينَ اصـالَّذ تابْثنَا اْلكرأَو ثُم

عبادنا َفمْنهم ظالم لَنْفسه و مْنهم مْقَتصد و مْنهم ساِبقٌ 
بِإِذْنِ اللَّه راتفرمودحضرت » ب بِاْلَخي:   

                                                 
كند، و  چه را بخواهد محو يا اثبات مىخدا آن: 39رعد /  أ 

  اصل كتاب نزد اوست
سپس اين كتاب را به آن بندگان خود كه : 32فاطر /  ب 

[آنان را] برگزيده بوديم، به ميراث داديم پس برخى از آنان 
رو، و برخى از آنان  بر خود ستمكارند و برخى از ايشان ميانه
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آل محمدنـد   ها كـه وارث كتـاب هسـتند از   تمام اين«
نفس خويش است آن كسى است كه ه كسى كه ظالم ب

ـ    ه اقرار ب ه امام ندارد و مقتصد كسى اسـت كـه عـارف ب
ابـو   ».باشـد امام است و سابق در خيرات خود امام مـي 

كردم راجع به مقـام   من در دل فكر مىگويد: جعفر مي
و موقعيت عظيمى كه خداوند به آل محمد داده اسـت  

من نموده ه امام نگاهى ب ام گرفت. گريه (از اين عظمت)
    :فرمود

در  !تر از آنست كه تـو در دل خيـال كـردى    امر بزرگ«
باره عظمت مقام و موقعيت آل محمد خدا را سپاسگزار 

آويز واليت ايـن  دسته زنندگان برا از چنگو باش كه ت
روز قيامت كه هر گروه را با پيشـواى   ؛خاندان قرار داده

ند، ائمه را نيز خواهند خواست تو عاقبـت  خود فرا خوان
  11!»خير هستىه ب

  سرقت نزديكان!

از دنيـا   السـالم) هيـ (علوقتى حضرت هادى امام على النقـى  
 السـالم) هيـ (علرفت پسرش حضـرت امـام حسـن عسـكرى     

مشغول غسل او شد بعضى از خـدمتكاران چيزهـايي از   
نفـع خـود پنهـان    ه قبيل لباس و پول و ساير چيزها بـ 

شد بـه مجلـس خـود    امام كه از غسل پدر فارغ  ند.كرد
   :فرمودو كاران را خواست بازگشت و آن خدمت

پرسـم راسـت    اگر در مورد چيزهايي كـه از شـما مـى   «
در امـان خواهيـد بـود در صـورتى كـه      از كيفر بگوييد 

ايـد و   دروغ بگوييد خواهم گفت هر كدام چـه برداشـته  
كه شايسته آن گاه كيفرى دهم آنمحل آن را نشان مي

يك يك ه در اين موقع روى ب» هستيد خواهيد چشيد.
    :آنها نموده فرمود

تـو ايـن    !برداشتى و فالن كس تو فالن چيز را !فالنى«
چه فرموده بـود  همه قبول كردند آن ».چيز را برداشتى

                                                                    
نيك به فرمان خدا پيشگامند و اين خود توفيق در كارهاى 
  بزرگ است
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كـه بـرده    كاران اشيايي برگرداندند باالخره تمام خدمت
  12.بودند تقديم امام كردند

  ندان ابوذراز فرز

: ما در محلـه عسـكر اجتمـاع كـرده     كندنقل ميحلبى 
 السـالم) هيـ (عل منتظر تشريف آوردن امـام حسـن عسـكرى   

دسـتور امـام    .بوديم چون روز بيـرون آمـدن امـام بـود    
    :رسيد كه

من سالم نكنيد و نه با دست و نه با سـر  ه هيچ كدام ب«
!» طرف من اشاره كنيد زيـرا بـراى شـما خطـر دارد    ه ب
    :نار من جوانى ايستاده بود گفتمك
   :گفت »؟از كجا هستى«
  گفتم:  » ام اهل مدينه«
    :گفت »؟اى جا چرا آمدهاين«
ه امامت حسن عسكرى اخـتالف بـ  ه در بين ما راجع ب«

ام از نزديك ايشان را مالقـات كـنم. و    آمده ؛وجود آمده
چيزى بشنوم تا برايم ثابت شود و قلـبم تسـكين يابـد    

ــين » ذر غفــارى هســتم.د ابــىمــن از اوال در همــين ب
حضرت امام با خادم خود خارج شد همين كه روبـروى  

  جوانك كرده فرمود: ه ما رسيد نگاهى ب
   :داد جواب »؟تو از فرزندان ابى ذر غفارى هستى«
   :گفت !»آرى«
   :گفت »؟مادرت حمدويه چطور است«
   :جوان گفتمه امام رد شد. من ب !»خوب«
ايشـــان را ديـــده بـــودى و  ،تبـــهقبـــل از ايـــن مر«

  گفت:  »؟شناختى مى
    :گفتم !»نه«
    :گفت »؟پس همين دليل برايت كافى است«
  13!»كمتر از اين هم مرا كافى بود«

  راز جاثليق

 .قحـط سـالى شـد    السـالم) هيـ (علدر زمان حضرت عسكرى 
خليفه دستور داد وزير دربار و تمام اهل مملكـت بـراى   
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سـه روز پشـت سـر هـم      ،ندصحرا بروه نماز استسقاء ب
 ا باران نيامد.مصلّى و دعا كردند امه رفتند ب

عالم نصارى با نصـرانيان و رهبانـان    ،روز چهارم جاثليق
همـين كـه    ،ها راهبى بـود در ميان آن ؛صحرا رفتنده ب

دعـا برداشـت آسـمان شـروع كـرد      ه دست خـود را بـ  
شك افتادنـد و در شـگفت   ه مردم ب !سان به باريدن ژاله
 دين نصارى پيدا كردند.ه تمايل ب شده

آن  ،فرسـتاد  السـالم) هي(علخليفه از پى امام حسن عسكرى 
كه از زندان خـارجش كـرد   بعد از اين ،وقت زندانى بود

    :گفت
 !»روندفرياد امت جدت برس كه دارند از دست ميه ب«

   :فرمودحضرت 
صحرا خواهم رفت و شـك و ترديـد را ان   ه من فردا ب«

ــه روز ســوم جــاثليق بــا !» دارماز ميــان برمــي شــاء اللَّ
رهبانان خارج شد حضرت امام نيز با گروهى از اصحاب 

همين كه ديد راهـب دسـت خـود را بلنـد      ،بيرون آمد
    :يكى از غالمان خويش فرموده كرده ب

چه بـين انگشـتان خـود    و آن !دست راست او را بگير«
از  غـالم دسـتور را انجـام داد    !»پنهان كرده خارج كـن 

 .سـياه بيـرون آورد    بين دو انگشت سبابه او اسـتخوانى 
  :گاه فرمودآن ،حضرت آن را در دست گرفت

دعا كرد و طلب بـاران نمـود    !»حاال تقاضاى باران كن«
آسمان كه قبال ابرى بود صاف شـد و خورشـيد بيـرون    

    آمد.
   :خليفه گفت

   :امام فرمود »اين استخوان چيست؟«
ـ  ،گذشت از انبياقبر يكى ر اين مرد ب« ه اين استخوان ب

گشـايند مگـر   استخوان پيـامبرى را نمـي   ؛دست او آمد
  14!»بارد شدت مىه كه باران باين
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  آب بياور!

كـه مـردي اسـت    ابو العيناء محمد بن قاسـم هاشـمى   
 أ اسـت  السـالم) هيـ (علنابينا و از اصحاب امام حسن عسكري 

 الم)السـ هيـ (علوقتى خدمت امام حسـن عسـكرى    گويد:مي
شدم از جاللت و مقـام آن جنـاب   رفتم تشنه كه ميمي

ــت مــي   حضــرت ذهــنم را كشــيدم آب بخــواهم خجال
    :فرمود مىخواند و مي
گـاهى در دل خيـال حركـت     »يش!غالم آب بياور برا«

    :فرمود ديدم امام به غالم مىكردن داشتم مي
  !»ر كنضاو را حا«

  محروم خواهي شد!

د   ه بـن عبـاس     دگـان  از نوااسماعيل بن محمـ عبـد اللـَّ
 السـالم) هيـ (عل: سر راه حضـرت امـام حسـن    كندتعريف مي

ـ   ايشـان  ه نشستم همين كه آمد شكايت حال خـود را ب
درهم يا بيشتر نـدارم   نمودم قسم خوردم كه حتى يك

  فرمود: حضرت  و نه خوراك صبح و شام دارم.
مگر دويست دينار فـالن   !خورىخدا ميه قسم دروغ ب«

سـت  ا اين سخن من نه بـراى ايـن   اى؟ ان نكردهجا پنه
ـ    !تو چيزى ندهم غالمه كه ب او ه هر چه با تـو هسـت ب
  بعد فرمود: من داد.ه غالم مبلغ صد دينار ب !»بده
هـايي  ترين موقعى كه احتياج به آن پولتو در حساس«

كنى از دسـت يـافتن بـه آن    اى پيدا مي كه پنهان كرده
راست گفت. زيـرا پـولى   امام  !»پول محروم خواهى شد

مـن لطـف كـرد خـرج كـردم احتيـاجى بسـيار        ه كه ب
شديدى پيدا نمودم كه ديگر هيچ راهـى بـراى گـذران    

هايي كه دفن كـرده بـودم   خود نداشتم رفتم از پى پول
                                                 

ابو العيناء مردى  :نويسد سيد مرتضى در غرر و درر مى أ 
   :حاضر جواب در حدود چهل سالگى كور شد از او پرسيدند

  : پاسخ داد »؟كورى براى تو چه ناراحتى بوجود آورده«
اول اينكه ثواب پيش سالم كردن از دست من  :دو چيز«

كنم ناراحتى و  اينكه با كسى كه مناظره مى :دومرفت 
  »بينم تا دست از سخن بردارم اش نمى عصبانيت را در چهره
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ها را پيـدا نكـردم بعـد متوجـه شـدم      هر چه گشتم آن
دانسته برداشته و فرار نمـوده  ها را ميفرزندم جاى پول

  15. است

  الوهيت امام!!

  : مـن در بـاره ائمـه    كنـد عريـف مـي  تادريس بـن زيـاد   
سخنى بس بزرگ بـودم (خـدايي)   ه معتقد ب السـالم) مهي(عل
 بـراى ديـدن حضـرت عسـكرى     و جانب سامرا رفتمه ب

ام  آثار سفر و خستگى آن در قيافـه  ،وارد شدم السالم)هي(عل
ـ  خـواب  ه آشكارا بود خود را در سر حمامى انداختم و ب

وسيله شالق حضرت ه از خواب بيدار نشدم مگر ب ،رفتم
 ؛آن بيدار كرد(دسته آن) امام حسن عسكرى كه مرا با 

چشم باز كرده سالم كردم و از جاى حركت كرده پـاى  
مباركش را بوسه زدم آن جنـاب سـوار بـود و غالمـان     

  در همان برخورد اول فرمود:  اطرافش را گرفته بودند.
» بـادلْ عادريس ب      م هـ لِ وبِـاْلَقو ِبُقوَنه سـونَ ال ي ْكرَمـم

    :كردم عرضب »أ بِأَمرِه يعمُلونَ
آقا همين كافى است من آمـده بـودم كـه در همـين     «

  امام از من رد شد و رفت. »مورد از شما سؤال كنم،

  وكيل منحرف

اى را  وكيلى داشت كه خانـه  السـالم) هي(علحضرت عسكرى 
ود و بـراى او خـدمتكارى سـفيد    او اختصاص داده بـ ه ب

خواست با خـادم آميـزش   پوست بود. وكيل پيوسته مي
اي نديد چارهورزيد جنسى داشته باشد اما او امتناع مي

او شـراب  ه كه او را با شراب مست كند باالخره بجز اين

                                                 
و قَالُواْ اتخََّذَ الرَّحمانُ ولَدا سبحانَه بلْ عباد : 26انبياء /  أ 

گفتند: و   َلا يسبُِقونَه ِبالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعمُلون، مْكرَمونَ
منزّه است او بلكه » ] رحمان فرزندى اختيار كرده خداى«[

] بندگانى ارجمندند، كه در سخن بر او پيشى  [فرشتگان
  كنند گيرند، و خود به دستور او كار مى نمى

  اشاره باينست كه ما بنده فرمانبردار خدا هستيم ب 
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سـه درب  امـام  داد و غالم را پيش خود آورد بـين او و  
  گفت:   وكيل فاصله بود كه هر سه قفل داشت.

هـا را شـنيدم   من هنوز بيدار بودم كه صداى قفل درب
  شد تا باالخره امام آمد جلو درب خانه فرمود:  كه باز مي

ــردا صــبح دســتور داد غــالم را  !»از خــدا بترســيد« . ف
  بفروشند و مرا از خانه خارج كرد.

  برپهلوي راست

خـدمت حضـرت ابـو    كنـد:  تعريف مياحمد بن اسحاق 
رسـيدم و درخواسـت    )السـالم) هيـ (عل ىامام عسكر(محمد 

كردم چند خطى بنويسد تا خطش را بشناسم كـه هـر   
  :فرمود .اى نوشت با آن تطبيق كنم وقت نامه

اما بايد متوجه باشى كه اگر با قلم ريز يا  !بسيار خوب«
كند مبـادا مشـكوك   درشت نوشته شود خط تفاوت مي

    :من با خود گفتم گاه دواتى خواست.آن !»شوى
هديه خـواهم  ه باو نويسد از همين قلمى كه با آن مي«

پس از نوشتن شروع كرد با من صحبت كـردن   »گرفت
دور آن دوات كـه  اي قلم را با پارچـه  ،صحبت در ضمنِ

  فرمود:   ،من نمودهه كرد بعد رو بپاك ميبود 
و مـن قلـم را گـرفتم     !»احمد اين قلم را با خـود ببـر  «

    :كردم عرض
ـ     من از يك !آقا« خـودم هسـت   ه جريـان كـه مربـوط ب

خواسـتم از پـدر    مـى  ،خيلى ناراحت و اندوهگين هستم
 »بزرگوارتـان در ايـن مـورد سـؤال كـنم موفـق نشــدم      

    :فرمود
    :كردم عرض» ؟چه موضوعى است«
از آباء گرامتان روايت شده براى ما كه خواب پيامبران «

بر پشت است و خواب مؤمنين بر شانه راست و خـواب  
 »خوابنـد.  ن بر شانه چپ و شـياطين بـر رو مـى   منافقي
    :فرمود

   :كردم عرض »طور است.همين«
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كنم كه بـر پهلـوى راسـت    آقا من هر چه كوشش مي«
امـام  » بـرد.  شود و خوابم نمـى  بخوابم برايم مقدور نمى

  گاه فرمود: سكوت كرد آن لحضاتي
    :فرمود .. نزديك شدم»شو!من نزديك ه ب«
مـن چنـين كـردم    !» ر لباسـهايت دست خود را ببر زي«

و بـا دسـت   نمـود  هاى من امام دست خود را زير لباس
ـ      ه راست بر پهلوى چپ من كشـيد و بـا دسـت چـپ ب

پـس از   .پهلوى راستم سه مرتبه اين كار را تكرار كـرد 
آن ديگر برايم مقدور نبـود بـه پهلـوى چـپ بخـوابم و      

  16!خوابيدمبرد اگر به پهلوى چپ مي هرگز خوابم نمى

  امه عجيب!ن
: مـا مشـغول صـحبت    كنـد تعريف ميمحمد بن عباس 

) السـالم) هيـ (علحسـن عسـكرى   (هـاى امـام    باره معجـزه در
    :مردى ناصبى گفتكه بوديم، 

  بنويسـم داد   مركّـب اگر جـواب نامـه مـرا كـه بـدون      «
اى نوشتيم و چند مسـأله   ما نامه »!دانم او امام استمي

بـدون  ي كاغـذ  رواى  سؤال كـرديم آن مـرد هـم نامـه    
هــاى مــا بــود  نامــه او نيــز جــزء نامــه ،مركــب نوشــت

ل مـا را داد و در  يجـواب مسـا   ،فرستاديم خدمت امـام 
اى اسم آن مرد و پدرش را نوشت تـا چشـم او بـه     نامه

هـوش آمـد، بـه    ه جواب امام افتاد مدهوش شد وقتى ب
  17امامت آن جناب معتقد شد.

  ساكت باش!

: يـك روز در  كنـد ف ميتعريالعزيز بلخى محمد بن عبد
ــ  ــودم چشــمم ب ــازار گوســفند فروشــان ب    محمــده ابوب

آمد و تصميم داشت  افتاد كه از منزل خود مى السالم)هي(عل
چـه فكـر    :الخالفه برود من در دل با خـود گفـتم  داره ب

مردم اين حجت خداسـت او   :زنمفرياد مياگر  كنيمي
مـرا  ولـى  اسـخم را دادم)  (بعد به خـودم پ  ؟را بشناسيد

ـ   » كشند.مي مـن رسـيد بـا    ه همين كه امـام نزديـك ب
    :انگشت سبابه خود اشاره كرد
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(از نزديـك كـه)   همان شـب ايشـان را    !»ساكت باش«
    ديدم فرمود:

خـدا  شـوى از  نـه كشـته مـي   و گر بايد كتمـان كنـى  «
  18!»جان خود بترس (درباره (هالكت)

  احتالم امام!

 ابومحمـد اى اى بـر  نامـه  كند:تعريف ميمحمد بن اقرع 
   :نوشتم و در آن سؤال كردم السالم)هي(عل
پس از پايان نامـه بـا خـود     »شود؟ آيا امام محتلم مى«

    :گفتم
احتالم يك نوع كار شيطانى است و خداوند ائمه را از «

  در جواب نامه من نوشت: ايشان » دارد. اين كار نگه مى
حال امامـان در خـواب ماننـد بيـدارى اسـت خـواب       «

هـا را  آورد خداوند آن وجود نمىه براى ايشان ب تغييرى
طورى كه در دل دارد از وساوس شيطانى هماننگه مي

  19»با خود انديشيدى.

  آفت ملخ!

از اصحاب امـام حسـن عسـكري    ابو بكر شخصي به نام 
ـ   كنـد تعريـف مـي   السـالم) هي(عل مـن  ه : يكـى از دوسـتان ب

نـواحى   پيشنهاد كرد كه با او در خريد ميوه از اطراف و
اى در ايـن مـورد بـراى     مـن نامـه   .مختلف شريك شوم

در حضـرت   نوشتم و اجازه خواستم. السـالم) هي(عل ابومحمد
   :جواب نوشت

مگر تو غافلى از آفت ملـخ   !نكن مداخله در هيچ كدام«
ملخ آمـد و تمـام   (مدتي بعد) » ؟!و خراب شدن زراعت

مانـد   چه بـاقى آن ،را از بين برد(ي آن نواحي) ها  ميوه
بركت آن ه خداوند بچنين) (و اينارزش  خراب بود و بى

  20داشت. آقا مرا از اين ضرر نگه

  صيغه

مدت سى سال بود كه كند: تعريف مي  حسن بن طريف
اين كـار مايـل   ه من زنى را صيغه نكرده بودم و خيلى ب
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نوشـتم در ضـمن    السالم)هي(عل ابومحمداى براى  نامه .بودم
 :گفتنـد خود سراغ داشتم كـه مـي   زنى را در همسايگى

او تمايــل پيـدا كــردم ولــى زن  ه بـ  »خيلـى زيباســت «
ـ  زد،ت شـهوتي را پـس نمـي   دسـ اى بود كـه   بدكاره ه ب

    :ميل شدم بعد در دل با خود گفتم همين جهت من بى
اند كه زن زناكار را صيغه كـن   ما دستور دادهه چنين ب«

بـاالخره   ».اى اين كار او را از يك حرام باز داشـته ا كه ب
در نامه خود از حضرت در مورد متعه اجازه خواسـتم و  

   :مشورت كردم و سؤال كردم
آيا پس از گذشت اين مقدار سـال جـايز اسـت متعـه     «

  در جواب نوشت: ايشان » برايم.
كنـى و بـدعتى را از   با اين كار خود سنتى را زنده مي«

برى هيچ اشـكالى نـدارد ولـى مبـادا بـا آن زن      بين مي
ات هست چنين كارى بكنى گرچـه   معروفه كه همسايه

 :اند در دل چنين تصميمى را داشتى، آباء گرامم فرموده
زن زناكار را صيغه كن تـا از كـار حـرام او جلـوگيرى     «

و حيـا اسـت    زنا دارد و بىه اما اين زن شهرت ب ».كنى
ترسم جريان منتشـر شـود و   چون همسايه تو است مي

اى كـه آن   واسـطه نامـه  ه بـ » رد.بار آوه برايت ضررى ب
جناب نوشته بـود از ايـن كـار خـوددارى كـردم و او را      
صيغه نكردم ولى شاذان بن سعد يكى از دوسـتان او را  
ـ       ه صيغه كرد جريان كـارش مشـهور شـد تـا بـاالخره ب

اى  واسـطه ايـن كـار او را جريمـه    ه سلطان رسـيد و بـ  
پيش بركت مواليم از اين ه سنگين كردند خداوند مرا ب

  21آمد نگهداشت.

  هاَثَنوي

: بـا مـردى از   تعريـف ميكنـد  محمد بن ربيع شـيبانى   
قائل بدو مبدء خير و شر و نـور و  (كه ها در اهواز ويَنَث

مناظره كـردم سـپس   براي جهان آفرينش بود) ظلمت 
ـ   وارد سامرا شدم حرف اثـر  دلـم  ه هاى آن مرد كمـى ب

بودم كه بر در خانه احمد بن خضيب نشسته  بود. كرده
آمـد  بيرون ميالخالفه از دار السـالم) هي(عل ابومحمدحضرت 
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در ايـن  آن روز، روز مالقات عمومي خليفه بود. حضرت 
 من نموده با انگشت سـبابه اشـاره كـرد   ه موقع نگاهى ب

 كه:
»هدحَفو دأَح دـ . أَح يكتـايي  ه خدا يكتا است يكتاست ب

يهـوش شـده   من از شنيدن حرف امـام ب  !»او قائل باش
  22روى زمين افتادم.

  نشان!

: گروهـى از  كنـد تعريـف مـي  على بن محمد بن حسن 
ها بودم همه شـيعه  اهواز وارد سامرا شدند من نيز با آن

رفت ما نيز خارج شديم طرف بصره ميه بودند سلطان ب
شـد مشـاهده   را كه با او خارج مي السـالم) هي(عل ابومحمدتا 

دو ديـوار در سـامرا نشسـته     بين ،ما(بعد از آن)  .كنيم
 .برگشـت امـام  بوديم منتظر برگشت آن جناب بـوديم.  

همين كه روبروى ما رسيد دسـت خـود را دراز كـرد و    
داشـت   عرقچين خود را از سر برداشت و در دست نگـه 

با دست ديگر روى سر خود دست كشـيد و در صـورت   
  آن مرد فرياد زد:   يكى از دوستان همراه ما لبخندى زد.

دهم كه تـو حجـت خـدا و برگزيـده تمـام      واهى ميگ«
    :از او پرسيديم »!مردمى

   :گفت »؟جريان چه بود«
من در امامت آن جناب مشكوك بودم در دل با خـود  «

گفتم اگـر بعـد از بازگشـت عـرقچين از سـر برداشـت       
  23»شوم.امامتش ميه معتقد ب

  طالب علم

ويان : مردى از علكندتعريف ميالقاسم على بن راشد ابو
ـ و از سـامرا خـارج شـد     السـالم) هي(عل ابومحمددر زمان  ه ب

طـرف همـدان و قـزوين و    ه جستجوى فضل و دانش بـ 
مردى از همدان بـا او مالقـات   حركت نمود. آذربايجان 

  :  و از پرسيدكرد 
   :داد جواب »آيي؟ از كجا مى«
   :گفت »از سامرا«
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  گفت:   »شناسى؟در سامرا فالن خانه را مي«
   :تگف» آرى«
حسـن بـن علـى     نـزدت چيـزي از (حـديث از)   تو آيا «

  گفت:   »هست؟
    :پرسيد!» نه«
    :گفت »؟اى همدان آمدهه پس براى چه ب«
    :گفت !»در جستجوى فضل و دانش«
تو پنجاه دينار (سكه طال) بدهم با مـن  ه من حاضرم ب«

برگردى برويم سـامرا و مـرا خـدمت حسـن بـن علـى       
بـا   وداد  ه علويدينار را ب پنجاه قبول كرد.او  »!برسانى
ــد.  هــم ــه طــرف ســامراء حركــت نمودن اجــازه ورود  ب

هر دو اجازه داد وارد ه برسند. بامام خواستند تا خدمت 
ه وقتى چشم امام بـ  در صحن حياط نشسته بود. .شدند

    :مرد همدانى افتاد فرمود
  گفت:   »؟تو فالن كس پسر فالنى نيستى«
   :فرمود »چرا«
ـ  پدرت براى تو و« ه صيتى نموده و وصيتى نيز نسـبت ب

ـ  داده  كه آن وصيت را انجـام   اى آمده ،ما كرده مـا  ه و ب
آن مـرد  !» بپردازى با خود چهار هزار دينـار دارى بـده  

تمام فرمايش امام را پذيرفت و پـول را تقـديم كـرد در    
    :فرمود و مرد علوى كرده اين موقع امام رو ب

ايـن مـرد    !ىجستجوى فضل رفتدر جانب همدان ه ب«
و ما نيـز   يمراجعت كردلذا با او  ،تو پنجاه دينار داده ب
پنجـاه دينـار بـه او    امـام   »دهـيم. تو پنجاه دينار ميه ب

  24داد.

  نقش معجزه

اى نوشتم بـراى آن   من نامهتعريف ميكند: قاسم هروى 
    :جناب و تذكر دادم كه

باره شما اختالف دارند تقاضا دارم دليـل و  در  دوستان«
   :در جواب من نوشتامام !» اى اظهار بفرما زهمعج
خداوند عاقالن را طرف خطاب خويش قرار داده هـيچ  «

كس را ياراى آن نيست كـه معجـزه يـا دليلـى بيـاورد      
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 .آوردالمرسـلين  و سـيد  النبيـين چـه خـاتم  بيش از آن
ساحر و شـعبده بـاز اسـت و    « :باره آن جناب گفتنددر

ايت بـود هـدايت   خداونـد هـر كـه قابـل هـد     !» دروغگو
موجـب آرامـش خـاطر     ادله (و معجـزات)،  البتهفرمود. 

اگـر  كـه  واقعيت اين اسـت   منتهاشود  بيشتر مردم مى
ما اجـازه سـخن گفـتن دهـد صـحبت      ه عزيز ب خداوند

دارد در آن ما را از سـخن بـاز مـي   كه گاهى و كنيم  مى
 موقع است كه ساكت خواهيم بود.

پيمبـران را   ،ار شودخواست حق آشك اگر نمىو خداوند 
هـا در حـال ضـعف و    آن .فرسـتاد  با مژده و تهديد نمى

هاى معين مـردم  قدرت حق را آشكار كردند و در زمان
نمـوده و   خداوند اوامرش را اجـرا  تا را راهنمايي كردند

   احكامش را محقق سازد.
آن كس كه جويـاى واقعيـت    :مردم چند دسته هستند

ـ  در راه رستگارى و نجات ،باشد چنـگ  حـق  ه است او ب
شك  ،اى محكم آويزان نموده شاخهه زند و خود را بمي

   و ترديد ندارد و پناهى جز آن نخواهد داشت.
هـا ماننـد   جوينـد آن حق را از اهلش نمـي  ،ديگر  دسته

-كسى هستند كه سفر با كشتى در دريا نموده كه موج
بـرد وقتـى مـوج     هـر طـرف مـى   ه هاى خروشان او را ب

 رام است.ساكن شود آ
هـا رد  ها را فريب داده كار آنشيطان آن ،گروهى ديگر

بـا   .و حسدى كـه دارنـد   ككردن اهل حق است از رش
 گيرند. حق را مى يخود جلو باطلِ
چپ و راسـت  ه اى ندارند و ب هايي را كه از خود ارادهآن
چوپان وقتى بخواهد گوسفندان خـود   !روند رها كنمي

بعـد  » كنـد.  ش جمـع مـى  را جمع كند با كمترين كوش
 امام در نامه خود اضافه نمود:

اى كه دوستان اخـتالف دارنـد    در نامه خود تذكر داده«
وقتى امام را معين نمايند و مشخص باشد ديگر شـكى  

مانـد كسـى كـه در مقـام حكـم بنشـيند او        باقى نمـى 
ها شايسته حكم است متوجه كسانى باش كه رعايت آن

مبادا مطلب را آشكار كنى و  ندا را در اختيار تو گذاشته
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جوياى رياست شوى كه ايـن دو كـار موجـب هالكـت     
 شود. مى

 ،ارس بروىفه اى كه تصميم دارى ب در نامه خود نوشته
سـالمت وارد  ه برو خدا برايت خير پيش آورد انشا اللَّه ب

هـا  دوستان ما كه اطمينـان بـه آن  ه ب ،مصر خواهى شد
و پرهيزگـارى   ابگو تقوسالم مرا برسان به ايشان دارى 

ند و بگـو هـر كـس    پيشه گيرند و در امانت خيانت نورز
ست كه بـا مـا   ا امر امامت شود مثل اين يموجب افشا

 »!جنگ پرداختهه ب
وارد مصر خواهى شـد  «ى  وقتى نامه را خواندم از جمله

چيزى نفهميدم. بـه بغـداد رفـتم و تصـميم      »انشا اللَّه
 ه طرفبلذا ن پذير نشد فارس داشتم ولى امكاه رفتن ب

  25مصر رفتم.

  هاي قرآن!!تناقض

اسحاق كندى فيلسوف عراق در زمان خود شروع كـرد  
ـ    هـاي باره تناقضنوشتن كتابى دره ب ه قـرآن و مرتـب ب

ـ       سـر  ه اين كـار اشـتغال داشـت و پيوسـته در منـزل ب
 برد. مى

يكى از شاگردانش روزى خدمت امـام حسـن عسـكرى    
   :او فرموده ب ضرتحرسيد آن  السالم)هي(عل
شود كـه اسـتاد    در ميان شما يك نفر رشيد پيدا نمى«

 عـرض  »؟امـور قـرآن  ه را باز دارد از اشتغال بو كندى ت
    :كرد
توانيم در اين مورد من از شاگردانش هستم چطور مي«
 امـام » ؟!اعتـراض كنـيم   ديگر بـر اسـتاد خـود    موارديا 

    :فرمود
 عرض »؟واهى گفتاو خه تو بگويم به هر چه من بآيا «

    :كرد
   :فرمود !»آرى«
او اظهـار محبـت نمـا و    ه برو پيش او و خيلى نسبت ب«

تو اعتماد ه در تصميمى كه دارد وقتى ب كمك كن به او
يك سؤال برايم پيش آمده اجـازه  « :بگوبه او  ،پيدا كرد
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ـ !» بپرس« :حتما او خواهد گفت» فرمايي بپرسم.مي ه ب
ايـن جمـالت   ه را آورده و بكسى كه اين قرآن « :او بگو

اگر بگويد منظورم غير از آن معـانى اسـت    ،سخن گفته
گـويي تنـاقض    اى و در نتيجه مى كه تو از لفظ فهميده

چنـين جريـانى   « :در جـواب تـو خواهـد گفـت    » است.
ست اگر حرفـى  ا ايچون او مرد فهميده ».ممكن است
دانـي   چـه مـى  تو پس « :وقتى قبول كرد بگو را بشنود.

اراده كـرده  خداونـد  فهمـي   غير از معنايي كه مى شايد
باشد در اين صـورت اسـتعمال نمـوده لفـظ را در غيـر      

 » معنى خود.
آن مرد پيش استاد خود رفت خيلى بـا او گـرم گرفـت    

    :باالخره همين سؤال را كرد. استاد كندى گفت
بـراى مرتبـه دوم    !»دو مرتبه سؤال خود را تكرار كـن «

انديشــه شــد و ايــن جريــان را  تكــرار نمــود اســتاد در
ـ  ه احتمال داد كه در لغت چنين استعمالى نيز باشد و ب

  . بعد از شاگردش پرسيد:نظرش جايز آمد
 »؟اى دهم بگو از كه اين حرف را شنيدهرا قسم ميو ت«

    آن مرد پاسخ داد:
    :گفتاستاد  ».خاطرم رسيد پرسيدمه چيزى ب«
ن چيزى را هرگز مثل تويي چني ،غير ممكن است !نه«

   :گفت »؟اى كند بگو ببينم از كجا گرفتهدرك نمي
اسـتاد   ».من ايـن دسـتور را داد  ه ب السالم)هي(عل ابومحمد«

    :گفت
لى از ايـن خـانواده   يبايد چنـين مسـا  شد حاال درست «

بعد آتش خواست و هر چه نوشـته بـود آتـش     ».سرزند
  26!زد

  تكريم سادات

سماعيل بـن  حسين بن حسن بن جعفر بن محمد بن ا
ه كرد و آشكارا بدر قم زندگى مي السالم)هي(علجعفر صادق 

پرداخـت يـك روز بـراى احتيـاجى كـه       شرب خمر مى
ق اشـعرى رفـت كـه    ادر خانه احمد بن اسـح ه داشت ب
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او اجازه ورود نـداد  ه وكيل اوقاف در قم بود ولى احمد ب
 خانه خود برگشت.ه ناچار با اندوه و ناراحتى به ب

ـ   احمد بن  ه اسحاق آن سال عازم حج شد همـين كـه ب
سامرا رسيد اجازه ورود خواست تا خـدمت امـام برسـد    

هـا كـرد و    گريـه  . احمـد او اجازه ورود نداده بايشان اما 
بسيار زارى و تضرع نمود تا باالخره اجازه يافـت وقتـى   

    :كرد وارد شد عرض
خدمتتان  من اجازه نفرموديه يا ابن رسول اللَّه چرا ب«

امـام  » من كه از شيعيان و ارادتمندان شـماهم.  ؟!مبرس
    :فرمود

احمـد   »ات رانـدى  چون پسر عمـوى مـرا از در خانـه   «
    :ياد كرد كه  اش گرفت و قسم گريه

ـ  « واسـطه آن بـود كـه شـايد او از     ه اجازه ندادن مـن ب
   :فرمودحضرت  »شرابخوارى توبه كند

هـا را  اى نيسـت بايـد آن   ولـى چـاره   ،گوييراست مي«
ايشان را گرامى بداريد و احترام كنيد در هر حال مبادا 

ـ  يتحقير كنيد و اهانت نما اهـل  مـا  ه يد چون انتسـاب ب
» دارند كه در ايـن صـورت زيانكـار خواهيـد بـود.      بيت

ديـدن او آمدنـد   ه قم برگشت بزرگان بـ ه وقتى احمد ب
 ؛ديـدن احمـد شـتافت   ه حسين نيز از كسانى بود كه ب
ــد او را د  ــه احم ــين ك ــ  هم ــت و ب ــاى جس ــد از ج ه ي

استقبالش شتافت و اكرامش نمود و در صدر مجلس او 
ــرايش   را نشــانيد حســين ديــدن ايــن همــه احتــرام ب

  :سابقه بود و بعيد شمرد پرسيد بى
احمـد   »؟كنـى من احترام ميه چه شده كه اين قدر ب«

 جريان خود را با امام توضيح داد.
شـد  همين كه حسين شنيد از كار زشت خود پشيمان 

هايي كه داشت  خانه برگشت تمام شرابه ب ،و توبه كرد
ل شراب را شكست و از يزمين ريخت و اسباب و وساه ب

پرهيزكاران و صالحين و اشخاص با ورع گرديد پيوسته 
دار بـود   كرد و شب زنده مالزم مسجد بود و اعتكاف مى

تــا مــرگ گريبــانش را گرفــت و نزديــك قبــر حضــرت 
  27دفن شد. )السالماهي(علمعصومه 
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  فرش عجيب

كه نابينا بود و از بزرگان از اصحاب على بن عاصم كوفى 
كنـد: بـه   بـود تعريـف مـي    السالم)هي(علامام حسن عسكري 

حضرت به من وارد شدم محمد در شهر سامرا واب محضر
  فرمود:  

خـوب دقـت    !»زير پاى خود را بنگر !اى على بن عاصم«
 د:فرمو را احساس كردم.كردم فرش نرمى 

تو بر فرشى هستى كه بسيارى از پيـامبران و   !اى على«
مرســلين و ائمــه راشــدين روى آن نشســته و قــدم     

  عرض كردم:   !»اند گذارده
اى موالى من! تا در دنيا هستم بـه جهـت بزرگداشـت    «

  فرمود:   !»اين فرش نعلين در پا نكنم
اى على كفشى كه در پـاى تـو اسـت پوسـت حيـوان      «

 !»يـت و امامـت مـا اقـرار نكـرده     نجسى است كه بـه وال 
  عرض كردم:  

اى موالى من بر عهده من كه ديگر كفش و نعلينى بر «
  و با خود گفتم:   !»پا نكنم

حضرت » .ديدم كاش من با چشم خود اين فرش را مى«
  فرمود:  

نزديك رفتم، حضـرت بـا دسـت     !»اى على نزديك بيا«
به خدا سوگند بينا شدم، پـس   مبارك بر چشمم كشيد،

گردانـدم و   بزرگـان  فرش و جـاى نشسـتن آن  بر چشم 
  عرض كردم:  

آرى، اى موالى من و جاى قـدمها و نشسـتن آنـان را    «
  به من فرمود:   !»ديدم

اين جاى پاى آدم و مكان جلوس او است، و اين جـاى  «
پاى قابيل است تا زمانى كه به لعنت حق گرفتار شـد و  

ن جاى پـاى  هابيل را كشت، و اين جاى پاى هابيل، و اي
شيث، و اين از اخنوخ و اين جاى پـاى قيـدار، و ايـن از    
هابيل، و اين جاى پاى ثادر، و ايـن از ادريـس و ايـن از    
متوشلخ، و اين از نوح و اين از سام، و اين از ارفخشـد و  
اين از بعرب و ايـن از صـالح؛ و ايـن از لقمـان و ايـن از      
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اين از الياس،  لوط، و اين از ابراهيم، و اين از اسماعيل و
و اين از ابو قصى تيامى (و در مدينة المعاجز ابـو قصـى   
الناس است) و اين از اسحاق، و اين از يعوسـا؛ و ايـن از   
اســرائيل، و ايــن از يوســف، و ايــن از شــعيب، و ايــن از 
موسى بن عمران، و اين از هـارون، و ايـن از يوشـع بـن     

از داود، و اين نون، و اين از زكريا، و اين از يحيى، و اين 
از سليمان، و اين از خضر، و اين از ذى الكفل، و ايـن از  
زكريا، و اين از ذى القرنين اسكندرى، و اين از سـابور، و  

قصـى، و ايـن از    اين از لوى، و ايـن از كـالب، و ايـن از   
عدنان، و اين از هاشم، و اين از عبـد المطلـب، و ايـن از    

-وعليـه اللَّهصّلى(ى ما محمد عبد اللَّه، و اين هم جاى پاى آقا
المؤمنين، و اين از حسن، و اين از است، و اين از امير )لهآ

حسين، و اين از على بن الحسين، و ايـن از محمـد بـن    
على و اين از جعفر بن محمد، و اين از موسى بن جعفـر  
و اين از على بن موسى، و اين از محمد بن علـى، و ايـن   

حسـن و ايـن جـاى پـاى      از على بـن محمـد، و ايـن از   
فرزندم مهدى است، زيرا او نيز بر آن قدم نهاده و بر آن 

كـه چشـمم   به خدا سـوگند مـن از ايـن   !» نشسته است
هـا را ديـدم    ديد و به آن فرش نظر كردم و آن نشانه مى

محمد ابوبينم. حضرت  خيال كردم در خوابم و خواب مى
  به من فرمود:  السالم)هي(عل
كـه تـو خـواب نيسـتى و خـواب       در جاى خـود بـاش  «

هـا از  بينى اين جاى پاها را ببـين و بـدان كـه ايـن     نمى
ترين (امور) دين خدا است، پس هـر كـه در ايشـان     مهم

زياد كند و هر كه كم كند كافر شده، و هر كـه در يكـى   
ها شك كند مانند كسى است كه در خداوند شـك  از آن

 »علـى!  كرده و منكر او شده است. چشـمت را ببنـد اى  
عـرض  بعـد  ، شـدم اول نابينـا   ثلبستم مكه چشمانم را 

  كردم:  
گويـد: ايشـان در يـك     پس كسى كه مى !اى آقاى من«

 »مبرند آيا گناهكـار اسـت؟  اصد و بيست و چهار هزار پي
  فرمود:  

  عرض كردم:   !»اگر بداند چه گفته گناه نكرده است«
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دانش من به پايه دانش آنـان نيسـت تـا     !اى آقاى من«
  فرمود:   »م و زيادشان نكنم؟ك
هـا بودنـد    مبران و رسوالن و امامان همـين اپي !اى على«

ــه نشــانه ــاد   ك ــم و زي ــدى و ك ــرش دي هايشــان را در ف
شوند و يك صد و بيست و چهار هزار نفر كه زيادتر  نمى

هـاى خـدا هسـتند كسـانى     از انبيا و رسـوالن و حجـت  
پيـامبران از  چـه  اند كه به خدا ايمان آورده و به آن بوده

ها اى از آن اند رفتار كرده پس دسته كتب و شرايع آورده
راســتگويان و گواهــان و نيكوكاراننــد و همگــى ايشــان  
مؤمنين هستند و اين شماره آنان است از زمـان هبـوط   

مـن  پس » م رسول خدا.بهشت تا زمان بعثت جدآدم از 
  گفتم:  

نعمـت  الحمد للَّه و سپاس خداوندى را كه مرا به ايـن  «
   :فرمود حضرت » نمود. راهنمايى

    28»شديم. يش نبود هدايت نمىياگر راهنما و«

  شيعه كيست؟

حسـن بـن   اتـاق  شبى در  كند:تعريف ميعلى بن سيار 
در سامراء بوديم، سلطان زمان و اطرافيان  السـالم) هي(علعلى 
كردنــد، در ايــن  تعظــيم و تكــريم مــىآن حضــرت را او 

شد و مردى را دسـت  اط منزل حيوالى شهر وارد هنگام 
از  السـالم) هيـ (عل حسـن بـن علـى    .داشـت همـراهش   ،بسته

ـ  بيرون را نگاه مىپنجره   هكرد، هنگامى كه چشم والى ب
    :و گفتآمد ين يپا شافتاد از مركبحضرت 

اين مرد را امشـب كنـار دكـان يـك      !يا ابن رسول اللَّه«
ن خواسته دكـا  او متهم است كه مى ،كرديمپيدا صرافى 

مـن او را   آن را سـرقت نمايـد.   يرا سوراخ كنـد و اشـيا  
خواستم پانصـد ضـربه شـالق بـه او      دستگير كردم و مى

را كه با اين اتهـام بگيـريم او را تازيانـه      بزنم، ما هر كس
زنيم، تا پاداش گناه خودش را مشاهده كند، و ما اين  مى

دهيم كه تـا كسـى نيايـد و از     كار را به سرعت انجام مى
هنگامى كـه   دفاع كند و او بدون مجازات آزاد شود. وى

از خداوند بترسـيد و  «خواستيم او را شالق بزنيم گفت: 
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المـؤمنين و  يرا من از شيعيان اميرمتعرض من نشويد، ز
ما هم از او  !»باشد هستم شيعه اين امام كه پدر قائم مى

دست برداشتيم و خدمت شما آورديم اكنون اگر راسـت  
ما  كنيم. باشد او را رها مى ز شيعيان شما مىگويد و ا مى

زنيم، و  به او گفتيم اگر دروغ بگويي هزار شالق به تو مى
آيـا  يـد  يكنيم، اكنون بفرما ا قطع مىبعد دست و پايت ر

 »؟كنـد  طور كه ادعا مىباشد همان او از شيعيان على مى
  امام فرمود:  

او ! تاين از شيعيان علـى نيسـ   !برم به خداوند پناه مى«
چون در دست شما گرفتار شده خود را از شيعيان علـى  

    :گفت والي !»معرفى كرده است
همـين اآلن  اكنون ما را از مشكلى خالص كردى و من «

زنم و باكى هم از عمل خـود   پانصد ضربه شالق به او مى
متهم را از اتـاق حضـرت دور نمودنـد و بعـد بـه      » ندارم

و دو جالد در طـرف  دستور والي روي زمينش انداختند 
  : دستور دادوالى  راست و چپ او قرار گرفتند.

هاى خود بر او حملـه  ها با چوبآن !»او را شالق بزنيد«
مشاهده كـرد  والى ولي، ، آوردند دآوردند و بر بدنش فرو

  گفت:  .خورد ها بر زمين مىچوب آن و ديد
ها را بر بـدن او فـرو آوريـد چـرا بـر       واى بر شما چوب«

ها بر  ها هنگامى كه خواستند چوبآن !»كوبيد ىزمين م
هـا بـر بـدن     هايشان كج شد و ضـربه  بدن او بزنند دست
  والى گفت:   آمد. خودشان فرود مى

زنيـد   ايد كه همديگر را مى واى بر شما مگر ديوانه شده«
   ند:ها اظهار داشتآن !»ها را بر اين مرد فرود آوريد چوب

زنيم و قصـد ديگـرى    د مىها را بر بدن اين مر ما چوب«
 !»زنيم ديگر را مىشود و يك اريم، ولى دست ما كج مىند

والى چهار نفر ديگـر را صـدا كـرد و شـش نفـرى بـه او       
كردند  ها را به او وارد مى شش نفرى چوب حمله آوردند.
خورد  مىوالي ها به  متوجه شدند همه چوبولي به ناگاه 

    :و او از مركبش بر زمين افتاد و گفت
اين چـه عملـى    !كشتيد خداوند شما را بكشد شما مرا«

 ها گفتند: آن »؟!دهيد است كه انجام مى
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» خـورد.  هاى ما فقط بر بدن اين مرد مجـرم مـى   چوب«
والى بعد از اين چند نفـر ديگـر را آورد كـه او را چـوب     

ها هم وقتى شروع كردند او را كتك بزننـد بـار   بزنند آن
    :ها گفتندآن !د آمدها بر والى فرو ديگر شالق

والـى   !»زنـيم  خداوند سوگند ما جز اين مرد را نمـى ه ب«
    :گفت

هاى صورتم از كجا پيدا شده اسـت و  پس اين جراحت«
   :ضاربان گفتند» ؟!ها از كجا آمده اين خون

اى را بـر بـدن تـو     هاى ما خشك باد اگر ما ضربه دست«
  گفت: در اين هنگام آن مرد متهم  !»فرود آورده باشيم

آيا از اين الطاف خداوندى عبرت نگرفتى  !اى بنده خدا«
طـرف تـو آورد   ه ها را از من ب و نديدى چگونه اين ضربه

طرف امام برويم و هر چـه امـام گفـت    ه اينك بار ديگر ب
  و گفت:   بردطرف امام ه والى بار ديگر او را ب!» انجام بده

ستيم شما ما از اين مرد در شگفت ه !يا ابن رسول اللَّه«
تشيع او را انكار كرديد و اگر اين مـرد از شـيعيان شـما    
نباشد پس او از شيعيان شيطان است و جايش در آتش 

ديـده   و معجزاتى ديديم كه فقـط از انبيـا  باشد ما از ا مى
  امام فرمود:   !»شود مى
ديده  و اوصيا فقط از انبيا! (يعني بگو ء هم بگواز اوصي«

  : فرمودمتوجه والى شد و  السالم)هي(عل امام حسن)» شود مى
ايـن مـرد در ادعـاى خـود يـك دروغ را       !اى بنده خدا«

اظهار كرد كه اگر آن دروغ را از روى قصد و تعمد گفته 
گرديد و سى سال در  هاى شما مى بود گرفتار همه عذاب

اى  شد، ولى بـه خـاطر كلمـه    طبقه مخصوص زندانى مى
! و را از عذاب رهانيـد كه از روى قصد گفته بود خداوند ا

اما اى والى تو هم بدان كـه خداونـد عـز و جـل او را از     
كه او از دوسـتان و  عذاب و تازيانه خالص كرد براى اين

باشـد ولـى او از شـيعيان مـا بـه حسـاب        محبان ما مـى 
  والى گفت:  !»آيد نمى
امـام  » ؟هاستبين آن يفرقچه ها همه يكى هست  اين«

  فرمود:  
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كننـد و   كه شيعيان از آثار ما پيروى مىفرق اين است «
نماينــد و از نــواهى مــا دســت  از اوامــر مــا اطاعــت مــى

آينـد،   حسـاب مـى  ه كشند اين گروه از شيعيان ما بـ  مى
چـه خداونـد بـر    نسبت با بسياري از آنهايي كه ولى آن

شيعيان مـا  نمايند، ها واجب نموده است مخالفت ميآن
  والي ادامه دادند: بعد امام در خطاب به» نيستند.

تو هـم دروغ گفتـى و اگـر آن را از روى تعمـد گفتـه      «
كـرد و سـى    بودى خداوند تو را به هزار تازيانه مبتال مى
والـي   !»بـردى  سال هم در زندان سرپوشيده به سـر مـى  

  گفت:  
  امام فرمود:  » ؟دروغ من چه بود«
تو خيال كردى كه اين معجزات مال او بود، در صورتى «

باشـد خداونـد آن    گونه معجزات از طرف مـا مـى  كه اين
ما بر همگان  و دليل كند تا برهان ها را آشكار مى معجزه

روشن گردد و جالل و شرف و عزت ما بر همگان معلوم 
اگر گفته بودى من در او معجزاتى مشاهده كـردم   شود.

ت در دسـت  مگر زنده شدن ميـ  .بر تو اعتراضى نداشتم
عجـزه از مـرده اسـت يـا از     اين م ؟عيسى معجزه نيست

كـرد و بعـد در او    مگر از گل پرنده درست نمـى  ؟عيسى
آيـا ايـن پـرواز    ؟ كرد دميد و آن به اذن خدا پرواز مى مى

آيـا آن   ؟مجسمه گلى از خـود پرنـده بـود يـا از عيسـى     
ـ      صـورت بوزينـه   ه مردمانى كـه بـا معجـزه آن پيـامبر ب

ر ايـن  د »؟درآمدند كـار بوزينگـان بـود و يـا آن پيـامبر     
  هنگام والى گفت:  

بعـد از ايـن امـام بـه آن     » استغفر اللَّه ربى و اتوب اليه«
  كه از شيعيان على بود فرمود:   مردي

اى بنده خدا تو از شـيعيان علـى نيسـتى بلكـه تـو از      «
باشى، شيعيان على كسانى هستند  محبان آن جناب مى

  كه خداوند متعال در باره آنان فرمود:  
كننـد و   د كه كارهاى شايسته مىآنها كسانى هستن )1

    باشند. در بهشت جاودان مى
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انـد و   آنها كسانى هستند كه به خداوند ايمان آورده )2
انـد و از   او را به صفات خودش وصف و تعريف كرده

  .اند هر عيبى و نقصى پاك داشته
انـد و   محمد را با كردار و گفتـارش تصـديق نمـوده    )3

بـر بـراى خـود    على را بعد از او امام و بـزرگ و ره 
ــد. گرفتــه ــرى   ان ــا آن براب از امــت محمــد كســى ب

كند، و اگـر همـه آنهـا را در يـك كفـه تـرازو        نمى
هــا از همــه آن ،بگذارنــد و علــى را در كفــه ديگــر

طور كه آسمان بر زمين تر خواهد بود همان سنگين
  كند و زمين بر ذره. سنگينى مى

 هاكنند آن شيعيان آل محمد در راه خدا جنگ مى )4
مرگ بر آنها وارد شـود و يـا     كهترسى ندارند از آن

 .ها بر مرگ وارد شوندآن
باشند كه بـرادران خـود را    شيعيان على كسانى مى )5

   گذرند. كنند و از خود مى بر خود اختيار مى
كند  ها را در كارهاى زشت مشاهده نمىخداوند آن )6

   .كنند و همواره در اوامر خداوند كوشش مى
 .نمايند يمانى خود احترام مىبرادران ابه  )7

ايـن گفتـه محمـد     گـويم.  من اين را از طرف خود نمى
كننـد   ها كارهاى شايسـته مـى   آن«باشد كه فرمود:  مى

دهند و بـه توحيـد و نبـوت و     همه واجبات را انجام مى
تر براى خدا حقـوق  امامت معتقد هستند و از همه مهم

تقيــه  دهنــد و از دشــمنان خــدا بــرادران را انجــام مــى
  29»نمايند. مى
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  هاي  امامنامه

  پاسخ نامه اسحاق
-هيـ (علاز اصحاب مورد اعتماد امام حسن عسكرى اسحاق 

ه هاى آن حضرت ب ، و از جمله كسانى بوده كه نامهالسالم)
هـاي حضـرت كـه در    يكـي از نامـه   رسيده اسـت.  و مىا

 جواب به نامه اسحاق نوشته شده است، اين است:
ما و تو را در پناه لطف خود حفـظ نمايـد و   خدا  !اسحاق

كارهاى تو را خودش اصالح فرمايد نامه تو را فهميدم ما 
اى هسـتيم كـه مهربـانيم نسـبت بـه       بحمد اللَّه خانواده

نمايـد   دوستانمان و از لطفى كه خدا پيوسته به آنها مـى 
هـائى كـه    دهـيم بنعمـت   شـويم و اهميـت مـى    شاد مى

  نمايد. مىخداوند به ايشان ارزانى 
خداوند حق را در باره شما تمام و تكميل كند و در باره 
كسانى كه با تو هم عقيده هستند و روشـن بينـى تـو را    

  دارند و از كار زشت و سركشى و طغيان باز دارد.
تكميل نعمت همانسـت كـه داخـل بهشـت شـوى هـر       

تـر باشـد همـين كـه      تر و بـا ارزش  نعمتى هر چه بزرگ
اى مـن   شكر و سپاس آن را گـزارده  "هالحمد للَّ"ى يبگو

بانـدازه حمـد و سـتايش هـر      "الحمد للَّه" .گويم نيز مى
اى تا ابد بـر آن نعمتـى كـه خداونـد بتـو       كننده ستايش

ارزانى داشـته و از بـدبختى نجـات بخشـيده و راه را در     
خــدا را شــاهد  .هــاى آينــده برايــت همــوار كنــد گردنــه

ت و بسيار خطرناك اى بس دشوار اس گيرم كه گردنه مى
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-كه گرفتارى فراوان دارد كـه از آن گردنـه و گرفتـاري   
هاى پيشين نيز نام بـرده شـده شـما در     هايش در كتاب
و  -كه خداوند بر روانش درود فرستد  –زمان امام پيش 

   .اى داشتيد در زمان من كارهاى ناستوده
بطور قطع بدان كه هر كس از دنيا با چشم كور  !اسحاق
آخرت نيز نابينا و گمراه است بدان كـه منظـور    برود در

كورى چشم نيست بلكه كور دلى است و اشـاره بهمـين   
م حشَـرَْتني   «مطلب است آيه شريفه در باره ظالم  لـ بر

خداوند در جـواب او ميگويـد:   » و قَد ُكْنت بصيراً.  أَعمى
يَتها و كَـذلك اْل  « آياُتنا َفَنسـ أََتْتك كُتْنسـى  كَذل مو أ  يـ«  

كدام آيه خدا بزرگتر از حجت خدا و پيشواى بـر مـردم   
پـس از   .است كه امين وحى و گواه بر بنـدگان او اسـت  

درود  -عظام  درگذشت آباء گرامش از پيامبران و اوصياء
 ؟!در چه سرگردانى هسـتيد  -و رحمت خدا بر تمام آنها 

 !ايـد  هماننـد چهارپايـان سـر بزيـر انداختـ      ؟!كجا ميرويد
و بنعمت  !و از حق گريزانيد !ايد گرايش بباطل پيدا كرده

هـر كـس بـه     !كنيـد ا تكـذيب مـي  ي !ورزيدخدا كفر مي
برخى از آيات قرآن ايمان آورد و برخى ديگر را نپـذيرد  
چنين كسى جز خـوارى و ذلـت در دنيـاى زود گـذر و     
عذاب طوالنى در آينده رستاخيز نخواهد داشـت و ايـن   

  بزرگ است.يك بدبختى 
ى را بـر شـما   يخداوند بلطـف و كـرم خـويش دسـتورها    

هـا  واجب نمود نه از آن جهت كـه احتيـاجى بانجـام آن   
داشته باشد بلكه بجهت رحمتى بود بر شما تا پليد را از 

هاست بيرون آيـد و  پاكيزه مشخص نمايد و آنچه در دل
ها را پاك نمايد و برحمت خدا سبقت بگيريـد و در  قلب

  يد.يبهشتى هر چه بيشتر برترى جوقصرهاى 
حج و عمره و نماز و زكاة و روزه و واليت خاندان نبـوت  
را بر شما واجب گردانيد و بوسيله آنها درى را گشود تـا  

                                                 
پروردگارا چرا مرا نابينا برانگيختى و حال : 126، 125 / طه أ 

سان بود كه آيات ما  آنكه من بينا بودم؟ (خدا) فرمايد: بدين
براى تو آمد و آنها را فراموش كردى و به همان گونه امروز 

  (از ديدگاه رحمت الهى) فراموش شده باشى
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و راه و روش خدا را فـرا گيريـد    أ دستورات او را بياموزيد
اگر محمد و آل او نبودند شما چون چارپايان سـرگردان  

داديـد  فرمان خدا را تشخيص نميبوديد و هرگز دستور 
  توان وارد جايى شد از غير درب آن. آيا مى

وقتى خداوند پس از پيامبر بر شما باوليا و جانشـينانش  
فرمايـد:  مـي  منت نهاد در قـرآن كـريم خطـاب نمـوده.    

»     ي و تـمعن كُملَـيع ت مـأَْتم و يـَنكُمد َلكُم ْلتأَْكم مواْلي
َلكُم يتضيناً رد المحقوقى را كه خداوند بـراى  »  ب الْإِس

اوليــاء خــود بــر شــما واجــب نمــوده و شــما را مكلــف  
بپرداخت آن نموده تا بدين وسيله آنچه در اختيار داريد 
از همسران و اموال و خوردنى و نوشيدنى بر شما حـالل  
شود و با انجام اين دستور بركـت و افـزايش و ثـروت را    

وده تـا معلـوم شـود چـه كسـى در      برايتان تضـمين نمـ  
  . پنهانى مطيع او است
ُقلْ ال أَسئَُلكُم عَليه أَجراً إِلَّا «فرمايد: خداوند در قرآن مي

بدانيد هر كس بخل ورزد بـر ضـرر     »ت اْلمودةَ في اْلُقرْبى
او نيازمنديد جز ه نياز است شما ب خود كار كرده خدا بى

ين مورد مطالبى كه بنفـع  ى نيست سخن ما در اياو خدا
و ضرر شما است طوالنى شد اگر نه ايـن بـود كـه بايـد     
-نعمت بر شما تمام و تكميل گردد هرگز خط مرا نمـي 

  .شنيديدديديد و نه سخنى از من مي
پس از درگذشت پدر بزرگوارم شما غافل هسـتيد بكجـا   

هنگامى كـه   -دوم من و آنچه پيك پس از  !گرديد برمى
از شما كشيد و پس از اينكه ابـراهيم   - بجانب شما آمد

خدا او را توفيـق دهـد و بـر     -بن عبدة را تعيين نمودم 
د بـن   اى كـه آن را   و نامه -بندگى كمكش فرمايد  محمـ

خداوند در هر حالى پناه ما است  .آوردموسى نيشابورى 

                                                 
اشاره به حديث نبوى است كه فرمود: من شهر دانشم و  أ 

  على در آن است
دم و نعمت خود امروز دين شما را به كمال رسان: 3مائده /  ب 

  را بر شما تمام كردم و دين اسالم را بر شما پسنديدم
طلبم، مگر  بگو براى آن كار از شما مزدى نمى: 32شوري /  ت 

  دوستدارى در حق نزديكان (اهل بيتم)
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كنيـد و بيراهـه    بينم شما در راه خدا افـراط مـى   من مى
  .ميرويد زيان خواهيد كرد

دور باد و مرگ بر آن كس كه سر از اطاعت خدا باز زند 
و پند و اندرز اولياء خدا نپذيرد با اينكه خدا دستور داده 
كه از او و پيامبر و جانشـينانش اطاعـت كننـد خداونـد     

صــبرى شــما را در مــورد آينــده  ضــعف و نــاتوانى و بــى
ببخشايد چقدر انسـان مغـرور اسـت نسـبت بپروردگـار      

دا دعاى مرا در باره شما مسـتجاب كنـد و   خ !كريم خود
    .امور شما را بدست من اصالح نمايد

ــاسٍ «فرمايــد: در قــرآن كــريم مــي ــلَّ أُن ــدعوا ُك ــوم َن ي
هِمأ بِإِمام  «  

ةً    «فرمايـد  و در اين آيه نيز مـي  أُمـ ْلنـاكُمعج ككَـذل و
الرَّسولُ علَـيكُم  وسطاً لَتُكوُنوا ُشهداء علَى النَّاسِ و يُكونَ 

    »ب َشِهيداً.
اسِ  «فرمايد: در آيه ديگر مي ُكْنتُم َخيرَ أُمةٍ أُْخرِجت للنـَّ

ــرِ   ــنِ اْلمْنَك نَ عــو َتْنه و رُوفعــاْلم ــأْمرُونَ ِب ــت  »ت َت   دوس
دارم كه خداوند عزيز مرا با كسانى كه در زمان مـن  نمي

حـال شـما    هستند بياورد مگـر بـĤن طـور كـه دلـم بـر      
ســوزد و آن نيتــى كــه در دل دارم بــراى رســيدن   مــى

بĤرزوى خود و همگى در دو سرا و بودن با مـا در دنيـا و   
   آخرت.

اسحاق خداونـد تـو و فرزنـدانت را رحمـت كنـد كـامال       
تفسير كردم و چنان واضح نمـودم   برايت توضيح داده و

دهم براى آن كسى كه تـا كنـون   مثل اينكه توضيح مي

                                                 
(به ياد آوريد) روزى را كه هر گروهى را با : 71اسراء /  أ 

  خوانيم! پيشوايشان مى
قبله شما، يك قبله ميانه  گونه (كه همان: 143بقره /  ب 

اى قرار داديم (در حد اعتدال،  است) شما را نيز، امت ميانه
ميان افراط و تفريط) تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم بر 

  شما گواه است.
شما بهترين امتى بوديد كه به سود : 110آل عمران /  ت 

ز اند (چه اينكه) امر به معروف و نهى ا انسانها آفريده شده
 .كنيد منكر مى
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ــام ــر  شــن ام ــاده اگ ــدم ننه ــن وادى ق ــوده و در اي   اس نب
هاى خيلى كر مقدارى از اين نامه خوانده شـود از  بگوش

ه گردنـد بـ   خوف خدا باضـطراب خواهنـد افتـاد و برمـى    
  اطاعت پروردگار.

بـزودى اعمـال شـما را خـدا و     « :اينك بكار بنديـد كـه  
گرديد بسـوى   پيامبر و مؤمنين خواهند ديد سپس برمى

ى آشـكار و نهـان اسـت او شـما را از     آن كس كـه دانـا  
ه رب    »أ .كنـد  ى كردارتـان آگـاه مـى    نتيجه و الحمـد للـَّ

  30.العالمين و صلّى اللَّه على محمد و آله اجمعين

  نشان امامت

اى (بر امامت) از او خواسـته بـود    امام به كسى كه نشانه
  مرقوم فرمود:  

و ه اچه خواسـته بـ  هر كه نشانى يا برهانى خواهد و آن«
داده شود و سپس از كسى كه نشانه را از او خواسته بود 

، دو چندان عذاب شود. و هر روي گرداند(يعنى از امام) 
كه شكيبا (و باوفا) بماند از سوى خدا تأييد شود. مـردم  

شـر  هـايى جعـل و منت   انـد كـه نامـه    چنين سرشته شده
را خواهانيم (كه بـر سـر    كنند. از خدا هدايت به راه حق

ايـم و   تسليم (به حـقّ) يـا هـالك قـرار گرفتـه      دوراهه)
  31»سرانجام كارها با خداست.

  بيشترين اختالف

در يكى  ،شيعيان در امر (امامت) او اختالف كردند وقتي
  خود چنين مرقوم داشت:   هاىاز دستخط

اى كه من گرفتار ترديد اين  هيچ يك از پدرانم به گونه«
ن كـار (يعنـى   گروه (شيعه) شدم، گرفتار نشـد. اگـر ايـ   

بـود و   ت مىشما به آن معتقد و متدينيد موق امامت) كه
شد، جاى ترديد داشت ولى اگر كـارى اسـت    منقطع مى

                                                 
َفسيرَى اللَّه عمَلكُم و رسولُه و الْمؤْمُنونَ (و : 105توبه /  أ 

عالمِ الْغَيبِ و الشَّهادةِ فَينَبُئكُم بِما كُْنتُم   سُترَدونَ) إِلى
  تَعمُلونَ
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پيوسته و تا امور الهى اسـتمرار دارد بـاقى اسـت، پـس     
  32»معنى اين ترديد (شما) چيست؟
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  توصيه به شيعيان

  يك
خـود و  شما را به پرهيزگارى خدا و پارسـايى در ديـن   «

كوشش براى خدا و راستى گفتار و پرداخـت امانـت بـه    
كسى كه امانتى به شما سـپرده، از نكوكـار و تبهكـار، و    

 وآلـه) عليـه اهللا(صـلي  همسايگى كه محمدطول سجده و خوش
هايشـان   كنم. در عشـيره  به اين روش آمده، سفارش مى

هايشــان حاضــر شــويد و از  نمــاز بخوانيــد و بــر جنــازه
و حقوقشان را بپردازيـد،   پرسى كنيداحوال ن بيمارانشا
باره هر يـك از شـما، در صـورتى كـه در ديـنش      زيرا در

پارسا و در گفتارش راستگو بود و امانت را پرداخت و بـا  
 !»اين يك شـيعه اسـت  «خويى كرد، بگويند: مردم نيك

شـوم. از خـدا بپرهيزيـد و (موجـب)      من از آن شاد مـى 
باشيد نه مايـه زشـتى (و بـد    آراستگى (و آبرومندى ما) 

نامى)، هر گونه دوستى را بـراى مـا جلـب كنيـد و هـر      
ور سازيد، زيرا هر خـوبى  زشت پندارى (مردم) را از ما د

م و هر بدى كـه در  ما گفته شود شايسته آني كه در حق
ى ما را در كتاب خـدا حقـ   ما گفته شود نه چنانيم. حق

ا را پـاك  د مـ است و با پيامبر خدا خويشاونديم و خداون
عى اين مقـام نيسـت مگـر    شمرده و هيچ كس ديگر مد

دروغگو. بسيار ياد خدا و ياد مرگ كنيد و بسـيار قـرآن   
بخوانيد و صلوات بـر پيـامبر فرسـتيد زيـرا صـلوات بـر       

چـه را بـه شـما سـفارش     پيامبر خدا ده حسنه باشد. آن
سـپارم و بـه شـما     كردم حفظ كنيد، شما را به خدا مـى 

  33»يم.گو درود مى
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  دو
  ل دويست و شصت به شيعيانش فرمود:  امام در سا

ما به شما دستور داديم كه انگشترى را به دست راست «
و اين در حالى بود كه ما در ميان شما بوديم  أ خود كنيد

دهـيم كـه انگشـترى را بـه      و اينك به شما دسـتور مـى  
دست چپ خود كنيد زيرا از شما پنهان خواهيم شد تـا  

اوند امر ما و شـما را آشـكار فرمايـد؛ و در    زمانى كه خد
اهـل   -ترين نشانه بـر دوسـتى مـا    كننده واقع اين داللت

گاه همه انگشتريهاى خـود  آن »از سوى شماست. -بيت
را از دست راست در آوردند و به دست چپ كردند. امام 

  به ايشان فرمود:  
    34 »اين را به شيعيان ما باز گوييد.«
  

  
    

                                                 
عمرو عاص در قضيه حكميت نيرنگ كرد و ابو موسى  وقتي أ 

ردن انگشترى از دست راست خويش على وآاشعرى با بيرون 
را از خالفت خلع كرد، گويا نهادن انگشترى به  )السالمعليه(

داشتن آن نشانه باقى شناختن خالفت در دست راست و نگه
و اوالدش بوده است و شايد مراد آن است  )السالمعليه(حق على 

كه انگشترى به دست راست كردن شاهد بر راستى حقّ در 
است كه امام ميان مردم حاضر و ناظر باشد اما چون صورتى 

غايب شود و حاضر نباشد انگشترى را از دست راست درآورند 
و به دست چپ كنند تا گمان نرود آن كه ادعايى كند و مقام 

  .امامت را غصب كند بر حق است
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  وي  والدين معن

السالم) در تفسير مبارك خود، امام حسن عسكري (عليه
و امام  )وآلهعليهاهللا(صليدر تأييد اين موضوع كه پيامبر اسالم 

والـدين دينـي هسـتند سـخن خداونـد و       السالم)(عليهعلي 
را در اين رابطه به تفصيل  السـالم) (عليهمحضرات معصومين 

  كنند:  بيان مي
رمايـد: بـه والـدين خـود     فخداوند جـل و عـال مـي    )1

  يد (و بِالوالدين احساناً).احسان نماي
فرمايد: برترين والدين مي وآله)عليهاهللا(صليپيامبر اسالم  )2

گزاري محمـد  ها براي سپاسشما و سزاوارترين آن
  است. السالم)(عليهماو علي 

 )وآلهعليهاهللا(صليفرمايد: از پيامبر مي السالم)(عليهامام علي  )3
طالـب  فرمـود: مـن و علـي بـن ابـي     شنيدم كه مي

ها بزرگتر از پدران اين امتيم و هرآينه حق ما بر آن
هـا اسـت! زيـرا مـا در صـورتي كـه       حق والدين آن

اطاعاتمان كنند از آتـش بـه سـوي منـزل آرامـش      
-دهيم و از راه عبوديت ملحقشان مـي نجاتشان مي

  سازيم به بهترين آزادگان.
فرمايد: پدران اين امت مي السالم)(عليهاحضرت فاطمه  )4

-هاي آنهستند، كه كجي السالم)(عليهمامحمد و علي 
ها را از كنند و اگر اطاعت شوند، آنها را راست مي

هـا همراهـي   دهند و اگر با آنم نجات ميعذاب داي
  سازند.م را برايشان مباح مييكنند نعمت دا
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-(عليهماو علي فرمايد: محمد مي السالم)(عليهامام حسن  )5

ـ  السـالم)  حـال  ه پدران اين امت هستند، پس خوشا ب
ها عارف باشد و در همه كسي كه نسبت به حق آن

هــا اطاعــت نمايــد، خداونــد او را از حــاالتش از آن
سـاكنين بهشــت قــرار خواهــد داد و بــا كرامــات و  

  سازد.ها را سعادتمند ميرضوانش آن
هر كـس حـق دو   فرمايد: مي السـالم) (عليهامام حسين  )6

ــر خــودش محمــد و علــي   را  الســالم)(عليهمــاپــدر برت
گونه كه حـق اطاعـت اسـت،    ها را آنبشناسد و آن

بفرمـا! جـاي   «شـود:  فرمان بپذيرد، به او گفته مـي 
  ».خواهي!بگير در هر بهشتي كه مي

فرمايد: اگر حق پدر و مادر مي السـالم) (عليهامام سجاد  )7
اطر احساني كه بـه  خه عظيم است بر فرزندانشان ب

-(عليهمـا اند، پس احسان محمـد و علـي   ها داشتهآن

به ايـن امـت از جاللـت و عظمـت بيشـتري       السالم)
ها بـه عنـوان والـدين بـودن     برخوردار است لذا آن

  سزاوارتر هستند.
خواهـد  فرمايد: هركس كه ميمي السالم)(عليهامام باقر  )8

بايـد  بداند داراي چه ارزشي است نزد خداوند، پس 
نزد  السالم)(عليهماببيند ارزش دو پدرش محمد و علي 

  او چگونه است.
فرمايـد: هـركس رعايـت    مـي  السـالم) (عليـه امام صادق  )9

 السـالم) (عليهمـا نمايد حق پدران برترش محمد و علـي  
زنـد اگـر حـق پـدر و مـادرش را      را، ضرر به او نمي

چنين اگـر ديگـر حقـوق از    ضايع نموده باشد و هم
خداوند را تباه نمـوده باشـد. زيـرا ايشـان،      بندگان
خاطر تالشي كه فرد نموده اسـت راضـي   ه آنان را ب

  خواهند نمود. 
فرمايد: ثواب نمـاز عظمـت   مي السـالم) (عليهامام كاظم  )10

كند طبق تعظيمي كه نمازگذار نسـبت بـه   پيدا مي
  دارد. السالم)(عليهماأبوين برترش محمد و علي 

فرمايد: آيا ناخوش داريد كـه  مي الم)السـ (عليهامام رضا  )11
از طرف پدر و مادرتان طـرد شـويد؟ گفتنـد: آري!    



 43/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

فرمود: پس بايد هر كدام از شما كوشش كنـد كـه   
طرد نشود از طرف پدر و مادري كه برتر از والـدين  

  باشند.خودش مي
زماني كه شخصـي نـزد ايشـان     السالم)(عليهامام جواد  )12

را دوسـت دارم   السالم)(عليهماگفت: من، محمد و علي 
حتي اگر قطعه قطعه شوم و يا ريز ريز گردم از آن 

شوم! فرمودند: اگر اين چنين است حتمـاً  جدا نمي
به تو خواهند داد از طـرف   السالم)(عليهمامحمد و علي 
ها از طرف خـودت  چه را كه تو به آنخودشان، آن

دو، روز فصل القضـاء (روز قيامـت كـه     اي! آنداده
شـود) بـراي تـو    به جدايي حق از باطـل مـي   حكم

-كنند كه اصال برابري نميدرخواست چيزي را مي
اي: بـراي  ها بذل نمـوده كند چيزي را كه تو به آن

  هر جزئي (از بذل تو) صد ميليون برابر. 
فرمايـد: هـركس والـدين    مـي  السـالم) (عليـه امام هادي  )13

تـر  نـزد او گرامـي   السـالم) (عليهمادينيش محمد و علي 
كسـي  نباشند از والدين نسبيش، پـس از خداونـد   

سهمي در حالل و حرام (خداوند) و كم و زياد (او) 
 ندارد.

فرمايـد: هـركس طاعـت    مي السالم)(عليهامام عسكري  )14
را، بـر   السـالم) (عليهمـا والدين دينـيش محمـد و علـي    

ــد   ــرجيح دهــد، خداون ــدين نســبيش ت طاعــت وال
-برگزيدي همـان  فرمايد: هرآينه من راعزوجل مي

گزيدم، و شـرف دادم تـو را در   گونه كه من تو را بر
سان كـه تـو خـودت را    محضر ابوين دينيت، همان

دو بـر   شرافت بخشيدي با ترجيح دادن محبـت آن 
 35.»محبت والدين خودت
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  شهادت امام

يعنـى هجـده سـال پـس از      278در ماه شـعبان سـال   
احمد بن عبيد اللَّه  السالم)هي(علامام حسن عسكرى شهادت 

بود بر امـور اوقـاف و   وقت بن خاقان كه نماينده سلطان 
سـخت دشـمن   بـود  مـردى   وهـا در شهرسـتان قـم     باغ

ـ      رفــتشـمار مـي  ه خانـدان نبـوت و ناصـبى شــديدى ب
جا سخن از كسانى شد در آنمجلسي ترتيب داده بود و 

مذهب ه راجع ب :طالب كه مقيم سامرا هستنداز اوالد ابو
ايـن   در ها نـزد خليفـه.  بى و بدى و قدر و مقام آنو خو
   :احمد بن عبيد اللَّه گفتبين 

من در سامرا از علويان كسى را نديده و پيدا نكردم كـه  
مانند حسن بن على بن محمد بن رضا باشـد در وقـار و   
ســنگينى و پاكــدامنى و بزرگــوارى و عظمــت در پــيش 

طورى كه آن ه هاشم بخويشاوندان و سلطان و تمام بنى
داشــتند بــر اشــخاص پيــر و    مقــدم مــي  جنــاب را
چنـين بـر تمـام    هاى برجسته و واالمقـام هـم   شخصيت

فرماندهان و وزرا و نويسندگان و ساير مردم. من خـودم  
ــراى   ــدرم كــه ب يــك روز حضــور داشــتم در مجلــس پ
رسيدگى به شكايات مردم نشسته بـود دربـان وارد شـد    

    :گفت
پدرم با صداى بلنـد   ».منتظر استالرضا بر در خانه ابن«

    :گفت
وارد گرديد گندمگون حضرت  »!اجازه بدهيد وارد شود«

و خوش اندام و چشمى درشت داشت و خوش صورت و 
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سنى كه داشت داراى جاللـت و هيبـت    زيبا بود با كمىِ
ـ   مخصوصى بود. او افتـاد از  ه همين كه پدرم چشـمش ب

سابقه  ،تاستقبالش شتافه جاى حركت كرد چند قدم ب
احدى از بنى هاشم ه نداشت كه چنين كارى را نسبت ب

نزديـك آن   ؛يا فرمانـدهان و يـا وزرا و وليعهـدان بكنـد    
جنـاب كــه رســيد او را در آغــوش گرفــت صــورت و دو  

روى ايشـان را  اش را بوسيد و دسـتش را گرفـت و    شانه
فرش نماز خود نشـاند و خـودش كنـارش نشسـت و بـا      

ـ    جاه تمام صورت توجه بـ  كنيـه  ه نـب او داشـت بـا او ب
(كه نشان احترام خاص بـود)  كرد خطاب مي(ابومحمد) 

 !»جانم قربانـت  !پدر و مادرم فدايت« :گفت و پيوسته مى
هـا خيلـى در شـگفت بـودم در     من از ديدن اين جريان

    :همين موقع دربان وارد شده گفت
نام احمد ه معتمد بود ب ،برادر خليفهموفق ( !موفق آمد«

هر وقـت   ).وكل و سمت فرماندهى لشكر را داشتبن مت
آمـد نگهبانـان و فرمانـدهان زيـر      موفق پيش پدرم مـى 

پدرم تا جلو درب در دو طرف  دستش در فاصله مجلسِ
ايستادند تا او وارد شود و خارج گردد پيوسته در اين مي

داشت تـا چشـمش    به حضرتحال پدرم كمال توجه را 
   :گاه گفتآن ،غالمان مخصوص موفق افتاده ب
بعد  !»ببر  داري حاال ديگر تشريفل فدايت شوم اگر مي«

    :غالمان خود نموده گفته رو ب
از پشـت صـف ايشـان را ببريـد تـا اميـر آن جنـاب را        «

ـ   همـان موفـق بـود.   از اميـر  منظورش  »نبيند ه پـدرم ب
احتــرام حضــرت از جــاى حركــت كــرد او را در آغــوش 

ه من ب تشريف بردگرفت و صورتش را بوسيد آن جناب 
    :غالمان و دربانان پدرم گفتم

ـ    «  »؟او احتـرام كـرد  ه اين كيست كه پـدرم ايـن قـدر ب
    :گفتند

نام حسن بن على كه مشـهور  ه مردى از علويان است ب«
باز تعجب من بيشتر شـد آن روز تـا    ».الرضا استابنه ب

شب پيوسته در انديشه و ناراحتى بـودم و فكـر در كـار    
پدرم عادت داشت پس از نماز عشاء  كردم.پدرم و او مي
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عرض خليفه برسـاند  ه كارهايي كه بايد به نشست و ب مى
وقتى مشغول كار خود شد من آمـدم   كرد.رسيدگى مي

    :من كرده گفته و در مقابلش نشستم رو ب
   :گفتم »؟احمد! كار دارى«
   :گفت »!سؤالى دارم توي از ياگر اجازه بفرما ،آرى پدر«
    :گفتم !»زه دارى هر چه مايلى بپرساجا ،بگو«
ـ     !پدر جان« او ه آن مرد كه امروز صـبح آنقـدر نسـبت ب

احترام و تواضع كردى و جان خويش و پدر و مـادرت را  
    :گفت» كردى كه بود؟پيوسته فدايش مي

سـاعتى  » اسـت ابـن الرضـا.    أ ها آن شخص امام رافضى«
    :گاه گفتآن ،سكوت كرد

بنـى عبـاس بـرود احـدى از      پسرم اگر خالفت از ميان«
ـ    ه بنى هاشم شايسته آن مقام جز اين شـخص نيسـت ب

ــد و    ــوارى و زه ــار و بزرگ ــت و رفت واســطه فضــل و عف
پارسايي و اخالق پسنديده و شايسـتگى كـه در اوسـت    

 ،بـا عظمـت   ،اگر پدرش را ديده بودى مردى بود بزرگوار
او گفت ه هايي كه پدرم راجع باز حرف» خواه و دانا.خير

بيشتر خشمگين شدم و در ناراحتى قـرار گـرفتم ديگـر    
جز وارسـى و جسـتجو از كـار آن جنـاب كـار ديگـرى       

ــرهن    ــا س ــم ي ــى هاش ــك از بن ــر ي ــتم از ه گان و نداش
و دانشمندان يا ساير مـردم   نويسندگان و قاضيان و فقها

كه پرسيدم ديدم در نظر همه محترم و كمال موقعيت و 
گذارند و همـه  احترام مياو ه ب  شخصيت را دارد و خيلى

ــي   ــد م ــتايش و تمجي ــاير   از او س ــر س ــد و او را ب كنن
دارند و همه اش از پير مردان و ديگران مقدم مي خانواده

ـ   عظمـت و  ه معتقدند كه او امام شيعيان است من نيـز ب
هم شخصيتى خيلى  جاللت او يقين كردم و در نظر من

دم از او باال پيدا كرد زيرا هر دوست و دشمنى را كه ديـ 
  كرد.  ستايش و تعريف مي

ـ     ه يكى از حاضرين مجلس كه اشـعرى مـذهب بـود رو ب
   :كرده گفتاحمد بن عبيد اهللا 

                                                 
  گفتندبه شيعيان راضي يعني از دين خارج شده مي أ 
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احمـد   »؟وضع برادرش جعفـر چگونـه اسـت    !يا ابا بكر«
    پاسخ داد:

بـرى يـا بـا او مقايسـه     جعفر كيست كه نـامش را مـي  «
ـ  ؟! كنى فسـق مشـغول   ه جعفر مردى است كه آشـكارا ب

تـرين مـردى   ارزش بـى  !يوسته مست و مخمـور است و پ
كاهـد  ام و پيوسته از شخصيت خـود مـي   است كه ديده

خـدا  ه ب ارزش و سبك. زبان و احمق است و بى مردى بى
قسم پس از درگذشت حسن بن على با ياران خود پيش 

كـردم چنـين    سلطان آمد من تعجب كردم خيـال نمـى  
ـ ! كارى بكند ن علـى  جريان چنين بود كه وقتى حسن ب

   :پدرم كهه بيمار شد خبر دادند ب
پدرم فورى پـيش خليفـه رفـت    !» الرضا بيمار استابن«

بعد برگشت پنج نفـر از غالمـان مخصـوص خليفـه كـه      
بـه   .همراه پدرم بودنده ها داشت بكمال اعتماد را به آن

   :ها دستور داد كهآن
دمى غافل نشـوند و پيوسـته متوجـه    ابومحمد از خانه «

گاه از پى چند پزشك فرستاد آن» ضع او باشند.حال و و
و دستور داد كه صبح و شام رفت و آمد كنند و پيوسته 

پـس از دو روز خبـر آوردنـد كـه      مراقب حال او باشـند. 
ـ    جانـب  ه خيلى ضعيف و ناتوان شده پـدرم صـبح زود ب

مور كرد كه از خانـه ايشـان   أخانه او رفت و پزشكان را م
 آمد پيش پدرم ،القضاة فرستادخارج نشوند از پى قاضى 

    :او گفته ب و
اعتماد را در دين و امانـت و    ده نفر از كسانى كه كمال«

ها در خانـه  ها دارى حاضر كن و با آنپرهيزگارى به آن
جا بودند حسن بن على شب و روز باشيد. پيوسته در آن

گذشـته   260كه چند روز از ماه ربيع االول سـال  تا اين
سامرا يك پارچه عزادار شدند همه ناله  .رفت بود از دنيا

    :گفتندو فغان داشتند و مي
سلطان مـأمورين را فرسـتاد   !» (ابن الرضا) از دنيا رفت«

ها  تا خانه او را تفتيش و بازرسى كنند و درب تمام اطاق
را مهر و موم كنند و دستور داد كه از فرزندش جسـتجو  

دارى زنـان بودنـد   حمل و باره نمايند چند زن كه وارد ب
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هـا مأموريـت دادنـد كـه بازرسـى كننـد       آنه آوردند و ب
 .كداميك از زنان و كنيزان آن جناب باردار استببينند 

جعفر بن على پيش معتمد خليفه عباسى رفت و جريان 
تولد پسر برادر خود حضرت حجت را گزارش داد معتمد 

ـ  آن ؛غالمان خود را فرستاد نـام صـيقل را   ه ها كنيـزى ب
گرفته از او جستجوى بچـه را كـرد او منكـر شـد ولـى      

    :مدعى گرديد كه
تا بدين وسيله در جسـتجوى بچـه    !»من حامله هستم«

الشوارب قاضى دادنـد  ابن ابىه نباشند صيقل را تحويل ب
ولى ناگهان عبد اللَّه بن يحيى بن خاقان از دنيا رفـت و  

آن ه صاحب الزنج نيز در بصره قيام كرد ديگر توجهى بـ 
. بعـد از تحويـل   ها خارج شـد كنيز نداشتند از دست آن

شروع به مقدمات دفن آن جنـاب كردنـد   كنيز به قاضي 
بازارها تعطيل شد پـدرم بـا بنـى هاشـم و سـپهداران و      

اش حضـور   نويسندگان و تمام مـردم در تشـييع جنـازه   
بعـد از   .كه قيامت بر پـا شـده  داشتند در سامرا مثل اين

ده شد خليفه فرستاد از پى ابى عيسـى  آماجنازه كه اين
پسر متوكل و دستور داد بر او نماز بخواند جنـازه را كـه   
گذاشتند ابو عيسى پيش رفت و صورتش را بـاز نمـوده   
ــپهداران و   ــيان و س ــان و عباس ــم و علوي ــى هاش ــه بن  ب
نويسندگان و قاضيان و فقهاء و مردمان كه جـزء عـدول   

    :بودند نشان داده گفت
اجـل  ه ن على بن محمد بن رضا است كه باين حسن ب«

اش از دنيا رفته كه شـاهد فـوت ايشـان از     خود در خانه
غالمان مخصوص خليفه فالن كس و فـالن كـس... و از   
پزشكان فالنى و از قاضيان فالن كس و فالن كس بـوده  

در اين موقع روى صـورتش را پوشـانيد از جـاى     »است.
كبير گفت دسـتور  نماز پرداخت و پنج ته حركت كرده ب

اش را بردارند از داخل حيـاط برداشـتند و در    داد جنازه
پـس   همان محلى كه پدرش دفن شده بود دفن كردند.

از دفن او و متفرق شدن مردم سلطان و يـارانش خيلـى   
در جستجوى فرزندش بسـيار جسـتجو و    ،ناراحت بودند

هـا و در مـورد تقسـيم     تفتيش كردند از منـازل و خانـه  
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هايي كه نگهبان صقيل بودنـد  توقف نمودند آنميراثش 
كه مدعى باردارى بـود دو سـال صـبر كردنـد تـا يقـين       

 نمودند حامله نيست.
در اين موقع ميـراث او را بـين مـادر و بـرادرش جعفـر      
تقسيم كردند مادرش ادعاى وصيت كرد در نـزد قاضـى   
نيز ثابت شد ولى سلطان پيوسته در جستجوى اثـرى از  

جعفـر پـيش    ،پس از تقسيم شدن ميـراث  فرزندش بود.
    :پدرم آمده گفت

تـو بيسـت   ه هر سال ب !من بدهه مقام پدر و برادرم را ب«
پـدرم او را رانـده و دشـنامش     !»دهمهزار دينار طال مي

    :داد گفت
سلطان با تمـام قـدرت شمشـيرش را آختـه و      !احمق«

كـرد بـا كسـانى كـه     شالقش را كشيده بود مبـارزه مـي  
د پدر و برادرت امام هستند تا دسـت از ايـن   مدعى بودن

ها را از اعتقاد بردارند ولى مقدورش نشده و نتوانست آن
اگر تو در نظـر شـيعيان پـدر و     اين اعتقاد منصرف كند.

برادرت امام هستى ديگر احتياج ندارى كـه سـلطان يـا    
تو اين منصـب را بدهـد چنانچـه داراى ايـن     ه ديگرى ب

!» ردن خليفه امام نخـواهى شـد  مقام نيستى با تعيين ك
پدرم او را سبك شمرد و بسيار خوار نمود و دسـتور داد  
ديگر راهش ندهند تا وقتى زنده بود اجازه نداد پـيش او  

طـور  وضـع همـان   بيايد ما ديگر از سامرا خارج شديم و
بود و خليفه هنوز در جستجوى فرزند حسـن بـن علـى    

  36.است تا امروز
***  

حسن بن علـي  من خدمتكار  كند:مي تعريفأبو األديان 
بن محمد بن علي بن موسي بن جعفـر بـن محمـد بـن     

و بـودم   السـالم) مهي(علطالب يعلي بن حسين بن علي بن اب
بردم روزى در همان بيمـارى   شهرها مىه هايش را ب نامه

فوتش شـد خـدمتش رسـيدم چنـد نامـه      ه كه منتهى ب
    :نوشت و فرمود

بـرى مسـافرتت پـانزده روز    ن مـي مدائه ها را ب نامه  اين«
كشد روز پـانزدهم وارد سـامرا خـواهى شـد از     طول مي
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خانه من صداى ناله و گريـه خـواهى شـنيد و مـرا روى     
  :  مگفت» اند. مغتسل براى غسل دادن گذاشته

آقا پس در صورتى كه چنـين اتفـاقى بيافتـد امـام مـا      «
  فرمود:  » كيست؟

واهـد او جانشـين   هاى مرا از تو بخ كسى كه جواب نامه«
    :عرض كردم» من است.

  فرمود:  !» باز هم توضيح بفرما«
هر كس بر من نماز بخوانـد امـام پـس از مـن خواهـد      «

    :باز تقاضا نمودم» بود.
  فرمود:  » بده!بيشتر نشانه «
»ها (كيسه چرمـى جايگـاه    ميانهر كس خبر دهد در ه

ديگـر جـالل و   » پول) چقدر است او جانشين من است.
كــه بپرســم در هميــان امــام مــانع شــد از ايــن عظمــت

طرف مدائن رهسپار شدم ه ها را برداشته ب چيست؟ نامه
ها را گرفتم و روز پانزدهم وارد سـامرا شـدم   و جواب آن

طورى كه امام فرموده بود صداى شـيون و نالـه از   همان
خانه آن آقا شنيدم ديدم جعفر بن على بـرادرش بـر در   

واسـطه فـوت   ه د او را گرفتـه بـ  خانه است و شيعيان گر
 گويند. مقام امامت تهنيت مىه برادرش تسليت و ب

من در دل با خود گفتم اگر امام اين شـخص باشـد كـه    
شـناختم كـه    امامت از ميان رفته زيرا من كامال او را مى

نواخـت  كرد و طنبور مي شراب خوار بود و قمار بازى مى
ى از مـن  من نيز جلـو رفتـه و تهنيـت گفـتم امـا چيـز      

به خارج شده  ، خادم حضرتدر اين موقع عقيد نپرسيد.
   :گفتجعفر 

جعفـر   !»آقا برادرت كفن شده براى نماز تشـريف بيـاو  «
داخل شد شيعيان اطـراف او را گرفتنـد از همـه جلـوتر     

سـلمه  ه سمان و حسن بن على قتيل معتصم معروف بـ 
وارد حياط كه شـديم ديـديم حسـن بـن علـى در       بود.

جعفر جلو رفت تا بـر بـرادر   .  اشته شده با كفنتابوت گذ
گفـتن تكبيـر   ه خود نماز بخواند همين كه شروع كرد ب

د و هاى مجعاى گندم گون داشت و مو ى كه چهرهكودك
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 عبـاي بين دندانهاى مبـاركش گشـاده بـود خـارج شـد      
    :جعفر را با دست گرفت و فرمود

فـر  جع »من بايد بر پدرم نمـاز بخـوانم.   !عقب برو عمو«
اى كه آشـكارا بـود از نـاراحتى     عقب رفت با رنگ چهره

گـاه كنـار   تغيير كرده كودك پيش رفت و نماز خواند آن
ـ   قبر پدرش دفن شد. جانـب مـن   ه در اين موقـع روى ب

    :نموده فرمود
بايشان  !»همراه دارىه هايي كه ب فالنى بده جواب نامه«

    :تقديم كردم با خود گفتم
جانـب  ه بعد ب ».است نشانه هميان! مانده اين دو نشانه«

ه اء رو بـ حـاجز وّشـ   ،كشـيد آه مـي  ،جعفر بن على رفتم
    :جعفر نموده گفت

 ».آقا اين كودك كه بود؟ تـا اقامـه حجـت بـر او شـود     «
    :گفت

  »  شناسم.خدا تا كنون او را نديده و نميه ب«
نشسته بوديم كه چند نفـر از قـم   بعد از دفن حضرت ما 

، وقتـي دانسـتند   عسكرى پرسـيدند آمدند از امام حسن 
  حضرت وفات يافته است پرسيدند:

جعفـر بـن علـى    ه مردم اشاره ب »جانشين آقا كيست؟«
مسافرين قم سالم و تعزيـت و تهنيـت گفتنـد و     .كردند

    :اضافه نمودند كه
هـا   نامه !ايم شما بفرما ما چند نامه و مقدارى پول آورده«

» ؟ر اسـت چه اشخاصـى اسـت و پولهـا چقـد    ه متعلق ب
هاى خود را تكانى داده  لباس ،جعفر از جاى حركت كرد

   :از روى تعجب گفت
در ايـن  » ايشـان بـدهم.  ه خواهند تا خبر از غيب بـ مي«

   :موقع خادمى از خانه خارج شد گفت
ايد و هميـانى   شما نامه فالن كس و فالن كس را آورده«
همراه شما است كه در آن هزار دينار است ده دينـار  ه ب

ه ها را ب ها و نامهپول ».آن اثر نقش روى سكه رفته است
    :او دادند گفتند

» را فرستاده و اين خبر را داده امام اسـت. و كسى كه ت«
ـ        او ه جعفر بـن علـى پـيش معتمـد رفـت و جريـان را ب
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ل كنيـز  قيمعتمد مأموران خود را فرستاد ص گزارش داد
نـد او  امام را گرفتند و از او محل كودك را جستجو كرد

گيـرى از كـودك    انكار نمود و ادعاى حمل كـرد تـا پـى   
ـ      قاضى ابن ابـى ه نكنند او را ب ه شـوارب سـپردند ولـى ب

قـان و  واسطه فوت ناگهانى عبيد اللَّه بـن يحيـى بـن خا   
فراموش كردند او نيز از  را او قيام صاحب الزنج در بصره

ه رب العـالمين ال شـريك       پى كار خود رفـت الحمـد للـَّ
  37له.
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  حضرت نرجس

 286در سـال  كنـد:  تعريف ميمحمد بن يحيى شيبانى 
را زيارت  السالم)هي(علوارد كربال شدم و حضرت امام حسين 

ـ   قصـد زيـارت مقـابر قـريش واقـع در      ه كردم، سـپس ب
  كاظمين به بغداد مراجعت نمودم.

ـ  ه آن روز بسيار گرم و آسمان صاف و نورانى بود. چون ب
تم رسيدم و بـوى تربـت معطـر آن    مدفن مطهر امام هف

اختيار اشك بـر آن تربـت    حضرت را استشمام نمودم بى
خود شدم كه چشـم  پاك فرو ريختم و چنان از خود بي

 ديد.اشكبارم جايى را نمي
كـه انـدكى آرام گـرفتم و اشـك چشـمم فـرو       بعد از آن

نشست و ديدگان گشودم، پير مردى را در مقابـل خـود   
يده و كف دسـت و پيشـانى پينـه    ديدم كه با قامتى خم

-ديگرى كه با وى نزديك مرقد منور بـود، مـي  ه بسته ب
  گفت:  

ـ    برادرزاده! عمويت از بركت« علـوم  ه آن دو آقا مفتخـر ب
اى گشته كـه جـز سـلمان فارسـى      شريفه و اسرار نهفته

ه آن نرسيده است. اكنون روزهاى زنـدگانيم بـ  ه كسى ب
كردن است. ولـى   سر آمده و ستاره عمرم در حال غروب
يابم كه شايسـته   افسوس كه در اين واليت كسى را نمى

ـ  مـن بـا خـود     »او بسـپارم! ه باشد اين علوم و اسرار را ب
  گفتم:  

برم و همه جا سـواره و پيـاده   پيوسته رنج و مشقت مي«
در جستجوى علوم و اسرار اهل بيت عصـمت هسـتم، و   
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ز شـنوم كـه حـاكى ا   اكنون از اين پير مرد سـخنى مـي  
  ازين رو گفتم: » علمى بزرگ و امرى عظيم است.

    :گفت »اى پير مرد آن دو آقا كه گفتى كيانند؟«
آنــان دو كوكــب تاباننــد كــه در زمــين ســامره پنهــان «

  گفتم:   »گشتند.
خـورم  دوستى و شرافت مدفن آن دو آقا سوگند ميه ب«

هـا هسـتم و بـا ايمـان     كه من جوياى علوم و اسـرار آن 
» دهـم. حفظ آثار و اخبـار آنـان جـان مـي    راسخ در راه 

  گفت:  
هـا ضـبط   چه از ناقالن آثـار آن ى آنيگواگر راست مي«

هاى مرا جسـتجو  چون كتاب »بده!  من نشانه اى ب كرده
  نمود و روايات آن را ديد گفت: 

شـر بـن سـليمان از    راست گفتى. اكنون بدان كه من ِب«
ادمـان امـام   اوالد ابو ايوب انصارى، يكى از دوسـتان و خ 

باشـم و در سـامره   على النقى و امام حسن عسكرى مـي 
  گفتم:  »همسايه آن دو بزرگوار بودم.

اى بـاز   ها كه ديدهاى از آثار آن ت بگذار و پارهبر من من«
  گفت:  »گو كن!

جسـتم و از  من از خريد و فـروش كنيـزان احتـراز مـي    
 نمودم. امـام علـى النقـى   اب ميدار آن اجتن موارد شبهه

كه كامال آشنا شـدم و  من آموخت تا آنه ل آن را بيمسا
 ، درهـا را شـناختم، شـبى در سـامره    حالل و حـرام آن 

اى در زد. با عجله در  منزل خود نشسته بودم كه كوبنده
را گشودم ديدم كافور خادم امام علـى النقـى اسـت كـه     

فـي الوقـت لبـاس     من فرستاده اسـت.  ه دنبالحضرت ب
حضرت شتافتم ديدم بـا فرزنـدش   خدمت ه پوشيدم و ب

امام حسن عسكرى و خواهرش حكيمـه خـاتون كـه در    
فرمايـد وقتـى كـه در    مي  پس پرده قرار داشت، صحبت

  حضورش نشستم فرمود: 
ه اى بشر تو از اوالد انصار هستى دوستى شما نسبت بـ «

طورى كه ه ما اهل بيت پيوسته ميان شما برقرار است، ب
رث خواهنـد بـرد و شـما مـورد     اه فرزندان شما آن را بـ 

را فضيلتى دهم كـه در  و خواهم تمي باشيد.وثوق ما مي
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-مقام دوستى با ما و اين رازى كه بـا تـو در ميـان مـي    
سـپس نامـه    »گذارم بـر سـاير شـيعيان پيشـى گيـرى.     

خط و زبان رومى مرقوم فرمود و سـر آن را  ه اى ب پاكيزه
دويسـت و   هر نمود و كيسه زردى كهمبارك م انگشتربا 

  در آن بود بيرون آورد و فرمود:   سكه طالبيست 
روى و صبح فالن روز در سـر  بغداد ميه اين را گرفته ب«

چـون كشـتى حامـل اسـيران      يابى.پل فرات حضور مي
ــى  ــدى، م ــك شــد، و اســيران را دي ــى بيشــتر  نزدي بين

از  كمــيمشــتريان، فرســتادگان اشــراف بنــى عبــاس و 
ـ باشند. در جوانان عرب مي ه اين موقع مواظب شخصى ب

نام (عمـ     ر بن زيد ه ) برده فـروش بـاش كـه كنيـزى را ب
اوصافى مخصوص كه از جمله دو لباس حرير پوشـيده و  
-خود را از معرض فروش و دسترس مشتريان حفظ مي

در اين وقت صداى ناله  دارد.مشتريان عرضه ميه كند، ب
كـه بـر   شنوى مي نازكيزبان رومى از پس پرده ه او را ب

ـ اسارت و هتك احترام خود مي ه نالد، يكى از مشتريان ب
عر بن زيد خواهد گفتم:   
وى جلب نمـوده، او را بـه   ه عّفت اين كنيز رغبت مرا ب"

  كنيـزك بـه زبـان عربـى      "من بفـروش! ه سيصد دينار ب
  گويد:  مي
اگر تو حضرت سليمان و داراى حشمت او باشـى مـن   "
 "ل خـود را تلـف مكـن!   تو رغبـت نـدارم بيهـوده مـا    ه ب

  گويد:  فروشنده مي
كنيزك  "پس چاره چيست؟ من ناگزيرم تو را بفروشم."

  گويد:  مي
كنى؟ بگذار خريدارى پيدا شود كه قلب چرا شتاب مي"

   "او و وفا و امانت وى آرام گيرد.ه من ب
در اين هنگام نزد فروشنده برو و بگـو مـن حامـل نامـه     

خـط و زبـان رومـى    ه بلطيفى هستم كه يكى از اشراف 
نوشته و كرم و وفا و شرافت و امانت خود را در آن شرح 

ـ    كنيــزك نشـان بـده تـا در بــاره    ه داده اسـت. نامـه را ب
وى مايل گرديد و تـو نيـز   ه اگر ب نويسنده آن بيانديشد.

 »خرم.وكالت او كنيزك را ميه راضى شدى من ب
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قـى  چه امـام علـى الن  آن دهد:ادامه ميشر بن سليمان ِب
نامه حضـرت  ه چون نگاه كنيزك ب فرمود امتثال نمودم.

مر بـن زيـد كـرد و    عه افتاد سخت بگريست، سپس رو ب
  گفت:  

و سوگند ياد نمود كه  !»صاحب اين نامه بفروشه مرا ب«
صاحب وى امتناع كند خود را هالك ه اگر از فروش او ب

خواهد كرد، من در تعيين قيمت او با فروشنده گفتگوى 
مـن داده بـود   ه همان مبلغ كه امـام بـ  ه كردم تا ب بسيار

ـ    من راضى شد. وى تسـليم نمـودم و بـا    ه هـم پـول را ب
محلى كـه در بغـداد   ه كنيزك كه خندان و شادان بود ب

قـرارى زيـاد   اجاره كرده بودم آمديم. در آن حال بـا بـي  
بوســيد و روى نامــه امــام را از جيــب بيــرون آورده مــي

  نهـاد و بـر بـدن و صـورت     ديدگان و مژگـان خـود مـي   
  من گفتم:   كشيد.مي
  بوســى كــه نويســنده آن را   اى را مــي عجبــا! نامــه «

   :كنيز پاسخ داد »شناسى!نمي
اى درمانده كم معرفت! گوش فرا ده و دل سـوى مـن   «

 شـوعا پسـر قيصـر روم هسـتم،     بدار. من مليكه دختـر ي
مادرم از فرزندان حـواريين اسـت و بـه شـمعون وصـى      

، بگـذار داسـتان عجيـب    منسوب هسـتم سى عي  حضرت
    :خود را برايت نقل كنم

خواست مرا كـه سـيزده سـال بيشـتر     جد من قيصر مي
سيصـد نفـر از    درآورد.پسر برادرش ه همسري نداشتم ب

عيسـى بـن    اصحاباز دودمان  عابدها و علماي مسيحي
مريم و هفتصد نفر از اعيان و اشراف و چهار هزار نفـر از  

ندهان و سـران لشـكر و بزرگـان مملكـت را     امراء و فرما
انـواع جـواهرات را   ه گاه تختى آراسـته بـ  جمع نمود. آن

روى چهل پايه نصب كرد. چون پسر برادرش را روى آن 
ها پيش روى او ها را بيرون آورد و اسقفنشانيد و صليب

هـا را گشـودند، ناگهـان    قرار گرفتند و سـفرهاى انجيـل  
هـاى   ين فـرو ريخـت و پايـه   ها از بلندى بروى زمصليب

پسر عمويم بـا حالـت بيهوشـى از     تخت در هم شكست.
باالى تخـت بـر روى زمـين در افتـاده و رنـگ صـورت       
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ــزرگ هــا دگرگــون گشــت و ســخت لرزيدنــد. اســقف    ب
  جدم كرد و گفت: ه رو ب ،ها چون اين بديداسقف

پادشاها! ما را از مشاهده اين اوضاع منحوس كه نشـانه  «
» !سيح و مذهب پادشاهى است، معاف بـدار زوال دين م

هـا  اسقفه فال بد گرفت، مع هذا به جدم نيز اوضاع را ب
ها را هاى تخت را استوار كنند و صليب دستور داد تا پايه

  دوباره برافرازند و گفت:  
بدبخت برادرم را بياوريد تا هـر طـور هسـت ايـن      پسرِ«

 وصـلت  باشد كه با اين درآورم.وى ه همسري دختر را ب
چـون دسـتور او را    »نحوست آن برطرف گردد. مبارك،

چه بـار نخسـت روى داده بـود تجديـد     عملى كردند، آن
ـ       ه شد. مردم پراكنده گشـتند و جـدم بـا حالـت انـدوه ب

شـب هنگـام در خـواب     ها بيافتـاد.  حرمسرا رفت و پرده
كه حضرت عيسـى و شـمعون وصـى او و    ديدم مثل اين

انـد   ر جدم قيصر اجتماع كردهگروهى از حواريين در قص
درخشيد قـرار   منبرى كه نور از آن مى ،و در جاى تخت

مبر اپيـ  ،وآلـه)  عليـه اهللا(صـلي  چيزى نگذشت كه محمـد  دارد.
خاتم و داماد و جانشين او و جمعى از فرزنـدان وى وارد  

ـ    اسـتقبال شـتافت و بـا    ه قصر شدند، حضـرت عيسـى ب
  فرمودند:  بعد ايشان كرد و معانقه  وآله)عليهاهللا(صلي محمد

ـ   « ه! مـن ب  خواسـتگارى دختـر وصـى شـما    ه يا روح اللـَّ
ه و در اين هنگام اشاره ب ».ام شمعون، براى فرزندم آمده

ـ      ه امام حسن عسكرى نمـود. حضـرت عيسـى نگـاهى ب
  شمعون كرده و گفت: 

با ميمنـت   سوى تو روى آورده با اين وصلته شرافت ب«
  او هم گفت:   !»موافقت كن

اى انشاء  پس محمد باالى منبر رفت و خطبه !»موافقم«
ـ   ، و حضـرت  درآوردفرزنـدش  ه همسـري  فرمود و مـرا ب

را (يعنـي اصـحابش)   عيسى و فرزندان خود و حواريـون  
خـواب   ،گواه گرفت. چون از خواب برخاستم از بيم جان

خود را براى پدر و جـدم نقـل نكـردم، و همـواره آن را     
 داشتم.پوشيده مي
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ز آن شب چنان قلبم از محبت امام حسن عسكرى بعد ا
زد كه از خوردن و آشاميدن بازماندم و كم كـم  موج مي

 الغر و رنجور گشتم و سخت بيمار شدم.
 مـن  مـداواى درباره م تمام پزشكان را احضار نمود و جد

  ، و چون مأيوس گرديد گفت: ها تحقيق نموداز آن
نجــام آن نــور ديــده! هــر خواهشــى دارى بگــو تــا در ا«

 گفتم: »بكوشم؟
  ى و يپدر جان! اگـر در بـروى اسـيران مسـلمين بگشـا     «
آزاد گردانى اميد است كـه    ها را از قيد و بند و زندانآن

پـدرم تقاضـاى مـرا     »عيسى و مادرش مـرا شـفا دهنـد.   
ظاهر اظهار بهبودى كردم و كمـى  ه پذيرفت و من نيز ب

و سعى در غذا خوردم. پدرم از اين واقعه خشنود گرديد 
 رعايت حال اسيران مسلمين و احترام آنان نمود.

چهارده شب بعد از اين ماجرا بـاز در خـواب ديـدم كـه     
عيادت مـن  ه حضرت فاطمه با مريم و حوريان بهشتى ب

 من نمود و فرمود:ه اند. حضرت مريم روى ب آمده
مـن   »اين بانوى بانوان جهان و مادر شـوهر تـو اسـت.   «

فتم و گريه نمودم و از نيامدن امـام  دامن مبارك او را گر
  ديدنم، شكايت كردم. فرمود:  ه حسن عسكرى ب

ـ  ه او ب« خـدا و  ه عيادت تو نخواهد آمد زيرا تو مشـرك ب
پيرو مذهب نصارى هستى. اين خواهر مـن مـريم اسـت    

خواهى خـدا  اگر مي برد.خداوند پناه ميه كه از دين تو ب
ل دارى فرزندم و عيسى و مريم از تو خشنود باشند و مي

كه محمـد پـدر   يگانگى خداوند و اينه ديدنت بيايد، به ب
چون اين كلمـات   !»بده  من خاتم پيامبران است گواهى

را ادا نمودم، فاطمه مرا در آغوش گرفـت و بـدين گونـه    
  حالم بهبود يافت. سپس فرمود:  

اكنون منتظر فرزندم حسن عسكرى باش كه او را نـزد  «
چـون از خـواب برخاسـتم، شـوق      »تو خـواهم فرسـتاد.  

 زيادى براى مالقات حضرت در خود حـس كـردم. شـبِ   
امام را در خواب ديـدم و در حـالى كـه از گذشـته      ،بعد

 نمودم گفتم:شكوه مي
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اى محبوب من! من كه خود را در راه محبت تـو تلـف   «
  فرمود:  »كردم!

نيامدن من علتى سـواى مـذهب سـابق تـو نداشـت و      «
آيـم تـا    ديدنت مـى ه اى هر شب ب ردهاكنون كه اسالم آو

از آن شب تـا   »وصال گردد.ه موقعى كه فراق ما مبدل ب
 خواب نبينم.ه كنون شبى نيست كه وجود نازنينش را ب

   :پرسيدم در ادامه ميگويد:شر بن سليمان ِب
   :گفت »اسيران افتادى؟ ه ميانچطور شد كه ب«

ها در عالم خـواب امـام حسـن عسـكرى     در يكى از شب
  فرمود:  

ـ   «   جنـگ مسـلمانان   ه فالن روز جدت قيصـر لشـكرى ب
  طور ناشناس در لبـاس خـدمتكاران  ه فرستد تو هم بمي

 !»ها ملحق شوآنه اى از كنيزان از فالن راه ب همراه عده
قراوالن اسـالم مطلـع شـدند و مـا را اسـير      سپس پيش

گرفتند و كار من بدين گونه كه ديدى انجـام پـذيرفت.   
 ام نـوه پادشـاه روم هسـتم.    كسى نگفتهه ب ولى تا كنون

م جنگ سـهم او  يحتى پير مردى كه من در تقسيم غنا
شده بودم نامم را پرسـيد، ولـى مـن اظهـارى نكـردم و      

  گفتم:  
  گفت:   »نرجس!«
  : كندبشر سؤال مي» نام كنيزان؟«
 »عجب است كه تو رومى هستى و زبانت عربى اسـت؟! «

    :گفت
داشت. او زنـى را كـه    ياديتالش زجدم در تربيت من «

دانست معين كرده بود كه صبح و شـام  چندين زبان مي
ـ   ـ   ه نزد من آمده زبان عربـى ب همـين  ه مـن بيـاموزد و ب

  » خوبى آموختم.ه جهت عربى را ب
 .خـدمت امـام علـى النقـى آوردم     اءسـامر ه او را ب وقتي

  حضرت از وى پرسيد: 
بر را و شرف خاندان پيـام  مسيحيانعزت اسالم و ذلت «

  گفت: » چگونه ديدى؟
باشيد چه عرض در باره چيزى كه شما از من داناتر مي«

  فرمود:  » كنم؟
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تـو  ه خواهم ده هزار دينار يا مژده مسرت انگيزى بـ مي«
  عرض كرد:   »كنى؟بدهم، كدام يك را انتخاب مي

  فرمود:   »!بدهمن ه مژده فرزندى ب«
عـالم را   دهم كه شرق و غربفرزندى ميه تو را مژده ب«

گونـه  آنمالك شود، و جهان را از عدل و داد پر گرداند، 
  كرد:   عرض» كه پر از ظلم و جور شده باشد.

  فرمود:  »اين فرزند از چه شوهرى خواهد بود؟«
از آن كس كه پيامبر اسالم در فالن شب و فالن ماه و «

ود. در آن فالن سال رومى تو را براى او خواستگارى نمـ 
ـ   ريم و وصىشب عيسى بن م ه همسـري چـه   او تـو را ب
  گفت:   »؟كسي درآوردند

   :فرمود »فرزند دلبند شما!ه ب«
  كرد:   عرض »شناسى؟او را مي«
زهـرا اسـالم    يدسـت حضـرت فاطمـه   ه از شبى كه ب«

در » ديدن من نيامده باشـد. ه آوردم شبى نيست كه او ب
  خادم فرمود: » كافورِ«اين وقت امام نهم به 

 وقتـي حكيمـه   »را بگو نزد من بيايـد.  خواهرم حكيمه«
  آمد فرمود:  

حكيمـه   »خواهر! اين زن همان است كه گفتـه بـودم.  «
  خاتون آن بانو را مدتى در آغـوش گرفـت و از ديـدارش   

  گاه امام على النقى فرمود:  ادمان گرديد. آنش
دينــى و  واجبــاتخانــه خــود ببــر و ه ! او را بــخــواهر«

وز كـه او همسـر فرزنـدم    او بيـام ه را ب كارهاي مستحبي
  » حسن و مادر قائم آل محمد است.
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  چهل حكمت

  علم امام -1
ه ِبكُـلِّ     رِ خَْلقـنْ سائم َتهجنَ حيتَعالي ب و كإنَّ اهللاَ َتبار

ــةَ ا   ــات، ومعرَِف ــه اللُّغ ــيء، و يعطي ــابِ واألألَش ــالِ ْنس ج
 لَم كال ذلَلوو ،ثواداْلحةِ   و جـنَ اْلحي كُـنْ بـوحِ   ي جـحاْلمو

 38 َفرْقٌ.
در همـه  خـود را   يهمانا خداوند متعال، حجت و خليفه

چيز از ساير مخلوقات امتياز داده و برتري بخشيد و بـه  
 نسـابِ شناخت او را عطا كرد ت و اصطالحات اتمام لغاو 

ت و نـا و موجودات و نيز جريا اههمه و نهايت عمر انسان
و پيوندد را در اختيار او گذاشت ي كه به وقوع ميحوادث
ت    وجود نمـي و برتري اين امتياز اگر  داشـت، بـين حجـ

 خدا و بين ديگران فرقي نبود.
  عالمت ايمان -2
دي    الةُ اإلحـص مينِ، وبِاْلي التََّختُّم :سةُ االْيمانِ َخمالمع

 مِ اهللاِ الـرَّحرُ ِبِبسهاْلجسينَ، وَخم فيـرُ   وتَع منِ الـرَّحيم، و
 39 اْلجبين، و زِيارةُ االْربعينَ.

عالمت و نشانه ايمان پنج چيز است: انگشتر بـه دسـت   
ات راست داشتن، خواندن پنجاه و يك ركعت نماز (واجب

 را بلند »بسم اهللا الرّحمن الرّحيم«)، هانوافل آنو يوميه 
هـادن،  ، پيشاني را در حال سـجده روي خـاك ن  خواندن

 .را به جا آوردن السالم)(عليهاربعين امام حسين  ارتزي
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  تفكر -3
َليست الْعبادةُ َكْثرَةُ الصيامِ والصالةِ، و إنَّما الْعبادةُ َكثْـرَةُ   

 40 التََّفكُّرِ في أمرِ اهللاِ.
عبادت در زيـاد انجـام دادن نمـاز و روزه نيسـت، بلكـه      

 .استخداوند  كاريشه در تفّكر و اندهمان  عبادت،
  ايمان و خدمت -4
    ــع ــاهللاِ، وَنْف ــيء: االْيمــانُ ِب ــا َش ــيس َفوَقهم ــَلتانِ َل َخص

 41االْْخوانِ.
 ياالتر از آن دو چيـز بـ كـه  هستند دو خصلت و حالتي 

 .برادران ديني: ايمان به خداوند، نفع رساندن به نيست
  نيك گويي -5
 ناً، مسلنّاسِ حنُـونَ    ُقوُلوا لؤْما اْلم أمـ ،مُفهخـالم و مُنهؤْم

داراةِ    بِاْلمـ مهكَلِّمُفونَ فَـيخالا اْلمأم و ،ههجو مطُ َلهسبَفي
 42 الجتذاِبهِم إلَي االِْيمانِ.

گفتـار باشـيد چـه مـؤمن     ي مردم خـوش نسبت به همه
اهب) باشند و چه مخالف با مؤمنين (از ساير اديان و مذ

دوسـتان   گفتـاري در برخـورد بـا   ايـن خـوش  ، اما باشند
هـا  بـا آن بـا چهـره اي شـاداب    اين اسـت كـه   مؤمن به 

 اين است كه بـا برخورد نمايد، اما نسبت به مخالفين به 
ها را به سـوي ايمـان   ماليمت سخن بگويد تا آنمدارا و 

 .جذب كند
  نشيني با خوبانهم -6
 َخيرٌ منَ المقامِ مع منْ ال تَأْمنُ َشرَّه.اللِّحاقُ ِبمنْ َترْجو  

43 
ملحق شدن و رفـتن بـه سـوي كسـي كـه اميـد خيـر        

كه نزد كسي كه از رود، بهتر است از اينرسيدن از او مي
 .شرش در امان نيستي، بماني

  موجب تباهي -7
ـ      إياك و اإل  دعوانِ إَل مـا يـةِ، فَإنَّه الرِّئاسـ طَلَـب ةَ و ي ذاعـ

 44 اْلهَلَكةِ.
، چـون  از افشاگري و به دنبال رياست رفتن برحذر باش

 .كشانندمي ت و نابوديهالكبه ها انسان را هر دوي آن
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  مدارات -8
ه و    لي َنْفسـع رْءَقةِ اْلمدنْ أْفَضلِ صاهللاِ مداءداراةَ أَعإنَّ م

.ه45 إْخوان 
بهتـر   )ال تقيهدر ح(با دشمنان خدا كنار آمدن مدارا و 

و  شاي كـه انسـان بـراي خـود    است از هر نـوع صـدقه  
 بپردازد.برادران (ايمانيش) 

  جمال -9
حســنُ الصــورةِ جمــالٌ ظــاهرٌ، و حســنُ الْعْقــلِ جمــالٌ  

 46باطنٌ.
 ي، يـك زيبـائي و جمـال ظـاهر    ي نيكـو صورت و چهره

، يك خوب و نيكو داشتن است و عقل و درايتبراي فرد 
 .استانسان باطني براي يبائي و جمال ز

 موعظه -10
       ةً َفقَـد يـالنع ظَـهعنْ و مـو ،زانَـه رّاً َفقَدس ظَ أخاهعنْ وم

.47شاَنه 
در خفـا و غيـر علنـي    هركس دوسـت و بـرادر خـود را    

كسي كه به صـورت  موعظه كند، او را زينت بخشيده؛ و 
سبب  تذكر دهد، او را موعظه كند و به او و آشكارا علني

  او گشته است. عيبو زشتي 
 تقواي مردم -11
 48 منْ لَم يتَّقِ وجوه النّاسِ لَم يتَّقِ اهللاَ. 

ها (نسبت به كـار  ي مردم و آگاهي آناز چهرهكسي كه 
دهد) نهراسد و نترسـد، از خداونـد   قبيحي كه انجام مي

 متعال نيز نخواهـد ترسـيد و از آن كـار پرهيـز نخواهـد     
 .كرد
 هوس  -12

 .لُّهةٌ تُذْغبر نِ أنْ َتُكونَ َلهؤْمبِاْلم ح49 ما أْقب 
چقدر براي مؤمن زشت است كه آرزويي داشته باشد كه 

 .باعث ذلت و خواري او گردد
  بهترين دوست -13

 .هإَلي كذَْنب بنْ َنسم كرُ إْخوان50 َخي 
ه خطاهـاي  است كـ  كسي، آن تو بهترين دوست و برادر

 .ها را بر عهده بگيردخودش نسبت داده و آنتو را به 
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  حق و عزت -14
 زيزٌ إالّ ذَلَّ، وقَّ عاْلح زَّ. ما َترَكذَليلٌ إالّ ع 51 ال أخَذَ ِبه 

حقّ و حقيقت را هيچ صاحب مقام و عزيزي ترك و رها 
چنـين هـيچ   كه ذليل و خـوار گرديـد، هـم   نكرد مگر آن
كه عزيـز  مگر آناي به حق تمسك نكرد هذليل و فروماي

 .گشتو سربلند 
  همسايه بد -15

منَ اْلَفواقرِ اّلتي َتْقصم الظَّهرَ جار إنْ رأي حسَنةً أْطفَأها  
 52 و إنْ رأي سيَئةً أْفشاها.

اي يكي از مصائب و ناراحتي هـاي كمرشـكن، همسـايه   
  مخفـي  آن را پنهـان و   نيكـي ببينـد  است كـه اگـر بـه    

آن را علني و آشكار  بدي و ناصوابي ببيند،و اگر  كندمي
 سازد.

  توصيه -16
االْجتهـاد للّـه، و    اْلورعِ في دينكُم و وصيكُم ِبَتْقوي اهللاِ وا

و ،ديثقِ اْلحدص    نْ بِـرٍّ أو مـ مَنكنِ اْئَتماالْماَنةِ إلي م أداء
 53حسنِ اْلجوارِ. ، وُطولِ السجود فاِجر، وِ

، داشـتن ورع و  تقـواي الهـي  كـنم بـه   شما را توصيه مي
، اجتهاد و تالش فـراوان در راه  در دينپرهيز از شبهات 

اداء ، و سـخنان ها در صحبتگويي صداقت و راست خدا،
امانت به كسي كه شما را امـين خـود قـرار داده بـدون     

به ،د فاجر و بدكارفرقي ميان افراد صالح و نيكوكار و افرا
جـواري و  حسـن هـم  هـاي طـوالني و   سـجده  جا آوردن
 .همسايگي

  تواضع -17
ــنْ     اهللاِ م ــد ــو عْن َفه ــه ْخوانْنيا الــد ــي ال ف ــع ــنْ َتواَض م

 54 الصديقينَ، ومنْ شيعةِ علي بنِ أبي طالب حقّاً.
خـود متواضـع   بـرادران دينـي   هركس در دنيا در مقابل 

ــديقين  ير پيشــگاه خداونــد در زمــره، دباشــد قــرار ص  
 السـالم) (عليه بن ابيطالب عليحقيقي و از شيعيان گيرد مي

 خواهد بود.
  دشمن ناتوان -18

.تاودرَ عنْ أَْظهداً مَكي اءدالْأَع ف55 أَضْع  



 65/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

ترين دشمن از لحاظ مكر و حيله، دشمني اسـت  ضعيف
 .اش را اظهار كندكه دشمني

  صلوات -19
  ةَ اْلقُـرْآنِ، وتَالو و ،توْكرَ اْلمذ ْكرَ اهللاِ ورُوا ذالةَ   أْكث الصـ

 56 فَإنَّ الصالةَ علي رسولِ اهللاِ عْشرُ حسنات. ،علي النَّبي
ذكر و ياد خداونـد متعـال، مـرگ و حـاالت آن، تـالوت      

  خـــدا قـــرآن؛ و نيـــز صـــلوات بـــر حضـــرت رســـول 
را زيـاد و انجـام دهيـد، همانـا صـلوات بـر        )آلهوعليهاهللاصلي(

 .استده حسنه  رسول خدا معادل
  غنيمت عمر -20

 ة وْنُقوصفي آجالِ م إنَّكُم  ة، وودد عـام مأتي    أي يـ تو اْلمـ
و لُكلِّ زارِعٍ ما زرع و لَا ، بْغَتةً، منْ يزْرع َشرّاً يحصد ندامةً

ء مْنكُم حظُّه و لَا يدرِك حرِيص ما لَم يقَدر  بطييسِبقُ اْل
قَاهو َشرّاً فَاللَّه يقنْ وم و طَاهأَع راً فَاللَّهخَي يطنْ أُعم َله 

57 
در ايـامي معـدود و   و هـايي قاصـر و كوتـاه    اجلشما در 
هـركس  آيـد؛  ميمرگ، ناگهان و بريد به سر مي محدود

 كـه چراكنـد  و بدي بكارد ندامت و پشيماني درو مي شر
-چه كه كاشـته اسـت مـي   براي هر زارع و كشاورزي آن

كنـد  ماند؛ از شما آن كسي كه آهسته و كند حركت مي
گيـرد و  در استفاده و بهره (از دنيا) سبقت و پيشي نمـي 

چه كـه  ورزد بيشتر از آنكسي هم كه حرص و طمع مي
آورد؛ اگـر بـه هركسـي    نمـي  دسـت برايش مقدر شده به

خيري عطا شود، خداوند آن را به او عطا كـرده اسـت و   
كسي هم كه از شرّي محفـوظ مانـد خداونـد او را از آن    

 حفظ كرده است.
  نماز شب -21

   طـاءتإالّ بِام كردَفرٌ ال يلَّ سج زَّ وولَ إلَي اهللاِ عصإنّ اْلو
 58 اللَّيلِ.

بـه  سفري است كـه   عزّوجلّداوند به خاتصال و رسيدن 
ها (يعنـي  سوار شدن بر پشت شبمگر با آيد دست نمي

 .با شب زنده داري و تهجد)
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  مقدرات -22
ةِ ال    ْكُتوبـزاقُ اْلماالْر ةِ، وغاَلببِاْلم َفعةِ ال تُدبقاديرُ الْغالاْلم

 59 ُتنالُ بِالشَّرَه، و ال تُدَفع بِاالْمساك عْنها.
راتــد ــا  مق ــروز ب ــع   هميشــه پي ــگ دف ــري و جن   درگي

هاي ثبت شده با حرص شديد و زياده و روزي شوندنمي
آيد، از آن طرف بـا خـودداري هـم    دست نميبه خواهي

 .آيدشود و رزق و روزي ميها گرفته نميجلوي آن
  احمق و حكيم -23

 60 ِبه.قَْلب االْحمقِ في َفمه، وفَم اْلحكيمِ في قَْل 
(قلب كه مركز ادراكات و احساسات است)، قلب احمـق  

 .در دهانش است و دهان حكيم عاقل در قلبش است
  مؤمن براي مؤمن -24

 61 اْلمؤْمنُ برََكةٌ علَي اْلمؤْمنِ و حجةٌ علَي اْلكافرِ. 
 كافر برايو است بركت  مؤمنوجود شخص مؤمن براي 

 حجت و دليل است.
 و تكليفرزق  -25
 62 ال يشْغَُلك رِزقٌ مْضمونٌ عنْ عمل مْفرُوض.  

رزقي كه آمدنش تضمين شده، تو را از عملي كه بـر تـو   
 واجب است باز ندارد.

  فرزند جسور -26
جرْأةُ اْلولَد علي والده في صَغرِه تَدعو إلَـي الْعقُـوقِ فـي     

.رِهب63 ك 
پدرش در دوران كـودكي، او  جرأت پيدا كردن فرزند بر 

هـا قـرار   كه در بزرگي مـورد عـاق آن  كشاند به اينرا مي
 بگيرد.

  ورع -27
   نْ أقـامالنّاسِ م دبهةِ، أعالشُّب نْدع َقفنْ والنّاسِ م عرأو

رام، أشَـد النّـاسِ        اْلحـ نْ تَـرَك النّـاس مـ دهأز ،ضاْلَفرائ
 64 لذُُّنوب.اجتهاداً منْ َترَك ا

در هنگام مواجه بـا  مردم آن كسي است كه ترين با ورع
؛ ناك را مرتكب نشـود ات توقف كرده و موارد شبههشبه

بـه  عابدترين مردم آن شخصي است كه واجبات الهي را 
حرام را ترك است كه مردم كسي  ؛ زاهدترينِداردپا مي
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ترين مردم كسي است كه گناهان را ترك پر تالش؛ كند
 .كند
  شكر و معرفت -28

ــةَ إالَّ       مــُكرُ النِّع ــاكرُ، وال يْش ــةَ إالَّ الّش مالنِّع ــرِف عال ي
.65الْعارِف 

گـزار باشـد و   شناسد مگر كسي كـه شـكر  نعمت را نمي
آورد مگر آن كس كـه  شكر نعمت را به كسي به جا نمي
 .به معرفت و شناخت رسيده باشد

  تحقير گناه -29
ُنوبِ الَّتي ال يْغَفرُ َقولُ الرَّجلِ: َليَتني ال أُؤاخذُ إالّ منَ الذُّ 

 66 ِبهذا.
گيرد اين از گناهاني كه مورد مغفرت و بخشش قرار نمي

كالم است كه: اي كاش جز به اين كـار مؤاخـذه نشـوم    
(چون آن اشتباه و خطا در نظرش كوچـك اسـت از آن   

 .زند)استغفار نكرده و اين حرف را مي
  دو رويي -30

ينِ و ذالسـاَنينِ، يطْـري       هـجكُـونُ ذا وي دبع دبالْع ِبئْس
ي    تُلـإنْ اب و ،هد سـي حطباً، إنْ أُعغائ أكُُلهي داً وشاه أخاه

.67 خَذََله 
ي بد بنده اي است كه دو چهره و دو زبـان داشـته   بنده
ف و تمجيـد  ، تعريـ او ش را در حضـور ايماني ؛ برادرباشد
كند و در واقع) (از او غيبت مي، اوكند ولي در غياب مي

چنين اگر به برادرش نعمتـي و  خورد،همگوشتش را مي
كند و اگر مبتال به باليـي  خيري برسد به او حسادت مي

 .گذاردشود او را تنها مي
  سالم -31

 و ،رُّ ِبهنْ َتملي ُكلِّ مع المنَ التَّواُضعِ السونَ  مد ُلوساْلج
 68 َشرَف اْلمجلسِ.
هـاي تواضـع و فروتنـي آن اسـت كـه بـه       يكي از نشانه

و در هنگـام ورود بـه   نمـايي  سالم كني هركس برخورد 
 .در جايي غير از باالي مجلس بنشينيمجلس 
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  تواضع -32
        زَلِ اهللاُ و يـ سِ لَـم لـجنَ اْلم مـ رَف منْ رضي بِـدونِ الشـَّ

الئم.ُقومتّي يح هَليلُّونَ عصي 69 َكُته 
كسي كه بـه نشسـتن در جـايي غيـر از صـدر و بـاالي       
مجلس رضايت دهد تا زماني كـه از جـايش برنخاسـته،    

  هــايش بــر او درود و رحمــت   خــدا و مالئكــه دائمــا 
   .فرستندمي
 جدل -33

 70 عَليك. ال ُتمارِ َفيذْهب بهاؤُك، و ال ُتمازِح َفيجَترَأُ 
از دسـت   تنكن كـه بهـاء و ارزشـ    مراءبا كسي جدال و 

 )ناشايسته و بي مـورد (با كسي شوخي و مزاح رود و مي
 .كنندأت پيدا ميافراد بر تو جردر غير اين صورت  ،نكن
  والدين حقيقي -34

وي    ةِ أبـلي طاعلي عع د ومحم هي دينوةَ أبنْ آَثرَ طاعم
ِبهَكمـا آَثرَْتنـي،        َنس ك ه: الَُؤَ ثرَنـَّ لَّ لـ جـ زَّ و قـالَ اهللاُ عـ ،

والََُشرَِّفنَّك ِبحْضرَةِ أبوي دينك َكما َشرَّْفت َنفسك بِإيثارِ 
.ِبكَنس يوأب بلي حِهما عب71 ح 

حضـرت  دو پدر دينـي خـود،   كسي كه طاعت و پيروي 
را بر پيروي از پدر و  السالم)هي(عل ليعو  وآله)هيعلاهللاي(صلمحمد 
بــه او عزّوجــلّ مقــدم دارد، خداونــد  خــودَنســبي مــادر 

تـو  طور كـه  هماننمايم تو را مقدم مينمايد: خطاب مي
پـدر و مـادر    يهمنشـين و  تـو را بـا   مقدم داشـتي،  مرا 
تـو  طـور كـه   ، همـان گردانمشريف و بزرگوار مي تديني

كردن و ترجيح دادن محبـت  خودت را به واسطه مقدم 
 .ها بر محبت پدر و مادر نسبيت شريف گردانديآن
  ادب تسليت -35

 72 َليس منَ االْدبِ إْظهار اْلَفرَحِ عنْد اْلمحزُونِ. 
و غمگـين، اظهـار شـادي و     ناراحـت در حضور شـخص  

 .به دور استاز ادب  كردن،سرور 
  موجب دوستي -36

 س عرنْ كانَ اْلوم    ،خُلَّتَـه لْـماْلحو ،تَـهَطبيع اْلَكرَمو ،َتهيج
.هَليع الثَّناءو 73َكُثرَ صديُقه 
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ــاط ــركس ورع و احتي ــواري و  ،ه ــدگيش، بزرگ روش زن
پوشــش و و بردبـاري  در طبيعـت و سرشـتش   سـخاوت  

و تعريف كنندگانش گشته ؛ دوستانش زياد لباسش باشد
 .شدبسيار خواهند 

  كمك نمودن -37
  مهَظمَلها، أع َقضاء مهأشَدو ،هُقوقِ إْخوانالنّاسِ ِبح رَفأع

 74 عنْداهللاِ شَأناً.
ترين مـردن بـه حقـوق بـرادر دينـي و ايمـانيش و       آگاه

ها در رعايت آن حقوق، بزرگـرين  ترين آنمراعات كننده
 شأن و مقام را نزد خدا دارد.

  زينت ما -38
  تَُّقوا اهللاُ ونـا كُـلَّ    ارُّوا إَلي ناً، جـال َتُكوُنوا َشي ناً ويُكوُنوا ز

ن   سـنْ حما قيلَ فينا م نّا ُكلُّ َقبيح، فَإنَّهوا عفَعاَد ة، ودوم
نْ سما قيلَ فينا م و ،ُلهنُ أهوءَفَنح .كنُ كَذل75 َفما َنح 

باشـيد و   )ما(تقواي الهي را رعايت كنيد، و زينت بخش 
ت ي همـه قرار نگيريد،  )ماو عيب (مايه ننگ  و  هـا محبـ

زشـتي را از مـا   هـر  ب كنيد و لما ج ها را به سويعالقه
ي ما بگوينـد مـا   چراكه هر خوبي كه در بارهيد؛ يدور نما

ي مـا  اگر بـدي و زشـتي در رابطـه    ليواهل آن هستيم 
 .گويند نيستيمطور كه ميگفته شود، ما قطعا آن

  ستبهترين دو -39
 إَِلي اَنكسذََكرَ إِح و كذَْنب ينْ َنسم كانرُ إِْخو76 .هَخي 

بهترينِ دوستان و برادرانت آن كسي اسـت كـه خطـا و    
اشتباهت را فراموش كند و احسان و نيكي تو در حقش 

 .را به ياد آورد
  دروغ -40 

 77 و جعل مفتاحه الكَذب تيب يجعلت الَخبائثُ ف
آن  ديـ قـرار داده شـده و كل   يدر خانـه ا  هايديپل امتم

 است.  ييدروغگو
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