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مقدمه
اهل بیت گنجوران دانش اند .رودها و جویبـارهای دانـش کـه
مزرعه ی جان انسان را در چهارده قرن اخیر سیراب و شاداب ساخته
است ،از بلندای قامت آسمانی این کوه نور ،سرچشمه می گیرد .امام
عالمان و عارفان علی  فرمود«:ینحدر ع ّنی السیل و ال یرقی
الی الطیر» آبادانی و شادابی دیارعلم و آگاهی؛ از تاللوء فروزنده ی
دانش این خاندان است که پیامبر اعظم فرمود«:انا مدینه العلم و
علی بابها».
دانش اهل بیت از جنس دریافتنی است نه آموختنی،
علم حضوری است نه حصولی و این از آن جهت است که
آنان حقیقت علم را با جان آسمانی خویش دریافته اند .حضرت
علی در وصف عارفان (که خود آن حضرت موالی آنان
است) فرمود«:هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح
الیقین».
پیامبر اعظم سرسلسله ی این خاندان نور و روشنایی ،هر چند
که خود درس ناخوانده و مکتب نرفته بود ،اما پیام و رسالت او،
تالوت و خواندن ،آموختن و فرا گرفتن و علم و آگاهی بود.
رسالت او با «اقراء» آغازشد و با دانش وبینش که جان های شیفته
را سرشار میکرد ،تداوم یافت« .هوالذی بعث فی االمیین رسوال
منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» .
او با رسالت خویش ،جان های مرده را از مرداب روزمرگی
و ضاللت ها تا باغستان بهشتی حیات و زندگی ،رهنمون شد
و انسان اسیر در کژراهه ها و پرت گاه های تباهی را به شاهراه
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هدایت و صراط مستقیم فرا خواند و در تن مردهی آدمیت روحی
دوباره دمید«:اذا دعاکم لما یحییکم» و بار گران جهل و نادانی را
از دوش آنان فرو نهاد«یضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت
علیهم».
و خاندان آن حضرت نیز که از چشمه ی حیات او سیراب بودند؛
همانند آن بزرگ ،خورشید دانش و آگاهی را در گذرگاه اعصار فرا راه
جویندگان دانش و بصیرت ،تابان و فروزان نگه داشتند و با بهره مندی
از انوار الهی او ،مسیر پویندگان را روشن و جان جویندگان را
تابناک و سرشار ساختند.
و امروز در عصر جاهلیت مدرن نیز ،آنچه غبار راه انسان کمال
جوی را فرو می نشاند و راه او را می تواند روشن کند بهره گیری
و بازگشت به سرچشمه ی همان دانش و بصیرتی است که پیامبر
اعظم و خاندان پاک و مطهر او به انسان هدیه کردند و شاید
امروز بیش از هر روز و روزگاری ،انسان به آنچه پیامبر رحمت
و آگاهی برای بشریت به ارمغان آورده نیازمند و محتاج باشد.
بی تردید کاوش در سرچشمه های نور اهل بیت و
بازخوانی سیره و آموزه های آن بزرگواران در روزگار ما -مانند
همه ی روزگاران -خدمتی بزرگ به انسانیت است خدمتی که
فراتر از آن ،خدمتی متصور نیست و از این روی بر تمامی کسانی
که دل آنان برای انسان می تپد فرض است که با ژرف اندیشی و
ژرف کاوی در معارف اهل بیت گوهرهای ناب و آموزه های
رهایی بخش این گنجینه ی عظیم و الهی را استخراج کنند و به
بشر تشنه و جگر سوخته ی عصر حاضر ارائه نمایند.
بر حسب وظیفه در جوار بارگاه عالم آل محمد برای

تمامی رهروان این راه و تمامی کسانی که در مسیر احیای امر
اهل بیت و تعلیم و تعلم معارف و علوم این خاندان مطهر
تالش و کوشش می کنند به ویژه اساتید بزرگوار و گرانمایه ای
که در تالیف و تنظیم این مجموعه ی ارزشمند نقش داشته اند
حی
طلب سالمتی وبهروزی می کنیم و توفیق آنان را از درگاه ّ
علیم خواستاریم.
از زایـران عزیز نیز می خـواهیم نعـمت بی نظـیر زیـارت پاره ی
تـن رسول اهلل  را با بهره گیری از اندیشه ،کالم و سیره ی آن امام
همام به فرصتی برای تامین نیازهای معنوی و فکری خود تبدیل نمایند
و با مطالعه ی آثار ارزشمندی مانند این مجموعه ،توشه های سعادت و
کمال را برای دنیا و آخرت خود برگیرند و خدمتگزاران خود ،در این
آستان مقدس را نیز از دعا فراموش نکنند.
معاونت تبلیغات وارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی
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ايران اسالمى بر خود مىبالد كه افتخار ميزبانى پارهي تن
رسول اهلل و عالم آل مح ّمد  و قبلهي حاجات و هشتمين
امام معصوم را دارد و همه ساله پذيراى ميليونها مشتاق و زاير
دلباخته ی آن امام رئوف است كه از سراسر عالم اسالم به پاى
بوسى ايشان مىآيند.
و به بركت اين امام همام  ،فيوضات الهى به تمامى دوستداران
اهل بیت  و به ويژه پيروان و شيعيان آن حضرت سرازير
مىگردد و اين قطعه از سرزمين خراسان ،پارهاى از بهشـت اسـت
كه بر عالم ملـكوت فـخـر دارد و همواره مورد نظركروبيان عالم
باالست همان گونه كه كانون عشق و توجه و هدايت اهل زمين
است ،و مالئكه الهى در آن مرقد شريف ،همراه زايران مشتاق
او،گرداگرد وى در رفت و آمد هستند.
و چه آثار و بركات عظيم و شگفتى كه خداوند به جهت اين
امام همام و زيارت آن حضرت ،نصيب زايران و دوستان ايشان
مىگرداند.
زيارت امام رضا  و حضور سيل آساى مشتاقان در آن
بارگاه ملكوتى ،همواره روح دين و معنويّات و تذكر به آخرت
و توجه به خداوند و فرامين او را در دلها و جامعهي اسالمى،
تقويت مىكند و مردم مشتاق ،در آن فضاى پاك و سرشار از
نور امامت و واليت ،احساس آرامش و طهارت و صفا مىكنند،
حوايج خود را عرضه مىدارند و از عنايات الهى به واسطهي آن
امام همام چه بهرهها كه نمىبرند.
از اين روى شايسته است جهت بهرمندی بهتر و بيشتر از اين
زيارت ،توجه مشتاقان رابه مختصرى از زندگانى و صفات ارزنده
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آن امام همام جلب كنيم تا با معرفت بيشتر به زيارت بپردازند و
از اين راه بيش از پيش ،مورد عنايات الهى و توجه حضرت ثامن
الحجج على بن موسى الرضا عليه آالف التحيه و الثناء قرار گيرند.
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فهرست تاريخچهي زندگانى حضرت رضا 
نام مبارك :علی
نام پدر :امام موسى بن جعفر
نام مادر :جناب نجمه يا تكتم
كنيه حضرت :ابوالحسن
لقب حضرت :رضا
تاريخ تولّد 11 :ذى قعده سال ( 148ه.ق)
محل تولّد :مدينهي من ّوره
فرزند :حضرت امام مح ّمدتقى ،البته در مورد اين كه آيا
فرزندان ديگرى داشتهاند اختالف است.
حاكمان زمان حضرت :منصور دوانيقى ،مهدى عباسى ،هادى
عباسى ،هارون الرشيد ،محمد امين ،مأمون عباسى
تاريخ واليت عهدى :رمضان سال ( 201ه.ق) به اجبار مأمون
مدت عمر حضرت بنابر مشهور 55 :سال
تاريخ شهادت :آخر ماه صفر ( 203ه.ق)
قاتل حضرت :مأمون عباسى به وسيلهي زهر
1
مرقد حضرت :مشهد مقدس رضوى كه شهرت جهانى دارد.

 - 1برگرفته از بحاراالنوار ،ج  ،49ص  ،2البته در مورد تاريخ والدت و شهادت حضرت
اقوال ديگري نيز ذكر شده است.
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تاريخ والدت حضرت رضا
والدت آن امام همام را مشهور محدثان و مورخان در 11
ذى قعده سال ( 148هـ  .ق ) دانستهاند 1و اين همان سالى است
كه حضرت صادق از دنيا رحلت کردند ولى برخى تولد
حضرت رضا راپنج سال بعد از رحلت حضرت صادق
2
نگاشتهاند.
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 - 1اعالم الوري 302؛ بحار .3/49
 - 2عيون اخبارالرضا ،18/1 ،مروج الذهب 441/3؛ اثبات الوصيه .182 /

مادر بزرگوار حضرت رضا
مكرمه به نام نجمه يا تكتم است،
مادر بزرگوار ايشان بانویى ّ
وى پس از والدت حضرت رضا طاهره  -پاكيزه  -نام
1
گرفت.
3
2
وى بانویى عفيف و خردمند و از اشراف عجم بوده است.
در روايت است كه جناب تكتم مادر حضرت رضا
فرمود :مرا با دايهاى كمك دهيد (تا در شيردادن حضرت رضا
كمكم كند) پرسيدند :آيا شير كم است؟ گفت :نه ،ولى من اذكار
4
و نمازهایى دارم كه پس از تولّد ايشان از آن كاسته شده است.
حکایتآفتاب
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1
2
3
4

 عيون اخبارالرضا.15/1 ، عيون اخبارالرضا.17/1 ، احقاق الحق  343/12از ينابيع الموده. -بحاراالنوار ،ج  ،49ص .5

فرزندان امام رضا
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در ميان مورخان و محدثان در مورد تعداد فرزندان حضرت
رضا اختالف است ،بسيارى حضرت جواد را تنها
فرزند حضرت رضا مىدانند همانند شيخ مفيد(قدس
سره)1و ابن شهر آشوب 2ولى برخى فرزندان ديگرى براى
حضرت شمردهاند ،از جمله دخترى به نام فاطمه 3.ولى برخى
روايات ،تك فرزندى حضرت را تأييد مىكند .مردى به نام حنان
بن َسدير گويد :به حضرت رضا عرض كردم :آيا مىشود
امام بدون فرزند و جانشين باشد؟ حضرت فرمود :نه ،و بدان
كه مرا جز يك فرزند نخواهد بود ،ولى خداوند به او فرزندان
4
فراوانی عطا می کند.
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 - 1االرشاد .263/2
 - 2مناقب .367/4
 - 3منتهي االمال .352/2
 - 4بحاراالنوار.221/49 ،

والدت با سعادت شمس الشموس ،على بن
موسى الرضا
مادر بزرگوار آن حضرت جناب نجمه گويد :من هنگام
باردارى به پسرم علی ،احساس سنگينى نمىكردم ،به هنگام
خواب از درون خود ،صداى ذكر خداوند مىشنيدم به گونهاى كه
هراسناك مىشدم ،چون او را به دنيا آوردم دست و پا را بر زمين
نهاد  ،سر به آسمان بلندکرد و مانند كسى كه سخنى مىگويد ،لب
هايش حركت مىكرد.
حضرت موسى بن جعفر چون فرزند خويش را ديد ،
فرمود« :هنيئ ًا لك يا نجمه كرامه ربّك» (اى نجمه ،بزرگداشت
خداوند گراميت باد ).سپس نوزاد را در پارچهاى سفيد پوشانده
به حضرت دادند ،حضرتش در گوش راست فرزند خويش اذان
و در گوش چپ وى اقامه گفت و آب فرات طلبيد و با آن از او
كام برداشت و به مادرش فرمود« :خُ ذي ِه َفاِن َّ ُه بَقِيّه اهلل ِ تَعالى فى
1
ا َ ْر ِ
ض ِه» (بگير او را كه او باقي مانده الهى در زمين خداوند است).
حضرت كاظم بعد از تولد امام رضا به مادر حضرت
2
رضا لقب طاهره يعنى پاكيزه داد.

 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .250
 - 2بحاراالنوار ،ج  ،49ص .7
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امام صادق در آرزوى ديدار امام رضا
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حضرت موسى بن جعفر به فرزندان خويش مىفرمود:
اين برادر شما علی بن موسى ،عالم آل مح ّمد است ،در
مورد دين خود از او بپرسيد و آن چه مىگويد حفظ كنيد ،من از
پدرم جعفر بن محمد بارها شنيدم كه به من مىگفت« :ا ِ ّن عال ِ َم ِ
آل
ُم َح َّم ٍد لَفى ُص ْلبِ َ
نين علی» يعنى
ِالم ْؤ ِم َ
ك َو ل َ ْيتَنى ا َ ْد َر ْكتُ ُه فَ ِان َّ ُه َس ِم ُّى اَمير ُ
عالم آل محمد در نسل توست ،اى كاش من او را مىديدم ،او
1
همنام اميرالمؤمنين ،علی است.
درروايات متعددى از پيامبر اكرم واميرالمؤمنين و حضرت
صادق به وجود آن امام همام و همچنین به شهادت
مظلومانه ايشان و مرقد شريف آن حضرت در خراسان و ثواب
فوق العادهي زيارت ايشان اشاره شده است كه در فصل شهادت
حضرت ذكر خواهد شد.

 - 1بحار ،ج  ،49ص  100از اعالم الوري.

چرا حضرت رضا را رضا ناميدند؟
بزنطى كه از بزرگان اصحاب امام رضا و امام
جواداست گويد :به ابوجعفر ،محمد بن على ،امام جواد
عرض كردم :گروهى از مخالفان شما مىپندارند كه مأمون به پدر
شما لقب رضا را داده است چون ايشان را براى واليت عهدى
خويش پسنديده است ،حضرت جواد فرمود :به خدا قسم
دروغ مىگويند و گناه مىكنند ،بلكه خداوند تبارك و تعالى او
را رضا ناميد زيرا وى پسنديده ی خداوند عزوجل در آسمان و
پسنديده رسول او و ائمه بعد از او در زمين بود.
پرسيدم :مگر تمامى پدران گذشته شما چنين نبودند؟ فرمود:
آرى .گفتم :پس چرا پدر شما در ميان ايشان رضا ناميده شد؟
فرمود :چون مخالفان او نيز به او رضايت دادند همانند دوستان
او ،و اين امر براى هيچ يك از پدرانش رخ نداد به اين جهت آن
1
حضرت در ميان ايشان رضا ناميده شد.
و مؤيد همين مسأله است آن كه سليمان بن حفص گويد:
موسى بن جعفر فرزندش على را رضا مىناميد و (چون
مىخواست از حضرت ياد كند) مىفرمود فرزندم را رضا صدا
2
بزنيد ،به فرزندم رضا گفتم ،فرزندم رضا به من چنين گفت و ...

 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،1ص  13و علل الشرائع ،ج  ،1ص .237
 - 2علل الشرايع ،ج  ،1ص .226
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دوران كودكى و جوانى حضرت رضا
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تاريخ در مورد زندگانى  در كودكى و جوانى تا حدّ
بسيارى سكوت كرده است ،زيرا كه تاريخ نويسان به حوادث پر
آوازه يا افرادى كه مورد توجه عموم باشند عالقهمند هستند .نه
افراد بى ا ّدعا و به دور از جنجال و سر و صدا ،به ويژه در مورد
ت  كه بناى حكومت بر مهجور کردن آنان بوده و
اهل بي 
دانشمندان آن زمان نيز به جهت مخالفت مذهبى سعى در كمرنگ
كردن نقش آن ها داشتند  .این امر سبب شده است كه نسلهاى
آينده از اطالعات مربوط به زندگانى اهل بيت  قبل از امامت
و چه بسا بعد از امامت ،تا حدّ زيادى محروم بمانند.
آن چه در تاريخ آمده آن است كه حضرت رضا در
كودكى به شدت مورد توجه پدر گرامى خويش بود ،يكى از
ياران موسى بن جعفر به نام ّ
مفضل گويد :نزد حضرت رفتم،
ديدم فرزندش علی در دامن اوست ،حضرت او را مىبوسيد و او
را بر دوش خود مىنهاد و به خود مىچسباند و مىفرمود:
پدرم به فدايت! چه خوش بویى ،چه خلق تو پاكيزه و فضل
تو آشكار است.
عرض كردم :فدايت شوم ،در دلم نسبت به اين كودك ،چنان
محبتى افتاد كه براى هيچ كس جز شما نيفتاده است.
حضرت فرمود :اى مفضل ،او نسبت به من ،مثل من است
نسبت به پدرم ،فرزندانى كه برخى از برخى هستند و خداوند
شنوا و داناست.
عرض كردم :آيا او صاحب اين امر بعد از شما ست؟ فرمود:

آرى هركه از او اطاعت كند به حق رسيده است و هركه او را
1
نافرمانى كند ،كافر شود.
و گاهى مىفرمود :علی ،بزرگترين فرزندم ،از همه بيشتر
نسبت به سخن من شنوا و فرمانبردار است .او با من به جفر و
جامعه (كه دو كتاب مهم از منابع علوم اهل بیت است) نگاه
2
وصى او نمىنگرد.
مىكند ،و در آن جز پيامبر و
ّ
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 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .26
 -2بصائر الدرجات ،جزء  ،3باب  ،14ج  ،24ص .20

مرجعيت دينى حضرت رضا در جوانى
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حضرت رضا در جوانى چنان از فضيلت و دانش
برخوردار بود كه مرجع مردم بود و حضرت كاظم مردم را
به ايشان ارجاع مىداد و مىفرمود :نوشته ی پسرم ،نوشته ی من
است ،سخنش سخن من و فرستادهي او فرستادهي من است،
1
هرچه بگويد همان حق است.
روزى شخصى به حضرت كاظم عرض كرد :سؤالى
دارم .حضرت فرمود :از امام خود بپرس .پرسيد :منظور شما
كيست؟ من به جز شما امامى نمىشناسم! حضرت فرمود :او
2
پسرم على است ،من كنيه خودم  -ابوالحسن -را به او بخشيدهام.
ابن حجر از علما عامه گويد« :كان يفتى فى مسجد رسول اهلل
و هو ابن نيّف و عشرين سنه» 3يعنى حضرت رضا درحالى
كه بيست و چند سال بيشتر نداشت در مسجد رسولاهلل فتوا
مىداد.
ذهـبى يكى ديگر از علمای عامه گويد :حضرت رضا در
ايام مالك بن انس يكى از فقهای اربعه اهل سنت  -در حالى كه
4
جوان بود فتوا مىداد.

1
2
3
4
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عظمت واالى حضرت رضا در پيشگاه الهى
حضرت جواد مىفرمايد :يكى از اصحاب حضرت
رضا بيمار شد (و در حال احتضار بود) حضرت به
عيادت ايشان آمد و از او پرسيد :چگونهاى؟ گفت :حالم به شدت
وخيم است ،مرگ را مىبينم ،حضرت فرمود :مرگ را چگونه
يافتى؟ گفت :بسيار سخت و دردناك.
ایشان ادامه دادند :اين در آغاز است و برخى از حاالت خودش را به
تو نشان داده است .مردم دو گروهند :گروهى با مرگ راحت مىشوند
و گروهى ،مردم از دست آن ها راحت مىشوند .ايمان به خدا و به
واليت را تجديد كن (اقرار به شهادتين و واليت كن) تا راحت شوى.
آن مرد این کار انجام داد ،سپس گفت :اى پسر رسول خدا
اينك فرشتههاى پروردگارم با درودها و تحفهها بر شما سالم
مىكنند و مقابل شما ايستادهاند ،اجازه بدهید بنشينند.
حضرت فرمودند :اى مالئكه پروردگار ،بنشينيد .سپس
حضرت به آن مريض فرمود :از مالئكه بپرس آيا آن ها دستور
دارند كه در حضور من بايستند؟
مريض پرسيد ،آن ها گفتند :اگر همه فرشتههاى خداوند در حضور
شما باشند ،به احترام شما خواهند ايستاد و تا شما اجازه ندهید نخواهند
نشست ،خداوند به آن ها اين چنين دستور داده است.
سپس آن مريض در حالى كه چشم هایش را بسته بود گفت:
سالم بر تو اى سفير الهى اين شمایى كه مقابل من متمثل هستى
1
با حضرت رسول و ديگر ائمه و این چنین جان داد.
 - 1بحار ،ج  ،49ص  72از دعوات راوندي.
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فرزند سرزمین غربت
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شيخ صدوق رحمه اهلل روايت كند كه مردى از صالحان ،
پيامبر را در خواب ديد و عرض كرد :يا رسول اهلل! كدام
يك از فرزندان شما را زيارت كنم؟ حـضرت فرمود :برخى از
فرزندانم نزد من مىآيند در حالى كه مسموم اند و برخى در حالى
كه كشته شدهاند .عرض كردم :با اين همه پراكندگى مكان هاى
ايشان ،من كداميك را زيارت كنم؟
حضرت فرمود :آن كه به تو نزديكتر است و در سرزمين
غربت مدفون است ،عرض كردم .رضا را مىگوييد؟ پيامبر
فرمود بگو :صلى اهلل عليه ،بگو :صلى اهلل عليه ،بگو :صلى اهلل
1
عليه.
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 - 1بحار ،ج  ،49ص 329؛ از عيون اخبارالرضا.

سيرهي عبادى حضرت رضا
عنايت به عبادت و وقت نهادن براى عبادتها و اذكار و
ادعيهي خاص در شبانه روز ،يكى از برنامههاى اهل بيت
بوده است كه هرگز با وجود مراجعات مردم  ،تدريس و اشتغاالت
و گرفتارىهاى گوناگون از آن غافل نبودهاند و اين درس بزرگى
است براى پيروان ايشان.
اينك به پارهاى از سيرهي عبادى حضرت رضا مي پردازيم.
 .1بعد از نماز صبح به سجده مىرفت و تا طلوع آفتاب در
سجده بود.
 .2گاهى كه فرصت و فراغتىبود در شبانه روز هزار ركعت
نماز مىخواند.
 .3بعد از نماز همواره سجده شكر به جا مىآورد.
 .4چنان با قرآن مأنوس بود كه همه سخن و پاسخ و مثالهاى
او قرآنى بود.
 .5در هر سه روز ،يك ختم قرآن مىكرد و مىفرمود :اگر
بخواهم در كمتر از اين ختم مىكنم ،ولى به هر آيهاى مىرسم
تأمل مىكنم كه در كجا و چه زمانى نازل شده است.
 .6خوابش در شب اندك بود و بيشتر شبها را شب زنده
دارى مىكرد.
 .7بسيار روزه مىگـرفـت و روزه سـه روز در هـر ماه از او
فـوت نمي شد.
 .8در دعاهاى خويش اول صلوات مىفرستاد و ذكر صلوات
را در نماز و غيرنماز بسيار مىگفت.

حکایتآفتاب

29

 .9شب در بستر ،زياد قرآن مىخواند و چون به آيهاى مربوط
به بهشت و جهنم مىرسيد  ،بسيار مىگريست.
 .10همه اوقات به ذكر خدا مشغول بود و بيش از همه از
1
خداوند واهمه داشت.
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 - 1بحار ،ج  ،49ص  90تا  94گزيده شده از احاديث گوناگون.

برنامهي عبادى حضرت رضا در سفر خراسان
رجاء ابن ابي ضحاك از كارگزاران دولت عباسيان بود و در
زمان مأمون ،رياست ديوان عالى مالياتى را بر عهده داشت .او
كه مأموريت داشت 1حضرت رضا را از مدينه به مرو نزد
مأمون ببرد .و مراقب حضرت باشد و ايشان را از مسير بصره و
اهواز و فارس حركت دهد  ،نه از مسير قم ،می گويد :من از
مدينه تا مرو با حضرت بودم ،به خدا سوگند مردى را همانند او
در تقوا و زيادى ياد خدا وشدت ترس از خداوند در هیچ زمانی
نديدم .عادت ايشان چنين بود كه بعد از نماز صبح در محل نماز
مىنشست و به ذكر سبحان اهلل و الحمد هلل و اهلل اكبر و ال اله اال
اهلل و صلوات بر پيامبر و آل او مشغول مىشد تا طلوع آفتاب،
آنگاه به سجده مىرفت و آن قدر به درازا مي كشيد تا روز بلند
مىشد .سپس سر بر مىداشت و با مردم سخن مىگفت و آن ها
را موعظه مىكرد و نزديك ظهر ،دوباره وضو مىگرفت و به محل
نماز خود بر مىگشت و بعد از خواندن هشت ركعت نافلهي ظهر
خاصى كه در نقل آمده است  -اذان و اقامه مىگفت و
 با كيفيت ّنماز ظهر را به جا مىآورد .بعد از نماز ،تا مدتى تسبيح و حمد و
تكبير و ال اله اال اهلل مىگفت ،سپس سجده شكر به جا مىآورد و
در آن صد بار مىگفت« :شكراًهلل» آنگاه هشت ركعت نافله عصر
را  -با كيفيت خاصى  -مىخواند و سپس به نماز عصر مشغول
مىشد و بعد از نماز هم تا مدتی تسبيح و حمد و تكبير و ال اله
اال اهلل مىگفت سپس به سجده مىرفت و صد مرتبه مىگفت:
. 1لغت نامه دهخدا 286/23

حکایتآفتاب

31

حکایتآفتاب

32

«حمداهلل» .پس از غروب آفتاب نيز وضو مىگرفت و اذان و
اقامه مىگفت و نماز مغرب را مىخواند و بعد از نماز تا مدتى
تسبيح و حمد و تكبير و ال اله اال اهلل مىگفت .سپس سجده شكر
مىكرد و آن گاه بدون آن كه با كسى سخن گويد چهار ركعت
نافله مغرب را با دو سالم و با قنوت بهجا مىآورد.
پس از آن مدتى تعقيبات نماز مىخواند و آنگاه افطار مىكرد،
و چون حدودا ً يك سوم از شب مىگذشت بر مىخاست و نماز
ّ
محل نماز مدتى مىنشست و ذكر
عشا را مىخواند و سپس در
خدا مىگفت و ذكر «حمد و ال اله اال اهلل» مىگفت و بعد از
خواندن تعقيبات و سجده شكر به بستر مىرفت.
و چون يك سوم آخر شب مىرسید با تسبيح و حمد و
تكبير و ال اله اال اهلل و استغفار از بستر بر مىخاست و مسواك
مىزد ،وضو مىگرفت و يازده ركعت نماز شب به جا مي آورد
 با كيفيت خاصى كه در نقل آمده است  -و بعد از نماز براىتعقيبات مىنشست و نزديك طلوع فجر ،دو ركعت نافلهي فجر
مىخواند و چون طلوع فجر مىشد ،اذان و اقامه مىگفت و دو
ركعت نماز صبح را به جا مىآورد  .بعد از سالم نیز تا طلوع
آفتاب تعقيبات مىخواند ،آن گاه دو سجده شكر به جا مىآورد
تا روز باال آيد. ...
در هر شهرى كه ده روز قصد ماندن مىكرد ،روزها روزه
مىگرفت و چون شب مىشد ،قبل از افطار ،نماز مىخواند و
اگر قصد ماندن نداشت ،نمازهاى واجب را دو ركعت مىخواند
مگر مغرب ،ايشان نافله مغرب و نماز شب و دو ركعت فجر را
نه در سفر و نه در َح َضر ترك نمىكرد ولى نافلههاى روز  -ظهر

و عصر  -را در سفر ترك مىكرد و بعد از هر نمازى كه شكسته
مىخواند سى بار تسبيحات اربعه مىگفت و مىفرمود :اين براى
كامل شدن نماز است. ...
در سفر هيچ وقت روزه نمىگرفت و در دعا همواره ،ابتدا
صلوات بر پيامبر و آل او مىفرستاد و اين صلوات را در نماز و
پس از نماز بسيار تكرار مىكرد.
شب ها كه در بستر بود ،بسيار قرآن تالوت مىكرد و هر گاه
به آيهاى كه ياد بهشت يا آتش در آن بود مىرسيد مىگريست و
از خداوند ،درخواست بهشت مىكرد و از آتش به او پناه مىبرد.
حضرت در همه نمازها بسم اهلل را بلند مىگفت...
در هر شهرى كه وارد مىشد مردم نزد ايشان مىآمدند و از معالم دين
خود مىپرسيدند و حضرت به ايشان پاسخ مىداد و احاديث بسيارى را
به واسطهي پدرانش از امام على و از رسول اهلل  روايت مىكرد.
وقتى حضرت را نزد مأمون بردم و او از من گزارش سفر
را خواست و من حاالت حضرت را براى او بازگو کردم،گفت:
آرى اى پسر ابى ضحاك ،على بن موسى بهترين اهل زمين و
داناترين و عابدترين ايشان است ،آنچه را ديدهاى به كسى مگو
چون مىخواهم فضل آن جناب از زبان من گفته شود (كه البته
سرپوشى است براى كتمان فضايل حضرت) .و از خداوند كمك
1
مىجويم در نيتى كه دارم به اين كه ارزش او را بلند گردانم.

 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .178
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نماز اول وقت حضرت رضا
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حضرت رضا به نماز ا ّول وقت بسيار اهميت مىداد،
چراكه نماز ا ّول وقت رمز هوشيارى و ديندارى و توجه فرد
مسلمان به خداوند و معنويات است و كسانى كه مقيد به نماز
اول وقت باشند معموالً از نظر دينى و معنوى در رتبه واالیى
قرار مىگيرند.
در جلسهاى عمران صائبى دانشمند معروف آن زمان با حضرت
رضا به گفتگو مي پرداخت و بحث به جاى حساس رسيده
بود ،كه ناگاه حضرت رضا از جاى برخاست و به مأمون
 كه ناظر بر جلسه بود  -فرمود :وقت نماز است ،عمران گفت:قلبم نرم و آماده شده است(براى پذيرش اسالم) پاسخ مرا قطع
1
نكن .حضرت فرمود :نماز مىخوانم و برمى گردم.
در حديث ديگرى ابراهيم بن موسى می گويد :از حضرت
رضا درخواستى كردم که به من وعده اجابت داد تا آن كه
روزى حضرت براى ديدار برخى علويون خارج شد .در ميان راه
وقت نماز شد ،حضرت  -از مركب  -فرود آمد ،كسى جز من
و ايشان نبود .به من فرمود :اذان بگو ،عرض كردم :صبر كنيد تا
اصحاب بيايند ،فرمود :خدا تو را مشمول مغفرت قرار دهد ،نماز
را بى جهت از اول وقت به آخر وقت ،به تأخير نينداز ،هميشه
اول وقت نماز بخوان .من اذان گفتم و نماز خوانديم .بعد از نماز
عرض كردم :اى پسر پيامبر! مدتى است از وعده شما مىگذرد
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .139

و من نيازمندم ،شما نيز گرفتاريد و هميشه به شما دسترسى
ندارم در اين هنگام حضرت رضا دست مبارك بر زمين زد
و شمش طاليى را درآورد و فرمود :اين را بگير ،خداوند به تو
بركت دهد ،استفاده كن و آنچه ديدى مخفى دار.
آن مرد گويد :آن مال چنان بركت داشت كه با آن هفتاد هزار
1
دينار خريد كردم و از بىنيازترين افراد در خراسان شدم.
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 .1وقتى نزد مردم مىآمد خود را براى ايشان مرتب مي كرد.
 .2هرگز با زبان كسى را نيازرد.
 .3هرگز سخن كسى را قطع نمىكرد.
 .4هرگز حاجت آن را كه مىتوانست ،ر ّد نكرد.
 .5در مقابل همنشين خود ،پاى را دراز نمي كرد و مقابل وى
تكيه نمىداد.
تبسم بود.
 .6ديده نشد كه قهقهه بزند ،بلكه خنده ی حضرت ّ
 .7به معطر كردن خويش به ويژه هنگام حضور در جمع مردم
عالقه داشت.
 .8بسيار به ديگران خدمت مىكرد و صدقه مىداد و اين كار
را بيشتر در شبهاى تاريك انجام مىداد.
 .9بسيار متواضع بود؛ آوردهاند روزى در حمام ،مردى كه امام
را نمىشناخت ،به ایشان گفت :مرا كيسه بكش ،حضرت شروع
كرد به كيسه كشيدن او ،وقتى مردم ،حضرت را به او معرفى
كردند بسيار عذر خواست ولى حضرت ضمن دلدارى به او به
كيسه كشيدن ادامه داد.
 .10به ميهمان بسيار احترام مىگذاشت  ،روزى ميهمانى نزد
حضرت آمد و تا شب نزد حضرت ماند ،در اين هنگام ،چراغ
منزل دگرگون شد آن مرد خواست چراغ را درست كند ،ولى
حضرت مانع شد و خود آن را اصالح نمود و فرمود :ما ميهمان
1
خود را به كار نمىگيريم.
 - 1بحار ،ج  ،49ص  90تا  104برگزيده از روايات گوناگون.

جود و سخاوت حضرت رضا
امام در سخاوت و عنايت به فقراء يگانه ی دوران بود.
یک سال در روز عرفه تمام اموال خويش را بخشيد ،فضل بن
سهل گفت :اين زيان و خسارت است ،حضرت فرمود :هرگز
چيزى را كه با آن پاداش و بزرگوارى به دست آوردى ،زيان
حساب نكن.1
روزى مردى به حضرت گفت :به مقدار مر ّوت خود به من
عطا كن ،حضرت فرمود :نمىتوانم ،گفت :به مقدار مر ّوت من به
من عطا كن ،حضرت فرمود :اين را مىتوانم ،سپس دستور داد
2
دويست دينار به او بدهند.
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 - 1بحار ،ج  ،49ص .100
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يكى از امورى كه در دين اسالم بسيار به آن تأكيد شده
است ،مسأله توجه و کمک به نيازمندان و برآوردن حوایج ايشان
است ،به ويژه وقتى درخواست مىكنند .آيات قرآن و دستورات
معصومانسرشار از تأكيد بر اين نكته و بيان فضيلت و آداب
خدمت به نيازمندان است.
مرورى كوتاه بر سيرهي حضرت امام رضا انسان را با
اين حقيقت آشنا مىكند كه حضرت عنايت ويژهاى به خدمت و
كمك به نيازمندان داشته است.
معمر بن خالد گويد :حضرت رضاچون مشغول غذا
خوردن مىشد ،ظرفى كنار سفره مىنهاد و از بهترين غذاى
1
حاضر جدا مىكرد و دستور مىداد به فقرا بدهند...
بزنطى كه از اصحاب خاص حضرت رضااست می
گويد :حضرت رضا در نامهاى به امام جواد( كه در
مدينه بودند) فرمود اى ابا جعفر ،به من خبر رسيده است كه
خدمتكاران ،تو را از در كوچك (فرعی) بيرون مىبرند (تا مردم
از تو تقاضا نكنند) اين به جهت بخل آن ها ست كه مىخواهند
از تو خيرى به كسى نرسد ،از تو مىخواهم به حق من بر تو كه
ورود و خروج تو جز از در بزرگ (اصلى) نباشد ،وقتى بيرون
مىروى ،طال و نقره  -درهم و دينار كه پول رايج آن زمان بوده
است  -با خود بردار و به هركه درخواست كند ،عطا كن ،به
 - 1بحار ،ج  ،49ص  ،97از محاسن برقي.

هريك از عموهاى خود كه متقاضى احسان بود كمتر از پنجاه
دينار مده ،بيشترش به اختيار توست ،و به هريك از عمه هايت
كه متقاضى احسان بود كمتر از بيست و پنج دينار مده و بيشترش
به اختيار توست ،من مىخواهم با اين كار ،خداوند تو را بلند
گرداند ،انفاق كن و از صاحب عرش  -خداوند  -واهمه ی
1
تنگى مدار.
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 - 1وسائل الشيعه ،ج  ،9ص  463باب  43كتاب الزكاه ،ج .1
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حضرت رضا درمجلس حاضر بود و عدّ ه زيادى نزد
ایشان بودند و از احكام شرعى مىپرسيدند ،ناگاه مردى بلند قد
و گندمگون وارد شد .سالم كرد و گفت :اى پسر پيامبر من
از دوستان شما و پدران و اجداد شما هستم( ،از خراسان)به حج
آمدم ،آذوقهام تمام و درمانده شدم ،اگر صالح مىدانى مرا روانه
شهرم نما ،وقتى به وطنم رسيدم آنچه شما دادهاى از جانب شما
صدقه مىدهم زيرا من مستحق صدقه نيستم .حضرت فرمود:
بنشين ،رحمت خدا بر تو؛ سپس به كار مردم پرداخت تا آن كه
مجلس خلوت شد و سه نفر باقى ماندند .حضرت از آن ها اجازه
گرفت و به اندرونى رفت ،پس از مدتى آمد و بدون آن كه خود
را نشان دهد دست مبارك را از باالى در خارج کرد و فرمود:
آن مرد خراسانى كجاست؟ عرض كرد :اينجا هستم .فرمود :اين
دويست دينار را بگير و براى مخارج و توشه خود استفاده كن و
مواظب باش و از جانب من نيز الزم نيست صدقه بدهى ،برو تا
تو را نبينم و مرا نبينى! و آن مرد رفت.
سپس حضرت بيرون آمد ،يكى از حاضران گفت :فدايت
شوم ،شما كه زياد عطا و لطف نمودى ،چرا صورت خود را از
او پنهان كردى؟ فرمود :تا مبادا ذلّت سؤال را در صورتش ببينم!
مگر نشنيدهاى حديث رسول اهلل  را كه فرمود :آن كه كار
نيك را مخفيانه انجام دهد مانند هفتاد حج است! و آن كه گناه
را آشكار انجام دهد رها شده است وآن كه گناه را مخفى انجام
دهد آمرزيده است.

سپس حضرت شعرى به اين مضمون خواند :هرگاه كه
1
حاجتى نزد او ببرم ،با آبرويم از نزد او باز مىگردم.

حکایتآفتاب

41
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از مظاهر اخالق زيبا و محبتآميز حضرت رضا ،توجه
ايشان به خدمتكاران و بردگان است كه ضمن نشان دادن تواضع
فوق العاده ايشان كه روش اهل بیت است ،از روحيه و
عاطفهي واالى حضرت نسبت به زيردستان و ضعيفان حكايت
مىكند.
 .1حضرت به عبادت و معنويت خدمتكاران خود توجه
داشت .به گونهاى كه كسى را گماشته بود تا آن ها را براى نماز
1
شب بيدار كند.
 .2نسبت به آزادى بردگان عنايت داشت به گونهاى كه
2
نوشتهاند :حضرت هزار برده را آزاد كرده است.
 .3يكى از اهالى بلخ می گويد :با حضرت رضا در سفر
خراسان همراه بودم ،روزى سفرهاى انداخت و تمامى خدمتكاران
را با هر مرتبهاى كه بودند سر سفره جمع کرد ،عرض كردم :فدايت
شوم ،اى كاش براى اينها سفرهاى جدا مىانداختى؟ حضرت
ده َو َ
واح ٌد َو ُ
األ َب ِ
األ َّم ِ
بار َك تَعالى ِ
واح ٌد
واح ٌ
فرمود :بس كن :ا ِ َّن ا َّلر َّب تَ َ
زاء بِالأْ َعمال .يعنى :همانا پروردگار ما یکی و مادر ما یکی و
َوال ْ َج َ
پدرمان یکی است وپاداش به اعمال است.
 .4از جمله صفات ارزندهي حضرت اين بود كه مراعات
آرامش زيردستان را در وقت غذا مىکرد ،دو نفر از خدمتكاران
حضرت به نامهاى ياسر و نادر گويند :حضرت رضا به ما
- 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .178
 - 2اعالم الهدايه ،ص .31

فرمود اگر مشغول غذا بوديد و من باالى سر شما آمدم ،بلند
نشويد و غذايتان را تمام كنيد.
گاهى حضرت يكى از ما را صدا مىزد و چون مىگفتند
مشغول غذا خوردن است مىفرمود :بگذاريد تا غذايش تمام
شود 1و گاهى چنان به خدمتكاران خود توجه مىكرد كه با دست
خويش براى آن ها لقمه مىگرفت .نادر خادم گويد :حضرت
رضا خودش جوزينه (گويا چيزى كلوچه مانند كه با شكر
و خرما درست مىكردند بوده است) روى هم مىنهاد و به من
2
مىداد.
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 - 1بحار ،ج  ،49ص .102
 2همان،ص.100
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امام در نظر شيعه همچون پدر مهربانى است كه پيوسته در پى
صالح و خيرخواهى فرزندان خويش است؛ هم چنان كه حضرت
فيق َو الوال ِ ُد الشَّ فیق َ
مام َ
واأل ُخ الشقيق
الر ُ
رضافرمود :الأِ ُ
نيس َّ
األ ُ
1
الصغير يعنى امام همدمی مهربان و پدر و برادر
َوالأْ ُ ّم الْبَ َّر ُه بِال ْ َول َ ِد َّ
دلسوز و مادر خيرخواه به فرزند كوچك خويش است .و اين
گونه است كه ما حضرت رضا را امام رئوف مىدانيم زيرا
پيوسته الطاف حضرت ،شامل حال شيعيان مىباشد.
عبداهلل بن ابان كه مورد توجه حضرت رضابود ،گويد:
به حضرت عرض كردم :براى من و خانوادهام دعا كنيد .حضرت
فرمود :مگر دعا نمىكنم! به خدا سوگند كه اعمال شما هر روز و
شب بر من عرضه وگزارش مىشود .عبداهلل گويد :من اين مطلب
را بزرگ شمردم تعجب كردم حضرت فرمود :آيا كتاب خداوند
فسيَ َرى اهللُ َع َم َل ُك ْم َو َر ُسولُه َو
عزوجل را نخواندهايدَ :
«و قُ ْل ا ْع َم ُلوا َ
ال ْ ُمؤ ِمنون» يعنى :تالش كنيد ،كه خدا و رسول او و مؤمنان ،كردار
شما را خواهند ديد .سپس حضرت فرمود :به خداوند سوگند كه
2
آن مؤمن على بن ابى طالب (و فرزندان معصوم او) است
شخصى به نام موسى بن سيّار گويد :با حضرت رضا
بودم (در سفر به خراسان) نزديك شهر طوس ،چون ديوارهاى
شهر نمايان شد ،صداى نوحه و عزا شنيدم ،به دنبال صدا رفتم،
 - 1عيون اخبارالرضا212/1 ،؛ من اليحضره الفقيه .300/4
 - 2اصول كافي ،كتاب الحجه ،ج  ،1ص . 319

ديدم جنازهاى است .در اين هنگام حضرت رضا از اسب
فرود آمد و به طرف جنازه رفت و به آن خو گرفت و مأنوس
شد ،آن گاه رو به من كرد و فرمود :اى موسى بن سيار ،هركه
جنازه يكى از اوليای ما را تشييع كند ،از گناهان بيرون مىرود
آنگونه كه از مادر بدون گناه متولد شده است و چون جنازه آن
مرد را كنار قبر نهادند ،حضرت رضا نزديك آمد و مردم را
كنار زد و دست مبارك را بر سينه آن مرد نهاد و فرمود :اى فالنى،
مژده باد تو را به بهشت ،بعد از اين ديگر ترسى بر تو نيست.
عرض كردم :فدايت شوم ،آيا اين مرد را مىشناسيد؟ شما كه تا
امروز به اين سرزمين نيامدهايد؟
فرمود :اى موسى بن سيار ،آيا نمىدانى كه اعمال شيعيان ما،
در صبح و شام بر ما ائمه عرضه مىشود ،هر كوتاهى كه در اعمال
آن ها باشد ،از خداوند متعال مىخواهيم كه از صاحبش درگذرد
و هرچه از كارهاى عالى باشد ،از خداوند براى صاحبش شكرانه
1
درخواست مىكنيم.

 - 1مناقب آل ابي طالب ،ج  ،4ص  .341ر.ك :بحار ،ج  ،49ص .98
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عظمت شخصيت حضرت رضا در كالم
بزرگان
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اگرچه مقام امامت حضرت رضا براى آگاهی یافتن از
عظمت واالى آن امام کافی است ،اما بيان پارهاى از كلمات
بزرگان در اين موضوع تأثير بسزایی در اذهان عمومى دارد.
مأمون عباسى كه خود از نظر علم و دانش جايگاه بهسزایی
داشته است ،با آن كه از دشمنان حضرت به حساب مىآيد ،در
مورد حضرت گويد :ما ا َ ْع َل ُم ا َ َحدا ً اَفْ َض ُل م ِ ْن هذا ال َّرجلِ  -يعنى
الرضاَ -على وج ِه َ
األ ْر ِ
ض؛ يعنى من كسى را برتر از اين مرد
َ ْ
1
يعنى حضرت رضابر روى زمين نمىشناسم.
نسابه معروف به ابن عنبة گويد:
جمال الدين احمد بن على ّ
امام رضا كه كنيهاش اباالحسن است ،بین فرزندان ابوطالب در
زمان خودش مانند نداشت 2.و ذهبى كه انحراف او از اهل بیت
معروف است ،در مورد حضرت رضا گويد :او سرور بنى
3
هاشم در زمان خويش و بردبارترين و عاقلترين آن ها بود...
اباصلت هروى كه خود از اعالم زمان خويش است گويد:
نديدم كسى را كه از على بن موسى الرضا داناتر باشد ،هيچ
دانشمندى حضرت را نديد مگر آن كه همين شهادت من را
4
گواهى داد. ...
ابو نواس از شعراى نامدار عصر حضرت رضا است.
1
2
3
4

 االرشاد.261/2 ، عمده الطالب 198 ،ر.ك :اعالم الهدايه ،ص .21 اعالم الهدايه ،ص .21-اعالم الوري64/2 ،؛ ر.ك :اعالم الهدايه ،ص .20

روزى يكى از يارانش به او اعتراض كرد كه :چرا در مورد
شخصيتى مانند امام على بن موسى الرضا با آن كه حضرت
را مىشناسى تاكنون چيزى نسرودهاى؟ ابونواس گفت :به خدا
سوگند كه بزرگى او مانع اين كار شد ،كسى چون من توان مدح
همچون او را ندارد.
سپس اشعارى به اين مضمون سرود:
طرا ً
قيل لى انت اوحد الناس ّ
فى فنون من الكالم النّبيه
لك فى جوهر الكالم بديع
يثمر الدّ ّر فى يدى مجتبيه
فعالم تركت مدح ابن موسى
والخصال الّتى تج ّمعن فيه
قلت الاهتدى لمدح امام
كان جبرئيل خادم ًا البيه
خالصهي سخن او اين است كه به من مىگويند تو كه سخنور
بى همتایی هستى ،چگونه مدح حضرت رضا را با وجود
صفات واالى او کنار گذاشته ای؟ من گفتم ،نمىتوانم مدح امامى
1
را بگويم كه جبرئيل خدمتگزار پدر او بوده است.
روزى حضرت رضا در حالى كه بر استر چاالكى سوار
بود ،بيرون آمد .ابونواس نزديك شد و سالم كرد و گفت :اى
پسر پيامبر ،در مورد شما اشعارى گفتهام ،دوست دارم بشنوى.
حضرت فرمود :بگو ،ابونواس سه بيت از اشعار خويش را خواند
از جمله:
 - 1كشف الغمه.158/3 ،
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من لم يكن علويا حين تنسبه
فما له فى قديم الدهر مفتخر
يعنى هركه در نسب علوى نباشد ،از گذشته افتخارى ندارد
... .
امام اشعار وى را پسنديد و به او فرمود :اشعارى براى ما
آوردهاى كه قبل از تو كسى نياورده است. ...
سپس حضرت به غالمش فرمود :چقدر از مخارج ما زياد
مانده است؟ عرض كرد :سيصد دينار  -هر دينار يك مثقال طال
بوده است  -حضرت فرمود :به ابونواس بده ،وقتى حضرت به
خانه برگشت به غالمش فرمود :شايد آن مبلغ را اندك بشمارد،
1
اين استر را نيز براى او ببر.
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 - 1اعالم الهدايه ،ص .22

مقام و شخصيت علمى حضرت رضا
هر شيعهی آگاهى مىداند كه علوم اهل بيتاز علم بىپايان
الهى سرچشمه مىگيرد و خداوند متعال به ايشان چنان دانشى داده
است كه به هيچ فردی به جز پيامبر اكرمنداده است.
مقرب
مالئكه
ائمهي اطهارتمامى علوم پيامبران مرسل و
ّ
2
را دارا هستند 1.اخبار آسمآن ها و زمين نزد آن هاست و به طور
ك ّلى ايشان خزانه داران علوم الهى هستند و هيچ چيزى نيست
كه مورد نياز مردم باشد و از آن ها پنهان بماند 3.ولى شرایط
خاص هر امام و دستور العملى كه از جانب خداوند براى آن ها
به اقتضای فرصتهاى هر زمان صادر شده بود ،سبب مىشد كه
برخى از ايشان مجال بيان دين و اظهار علوم گسترده خويش را
بيشتر داشته باشند ،همانند حضرت امير ،امام باقر  ،امام صادق
و از جمله حضرت رضا كه سه جريان مهم سبب شد،
سيالب دانش از حضرت رضا به سوى جامعهي اسالمى
سرازير شود.
ا ّول :فتنهي واقفيّه و شبهاتى كه اينان در امامت حضرت
رضامطرح کردند و ایشان با پاسخهاى عميق خويش ،مردم
را هدايت مىنمود.
د ّوم :هالكت برامكه در سال چهارم امامت حضرت كه سبب
شد يكى از مهمترين دشمنان اهل بيت در دستگاه هارون
 - 1توحيد صدوق ،ر.ك :بحار ،ج  ،26ص .159
 - 2بصائر الدرجات ،ر.ك :بحار ،ج  ،26ص .110
 - 3همان ،ص .138
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به دست هارون از ميان برود؛ به طور نسبى فرصت خوبى جهت
نشر آثار اهل بیت فراهم شد.
سوم :مسألهي واليت عهدى امام رضا  كه نگاهها را
متوجه ایشان كرد و مأمون عباسى با تشكيل محافل علمى و
مجالس بحث و مناظره سعى در آن داشت تا حضرت را در
مقابل بزرگان اديان و علمای مذاهب ،عاجز نشان دهد؛ اما از آن
جا كه خداوند متعال كيد و مكر حيله گران را مديريت می کند و
به خودشان بر مىگرداند ،همين جلسات و محافل مناظره ،سبب
معرفى علمى و عظمت حضرت رضا شد ،به گونهاى كه
دانشمندان بزرگ به دانش گسترده وى اعتراف كردند.
شخصيت حضرت رضا از نظر علمى به گونهاى است
كه حضرت صادق كه خود رئيس مذهب جعفرى است ،در
مورد امام رضا قبل از تولد ايشان به فرزند خود موسى بن
جعفر بارها مىفرمود :عالم آل محمد در نسل توست ،اى
1
كاش او را درك مىكردم.
محمد بن عيسى يقطينى گويد :از پاسخ هایى كه حضرت
رضا به سؤالهاى مردم داده بود ،پانزده هزار مسأله جمع
2
آورى كردم.
اباصلت هروى كه خود از بزرگان زمان خويش است ،گويد:
من كسى را داناتر از على بن موسى الرضا نديدم ،هيچ دانشمندى
نيز حضرت را نديد مگر آن كه مانند من گواهى داد .مأمون در
مجالس متعدد تعدادى از دانشمندان اديان(گوناگون) و فقهای
 - 1اعالم الوري.315 ،
 - 2الغيبه ،شيخ طوسي ،ص  ،52ر.ك :بحار ،ج  ،49ص .97

شريعت (اسالم) و متکلمان را جمع كرد  -و با حضرت مناظره
کردند  -و حضرت بر همهي آنها پيروز شد به گونهاى كه
همگى به فضيلت حضرت و عجز خويش اعتراف كردند.
و من از ايشان (حضرت رضا )شنيدم که مىفرمود :من
در (مدينه) مسجد (پيامبر )مىنشستم ،در حالى كه دانشمندان
در مدينه فراوان بودند ،هرگاه يكى از آن ها در پاسخ مسألهاى
عاجز مىشد همگى به من اشاره مىكردند و مسأله را به من
1
ارجاع مىدادند و من پاسخ مىدادم.
ابراهيم بن عباس گويد :هرگز نديدم از حضرت رضا چيزى
بپرسند مگر اين كه آگاه بود ،هيچ كس را آگاهتر از او به تاريخ
گذشته تا زمان خودش نديدم .مأمون همواره او را با سؤالهاى
2
گوناگون امتحان مىكرد و او با جواب كامل به وى پاسخ مىداد.
حسن بن على وشاء كه بر اثر شبهات مخالفان به مذهب
وقف گرايش پيدا كرده بود ،گويد :مسائلى را در طومارى نوشتم
تا حضرت رضا را با آن امتحان كنم .درب خانه حضرت آن
قدر ازدحام جمعيت بود كه موفق به مالقات ايشان نشدم .ناگاه
متوجه شدم كه خدمتكار حضرت به دنبال من است و مىگويد:
حسن بن على ّ
وشاء كه نوه دخترى الياس بغدادى است ،كيست؟
گفتم :منم؛ نامهاى به من داد و گفت :پاسخ مسائلى كه همراه
دارى(و هنوز به امام نشان نداده است) اين است! به اين ترتيب
3
من به امامت ايشان يقين كردم و مذهب وقف را رها نمودم.
 - 1اعالم الوري64/2 ،؛ بحاراالنوار .100/49
 - 2عيون اخبارالرضا.180/2 ،
 - 3مناقب آل ابي طالب ،ج  ،3ص .453
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برخى از محافلى كه مأمون ترتيب داده بود ،چنان عظيم و
سنگين بود و دانشمندان تمامى ملتها از بزرگان يهود و نصارى
و صابئي و زرتشتی و متکلمان جمع شده بودند كه حسن بن
محمد نوفلى به وحشت افتاده بود و به حضرت نصيحت كرد
و گفت :آن ها اهل مغالطه و شبهه هستند ،از آنها حذر كنيد،
حضرت رضا تبسمى نمود و فرمود :آيا مىترسى آن ها بر
من پيروز شوند؟ ...اى نوفلى آيا مىدانى چه وقت مأمون از اين
كار پشيمان مىشود؟ وقتى استدالل مرا با اهل تورات به تورات
آن ها و با اهل انجيل به انجيل آن ها و با اهل زبور به زبورشان
و با صابئين به زبان عبرى خودشان و با اهل هرابزه (گويا مقصود
مجوسيان باشد) با زبان فارسى آن ها و با اهل روم به زبان رومى
و (ديگر) سخنداران به لغت خودشان بشنود.
آن گاه كه من بر همه آن ها پيروز شدم و هر گروهى در
مقابل حجت و دليل من مغلوب شد و سخن خود را رها و به
درستى سخن من اعتراف نمود ،مأمون (از تشكيل جلسه) پشيمان
1
مىشود و الحول وال قوه اال باهلل العلى العظيم...

 - 1عيون اخبارالرضا139/2 ،؛ التوحيد .417

نمونههایى از پاسخهاى حكيمانه حضرت رضا
گرچه سخنان حكيمانه و پاسخهاى كوبندهي حضرت بسيار
فراوان است ،اما براى نمونه به برخى موارد اشاره می شود.
ابراهيم بن محمد از حضرت پرسيد :چرا خداوند فرعون را
غرق كرد ،با آن كه ايمان آورد؟ حضرت فرمود :چون هنگام ديدن
1
عذاب ،ايمان آورد و ايمان در آن لحظه مقبول نيست.
اباصلت هروى پرسيد :چرا خداوند همه را در زمان نوح
غرق كرد ،با آن كه در ميان آنان بىگناهان و اطفال نیز بودند؟
حضرت فرمود :بچهها درميان آن ها نبودند ،چهل سال بود كه
نسل آن ها منقطع شده بود؛ عدهاى به جهت تكذيب و عدّ هاى
به جهت رضايت به تكذيب ،هالك شدند هركه غايب باشد از
امرى و راضى باشد ،همچون شاهدى است كه آن کار را انجام
2
داده باشد.
ابن ِس ّكيت(يعقوب بن اسحاق) از حضرت پرسيد :چرا
خداوند موسى رابا عصا و نورانى بودن دست و ابزار
سحر فرستاد و عيسى را با ِطب و مح ّمد را با كالم؟
حضرت فرمود :در زمان موسى سحر غالب بود و در زمان
عيسى نيازهاى پزشكى و در زمان پيامبر اسالم خطبهها
حجت
و سخنان؛ وى گفت :به خدا كه مانند تو را هرگز نديده امّ ،
خدا امروز بر مردم چيست؟ فرمود :عقل است كه به وسيله آن
راستگوى بر خدا از دروغگو شناخته مىشود ،ابن سكيت گفت:
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .76
 - 2همان ،ص .74
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اين است به خدا سوگند جواب.
حسن بن على بن فضال از حضرت پرسيد :چرا مردم از
اميرالمؤمنين منحرف شدند با آن كه فضل و سابقه او و
موقعيت وى را نزد پيامبر مىدانستند؟ حضرت فرمود :چون
على پدران و اجداد و برادران و عموها و دائىها و نزديكان
آن ها را كه با خدا و رسول جنگ داشتند و تعدادشان زياد بود
کشته بود ،لذا كينه داشتند و نمىخـواستند او سـرپرست آن ها
شود ولى ديگران در جهاد چنين نكردند ،لذا مردم از على منحرف
2
و به ديگرى متمايل شدند.
هيثم بن عبداهلل از حضرت پرسيد :چرا [حضرت] علی بيست
و پنج سال بعد از پيامبر با دشمنانش نجنگيد ،اما در ايام
حكومت خود جنگيد؟ حضرت رضا فرمود :به پيامبر
اقتدا كرد كه سيزده سال در ّ
مكه و نوزده ماه در مدينه با مشركان
نجنگيد و ع ّلتش كمبود ياور بود ،على نيز جنگ با دشمنان
3
را رها كرد چون يارانش اندك بودند....
حسن بن على بن فضال از حضرت پرسيد :چرا كنيهي پيامبر
ابا القاسم است؟ فرمود :چون پسرى به نام قاسم داشت؛ راوى
گفت :آيا مرا قابل مىدانى كه زياده بفرمایى؟ فرمود :آرى ،تو
مىدانى كه پيامبر فرمود :من و على دو پدر اين امت هستيم.
گفت :آرى .فرمود :و مىدانى كه على قسمت كننده بهشت و
جهنم است؟ گفت :آرى .فرمود :به پيامبر ابوالقاسم (پدر قسمت
كننده) گويند چون او پدر (على است كه) قسمت كننده بهشت
1
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 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص  79با اختصار.
 - 2همان ،ص .80
 - 3همان ،ص .80

و جهنم است...
از حضرت رضا پرسيدند :آيا اين حديث درست است
كه پيامبر مىفرمود :اصحاب من چون ستارگانند ،به هر كدام
كه اقتدا كنيد ،هدايت يافتهايد؟ فرمود :آرى ،مقصود حضرت
رسول كسانى هستند كه بعد از او ،راه را تغيير ندادند و
تبديل نكردند ،پرسيدند :از كجا معلوم مىشود؟ فرمود :به جهت
روايتى كه  -اهل سنت  -نقل مىكنند كه پيامبر فرمود :روز
قيامت مردانى از اصحاب مرا از حوض من دور مىكنند همچنان
كه شترهاى غريبه را از آب دور مىكنند ،من مىگويم :خدايا!
اصحاب من ،اصحاب من ،به من گفتـه مىشـود :تو نمـىدانى
بعـد از تو چـه كردند! و آن ها را به طرف چپ مىبرند ،من
مىگويم :دور باشند و نابود گردند .سپس حضرت رضا
فرمود :آيا فكر مىكنى اين جريان براى كسانى كه ثابت ماندند و
2
متغير نشدند مىباشد؟
1

 - 1همان ،ص .84
 - 2همان ،ص  .86حديث انحراف عدهاي از صحابه را بزرگان اهل سنت مثل بخاري
در صحيح و مسلم در صحيح و ديگران با اسناد و الفاظ گوناگون از راويان متعدد روايت
كردهاند.
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آگاهى حضرت رضا از زبان هاى گوناگون
شخصيت علمى حضرت رضا در مسائل دينى و عقلى و
علوم رایج خالصه نمىشد ،بلكه جلوههایى از علوم الهى او بر
مردم ظاهر شد كه نشان از اتصال او به عالم غيب مىداد كه به
چند نمونه ی آن ها اشاره مىشود.
 .1آشنایى كامل حضرت به زبان هاى گوناگون رایج آن زمان
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اباصلت هروى گويد :حضرت رضا با مردمی كه زبان
هاى مختلف داشتند ،به زبان خودشان سخن مىگفت ،به خدا
سوگند كه او فصيحترين مردم و آگاهترين آن ها به هر زبان و
1
لغتى بود.
وى روزى به حضرت رضا گفت :اى فرزند رسول
خدا من از اين همه تس ّلط شما به زبان هاى گوناگون در
كان
باص ْلت اَنَا ُح ّج ُه اهلل ِ َعلى َخ ْل ِق ِه و ما َ
شگفتم .حضرت فرمود :يا ا َ َ
ِ
اهللُ لِيَّ ِ
ُ
ِف لغاتهِم...
تخذَ ُح َّج ًه َعلى قو ٍم و ُه َو اليَ ْعر ُ
اى اباصلت من حجت خداوند بر خلق او هستم ،خداوند
هرگز حجتى را بر گروهى قرار نمىدهد كه زبان آن ها را نشناسد،
مگر به تو نرسيده است سخن اميرالمؤمنين( كه فرمود) به ما
2
فصل الخطاب دادهاند ،و اين جز آگاهى لغات نيست.
شخصى به نام ابواسماعيل سندى از هند به دنبال حجت
 - 1عيون اخبارالرضا.27/2 ،
 - 2همان.

خدا آمده بود .او را به حضرت رضا راهنمایى كردند .وى
مىگويد :من نزد حضرت رفتم اما عربى نمىدانستم ،به زبان
سندى سالم كردم ،حضرت به زبان خودم پاسخ داد .با حضرت
سخن گفتم و او به زبان خودم با من سخن مىگفت؛ گفتم :به
دنبال حجت خدا در عرب آمدهام .فرمود :منم آن (حجت خدا)
هرچه مىخواهى بپرس ،من مسائل خود را پرسيدم و حضرت
به زبان خودم پاسخ داد .وقتى خواستم بروم ،گفتم :من عربى
نمىدانم ،از خداوند بخواهيد زبان عربى را به من الهام كند!
حضرت دست مبارك بر لبهايم كشيد همان موقع به زبان عربى
1
تكلم كردم!
در شهر بصره وقتى يكى از مخالفان به نام عمروبن هدّ اب از
ايشان خواست تا ا ّدعاى خود را در مورد دانستن هر زبان ثابت
كند و با روميان و هندوها و فارسيان و ترك زبان ها كه در شهر
هستند سخن گويد ،حضرت فرمود :آن ها را بياوريد .عدهاى
از اهل زبان هاى گوناگون را آوردند و حضرت با همه آن ها
به گونهاى روان سخن گفت كه همگى به دانش و فصاحت
حضرت اعتراف کردند و مردم از ديدن اين منظره شگفت زده
شدند[ 2.زيرا واضح بود كه حضرت رضا هرگز در اين مورد
استادى نديده و نزد كسى زبان هاى گوناگون را ياد نگرفته و با
اين افراد در مدينه معاشرتى كه سبب يادگيرى اين همه زبان با
اين فصاحت باشد ،نداشته است].
 - 1كشف الغمه91/3 ،؛ الخرائج و الجرائح340/1 ،؛ بحاراالنوار ،ج  ،49ص .50
 - 2الخرائج و الجرائح  ،341/1الثاقب في المناقب ،186 :بحاراالنوار .73/49
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 .2آشنایى حضرت رضا به زبان پرندگان و حيوانات
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جلوههاى متعددى از آگاهى حضرت رضا نسبت به
زبان حيوانات به ثبت رسيده است كه به برخى از آن ها اشاره
مىشود .سليمان بن جعفر گويد :نزد حضرت رضا در
باغ بودم كه ناگاه گنجشكى نزد حضرت آمد و شروع كرد به
سروصدا .حضرت فرمود :مىدانى چه مىگويد؟ عرض كردم :نه،
خدا و رسول او و فرزند رسول او داناترند .فرمود :مىگويد مارى
مىخواهد جوجههاى او را بخورد .اين عصا را بردار و به اين
خانه برو و مار را بكش .وى گويد :داخل خانه شدم ،ديدم مارى
1
در حال حركت بود ،آن را كشتم.
شخصى به نام هارون بن موسى گويد :با حضرت رضا
در صحرایى بودم كه اسب حضرت صدا كرد ،ایشان (دهنه) اسب
را رها كرد ،اسب رفت و (در گوشهاى) ادرار و مدفوع كرد و آمد.
حضرت رضا(كه متوجه تعجب راوى شده بود) به من نگاه
كرد و فرمود :هيچ چيز به (جناب) داوود (پيامبر الهى) داده نشده
مگر اين كه به محمد و آل محمد بيشتر از آن داده شده است{2.
اشاره به اين كه داوود پيامبر زبان حيوانات را مى دانست ،پس
تعجب ندارد}.
آگاهى ما ّ

 - 1بصائر الدرجات ،ص 365؛ دالئل االمامه343 ،؛ بحاراالنوار ،ج  ،49ص . 88
 - 2مناقب آل ابي طالب ،ج  ،4ص 334؛بحاراالنوار ،ج  ،49ص .57

 .3دانش گسترده ی حضرت در علوم غيبى
گوشهاى از درياى علوم حضرت رضا در خبرهاى غيبى
بسیار فراوانی كه حضرت داده ،جلوهگر مىباشد كه به بخشى از
آن اشاره مىشود:
پيشگویىهاى حضرت در مورد برامكه
مكرر به نابودى برامكه كه نزديـكتـرين افراد به
حضرت ّ
هـارون و همه كارهي دستگاه او بودند ،اشاره نمود .هنگامی كه
نگاه حضرت در سفر حج ،به صورت غبار آلود يحيى بن خالد
برمكى در سرزمين مِنى افتاد ،فرمود :اين بيچارهها خبر ندارند كه
1
امسال چه بالیى بر سرشان مىآيد.
محمد بن فضل گويد :همان سال كه هارون دودمان برامكه
را برانداخت ،در سرزمين عرفات حضرت رضا را ديدم
كه ايستاده بود و دعا مىكرد ،ناگاه سر خود را به زير انداخت.
پرسيدند :چرا چنين كرديد؟ فرمود :در حق برامكه از خداوند
2
كيفر مىخواستم ،امروز دعايم مستجاب شد!
چون داوود بن كثير از حضرت رضا شنيد كه يحيى
بن خالد باخرمای زهر آلود سبب شهادت حضرت موسى بن
جعفر شده است ،به حضرت گفت :فدايت شوم ،اگر يحيى
بن خالد قاتل پدر شماست ،من جانم را به خدا مىفروشم و او
 - 1االرشاد ،ج 258/2؛ الكافي.491/1 ،
 - 2عيون اخبارالرضا؛ 245/1؛ دالئل االمامه.373 ،
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را مىكشم .حضرت فرمود :با او كارى نداشته باش ،بالیى كه
امسال بر سر او و فرزندانش مىرسد ،از آن چه تو قصد كردهاى
1
سختتر است.
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 - 1دالئل االمامه.372 ،

از هارون به من صدمهاى نمىرسد!
حضرت مكرر اشاره مىكرد كه از هارون به من صدمهاى
نمىرسد .هنگامی كه به حضرت خبر دادند عيسى بن جعفر به
هارون تذكر داده و سوگند خورده است مدّ عى امامت را بعد از
موسى بن جعفر به قتل برساند ،و على بن موسى به جاى پدر
نشسته و مدعى امامت است و هارون پاسخ منفى داده است،
حضرت فرمود :از هارون به من صدمهاى نخواهد رسيد 1.و چون
به آن حضرت گفته شد :شما به عنوان امام شناخته شده و خود را
مشهور كردهاید ،از شمشير هارون خون مىچكد؟! فرمود :جواب
من همان است كه رسول اهلل فرمود .پيامبر فرمود :اگر
ابوجهل يك مو از سر من كم كند ،گواه باشيد كه من پيامبر نيستم؛
من نيز مىگويم :اگر هارون يك مو از سر من كم كند ،شاهد
باشيد كه من امام نيستم .و در حديث ديگر وقتى به حضرت در
مورد هارون هشدار دادند ،فرمود :هرچه مىخواهد تالش كند او
2
راهى بر من ندارد!

 - 1عیون اخبار الرضا .245 /1 ،
 - 2همان.262/2 ،
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پيشگویىهاى گوناگون
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حضرت خبر دا د به اين كه عبداهلل (يعنى مأمون) محمد
(يعنى امين) را خواهد كشت و چون راوى با تعجب پرسيد،
عبداهلل پسر هارون ،محمد پسر هارون را مىكشد؟! فرمود :آرى
عبداهلل كه در خراسان است محمد بن زبيده را كه در بغداد است،
خواهد كشت و همين گونه نيز شد 1...و چون فرزند حضرت
صادقعليه مأمون در مكه قيام كرد ،حضرت به او فرمود:
اى عمو! پدر و برادرت را تكذيب نكن ،اين كار سرانجام ندارد
و پايان نمىپذيرد ،و همين گونه شد و اندكى بعد ،وى از سپاه
2
مأمون شكست خورد و خود را خلع كرد.
روزى جعفر بن على علوى با وضع نامناسب از كنار عدهاى
از جوانان بنى هاشم گذشت .آن ها او را به جهت ظاهر نامناسب
او تحقير كردند ،حضرت رضا فرمود :به زودى او را با مال
زياد و پيروان فراوان خواهيد ديد ،حدود يك ماه نگذشت كه
3
والى مدينه شد و وضع او نيكو گشت.

 - 1المناقب( 363/4 ،اعالم الهدايه ،ص .)34
 - 2عيون اخبارالرضا 207/2،؛ بحاراالنوار .247/47
 - 3الفصول المهمه.247 ،

آگاهى حضرت رضا از فرزندان در رحم مادران
شخصى به امام رضاگفت :وقتى  -از كوفه  -مىآمدم
همسرم باردار بود ،از خداوند بخواهيد فرزندش پسر باشد؛
حضرت فرمود :پسر است نامش را عمر بگذار!
وقتى به كوفه آمد ،ديد پسرى برايش متولد شده است و نامش
را على گذاردهاند .وى گويد :من به جهت سخن امام رضا
نامش را عمر گذاردم ،همسايه من(كه از مخالفان بود) گفت :من
1
ديگر سخن كسى را در مورد رافضى بودن تو نمىپذيرم!
روزى حضرت رضا به عيادت عموى خويش محمد بن
جعفر كه در حال احتضار و جان دادن بود ،رفت .مشاهده نمود
كه عموى ديگرشان به نام اسحاق بن جعفر و عدهاى كنار وى
تبسمى معنى دار از مجلس خارج شد به
مىگريند .حضرت با ّ
گونهاى كه حاضران تعجب كردند.
حضرت فرمود :تبسم من از اين جهت بود كه محمد بن جعفر
بهبودى مىيابد و اسحاق بن جعفر كه اكنون بر او مىگريند،
خواهد مرد و محمد بن جعفر بر او مىگريد! و همان گونه شد
2
كه حضرت فرموده بود.
شخصى به نام حسن بن موسى كه دو نفر از كنيزانش باردار
بودند ،در نامهاى از حضرت تقاضا كرد که دعا كند آن ها پسر
 - 1الثاقب في المناقب ،ص 216؛ الخرائج و الجرائح ،ج  ،1ص 361؛ بحار  ،ج  ،49ص
 ،54رافضي عنواني است كه اهل سنت بر شيعيان متعصب دادهاند .به هر حال از اين حديث
و مانند آن معلوم ميشود در كوفه كه مركز شيعيان بوده است ،از مخالفان نيز افرادي بودهاند
كه براي شيعيان تهديد حساب ميشدهاند.
 - 2عيون اخبارالرضا.223/1 ،
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بزايند .حضرت در نامهاى فرمود :كارها به دست خداست ،براى
تو يك پسر و يك دختر متولد مىشود ان شاء اهلل؛ نام پسر را
محمد و نام دختر را فاطمه بگذار ،و همان گونه شد كه فرموده
1
بود.
و آن ديگرى كه يازده فرزندش از دنيا رفته بود ،به حضرت
رضا از باقى نماندن فرزندان گاليه كرد؛ حضرت سر به زير
انداخت  ،دعا نمود و دعایش را طول داد ،سپس فرمود :اميد است
دو پسر برايت متولد شود يكى پس از ديگرى .راوى گويد :چنين
شد كه حضرت فرمود .اولى را ابراهيم و دومى را محمد ناميدم
2
و هر دو باقى ماندند.
مأمون آن دشمن حيله گر حضرت رضا ،بعد از شهادت
حضرت ضمن بيان جريانى گفت :از حضرت چيزى (دعایى)
خواستم تا فرزند كنيز زاهريه من كه از همه كنيزان نزدم محبوبتر
است ،و به آن باردار است سالم بماند چرا كه چند بار بچهاش
را ِس ْقط کرده است.حضرت فرمود :نگران مباش ،پسرى مىزايد
شبيهترين مردم به مادرش ،در دست راست و پاى چپش انگشتى
3
زيادى دارد و همان گونه شد كه حضرت فرموده بود...

 - 1همان  ،ج  ،1ص .236
 - 2همان ،ج  ،1ص .240
 - 3الغيبه للشيخ الطوسي ،ص 49؛ عيون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .241

آگاهى حضرت رضا از كيفيت شهادت و محل دفن خويش
حضرت مكرر در مورد شهادت خويش به وسيلهي مأمون و
چگونگی آن خبر داده بود كه مشروح آن در فصل شهادت ایشان
خواهد آمد؛ اينك به پارهاى از آن اشاره مىكنيم.
گاهى مىفرمود :من به سفرى مىروم  -خراسان  -كه از آن
برنمىگردم 1و چون مأمون حضرت را براى واليت عهدى از
مدينه به خراسان احضار كرد ،راوى می گويد :حضرت براى
وداع با رسول اهلل به حرم آمد و با صداى بلند مىگريست .به
حضرت سالم كردم و واليت عهدى را تبريك گفتم .فرمود :مرا
از كنار جدم رسول اهللبيرون مىبرند و من در غربت خواهم
مرد و كنار هارون دفن خواهم شد 2.و به همين جهت بود كه
3
هنگام خروج از مدينه دستور داد تا بر او بگريند.
چون مأمون در ظاهر به حضرت رضا اظهار عالقه
مىنمود و از امامت علىدر محافل دفاع مىكرد ،حضرت
رضا به دوستان خود مىفرمود :مأمون با سخنان خود شما
را فريب ندهد ،به خدا سوگند مرا کسی جز او نمىكشد .و من
4
مقرر شده است ،انجام شود.
چارهاى ندارم جز آن كه آن چه ّ
در جريان ديگرى راوى می گويد :ديدم هارون  -خليفه
عباسى  -از يك در مسجد الحرام بيرون آمد و حضرت رضا
ب ال ْ ُم ْلتَقى ا ِ َّن
از در ديگر و حضرت فرمود :يا ب ُ ْعدَ الدّ ارِ َو ُق ْر َ
1
2
3
4

عيون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .233 همان ،ج  ،1ص .234 همان ،ج  ،1ص .235 -همان ،ص .199
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طوس َستَ ْج َم ْعنى َو اِيّا ُه؛ چه دور است خانه و نزديك است
َ
مالقات ،شهر طوس ميان من و او جمع خواهد كرد 1.و مىدانيم
كه قبر هارون كنار قبر حضرت رضا است.
و گاهى در مسجد مدينه در حالى كه هارون مشغول سخنرانى
بود ،مىفرمود :ت ََرونى َو اِيّا ُه نُدْ َف ُن فى بَيْ ٍ
ت وا ِحد يعنى مرا با او
در يك اتاق مدفون خواهيد ديد 2.و گاهى نیز مىفرمود :من و
هارون مثل اين دو خواهيم بود و دو انگشت سبابه و وسطى را به
يكديگر مىچسباند .راوى گويد :معنى سخن حضرت را نفهميدم
3
تا آن كه حضرت كنار هارون به خاك سپرده شد.
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 - 1االتحاف بحب االشراف 59؛ ر.ك :اعالم الهدايه ،ص .36
 - 2همان
 - 3همان

اقدامات فرهنگى حضرت رضا
تحليل صحيح از چگونگى اقدامات گوناگون بزرگان در زمان
هاى متفاوت ،نياز به شناخت دقيق شرایط حاكم بر آن زمان و
اهداف ايشان دارد و بدون شناخت آن ،هرگونه نظريه و حدسى،
هرگز از دقت و صحت الزم برخوردار نخواهد بود ،به ويژه در
مورد ائمهي اطهار كه صرف نظر از مسائل غيبى و الهامات
الهى ،داراى عقل و درايت عميق و از داناترين افراد بشر بودهاند.
از طرفى گزارشهاى تاريخى موجود از شرایط حاكم بر
آن دوران ها ،از جهات گوناگون ناقص ،مبهم و نارساست ،به
گونهاى كه يك محقق هرگز نمىتواند براى يك تحليل دقيق و
صحيح به آن ها بسنده كند.
اگر چه در مورد اهل بیت خوشبختانه نيازى به روايات
تاريخى نيست ،چراكه معتقديم ايشان به اقتضای مقام امامت كه
ايشان را به علم و حـكمت الـهى متصـل مـىكند ،از الـهامات
و حتى برنامه مد ّون كه براى آن ها به صورت مكتوب تهيه شده
است ،بهرهمند هستند و همواره بهترين و مناسبترين تصميم را
در شرایط گوناگون اتخاذ مىكنند.
ولى اين همه ،مانع از آن نيست كه ما به برخى از موارد
ذكر شده در زمان ايشان نپردازيم تا هرچه بيشتر به تفصيل آن
آگاه گرديم  .از آن جمله شرایط حاكم بر دوران امامت حضرت
رضااست كه سبب نشر گسترده معارف و حقایق اسالم
شد ،چرا كه با مراجعه به آثـار به جـاى مانـده از اهل بیت
در مىيابيم كه بعد از حضرت امير و حضرت باقر و حضرت
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صادق بيشترين آثار را ايشان از خود به جاى نهاده است و
اين امر به جهت شرایط خاص و فرصت مناسبى بود كه در زمان
حضرت پديد آمد.
با وجود آن كه دشمن براى نشان دادن ضعف علمى حضرت
و كاستن از محبوبيت ايشان تالش مي كرد اما دوران امامت و
به ويژه واليت عهدى حضرت ،فرصت مناسبى فراهم کرد تا
حضرت رضا در جهت نشر علوم اسالمى و حقایق مكتب
اهل بیت اقدام کند كه به پارهاى از آن موارد اشاره مىكنيم:
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غلو و غاليان
 .1مقابله با ّ
از جمله آفات بزرگ در ميان پيروان اهل بیت كسانى
بوده و هستند كه ايشان را از مرتبه واالى خويش باالتر برده و
در مورد ايشان غل ّو كرده ،و معتقد به ربوبیت يا نب ّوت يا برخى
صفات الهى براى ايشان شدهاند .اين گروه همواره در ميان شيعه
و ائمهمطرود بودهاند .حضرت صادق فرمود :مواظب
جوانان خود باشيد تا غاليان آن ها را فاسد نكنند « َفا ِ َّن الْغُاله َش ُّر
خَ ْل ِق اهلل ِ يُ َص ِّغرونَ َع َظ َم َه اهلل ِ َو يَدَّ ُعونَ ال ُّربوبِيَّ َه لِعِبادِاهلل » ...همانا
غاليان بدترين خلق خدا هستند آن ها عظمت خداوند را كوچك
و ربوبيّت را براى بندگان خدا ادعا مىكنند ،به خدا سوگند كه
1
غاليان از يهود و نصارى و مجوس و مشركان بدترند...
لذا حضرت رضا نيز به مبارزه با اين گروه كه در زمان
حضرت فعاليت مىكردند ،پرداخت.
در حديثى حضرت رضا روايتى را با ذكر سند از پدر و
اجداد خويش از رسول اهللنقل کرده اند كه حضرت فرمود:
مرا از حقى كه دارم باالتر نبريد ،همانا خداوند تبارك و تعالى مرا
بنده خود قرار داد قبل از آن كه پيامبر قرار دهد؛ سپس حضرت
آيه  79و  80سوره مبارکه آل عمران را قرائت نمود .و ادامه داد
كه على فرموده است :يَ ْهل ِ ُ
ب
ك َف ّى اِثنان َو ال َذن َْب لى ُم ِح ٌّ
ُم ْفرِط َو ُمبْغِ ٌ
ض ُم َف ِّرط؛ در مورد من دو نفر هالك مىشوند و
من بىگناهم :دوستى كه زياده روى مىكند و (ديگرى) دشمنى
كه كوتاهى مىكند؛ سپس حضرت رضا فرمود :و ما نزد
 - 1امالی طوسی،ر.ک:بحار،ج25ص .265
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خداوند عزوجل بيزارى مىجویيم ،از آن كه در مورد ما غل ّو كند
و ما را از اندازه خودمان باالتر برد؛ همانند بيزارى عيسى بن مريم
از ن َصارى .سپس حضرت بعد از تالوت آياتى فرمود :هركه براى
پيامبران ربوبيت ا ّدعا كند يا براى امامان ،ربوبيّت يا پيامبرى ادعا
كند و يا براى غير امام امامت ادعا كند ،ما از او در دنيا و آخرت
بيزاريم 1.يعنى پيروان اهل بیت بايد مراقب باشند نه اینکه
تحت تأثير مخالفان ،مقام امام را پایين آورند و نه به جهت محبّت
و تعصب نابهجا ،امام را در حدّ خدایى يا پيامبرى باال برند ،بلكه
پيرو عقل و شرع باشند و از هر آنچه خودشان بيان كردهاند،
پيروى كنند.
در روايت ديگرى حضرت رضا فرمود :لعنت خدا بر
غاليان چرا يهودى نشدند؟ چرا مجوس نشدند؟ چرا نصرانى
نشدند؟ چرا قدريه نشدند؟ چرا مرجئه نشدند؟ چرا خارجى
نشدند؟ (يعنى چرا خود رابه ما منتسب كردهاند؟) سپس فرمود :با
آن ها همنشينى نكنيد ،و آن ها را تصديق نكنيد و از آن ها بيزارى
2
جویيد ،خدا از آن ها بيزار باشد.
و چون ابوهاشم جعفرى از حضرت رضا در مورد
غاليان! و اهل تفويض پرسيد :حضرت فرمود :غاليان كافرند و
اهل تفويض مشرك اند ،هركه با آن ها بنشيند يا دم خور باشد
يا هم غذا يا هم نوش يا كمك كار باشد يا با آن ها وصلت كند،
بدهد يـا بگيـرد ،يا به آن هـا ايمـان آورد يـا آن ها را در امانتى
امين شمرد و يا حديث آن ها را تصديق كند يا آن ها را به نيم كلمهاى
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص 201؛ بحار ،ج  ،25ص .134
 - 2عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .203

كمك كند ،از واليت خداوند ع ّز ّ
وجل و واليت رسول اهلل و
1
واليت ما اهل بیت خارج شده است.
وقتی به روايات مربوط به مذ ّمت ُغالت ( غلوکنندگان)
مراجعه مىكنيم ،در مىيابيم كه تعداد بسيارى از اين روايات از
حضرت رضا صادر شده است 2و اين مىرساند كه فعالیت
غاليان در آن زمان گسترده بوده است.
يكى از غاليان به حضرت رضا گفت :يونس بن ظبيان
 از متهمان به غل ّو  -گفته است :شبى در طواف بودم كه از باالسر و صدایى شنيدم :اى يونس منم كه خدایى جز من نيست ،مرا
عبادت كن و نماز را براى ياد من برپا دار .سرم را كه بلند كردم
ناگهان ابوالحسن برايم ظاهر شد .حضرت رضا با شنيدن
اين سخنان چنان ناراحت شد كه به آن مرد فرمود :از نزد من
بيرون رو ،خداوند تو را و هركه اين را به تو گفته است و يونس
بن ظبيان را هزار لعنت كند كه به دنبال آن هزار لعنت باشد و هر
لعنتى تو رابه قعر جهنم فرو برد ،گواهى مىدهم كه جز شيطان
نبود كه او را صدا زد 3...و چون به حضرت رضاگفتند:
برخى از كسانى كه خود را طرفدار شما مىدانند ،مىپندارند كه
اين صفات  -الهى  -صفات علىاست و اوست آن اهلل رب
العالمين؛ حضرت رضا با شنيدن اين كلمات بند بند بدن
مباركش به لرزه افتاد و غرق در عرق شد و فرمود :سبحان اهلل!
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .203
 - 2به روايات مذكور در بحاراالنوار ،ج  25باب نفي الغلو مراجعه شود.
 - 3رجال كشي  233ـ ر.ك :بحار ،ج  ،25ص  264و اين روايت هشداري است به
مدعيان شهود و پيروان آنها ،زيرا حتي اگر به راستي نيز صدايي به گوش آنها برسد
معلوم نيست جنبه الهي داشته باشد ،زيرا شيطان نيز در كمين اين افراد و اين حاالت است.
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منزه است خداوند از آنچه ستمكاران و كافران مىگويند ،آيا نه
اين بود كه على خورندهاى از خورندهها و نوشندهاى از نوشندهها
و ازدواج كنندهاى از ازدواج كنندهها و ...بود؟ آيا او نبود كه در
مقابل پروردگار خود در حالى كه خاضع و ذليل بود به نماز
مىايستاد و به سوى او راز و نياز مىكرد؟ آيا كسى كه اين صفات
1
را دارد ،خداست؟
امروز كه دشمنان بيش از پيش به دنبال بهانه براى حمله به
مكتب اهل بیت هستند ،وظيفه هر شيعهاى به ويژه علمای
اعالم  -اع ّزهم اهلل تعالى  -آن است كه در مقابل برخى مطالب
غل ّوآميز به ويژه اشعار ناصواب بايستند و از حريم اهل بیت
دفاع كنند؛ شاعران و مداحان متعهد نيز افراد غالى و منحرف را
از خود دور نمايند و مردم نيز با هوشيارى به اين گونه افراد تذ ّكر
و هشدار دهند.
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 - 1رجال كشي ،ص  ،193احتجاج طبرسي ،242 :بحار ،ج  ،25ص .275

 .2مبارزات حضرت رضا با فرقه صوفيه
يكى از فرقه هایى كه در جامعه اسالمى ،در قرن ا ّول هجرى،
توسط فردى به نام ابوهاشم كوفى پديد آمد ،فرقه صوفيه بود كه
در پوشش زهد و دورى از دنيا ،بدعت هایى را در دين ايجاد
كردند و داراى افكار و اعمال ويژهاى بودند.
اينان از همان نخست از مكتب اهل بیت منحرف بودند
و ائمهنيز به شدت به مبارزه با آن ها پرداخته و پيروان خود
را از نزديك شدن به ايشان برحذر داشتهاند .از جمله حضرت
رضا نيز شيعيان را از خطر اين گروه آگاه كرد و فرمود :هيچ
كس معتقد به صوفي گرى نمىشود مگر براى فريب يا گمراهى
1
يا حماقت و چه بسا برخى همه اين امور را داشته باشند.
و فرمود :هركه صوفيه نزد او ياد شوند و با زبان و دلش آن ها
را انكار نـكند ،از ما نيست و هـركـه آن ها را انكار كند ،گويا با
2
كفار در مقابل رسول اهلل جهاد كرده است.
روايات در مذمت اين گروه منحرف از پيامبر اكرم و ائمه
اطهار فراوان است و شيعه اماميه از زمان ائمه اطهار
پيوسته بر بطالن مذهب تص ّوف اجماع داشته 3و بر ر ّد ايشان
كتابها نوشت ه است.
و حضرت صادق صوفيه را دشمنان اهل بیت
خواند و كسانى را كه به آنان متمايل شوند محشور با ايشان شمرد
 - 1الشيخ المفيد به سند صحيح ،در كتاب الرد علي اصحاب الحالج ـ ر.ك :الرساله االثنا
عشريه فی الرد علی الصوفیه ،ص .31
- 2الرساله االثنا عشريه فی الدر علی الصوفیه ،ص .32
 - 3همان ،ص .44
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و فرموده اند :به زودى گروهى كه مـدعى محبـت مـا هستنـد به
صوفيـه متمـايـل می شوند ،خود را شبيـه آن هـا می کنند  ،به
القاب آن ها نام مىنهند و سخنان آن ها را توجيه مىكنند ،هركه
به آن ها متمايل شود از ما نيست و من از او بيزارم 1.و متأسفانه
اين فرقه ضالّه با سوء استفاده از شرایط معنوى جامعه و تسامح
برخى مسئوالن فرهنگى و سكوت برخى علما ،بعد از انقالب
شكوهمند اسالمى ايران ،فعاليت خود را وسعت بخشيده است.
وظيفه آحاد مردم به ويژه رهبران جامعه و علمای اعالم است كه
از اين انحراف و بدعت بزرگ جلوگيرى و به مسئوليت خويش
در مورد حفظ امنيت مرزهاى دين و عـقيده مـردم ،عـمل كنند و
از تبـليغ رهبـران آن ها و كتاب ها و سخنان آن ها بپرهيزند .چرا
كه در كشور امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و با استفاده
از انفال و اموال آن حضرت ،به تبليغ مخالفان ايشان پرداختن،
سبب محروميت از الطاف الهى و عنایات آن حضرت مىشود.

 - 1همان ،ص .32

 .3حضرت رضا و اهميت امام از ديدگاه اهل بیت
از جمله اقدامات فرهنگى مهم حضرت رضا نشر عقيده
شيعه در مورد امام و امامت مىباشد ،زيرا بسيارى از مخالفان در
مورد امام ،چنان عقاید سطحى دارند كه مقام و جایگاه امام را،
حتّى از انسان هاى معمولى پایينتر می آورند ،و هيچ گناهى را
مانع امامت يا اطاعت از او نمىدانند ،لذا حضـرت رضـا به
ترويـج عقيـده اهـل بـیـت در ايـن بـاره همت گماشت .از
امام رضا مكرر در مورد لزوم امام در روى زمين پرسيده شد
که حضرت فرمود :زمين خالی از امام نمىشود وگرنه اهل خود
را فرو مىبرد و همچنین مىفرمود :اگر يك چشم بر هم زدن
1
زمين از حجت خالى باشد ،اهل خود را فرو مىبرد.
حضرت در مورد نشانههاى امام فرمود :امام داراى عالمت هایى
است؛ اين كه داناترينِ مردم و بهترين داور و باتقواترين و بردبارترين
و شجاعترين و سخاوتمندترين و عابدترين مردم است ،ختنه كرده
متولد مىشود و پاكيزه است ،او از پشت سر مىبيند آن گونه كه از
جلو مىبيند ...از مردم به مردم سزاوارتر و از پدران و مادرانشان به آن
ها دلسوزتر است ،تواضعش در مقابل خداوند ع ّزوجل از همه بيشتر
و از همه نسبت به امر و نهى الهى كوشاتر است ،دعايش مستجاب
2
است به گونهاى كه اگر بر صخرهاى دعا كند ،دو نيم شود. ...
در حديث ديگرى فرمود :امام به وسيله روح القدس تأييد
مىشود ،ميان او و خداوند ستونى است از نور كه اعمال مردم
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .212
 - 2همان ،ج  ،1ص .169
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را در آن مىبيند و هر آن چه الزم دارد بر آن آگاه مىشود ،گاهى
1
بازمى شود و مىداند و گاهى بسته مىشود و نمىداند...
حضرت رضافرمود :مایيم حجتهاى خداوند در زمين او،
سر او؛ مایيم كلمه تقوا و
و جانشينان او در ميان بندگان او و امينان ّ
دستگيره محكم ،و مایيم گواهان خداوند و پرچمهاى او در ميان
مخلوقاتتش ،به جهت ما خداوند آسمان ها و زمين را از نابودى
نگه مىدارد و به (جهت يا وسيله) ما باران مىفرستد و رحمتش را
منتشر مىكند ،زمين هرگز از يك نفر از ما خالى نيست يا علنى و
يا مخفى ،اگر يك روز از حجت خدا خالى باشد ساكنان خود را به
2
لرزه و اضطراب مىاندازد ،آن گونه كه دريا اهل خود را مىلرزاند.
مفصلى است كه حضرت رضا  در
مهمتر از همه ،سخنان ّ
مسجد جامع مرو ،در اوایل ورود به آن جا ـ وقتى خبر اختالف
مردم در مورد امامت به حضرت رسيد ـ بيان کرد .حضرت در
ابتدا تبسمى نمود و فرمود:
اى عبدالعزيز ،اين گروه نفهميدند و با آرای خود فريب
خوردند ...سپس با بيـان ايـن كه ديـن كـامل اسـت و
پيامبرعـلى را پـرچـم هـدايت قرار داد و دين كامل شد،
فرمود :آيا اينها ارزش و جايگاه امامت را در امت مىدانند تا
حق انتخاب داشته باشند؟ جایگاه امامت برتر و شأنش بزرگ تر
 - 1همان .اين حديث و امثال آن ميفهماند كه بر خالف توهم برخي ،علوم امام  نه
ذاتي است و نه نامحدود بلكه تابع مشيت الهي است.
 - 2بحار ،ج  ،23ص  35از كمال الدين .آن چه در اين حديث شريف و احاديث گوناگون
ديگر به اين مضمون آمده است نشان از تأثير عميق امام در تكوين عالم دارد و اين كه ثمره
وجود امام  منحصر در هدايت تشريعي نيست و از همين جا ميتوان به فايده عظيم
وجود حضرت حجت  در عصر غيبت پي برد.

و جايگاهش رفيعتر و دسترسى به آن مشكلتر و عمقش بيشتر
از آن است كه مردم آن را با عقل خود بيابند يا به آرای خود به
آن دسترسى یابند يا امامى را انتخاب كنند. ...
همانا امامت ،جايگاه انبيا َو اِرث اوصياست ،امامت ،خالفت
خدا و خالفت پيامبر ومقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و
حسين است ،امامت ،نظام دهنده امور مسلمين و صالح دنيا
و عزت مؤمنين است ،امامت ،پايه اسالم بالنده است ...امام ،چون
خورشيد فروزان است كه با نور او عالم روشن مىشود ولى او در
افق است به گونهاى كه دست و چشم به او نمىرسد...
امام ،آن همدم مهربان و برادر دلسوز و پدر مهربان و پناه
مردم در سختىهاست ،امام ،امين خدا در ميان مردم و حجت او
بر بندگان و جانشين او در زمین است كه مردم را به سوى خدا
دعوت مىكند و از حريم الهى دفاع مىكند.
امام از گناهان پاك و از عيوب به دور است ،او به علم
مخصوص شده است و از حلم عالمت دارد ،نظام دين و ع ّزت
مسلمانان و خشم منافقان و نابودى كافران است.
امام يكتاى روزگار خويش است و هيچ كس و هيچ عالمى
همتاى او نيست ،او بَدَل و مانند و نظير ندارد ...كيست كه بتواند
امام را بشناسد و انتخـاب كند؟ هرگز ،هرگز؛ عقلها گمراه و فكرها
سرگردان و درونها حيران و چشمها مانده و بزرگان ،كوچك و
حكما ،متحير و حليمان ،قاصر و خطيبان ،درمانده و انديشمندان،
نادان و شاعران ،وامانده و اديبان ،عاجز و سخنوران ،ناتوان هستند از
1
وصف يكى از شئون امام يا فضيلتى از فضایل او. ...
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .171
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 .4حضرت رضا و اميرالمؤمنين
انبوه روايات رسيده از امام رضا حكايت از آن دارد كه
آن حضرت در موارد گوناگون تالش مىکرد تا اميرالمؤمنين
و فضایل ايشان را براى مردم معرفی نمايد كه به برخى از اين
روايات اشاره مىكنيم:

حکایتآفتاب

78

چهل حديث از حضرت رضا  در فضیلت اميرالمؤمنين 
 .1حضرت از رسول اهلل روایت کرد که فرمود :يا على،
تو قسمت كننده بهشت و جهنم هستى ،در بهشت را مىزنى و
1
بىحساب وارد بهشت مىشوى.
 .2از رسول اهلل روايت کرد كه فرمودَ :مثَل خاندان من ميان
شما َمثَل كشتى نوح است ،هركه سوار شد ،نجات يابد و هركه
2
جا ماند ،به آتش انداخته شود.
 .3از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :خشم خدا و خشم
رسول او شديد است بر كسى كه خون من را بريزد و مرا در مورد
3
عترت من بيازارد.
 .4از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :نزديك است كه
دعوت حق را پاسخ گويم ،من در ميان شما دو چيز گرانبها
مىگذارم يكى بزرگتر از ديگرى است؛ كتاب خدا كه ريسما ِن
كشيده از آسمان به زمين است؛ عترت و اهل بيت من ،بنگريد كه
4
پس از من با آن دو چه مىكنيد؟
 .5از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :حسن و حسين دو
5
سرور جوانان بهشت هستند و پدر آن ها ،از آن ها بهتر است.
 .6از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :واى بر ستمكاران
نسبت به خاندان من ،گويا آن ها را فردا با منافقان در طبقه زيرين
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .26
 - 2همان ،ح .10
 - 3همان ،ح .11
 - 4همان ،ص  ،30ح .40
 - 5همان ،ص  ،32ح .56
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آتش می بینم.
 .7از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :هركه من موالى
اويم؛ پس على موالى اوست ،خدايا دوست دار هركه او را
دوست دارد و دشمن دار هركه او را دشمن دارد؛ كمك كن هر
2
كه او را كمك كند و واگذار هركه او را واگذارد.
 .8از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :يا على ،همانا
خداوند متعال تو را و خانواده تو را و شيعه تو را و دوستان
3
دوستان شيعيان تو را آمرزيد....
 .9از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :يا على! اگر تو
4
نبودى مؤمنان بعد از من شناخته نمىشدند.
 .10از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :يا على! سه چيز به
تو داده شده كه به هيچ كس قبل از تو داده نشده است .حضرت
امير عرض كرد :پدر و مادرم فدايت؛ آن چيست؟ فرمود :پدر زنى
مثل من به تو داده شده است و همسرى مثل همسر تو و فرزندانى
5
مثل حسن و حسين.
 .11از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :پيروان علی همان
6
رستگاران در قيامت هستند.
 .12از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود :هركس خوشحال
مىشود به آن شاخه ياقوت قرمز كه خداوند با دست خود كاشته
1
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 همان ،ص  ،46ص .177 همان ،ص  ،47ص .183 همان ،ص  ،47ح .182 همان ،ص  ،48ح .187 همان ،ج  ،2ص  ،48ح .188 -همان ،ص  ،52ح .201

است نگاه كند و به آن چنگ زند ،بايد على و پيشوايا ِن از فرزندان
او را دوست بدارد(يا امام قرار دهد) اينان انتخاب شده ی خداوند
1
عزوجل و برگزيده اويند و از هر گناه و خطایى معصوم هستند.
 .13و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :هركه بميرد و
امامى از فرزندان من نداشته باشد ،به مرگ جاهليت مرده است و
به هر آن چه (از كار زشت كه) در جاهليت و اسالم كرده است،
2
گرفتار مىشود.
 .14و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :هركه
مىخواهد به دستگيره ی محكم چنگ بزند ،به دوستى على و
3
خاندانم چنگ زند.
 .15و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :من و اين- ،
علی -روز قيامت همانند اين دو هستيم و حضرت ميان دو
انگشت خويش جمع كرد و ادامه داد :پيروان ما با مايند و هركه
4
مظلوم ما را يارى كند ،چنين است.
 .16و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :پيشوايان
(مردم) از فرزندان حسين هستند ،هركه اينان را اطاعت كند
خدا را اطاعت كرده است و هركه اينان را معصيت كند ،معصيت
خداوند ع ّز ّ
وجل را كرده است .ايشانند همان دستگيره محكم و
5
همان وسيله به سوى خداوند عزوجل.
 .17و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :من و علی از
1
2
3
4
5

 همان ،ص  ،57ح .211 همان ،ص  ،58ح .214 همان ،ص  ،58ح .216 همان ،ص  ،58ح .215 -همان ،ص  ،58ح .217
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يك نور آفريده شدهايم.
 .18و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :يا علی تو
2
برترين انسان هستى و در اين جز كافر شك نمىكند.
 .19و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :هركه ما اهل
بیت را دوست دارد ،خداوند او را روز قيامت ايمن محشور
3
مىكند.
 .20و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود:تو (على)
4
از من هستى و من از توأم.
 .21و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :يا على تو
5
ديون مرا پرداخت مىكنى و تویى جانشين من بر امتم.
 .22و از رسول خدا روايت نمود که ایشان در حالى كه
دست على را گرفته بود ،فرمود :دروغ می گويد آن كه
6
مىپندارد مرا دوست دارد ولى اين مرد را دوست ندارد.
 .23و از رسول خدا روايت نمود كه به علىفرمود :از
7
انصار كسى تو را دشمن ندارد مگر آن كه ،اصل او يهودى است.
 .24و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :اولين چيزى
8
كه از بنده سؤال مي شود ،دوستى اهل بیت است.
 .25و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :على را دوست
1
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 همان ،ص  ،59ح .219 همان ،ح .225 همان ،ح .220 همان ،ح .231 همان ،ص  ،60ح .229 همان ،ص  ،60ح .231 همان ،ح .234 -ج  ،2ص  ،62ح .258

ندارد جز مؤمن و دشمن ندارد جز كافر.
 .26و از رسول خدا روايت نمود كه به على فرمود :دوست
2
تو ،دوست من است و دشمن تو ،دشمن من.
 .27و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :من شهر علم
3
هستم و علی در آن است.
 .28و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :ببنديد درهاى
ورودى به مسجد را (كه مردم از خانههاى خويش به اطراف
4
مسجد داشتند) مگر درب خانه ی على
 .29و از رسول خداروايت نمود كه به على فرمود:
چون من از دنيا بروم ،كينههايى كه در سينههاى عدهاى است بر
تو ظاهر مىشود و عليه تو اجتماع مىكنند و تو را از ح ّقت منع
5
مىكنند.
 .30و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :دست على
6
دست من است.
 .31و از رسول خدا روايت نمود كه به علىفرمود:
ا ّمت من به زودى بعد از من با تو مكر و غدر مىكنند و افراد
7
خوب و بد ،از اين مسأله پيروى مىكنند!
 .32و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :هركه علی را
ناسزا گويد ،مرا ناسزا گفته است و هركه مرا ناسزا گويد ،خداوند
1

1
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را ناسزا گفته است.
 .33و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :وسط بهشت
2
براى من و خاندان من است.
 .34و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :منم خزانه علم
3
و علی است كليد آن ،هركه خزانه را مىخواهد ،دنبال كليد باشد.
 .35و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :يا علی من
از پروردگارم چيزى نخواستم مگر آن كه براى تو نيز مثل آن را
خواستم جز آن كه بعد از من پيامبرى نيست؛ منم خاتم پيامبران
4
و تویى خاتم وصيّين.
 .36و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :يا على! مردم
از درختان گوناگون آفريده شدهاند ولى من و تو از يك درخت
آفريده شدهايم و منم ريشه ی آن و تویى بدنه آن و حسن و
حسين شاخههاى آن و شيعيان ما برگ هاى آن هستند ،هركه به
5
شاخهاى از آن چنگ زند ،خداوند او را وارد بهشـت می كند.
 .37و از رسول خداروايت نمود كه خطاب به حضرت
علی فرمود :بهشت مشتاق توست و مشتاق عمار و سلمان
6
و ابوذر و مقداد.
 .38و از رسول خدا روايت نمود كه به على فرمود:
در تو َمثَلى از عيسى است ،ن َصارى او را دوست داشتند به گونهاى
1
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 - 1همان ،ح .308
 - 2همان ،ح .314
 - 3همان ،ص  ،73ح .341
 - 4همان ،ص  ،72ح .337
 - 5همان ،ص  ،72ح .340
 - 6همان ،ص  ،66ح .306

كه در محبت او كافر شدند و يهود او را دشمن داشتند به گونهاى
1
كه در بغض او كافر شدند.
 .39و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :حسن و
حسين برترين اهل زمين هستند بعد از من و بعد از پدرشان ،و
2
مادر آن دو برترين زنان اهل زمين مىباشد.
 .40و از رسول خدا روايت نمود كه فرمود :يا على! تو و
3
دو فرزندم انتخاب شده ی خدا هستيد از خلق او.
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 - 1همان ،ص  ،63ح .263
 - 2همان ،ص  ،62ح .252
 - 3همان ،ص  ،59ح .218

 .5حضرت رضا و حضرت فاطمه
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از روايات متعدد بر می آید كه حضرت رضا عنايت
داشته است تا ياد و نام مادرشان و فضایل ايشان را براى مردم
بازگو نمايند .به برخى از اين روايات اشاره مىكنيم.
حضرت رضا از رسول خدا روایت کرد که فرمود:
دخترم فاطمه ،روز قيامت در حالى محشور مىشود كه با او
لباسهايى است رنگين از خون؛ او به پايهاى از پايههاى عرش
چنگ مىزند و عرض مىكند :اى دادگر ،ميان من و قاتل فرزندانم
حكم نما .پيامبر فرمود :به خداى كعبه سوگند كه خداوند
متعال به نفع دخترم داورى مىكند و همانا خداوند با خشم فاطمه
1
خشمگين مىشود و با رضاى او راضى مىگردد.
در روايت ديگرى حضرت رضا از پيامبر خدا نقل کرد
که فرمود :فرشتهاى نزد من آمد و گفت :اى محمد ،خداوند به تو
سالم مىرساند و مىفرمايد :من فاطمه را به علی تزويج كردم و
دستور دادم درخت طوبى را كه ُد ّر و ياقوت و مرجان بردارد ،و اهل
آسمان از آن شاد گشتهاند ،و به زودى از اين دو ،دو سرور جوانان
بهشت متولّد مىشود كه زينت اهل بهشت هستند .مژده باد تو را يا
2
محمد! كه تو برترين ،اولين و آخرين هستى.
حضرت رضااز پيامبر خداروایت کرد که فرمود :چون
روز قيامت شود ،منادى ندا مىكند اى مردم! چشمها را فرو بنديد
3
تا فاطمه دختر محمد عبور كند.
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .25
 - 2همان ،ص .26
 - 3همان ،ص  ،31ح .55

حضرت رضااز پيامبر خدا روایت کرد که فرمود:
من فاطمه را (به على) تزويج نكردم مگر به جهت دستورى كه
1
خداوند در مورد ازدواج او به من داد.
همچنین از پيامبر خدا روایت کرد که فرمود :همانا فاطمه
2
پاكدامن بود و خداوند فرزندان او را بر آتش حرام كرد.
حضرت رضا از امام علىروایت کرد که فرمود:
پيامبر به من فرمود يا على! مردانى از قريش در مورد فاطمه
مرا سرزنش كردند و گفتند ما او را خواستگارى كرديم و تو ما را
محروم و او را به علی تزويج كردى ،من به آن ها گفتم :به خدا
سوگند من شما را محروم نكردم و او را به على تزويج نكردم،
بلكه خداوند متعال شما را محروم و على را تزويج كرد .پس
جبرئيل نازل شد و گفت :اى محمد! خداوند  -جل جالله -
مىفرمايد :اگر علی را نمىآفريدم ،بر روى زمين ،از آدم گرفته تا
3
ديگرى براى دخترت فاطمه ،همتایى نبود.
حضرت رضا از پيامبر خدا روایت کرد که فرمود :من
دخترم را فاطمه ناميدم زيرا خداوند ع ّز ّ
وجل او و دوستانش را از
4
جهنم جدا كرده است.
حضرت رضا از پيامبر خدا روایت کرد که فرمود :همانا
خداوند متعال به خشم فاطمه خشم مىكند و با رضاى او ،راضى
5
مىشود.
 - 1همان ،ص  ،59ح .226
 - 2همان ،ص  ،63ح .264
 - 3همان ،ج  ،1ص  ،177ح .3
 - 4همان ج  ،2ص  ،46ح .178
 - 5همان ،ح .176
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 .6حضرت رضا و امام حسين
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روايات فراوانى از حضرت رضا در مورد سيدالشهداء
وارد شده است كه نشان از عنايت آن بزرگوار به جدّ ش می باشد
به ويژه در مورد مسائل زيارت و گريه بر آن حضرت.
گاهى از پيامبر نقل مىفرمود :قاتل حسين بن على در
تابوتى از آتش است و بر اوست نيمى از عذاب اهل دنيا 1و از
پيامبر اكرم روايت نمود كه فرمود :حسين را بدترين امت
2
مىكشد. ...
و حضرت رضا فرمود :چون سر مقدس حسين بن
على را به شام بردند ،يزيد لعنه اهلل دستور داد سفرهاى برای
او انداختند ،او و اصحابش غذا و آبجو مىخوردند ،پس از آن سر
را در طشتى زير تخت قرار داد و بر آن بساط شطرنج پهن كردند
و يزيد عليه اللعنه شطرنج بازى مىكرد و به حسين و پدر و جدّ
او  -صلوات اهلل عليهم  -بدگویى مىكرد و مسخره مىنمود و
هرگاه هم بازى خود را ضربهاى مىزد ،سه جرعه آبجو مىنوشيد.
زيادى آن را كنار طشت ،بر زمين مىريخت .هركه از شيعيان
ماست بايد از نوشيدن آبجو و بازى با شطرنج پرهيز كند ،و هركه
به آبجو يا شطرنج نگاه كرد حسين را ياد و يزيد و آل يزيد را لعنت
3
كند تا خداوند گناهان او را بيامرزد ،هرچند به عدد ستارهها باشد.
در حديث ديگرى عبدالسالم بن صالح به امام رضا
گفت :در مورد اين حديث كه امام صادق فرمود :چون قائم
 - 1همان ،ج ،2ص ،21ح.50
 - 2همان ،ص  ،64ح .277
 - 3همان ،ج  ،2ص  ،21ح .50

خروج كند ،فرزندان قاتالن حسين را به جهت كارهاى
پدرانشان مىكشد ،چه مىفرمایيد؟ حضرت فرمود :درست است؛
وى گفت :پس اين سخن خداوند عزوجل که می فرماید :التَ ِز ُر
و ازِ َر ٌه ِو ْز َراُخرى (هيچ كس به گناه ديگرى مؤاخذه نمىشود)
چه معنایى دارد؟ حضرت فرمود :خداوند در همه سخنان درست
فرموده است ،ولى فرزندان قاتالن حسين به كار پدرانشان راضى
هستند و افتخار مىكنند و هركه به چيزى راضى باشد مثل كسى
است كه آن را انجام داده است ،اگر مردى در مشرق كشته شود و
وجل شريك
ديگرى در مغرب به آن راضى باشد ،نزد خداوند ع ّز ّ
1
قاتل است...
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حضرت رضا و زيارت امام حسين
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 حضرت رضا عنايت خاصى به دعوت مردم به زيارتسيـدالشـهدا و گـريه بر حـضرت و تـوجه به ايشان
داشتهاند كه نمونه هایى از آن ذكر مىشود.
 حضرت رضا از امام صادق روايت نمود كهفرمود :آن زمانی را كه زائران حسين در زيارت مىگذرانند،
از عمرشان حساب نمىشود.
 حضرت رضا فرمود :هركه حسين بن علىرابا شناخت حق او زيارت كند ،از كسانى است كه هم صحبت
خداوند در باالى عرش او مىباشند و سپس حضرت اين آيه را
َّقين فى َجن ٍ
ّات َو ن َ َه ٍر فى َم ْق َع ِد ِ
صدْ ٍق ِعنْدَ
تالوت نمود :ا ِ َّن ال ْ ُمت َ
ْ ِ 1
َم ٍ
ليك ُمقتَدر.
 گاهى مىفرمود :هركه قبر ابى عبداهلل را در كنار فرات زيارتكند ،همچون كسى است كه خدا را باالى عرش او زيارت كرده
2
است.
 گاهى نیز مىفرمود :هركه قبر حسين را زيارت كند،حج و عمره كرده است .راوى پرسيدَ :ح َّجة االسالم از او ساقط
مىشود؟ فرمود :نه .زيارت امام حسين ،حج شخص ضعيف
است تا توان يابد به حج بيت اهلل الحرام برود؛ آيا نمىدانى كه
خانه خدا را هرروز هفتاد هزار فرشته طواف مىكنند و چون شب
شود آن ها مىروند و گروه ديگر مىآيند تا صبح ،و همانا قبر
 - 1همان ،باب  ،54ح .6
 - 2همان ،باب  ،59ح .2

حسين نزد خداوند از خانه خدا گرامىتر است و در وقت
هر نماز ،هفتاد هزار فرشته ،مو پريشان و ژوليده و غبار آلود بر
1
او فرود مىآيند كه تا روز قيامت ديگر نوبت به آن ها نمىرسد!
 همچنین مىفرمود :هركه روز عرفه نزد قبر حسين3 2
باشد ،خداوند او را با دل خنك برمىگرداند- .
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 - 1همان ،باب  ،65ح .6
- 2يا دلش را خنك ميگرداند.
 - 3عيون اخبارالرضا ،باب  ،70ح .2

امام رضا و تربت سيدالشهداء
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مردى می گويد :حضرت رضا بسته ی لباسى را از
خراسان برايم فرستاد ،ميان آن ها مقدارى خاك بود ،به فرستاده
حضرت گفتم :اين چيست؟ گفت :اين خاك قبر حسين
است ،حضرت رضا هيچ لباس يا شيئى را نمىفرستد مگر
آن كه در ميان آن ،از اين خاك قرار مىدهد و مىفرمايد :اين
1
خاك امان است با اجازه خداوند.
و در روايت ديگرى وقتى شخصى از باالى سر سيد الشهدا
تربت قرمز رنگى را برداشت و نزد حضرت رضا آورد،
حضرت آن را در كف دست مبارك گرفت و بویيد؛ سپس
گريست به گونهاى كه اشكهایش جارى شد و فرمود :اين تربت
2
جدّ من است.

 - 1همان ،باب  ،92ح .1
 - 2همان ،باب  ،93ح .11

امام رضا و اهميّت عزادارى بر
سيدالشهداء
حسن بن فضال گويد :حضرت رضا فرمود :هركه
مصایب ما را ياد كند و بر آن چه با ما شده بگريد ،در روز قيامت
در درجه ما ،با ما خواهد بود .و هر كه او را به ياد مصایب ما
اندازند و بگريد و بگرياند ،چشم او نگريد ،آن روز كه چشمها
مىگريد و هر كه در مجلسى نشيند كه امر ما در آن زنده مىشود،
1
دلش نميرد .روزى كه دلها مىميرد.
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 - 1بحار ،ج  ،44ص  278از امالی صدوق.

اشک های جاری در مصيبت سيدالشهداء 
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امام رضا  فرمود :محرم ،ماهى است كه اهل جاهليت،
جنگ را در آن حرام مىدانستند( ،ولى) خونهاى ما در آن حالل
شمرده شد و حرمت ما هتك گرديد و فرزندان و زنهاى ما اسير
گشتند ،در خيمههاى ما آتش افكندند و هرچه از اثاث بود ،غارت
شد و براى پيامبر خدا نسبت به ما هيچ حرمتى مراعات نگرديد.
الح َسينِ اَقْ َر َح ُجفون َنا َو ا َ ْسبَ َل ُدمو َعنا َو ا َ َذ َّل َعزي َزنا؛ ....
ا ِ َّن يَ ْو َم ُ
همانا روز(مصيبت و قتل) حسين ،پلكهاى ما را (از كثرت
اشك) مجروح كرد و اشك ما را سرازير نمود ،عزيز ما را در
سرزمين غم و بال خوار كرد و براى ما تا روز قيامت ،غم و
الح َسينِ َف ْليَبْ ِ
ك البا ُكونَ َفأ ِ َّن الْبُكا َء
بال به ارث گذاردَ .ف َعلى مِثْلِ ُ
َع َليْ ِه يَ ُح ُّط ُّ
نوب الْعِظا َم؛ (بر همچون حسين بايد گريه كنندگان
الذ َ
بگريند ،همانا گريه بر او گناهان بزرگ را فرو مىريزد).
وقتى ماه محرم مىشد ،كسى امام رضا را خندان نمىديد
و غم بر او چيره مىگشت تا آن كه ده روز مىگذشت ،روز دهم،
روز مصيبت و غم و گريه او بود و مىفرمود :این روزى است كه
1
حسين صلوات اهلل عليه در آن كشته شد.

 - 1بحار ،ج  ،44ص  283از امالي صدوق ،مجلس .27

گريه بر حسين
ريان بن شبيب گويد :در اول محرم نزد حضرت رضا
رفتم ،فرمود :اى پسر شبيب! آيا روزه دارى؟ عرض كردم :خير؛
فرمود :امروز روزى است كه زكريا در آن دعا كرد ،سپس فرمود:
محرم همان ماهى است كه اهل جاهليت در
اى پسر شبيب،
ّ
گذشته جنگ و ظلم را به جهت احترام اين ماه ،حرام مىدانستند،
ولى اين ا ّمت ،نه حرمت ماه را شناخت و نه حرمت پيامبر خود
را؛ در اين زمان ،فرزندان پيامبر را كشتند و زنان او را اسير كردند
و اثاث او را به غارت بردند ،خداوند ايشان را نيامرزد.
ْت باكِي ًا ل ِ َشيْئٍ َفاب ْ ِ
ك ل ِ ْل ُح َسينِ بْنِ علی بْنِ
«یابن شبيب اِنْ ُكن َ
َ
ْ
ْ
بَ فاِن َّ ُه ُذب ِ َح َكما يُذب َ ُح الكبْ ُ
اَبى طال ِ ٍ
ش» ای پسر! شبیب اگر بر
چيزى مىگريى ،بر حسين بن على بن ابى طالب گريه كن
كه او را مانند گوسفند سر بريدند ،همراه او هجده مرد از خاندان
او كشته شدند كه در روى زمين مانند نداشتند ،آسمان ها وزمین
های هفتگانه بر قتل او گريستند ،چهار هزار فرشته براى كمك به
او نازل شدند و چون حضرت را كشته يافتند ،نزد قبر او ژوليده و
غبار آلود ،تا قيام قائم خواهند بود و از ياران وى مىباشند و شعار
آن ها :يا لثارات الحسين(خونخواهان حسين) است.
اى پسر شبيب! اگر خوشحال مىكند تو را كه خداوند عزوجل
را بدون گناه مالقات كنى ،حسين را زيارت كن .اى پسر
شبيب ،اگر خوشحال مىكند تو را كه در غرفههاى ساخته شده
در بهشت با پيامبر ساكن شوى ،قاتالن حسين را لعنت كن.
اى پسر شبيب! اگر خوشحال مىكند تو را كه ثوابى مثل ثواب
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كسى كه با حسين شهيد گشته است ببری ،هرگاه او را ياد كنى
بگو اى كاش من با ايشان بودم و به رستگارى بزرگ مىرسيدم.
اى پسر شبيب! اگر خوشحال مىكند تو را كه با ما در درجات
بلند بهشت باشى ،درغم ما غمگين و در خوشحالى ما خوشحال
باش و بر تو باد به واليت ما كه اگر مردى سنگى را دوست
بدارد (يا ولى خود بگيرد ).خداوند او را در قيامت با آن محشور
1
مىكند.
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 - 1بحار ،ج  ،44ص  286از امالي صدوق و عيون اخبارالرضا.

مشكالت عمده ی حضرت رضا در
زمان امامت
امامت حضرت رضا از سال  183هجرى با شهادت
پدر بزرگوارش آغاز شد و بیست سال یعنی تا سال  203هجرى
طول كشيد.
در اين مدت ،حضرت به تناسب ايام با مشكالت گوناگونى
مواجه بود .در آغاز امامت ایشان ،مشكل بزرگ و سنگين واقفيه
پيش آمد كه تا مدتها جامعه شيعه را به خود مشغول کرد.
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مشکل اول :واقفيه و مبارزات حضرت
رضا با اين گروه
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 مذهب وقف و علت ايجاد آنبعد از شهادت حضرت كاظم ،در آن بحران سخت
كه حكومت وقت ،رهبر جامعه را به شهادت رسانده بود و
جامعه شيعه در اضطراب به سر مىبرد ،ناگاه يكى از بزرگترين
عرصههاى امتحان الهى پديد آمد و آن شبهه ی واقفيه بود كه
سبب انحراف بسيارى از شيعيان و تجزيه و تضعيف ايشان شد؛
سختى و گسترش اين شبهه از آن جا بود كه مؤسسان اين مذهب
جعلى ،از وكالی حضرت موسى بن جعفر وازافراد شناخته
شده جامعه شيعه بودند و زمانی که حضرت كاظم در زندان
هارون گرفتار شد ،مردم به ایشان مراجعه می کـردند و امـوال
بسيـارى از امام نـزد آن ها جمع شده بود .بعد از شهادت
حضرت كاظم براى تصاحب اموال مدعى شدند كه موسى
بن جعفر شهيد نشده و زنده است و او همان امام قائم است
كه بعد از مدتى قيام خواهد كرد!
شيخ طوسى (قدس سره) گويد :اولين كسانى كه اين مذهب
را انتشار دادند سه نفر به نامهاى على بن ابى حمزه بطائنى و زياد
بن مروان قندى و عثمان بن عيسى بودند ،اينان به جهت مال دنيا
دست به اين كار زدند و گروهى مثل حمزه بن بزيع ،ابن المكارى
كرام خثعمى و مانند ايشان را با اموال خریدند و آن ها را موافق
و ّ
1
خود نمودند.
 - 1الغيبه ،ص .42

يونس بن عبدالرحمن گويد :چون حضرت كاظم از دنيا
رفت ،نزد هريك از كارگزاران حضرت مال بسيارى جمع شده
بود ،زياد بن مروان هفتاد هزار دينار ،على بن ابى حمزه سى هزار
دينار و همين سبب وقف و انكار شهادت حضرت بود .وقتى
من حق را شناختم و مردم را به طرف حضرت رضا دعوت
مىكردم ،آن دو نفر (على بن ابى حمزه و زياد بن مروان) به من
اعتراض كردند و گفتند :اگر غرض تو مال است ،ما تو را بىنياز
مىكنيم و ده هزار دينار به من پيشنهاد كردند تا ساكت شوم ،ولى
من به آن ها گفتم :از حضرات صادقين روايت است كه
چون بدعتها ظاهر شود ،بر عهده ی دانشمندان است كه دانش
خود را ظاهر كنند وگرنه ،ايمان از آن ها گرفته مىشود و من
جهاد در راه خدا را در هيچ حال رها نمىكنم ،به اين جهت آن ها
1
با من دشمن شدند.
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 - 1الغيبه ،ص .43

انحراف بسيارى از شيعيان بر اثر شبهه وقف
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شبهه واقفيه به جهتى كه ذكر شد در ابتدا بسيار گسترده بود؛ به
گونهاى كه بسيارى از شيعيان را منحرف کرد و حضرت رضا
را با مشكالت فراوانى مواجه نمود تا آن كه سرانجام با تالش
گسترده حضرت رضا و ياران با وفاى آن حضرت ،كمكم
مهار شد و واقفيه رسوا شدند و بسيارى از آن ها كه متأسفانه نام
بزرگانى چون عبدالرحمن بن حجاج ،رفاعه بن موسى ،يونس بن
يعقوب ،جميل بن دراج ،حماد بن عيسى ،احمد بن محمد بن ابى
نصر و حسن بن على و شاء و 1...در ميان آن ها برده شده است،
به اشتباه خود پى بردند و به حق رجوع كردند.
احمد بن محمد می گويد :حضرت رضا با صداى بلند
به من فرمود :اى احمد! عرض كردم :بله .فرمود :چون رسول
خدا از دنيا رفت مردم جهت خاموش كردن نور خدا تالش
كردند ولى خداوند نخواست مگر آن كه نور خود را به وسيله
اميرالمؤمنين كامل نمود ،و چون ابوالحسن(موسى بن جعفر)
از دنيا رفت ،على بن ابى حمزه و يارانش در خاموشى نور خدا
تالش کردند ولى خداوند اراده كرد كه نور خود را كامل كند،
همانا اهل حق وقتى كسى به آن ها بپیوندد ،خوشحال مىشوند
ولى چون كسى از آن ها جدا شود ،بىتابى نمىكنند ،زيرا آن ها
به كار خود يقين دارند ،اما اهـل باطـل چـون كسـى به آن ها
بگرود خوشحال مىشـوند و چـون از آن ها جدا شود بىتابى
مىكنند چون در كار خود ترديد دارند .خداوند  -كه عظمتش
 - 1به كتابهاي رجالي مثل رجال نجاشي و شيخ طوسی و ابن ابی داود و… مراجعه شود.

فمستقر و مستودع( 1يعنى برخى ثابت و
بزرگ باد  -مىفرمايد:
ّ
برخى ناپايدار) و ابوعبداهلل (امام صادق )مىگفت :پايدار
(كسى است كه در اعتقاد) ثابت است و ناپايدار (كسى است
كه ايمان) به او عاريه داده شده است؛ 2يعنى از انحراف برخى
اصحاب امام كاظم نبايد متزلزل شد زيرا آن ها ايمانشان
عاريهاى بوده است.
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 - 1االنعام.98 ،
 - 2بحار ،ج  ،48ص .261

اقدامهاى حضرت رضا در مقابل واقفيه
حضرت تالش گستردهاى برای دفع اين شبهه ،و مقابله با
اين گروه منـحرف و خطـرناك به كار گرفت ،گاهى به بحث با
روسای يا طرفداران آن ها مىپرداخت و گروهى را با نشان دادن
برخى معجزات هدايت مىكرد و گاهى به افشاگرى در مورد
آن ها مىپرداخت و خيانت و دروغگویى آن ها را بيان مىكرد؛
گاهى شيعه را از همنشينى با آن هـا منع مىكرد و گاهى آن ها را
به شدت مورد لعن و مذمت قرار مىداد.
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مذاكره حضرت رضا با سران واقفيه
در روايت است كه سه نفر از سران واقفيه به نامهاى على
سراج و حسين بن هاشم معروف به
بن ابى حمزه و احمد بن ّ
ابن المكارى نزد حضرت رضا آمدند .على بن ابى حمزه
به حضرت گفت :پدرت چه شد؟ فرمود :از دنيا رفت .پرسيد:
با مرگ؟ فرمود :آرى .گفت :به چه كسى وصيت كرد؟ فرمود :به
من .گفت :پس آن امامى كه اطاعت او از جانب خداوند واجب
است شمایید؟ فرمود :آرى.
آن دو نفر ديگر گفتند :خداوند به شما قدرت داده است،
حضرت فرمود :واى بر تو ،چه قدرتى؟ آيا مىخواهيد به بغداد
روم و به هارون بگويم من امام واجب االطاعه هستم ،به خدا كه
وظيفه من اين نيست ،آن چه به شما گفتم به اين جهت بود كه
سر شما
به من خبر رسيد شما دچار تفرقه شدهايد ،خواستم تا ّ
به دست دشمنان نيفتد .على بن ابى حمزه گفت :شما چيزى را
ظاهر كردهاى كه هيچ يك از پدران شما علنى نمىكرد و به زبان
نمىآورد .حضرت فرمود :چنين نيست ،به خدا سوگند كه بهترينِ
پدرانم رسول اهلل  به زبان آورد وقتى خداوند به او دستور داد
تا اقوام نزديك خود را بيم دهد و او چهل نفر از خاندان خود
را دعوت كرد و به آن ها گفت :من فرستاده خدا بر شمايم و
آن كه بيش از همه تكذيب كرد و به او حمله ور شد ،عمويش
ابولهب بود .پيامبر به آن ها فرمود :اگر ابولهب يك خراش
به من بزند ،من پيامبر نيستم و اين ا ّولين نشانه پيامبرى من است
كه براى شما اظهار مىكنم( .سپس حضرت رضا فرمود) و
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من نيز مىگويم :اگر هارون يك خراش بر من وارد كند ،من امام
نيستم و اين اولين نشانه امامت است كه براى شما اظهار مىكنم.
على بن ابى حمزه گفت :ما از پدران شما روايت داريم كه
كارهاى امام (غسل  ،كفن  ،نماز و دفن) را جز امام ،متولّى
نمىشود( يعنى اگر شما امام بودى بايد اين امور را در مورد
پدرت موسى بن جعفر انجام مىدادى با آن كه شما در مدينه
بودى و ايشان در بغداد) حضرت فرمود :آيا حسين بن على
امام بود يا نه؟ گفت :آرى .فرمود :عهدهدار كار او كه بود؟ گفت:
على بن الحسين .فرمود :على بن الحسين كجا بود؟ او كه در
دست عبيداهلل بن زياد گرفتار بود؟ گفت :او مخفيانه آمد و امور
پدر را انجام داد و برگشت .حضرت فرمود :اگر على بن الحسين
(كه در زندان و اسير بود) توانست به كربال بيايد و كارهاى پدر
را انجام دهد ،صاحب اين امر  -يعنى حضرت رضا - نیز
مىتواند (از مدينه) به بغداد آيد و متولّى كار پدر شود و برگردد
1
با اين كه او در زندان و اسارت نيست...

 - 1بحار ،ج  ،48ص  261و اختيار الرجال ،ص .463

دستور دورى از واقفيه
محمد بن عاصم می گويد :حضرت رضا فرمود :به
من خبر رسيده است كه با واقفه همنشين هستى .عرض كردم:
فدايت شوم من با آن ها همنشين هستم ولى با آن ها هم عقيده
نيستم .حضرت فرمود :با آن ها همنشين مباش ،خداوند ع ّز ّ
وجل
مىفرمايد :در كتاب بر شما نازل شده است كه چون شنيديد به
آيات الهى كفر مىورزند و مسخره مىكنند با آن ها منشينيد تا
به سخن ديگر پردازند وگرنه شما هم مثل آن ها خواهيد بود.
و منظور از آيات الهى ،اوصيا هستند كه واق ّفیه به آن ها كفر
1
ورزيدند.
و اين حديث شريف و مانند آن ،درسى است براى پيروان
حضرت رضا كه ازهمنشينى با كسانى كه مخالف دين و
يا اهل بیت هستند ،بپرهيزند و در محافل آن ها شركت
نجويند.

 - 1بحار ،ج  ،48ص .264
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برخى كرامات حضرت رضا براى هدايت شيعيان
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شخصى به نام ابن ابى كثير گويد :بعد از رحلت موسى بن
جعفر مردم در مورد حضرت رضا توقف كردند .من
در آن سال به حج رفتم ،ناگاه حضرت رضارا ديدم در دلم
اين آيه گذشت :اَب َ َشرا ً مِنّا وا ِحدا ً نَتَّب ِ ُعه؛ 1يعنى آيا پيرو انسانى از
خودمان باشيم؟
ناگاه حضرت رضا مثل برق جهنده كنار من آمد و (در
حالى كه از ضمير من آگاه شده بود) فرمود :به خدا سوگند منم
آن انسانى كه بايد از او پيروى كنى! عرض كردم :از خدا و شما
2
عذرخواهى مىكنم ،فرمود :تو بخشودهاى.
در نمونهاى ديگر عبداهلل بن مغيره گويد :من واقفى بودم و با
همان حال به حج رفتم ،كنار خانه خدا به خداوند گفتم :خدايا تو
مىدانى من در پى چيستم .مرا به بهترين دين هدايت نما .به دنبال
آن در دلم افتاد که نزد حضرت رضا روم .به مدينه آمدم و
كنار در خانه حضرت به خادم گـفتم :بـگو مـردى از عراق كنار
در است .ناگاه صداى حضرت را شنيدم که مىفرمود :اى عبداهلل
بن مغيره! بيا داخل .وقتى وارد شدم ،که فرمود :خداوند دعايت را
مستجاب و تو را به دين خود هدايت كرد .عرض كردم :گواهى
3
مىدهم كه شمایى حجت خدا و امين او بر خلقش.

 - 1القمر .24 /
 - 2بحاراالنوار ،ج  ،49ص .38
 - 3همان ،ص .39

عاقبت برخى از طرفداران واقفيه از زبان حضرت رضا
ابراهيم بن يحيى می گويد :حضرت رضا به من فرمود:
آن بدبخت حمزه بن بزيع چه كرد؟ عرض كردم :آمده است.
فرمود :او مىپندارد پدرم زنده است ،اينان امروز مر ّدد هستند و
1
فردا با زندقه (كفر) خواهند مرد.
و حضرت يكى از سران واقفیه يعنى ابن مهران را نفرين
كرد و فرمود :خداوند نور قلب تو را ببرد و فقر را در خانه ات
داخل كند 2و على بن ابى حمزه رئيس واقفيه را لعنت كرد و او
3
را مشرك ملعون ناميد.
حسن بن على وشاء (كه خود ابتدا مر ّدد بود و سپس با اعجاز
حضرت رضا به حق گرويد) می گويد :سرورم حضرت
رضا در مرو مرا خواست و فرمود :اى حسن! امروز على بن
ابى حمزه(در كوفه) ُمرد و او را همين ساعت در قبر نهادند ،و دو
فرشته بر او وارد شدند و از او پرسيدند :خدايت كيست؟ گفت:
ولى
اهلل؛ پرسيدند :پيامبرت كيست؟ گفت :محمد؛ پرسيدندّ :
تو كيست؟ گفت :على بن ابى طالب؛ گفتند :بعد از او؟ گفت:
حسن ،پرسيدند :بعد از او؟ گفت :حسين؛ پرسيدند بعد از او؟
گفت :على بن الحسين؛ پرسيدند :بعد از او؟ گفت :محمد بن
على؛ پرسيدند :پس از او؟ گفت :جعفر بن محمد؛ پرسيدند :بعد
از او؟ گفت :موسى بن جعفر؛ پرسيدند :پس از او؟ زبانش متزلزل
شد؛ با پرخاش به او گفتند :پس از او؟ ساكت شد ،پرسيدند :آيا
 - 1همان ،ج  ،48ص .256
 - 2همان ،ص .261
 - 3همان ،ص .257

حکایتآفتاب

107

موسى بن جعفر تو را به اين دستور داد؟ سپس با گرز آتشين
ضربهاى بر او زدند كه قبرش تا قيامت آتش گرفت!
حسن بن على و شاء گويد :از نزد حضرت بيرون آمدم و
تاريخ آن روز را يادداشت كردم پس از چند روز از كوفه نامه
آمد كه بطائنى (على بن ابى حمزه) در همان روز مرده است و در
1
همان ساعت كه حضرت فرموده بود ،او را در قبر نهاده بودند.
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 - 1بحاراالنوار ،ج  ،49ص .38

مشكل د ّوم :تأخير در تولّد حضرت جواد
از جمله امورى كه امتحان الهى را در زمان حضرت
رضابراى شيعيان سخت و بهانه معاندان را در مخالفت با
ايشان زياد و ساده دالن را به تحيّر وادار مىكرد اين بود كه
والدت حضرت جواد به عنوان اولين فرزند پسر ايشان در
دهه آخر عمر حضرت ،هنگامى كه عمر شريفش از چهل سال
فراتر بود ،اتفاق افتاد ،يعنى بيش از ده سال از امامت حضرت كه
در سن  35سالگى آغاز شده بود ،مىگذشت.
همين امر سبب شد تا عدهاى بر حضرت رضا به
جهت نداشتن جانشين خرده بگيرند لذا حضرت رضاتأكيد
مىنمود كه خداوند به من فرزندى خواهد داد .كليم بن عمران
به حضرت رضا گفت :از خداوند بخواه به شما فرزندى
عنايت كند ،حضرت فرمود :به من فرزندی داده خواهد شد كه
1
وارث من است.
شخصى به بزنطى  -از ياران امام رضا - گفت :بعد از
صاحب تو (حضرت رضا )امام كيست؟ از حضرت بپرس.
وى نزد امام رفت و از ايشان پرسيد .حضرت فرمود :امام( ،بعد
از من) پسرم مىباشد ،سپس اضافه نمود :آيا كسى مىتواند بگويد
2
پسرم ،و پسر نداشته باشد؟ مدتى بعد حضرت جوادمتولد شد.
عقبه بن جعفر به حضرت رضاگفت :شما به اين سن
رسيدهاى ولى فرزند ندارى؟ حضرت فرمود :صاحب اين امر
 - 1بحار ،ج  ،50ص .15
 - 2همان ،ص  21و همان ،ص  22از كافي و ارشاد مفيد.
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نمىميرد تا جانشين خود را ببيند.
ديگرى به حضرت رضا گفت :آيا امامت شما در عمو و
دایى مىشود؟ فرمود :نه؛ پرسيد :در برادر چه؟ فرمود :نه؛ پرسيد:
پس در كيست؟(يعنى شما كه فرزند ندارى؟) فرمود :در فرزندم؛
2
با آن كه آن روز ،فرزندى نداشت.
مكرر از حضرت در اين مورد مىپرسيدند و ايشان مىفرمود:
و ّ
3
خداوند به من پسرى عنايت خواهد كرد.
حسين بن قياما كه از سران گروهك واقفيه بود ،به حضرت
رضا گفت آيا شما امامید؟ فرمود :بله .گفت :خدا را گواه
مىگيرم كه تو امام نيستى!
در اين هنگام حضرت رضا ،مدتى طوالنى سر به زير
انداخت و زمين را خراش مىداد ،سپس سربلند نمود و فرمود :از
كجا دانستى كه من امام نيستم؟ گفت :از امام صادق روايت
است كه امام بدون فرزند نيست ،در حالى كه شما به اين سن
رسيدهاى و فرزند ندارى.
حضرت رضا دوباره بيش از بار اول سر به زير انداخت
و سپس سربرداشت و فرمود :خدا را گواه مىگيرم كه روزها و
شب ها نمىگذرد تا اين كه خداوند به من فرزندى عنايت نمايد.
راوى گويد :هنوز يك سال نگذشته بود كه حضرت
4
جوادمتولد شد.
پس از تولد حضرت جواد و تحقق پيشگویى حضرت
1
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 - 1همان ،ص .35
 - 2بحار ،ج  ،50ص .21
 - 3همان ،ص .35
 - 4بحار ،ج  ،49ص .34

رضا(كه خود دو دليل بر امامت حضرت رضا بود) ،به
ابن قياما گفتند :آيا اين نشانه براى تو كافى نيست؟ وى اعتراف
كرد و گفت :به خدا سوگند كه اين نشانه بزرگى است ،اما حديثى
1
را بهانه كرد و از عقيده انحرافى خود برنگشت.
به همين جهت است كه تولد حضرت جواد براى شيعه
از اهميت فوق العادهاى برخوردار بود؛ لذا حضرت رضا
ايشان را مولود مبارك ناميد.
شخصى به نام يحيى صنعانى گويد :خدمت حضرت
رضادر مكه رسيدم؛ ديدم حضرت ،براى فرزندش موزى
را پوست مىگيرد و به او مىدهد .عرض كردم :فدايت شوم ،آن
مولود مبارك همين است؟ فرمود :آرى اى يحيى! هذا المولو ُد
الَّذى ل َ ْم يُولَدْ فىِ الأْ ِسالمِ مِثْ ُل ُه َمولُو ٌد ا َ ْع َظ ُم ب َ َر َك ًه َعلى شي َعتِنا مِنْه!
يعنى اين است آن فرزندى كه در اسالم با بركتتر از او براى
2
شيعيان متولد نشده است.
مؤلف گويد :از سوالها و اعتراضها در مورد تولّد حضرت
جواد معلوم مىشود كه بسيارى از آن افراد نسبت به امام
خود و به طور كلى برنامه ی امامان آگاهى كافى نداشتهاند .البته
فضاى نامناسب تبليغى آن زمان نيز در اين ناآگاهى بسيار مؤثر بود
وگرنه طبق روايات متعدّ د ،مسأله امامت ائمه و برنامه عملى
ايشان و نامهاى ايشان ،همگى از جانب خداوند تعيين ،و توسط
پيامبر ابالغ شده بود .امام صادق فرمود :مسأله وصيت
 امامت  -از آسمان بر محمد به صورت نوشتهاى نازل شد، - 1همان ،ص .68
 - 2بحار ،ج  ،50ص .35
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با آن كه هيچ امرى به صورت نوشته ی مهر شده به جز وصيت
توسط جبرئيل به پيامبرداده شد تا حضرت آن را
نازل نشد و ّ
به على و فرزندان او برساند .آن نوشته مهرهایى داشت و
اميرالمؤمنين دستور داشت يك مهر را بگشايد و به آن چه
در آن است عمل كند ،حضرت اميرالمؤمنين چنين كرد.
سپس حضرت امام حسن نيز به دستورالعمل داده شده عمل
كرد و آن را به امام حسین داد ،چون حضرت مهر را گشود
ديد نوشته است :با گروهى براى شهادت بيرون برو (قيام كن) آن
ها را شهادتى نيست جز با تو ،و جان خود را به خداوند ع ّز ّ
وجل
بفروش .حضرت نيز چنين كرد و آن را به حضرت على بن
الحسين داد؛ چون حضرت آن را گشود ،ديد نوشته است:
سر به زير انداز و سكوت كن و در خانه بنشين و خدايت را
عبادت كن تا مرگ فرا رسد .حضرت نيز آن را انجام داد و سپس
آن را به فرزندش محمد بن على داد .چون آن را گشود،
در آن نوشته با مردم حديث بگو و فتوا بده و از هيچ كس جز
خداوند ع ّز ّ
وجل نترس كه كسى به تو دسترسى ندارد ،حضرت
آن را انجام داد و سپس آن را به پسرش جعفر داد؛ چون
حضرت مهر را گشود در آن آمده بود با مردم حديث بگو و فتوا
بده و علوم خاندانت را منتشر كن و پدران شايستهات را تصديق
نما ،و از هيچ كس جز خداوند عزوجل نترس و تو در حفظ و
1
امان هستى و اين كار برای همه ائمه تا حضرت مهدى ادامه دارد.

 - 1اصول كافي ،كتاب الحجه ،ج  ،2ص  28و بحار ،ج  ،36ص  ،192البته متن حديث
با اندك تصرفي ارائه شده است.

مشكل سوم :مسأله واليت عهدى حضرت
رضا
اين حادثه عجيب و مرموز كه توسط مأمون عباسى طراحى
شده بود ،خود از امتحان هاى الهى بود كه شيعيان به آن مبتال شدند،
چرا كه هنوز مدت زيادى از آن همه جنايات و سركوبهاى بنى
عباس و به ويژه هارون (پدر مـأمون) و قتل عام فرزندان پيامبر
و شيعيان و به ويژه شهادت حضرت كاظم نگذشته بود كه
پيشنهاد واليت عهدى مأمون ،همه را متحير كرد .نفرتى كه عموم
شيعيان از دستگاه طاغوت و به ويژه هـارون الرشـيد به جهت
عداوت با اهل بیت و به شهادت رساندن امام كاظم
داشتند ،باعث شد كه اين اقدام حضرت رضا را نپذيرند و با
آن كه حضرت را به اين كار مجبور كردند اما اين كار بىسابقه در
نظر عدهاى به شدت سؤال برانگيز شد؛ به ويژه كه گروه منحرف
واقفيه ،فرصت را غنيمت شمردند و بر تبليغات خود افزودند و
اين گونه بود كه افراد ساده لوح و ناآگاه به جاى آن كه تسليم
امام خويش باشند ،زبان به اعتراض گشودند و مكرر به حضرت
مىگفتند :چرا وارد دربار مأمون شدى؟ و حضرت مىفرمود :به
1
همان دليل كه جدّ م اميرالمؤمنينوارد شورا شد.
و گاهى در جواب اعتراض يكى از همين معترضان فرمود:
پيامبر افضل است يا وصى؟ گفت :پيامبر؛ فرمود :مسلمان برتر
است يا مشرك؟ گفت :مسلمان .فرمود :عزيز مصر مشرك بود و
 - 1بحار ،ج  ،49ص  ،140شورا ،جلسهاي بود كه به دستور خليفه دوم بعد از وي جهت
تعيين جانشين وي تشكيل شد و جريان عجيب آن در تاريخ مذكور است.
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وصى ،يوسف خودش
يوسف پيامبر؛ مأمون مسلمان است و من
ّ
از عزيز مصر(آن گونه كه قرآن مىگويد)خواست تا او را واليت
1
دهد ،ولى من به اين كار مجبور شدم.
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 - 1بحار ،ج  ،49ص .136

توطئه ترور حضرت رضا به جهت قبول واليت عهدى
محمد بن زيد می گويد :چون مأمون ،حضرت رضا را
ولي عهد خود نمود ،يكى از خوارج چاقویى مسموم را آماده كرد
و به ياران خود گفت :به خدا سوگند نزد اين مرد كه مىپندارد
پسر رسولاهلل است ولى وارد دربـار اين طاغوت شـده است،
مـىروم و از علـت ايـن كـارش مـىپرسـم؛اگر دليل قانع
كنندهاى نداشت ،مردم را از او راحت مىكنم .با اين تصميم وارد
خانه حضرت شد.
حضرت رضا فرمود :به يك شرط به سؤال تو پاسخ
مىدهم ،قبول دارى؟ گفت :چه شرطى؟ فرمود :اگر پاسخ من قانع
كننده بود ،آن چاقویى كه در آستين دارى بشكنى و كنار بگذارى!
مرد خارجى كه حيران شده بود ،همان جا چاقو را درآورد و
شكست .سپس گفت :چرا به دربار اين طاغوت آمدى؟ با آن كه
اينان نزد شما كافرند و شما فرزند رسول اهلل هستى!
حضرت فرمود :به نظر تو ،اينها كافرترند يا عزيز مصر و
مردم آن كشور؟ آيا نه اين است كه اينها مىپندارند اهل توحيد
هستند ولى آن ها خداپرست نبودند و خدا را نمىشناختند؟
آيا يوسف بن يعقوب  پيامبر و پسر پيامبر نبود؟! او به
عزيز مصر كه كافر بود(آن گونه كه در قرآن آمده است) گفت :مرا
بر گنجينههاى زمين(دارایى مصر) قرار ده كه من نگهبانی دانايم.
او با فرعونها همنشين بـود و مـن مـردى از فرزندان رسول اهلل
هستم که مرا به اين كار مجبور كرده اند و با كراهت پذيرفتهام ،تو
چه اعتراضى و چه اشكالى بر من دارى؟ مرد خارجى با شنيدن
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اين پاسخ كوبنده گفت :اعتراضی بر شما نيست .شهادت مىدهم
1
كه شما پسر پيامبر خدا و راستگو هستى.
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 - 1همان ،ص .55

خبر لوح و نامهاى ائمه اطهار
هنگامى كه حضرت باقر در بستر شهادت بود ،فرزندش
حضرت صادق راخواست تا او را جانشين خود گرداند،
برادر حضرت باقر زيد بن على گفت :اگر در مورد من ،همچون
حسن و حسين رفتار مىكردى بى جا نبود (يعنى مرا جانشين
خود مىكردى) حضرت فرمود :امانتها به شباهتها نيست و
خالفت با روشها نمىباشد ،بلكه اينها امورى است كه از قبل
وجل تصميمگيرى شده است.
در مورد حجتهاى خداوند ع ّز ّ
آن گاه حضرت ،جابر بن عبداهلل را صدا زد و به او فرمود:
اى جابر ،جريان آن صحيفهاى كه ديدى بگو .جابر گفت :بله
نزد مواليم حضرت فاطمه دختر رسول اهلل رفتم تا والدت
حسين را تبريك گويم ،ديدم در دست حضرت صحيفهاى
است كه مىدرخشد ،عرض كردم :اى سرور زنان! اين صحيفه
كه نزد شماست ،چيست؟ فرمود :نامهاى پيشوايان و امامان از
فرزندانم در آن است( .و در روايتى فرمود :اين لوحى است كه
وجل به رسولش داده و در آن است نام پدر و نام
خداوند ع ّز ّ
شوهر و نام دو پسرم و نامهاى اوصيا از فرزندانم ،پدرم اين را به
من داده است تا مرا خوشحال كند).
گفتم بده تا ببينم ،فرمود :اگر ممنوع نبود مىدادم ولى جز
پيامبر يا وصى او يا خاندان او كسى آن را لمس نمىكند،
ولى مىتوانى به درون آن نگاه كنى  ..جابر گويد :نگاه كردم؛
ديدم نوشته است :ابوالقاسم محمد بن عبداهلل المصطفى مادرش
آمنه ،ابوالحسن على بن ابى طالب المرتضى مادرش فاطمه بنت
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البر،
اسد بن هاشم بن عبد مناف ،ابو محمد الحسن بن علی ّ
ابوعبداهلل الحسين بن علی التقى ،مادرشان فاطمه دختر محمد،3
ابو محمد على بن الحسين العدل مادرش شهر بانو دختر يزدجرد،
ابو جعفر محمد بن على الباقر مادرش ام عبداهلل دختر حسن بن
على بن ابى طالب ،ابو عبداهلل جعفر بن محمد الصادق مادرش
ا ّم فروه دختر قاسم بن محمد بن ابى بكر ،ابو ابراهيم موسى بن
جعفر مادرش جاريهاى به نام حميده ،ابوالحسن على بن موسى
الرضا مادرش جاريهاى به نام نجمه ،ابو جعفر محمد بن علی
الزكى مادرش جاريهاى به نام خيزران ،ابوالحسن على بن محمد
االمين مادرش جاريهاى به نام سوسن ،ابو محمد حسن بن على
الرفيق مادرش جاريهاى به نام سمانه كه كنيهاش ام الحسن است،
ابوالقاسم محمد بن الحسن كه محب خداست مادرش جاريهاى
1
است به نام نرجس  -صلوات خدا بر همه ايشان باد .
مؤلف گويد :جريان نوشته مذكور در روايات متعددى وارد
شده است و بزرگان شيعه مثل شيخ صدوقرحمه اهلل  ،شيخ
طوسى  ،شيخ مفيد  ،شيخ طبرسى  ،نعمانى  ،كلينى و ديگران
مضمون آن را با تفاوت هایى در كتابهاى خويش ذكر كردهاند.

 - 1بحار ،ج  ،36ص .193

هجرت تاريخى حضرت رضا
حضرت رضا به دلیل زيادى نامهها و مراجعات ّ
مکرر
مأموران مأمون به ایشان ،در حالى كه از اين سفر كراهت داشت
و مىدانست كه در اين سفر بدرود حيات خواهد گفت ،براى آن
1
آماده گشت.
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 - 1كافي .207/2

وداع از مدينه
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حضرت چند بار براى وداع ،كنار قبر جدش رسول اهلل آمد
و به گونهاى عمل مىنمود كه كراهت و ناراحتى اش کامال آشکار
بود .به هنگام وداع با صداى بلند گريه مىكرد و چون مردى به
نام ُمخَ ّول سجستانى به حضرت به جهت سفرى كه در پيش
داشت تهنيت گفت ،حضرت فرمود :مرا به حال خود واگذار .من
از جوار جدّ م خارج می شوم و در غربت از دنيا خواهم رفت.
امام هنگام بيرون رفتن از مدينه ،تمام خويشان خود را فرا
خواند و فرمود :بر من گريه كنيد زيرا ديگر به مدينه باز نخواهم
گشت! 1و حضرت جواد را كه كودكى بود به مسجدالنبى بُرد و
در حالى كه امام جواد قبر پيامبر را در آغوش گرفته بود،
حضرت رضا گفت :اى رسول خدا ،او رابه شما سپردم ،سپس
به همه وكال و اصحاب خود فرمود :سخن او را گوش كنيد و با وى
مخالفت ننمایيد و نزد ثقات اصحاب خويش بر امامت و جانشينى
2
وى تأكيد كرد.

 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .217
 - 2اثبات الوصيه ،ص  ،349ابن شهر آشوب مناقب ،ص .196

مسير حركت حضرت رضا
در اين كه مسير حركت امام از مدينه تا مرو چگونه و
از كجا بوده است ،اختالفاتی به چشم مىخورد مثل آن كه آيا
حضرت اول به مكه رفته و از آن جا ادامه سفر داده است و يا به
كوفه وارد شده است؟
به نظر می رسد مسير حركت امام به گونهاى تعیین شده
بود كه مانع از هرگونه تحركى از سوی شيعيان و علويان گردد؛
لذا طبق برخى روايات بدون آن كه وارد كوفه شود ،از كنار آن
1
عبور نمود.
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 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .149

دهکده ی نباج
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در ادامه مسير ،حضرت به دهكـده ی نبـاج در ده منـزلى
بصره رسيـد .ابو حبيب نباجى گويد :در خواب ديدم كه
رسول اكرم به نباج تشريف آورد و وارد مسجد ُح ّجاج شد.
من خدمت حضرت رسيدم .سالم كردم .مقابل ایشان طبقى از
خرماى صيحانى بود ،حضرت مشتى از خرما به من داد ،آن ها
را شمردم هيجده دانه بود ،از خواب بيدار شدم و آن را چنين
تعبير كردم كه هيجده سال ديگر عمر خواهم كرد .بيست روز
گذشت كه به من اطالع دادند حضرت رضا از مدينه آمده و
در مسجد نزول كردهاند .به طرف مسجد رفتم ديدم مردم گروه
گروه به ديدار حضرت مىشتابند .خدمت آن جناب رسيدم؛ ديدم
ايشان همان جایى نشسته اند كه رسول خدا را در خواب
ديده بودم و زير پاى حضرت حصيرى بود شبيه همان حصيرى
كه زير پاى پيامبر بود و مقابل وی نیز طبقى بود از خرماى
صيحانى؛ سالم كردم ،پاسخ داد و مرا طلبيد و مشتى از آن خرما
به من عطا فرمود ،آن ها را شمردم و ديدم به همان اندازهاى است
كه پيامبر در خواب به من عطا فرموده بود 18( .دانه)
عرض كردم :اى پسر رسول اهلل ،زيادتر به من عطا فرما ،فرمود:
1
اگر رسول خدا زيادتر عطا می کرد ما هم زيادتر عطا می کردیم!

 - 1عيون اخبارالرضا 8/2 ،ـ .457

اهواز
طبق روايات ،حضرت در اهواز بيمار شد .ابوهاشم جعفرى با
حضرت مالقات كرد .فصل تابستان و هوا بسيار گرم بود .پزشكى
آوردند ،حضرت گياهى را به عنوان دارو به طبيب معرفى كرد و
خواص آن را بيان داشت ،ولى طبيب اظهار داشت :اين گياه در چنين
وقتى يافت نمىشود ،حضرت فرمود :مقدارى نيشكر بياوريد .طبيب
گفت :اين از اولى مشكلتر است زيرا حاال وقت نيشكر نيست.
حضرت فرمود :نيشكر و آن داروى گياهى هر دو در همين سرزمين
وجود دارد ،از آب شادروان بگذريد ،كنار آسياب ،مردى سياه چهره
است ،از او بپرسيد .شخصى را فرستادند و به همان آدرس رفت
و آن دو را تهيه كرد .وقتى رجاء بن ابى ضحاك (مأمور حركت
حضرت) جريان را شنيد ،به همراهانش گفت :اگر بيشتر اينجا اقامت
1
كنيم ،مردم فريفته او مىشوند و از آن جا كوچ كردند.
به هنگام خروج حضرت از اهواز :كنار پل اربك جعفر بن محمد
نوفلى به حضرت عرض كرد :فدايت شوم عدهاى مىپندارند پدرت
زنده است .فرمود :دروغ مىگويند ،لعنت خدا بر ايشان؛ اگر پدرم
زنده بود ميراثش قسمت نمىشد و زنانش ازدواج نمىكردند .به خدا
سوگند پدرم مرگ را چشيد چنان كه على بن ابى طالب چشيد .عرض
كردم :تكليف من (بعد از شما) چيست؟ فرمود :بر تو باد بعد از من
به پيروى از فرزندم محمد ....و در ادامه فرمود :قبر من و هارون چنين
2
است و دو انگشت خود را به هم چسباند.
 - 1مسند االمام الرضا ،ج  ،1ص .175
 - 2عيون اخبارالرضا.463/2 ،
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حركت به طرف فارس

1
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برخى از توقف حضرت در بهبهان (ارجان) و نماز گزاردن در
مسجد آن جا خبر دادهاند 2و در آن شهر قدمگاهى به نام قدمگاه
3
حضرت رضا وجود دارد.
و در ادامه از مسير يزد و ابرقوه كه قدمگاهى در آن جا معروف
است و سپس از ده شير كه گويا همان فراشاه (يا اسالميه جديد)
می باشد و هم اكنون جايگاهى به نام قدمگاه در آن معروف
است ،عبور كردند زيرا عالوه بر قدمگاه مذكور ،راه شيراز به يزد
از آن مسير يعنى تفت و اسالمیه كه قدمگاه در آن است ،مىگذرد،
قدمگاه اسالمیه از مجموعه بنایى تشكيل شده و عمارت آن بنابر
سنگ نوشتهاى كه در محراب آن است توسط گرشاسب بن على
در سال  512بنا شده است و در آن زمان به مسجد مشهد على بن
موسى الرضا شهرت داشته است اين بنا داراى سنگ تاريخی ،
4
كتيبه  ،تزئينات داخلى و يادگارهایى دیگر است.

 - 1همان 149/3؛ االرشاد  2ـ 255؛ كافي  402/2و .407
 - 2مرآت البلدان ،ج  ،1ص  368ر.ك :جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا .
 - 3همان .368/1
 - 4جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا  ،ص  .107مؤلف گويد :اين جانب افتخار
دارد كه عدهاي از بستگان بنده از جمله جد اعالي بنده جناب حجه االسالم و المسلمين
سيد ابوالقاسم فراشاهي كه از معاريف و اعاظم آن جا و صاحب كرامات بودهاند به همراه
برخي از فرزندان در قدمگاه و اطراف آن مدفون ميباشند و همچنين جد اين جانب جناب
آيه اهلل سيد عبدالحي كه از اعاظم علماي يزد و حاكم شرع آن جا بودهاند ،در شهر يزد در
بارگاه امام زاده جعفر مدفون ميباشند .رحمه اهلل عليهم اجمعين.

حركت به طرف خراسان
شيخ صدوقروايت می كند :حضرت رضا در آن
(غره يا ق ّزه) وارد شدند ،دانه بادامى كاشتند
خانه اى كه در مح ّله ّ
كه تبديل به درخت شد و در مدت يك سال بادام داد .مردم
باخبر شدند و هركه بيمارى مىيافت ،از آن بادام مىخورد و شفا
مىيافت؛ كسى كه چشم درد داشت ،يا زن باردارى كه زايمانش
سخت مىشد يا چهارپایى كه قولنج مىكرد را توسط آن بادام يا
شاخه آن معالجه مىكردند تا آن كه فردى به نام ابوعمر درخت
را بريد و بر اثر آن مال و ثروت فراوانش نابود شد ،دو فرزندش
نيز جهت تعمير خانه ،ريشه درخت را كه باقى بود قطع كردند و
1
هر دو مبتال به بيمارى سختى شدند و به فاصله يك سال مردند.
محدث قمى از برخى ساربانان كاروان امام نقل
(كرند يا كرمند اصفهان)
مىكند كه همراه ایشان به روستاى خود َ
كه رسيديم از حضرت خواستم حديثى را به خط خويش به من
مرحمت نمايد ،حضرت اين حديث را هديه نمودُ :كن ُم ِحبّ ًا آِل ِل
ْت فا ِسق ًا و ُم ِحبّ ًا ل ِ ُم ِحبيّهِ ْم َو اِنْ كانوا فا ِسقين
ُم َح َّم ٍد َواِنْ ُكن َ
يعنى دوستدار آل محمد و خاندان پيامبر باش گرچه فاسق
2
باشى و دوستدار دوستداران آن ها باش ،هرچند فاسق باشند.

 - 1عيون اخبارالرضا.374/2 ،
 - 2منتهي االمال.177/2 ،
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نيشابور
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حضرت در سال  200هجرى وارد شهر نيشابور گرديد و مردم
نيشابور به همراهى ابو يعقوب اسحاق بن راهويه كه بزرگ شهر بود
تا قريه مؤيديه كه از روستاهاى نيشابور بود ،به استقبال حضرت رفتند.
ابو يعقوب با آن كه پيرمرد بود ،افسار ناقه حضرت را به دوش
گرفت و تا شهر نيشابور پياده آمد 1.در شهر نيشابور حمامى
است كه بعدها به حمام رضا مشهور شد ،در حمام حوضى
بود كه از چشمهاى سيراب مىشد .حضرت رضا در آن
حوض غسل نمود و كنار آن نماز گزارد ،مردم كه اين را ديدند،
همواره در آن حوض غسل مىكردند و از آن به جهت تبرك آب
مىخوردند و كنار آن حوض نماز مىگزاردند و حوایج خود را
از خداوند مىخواستند و برآورده مىشد .شيخ صدوق گويد:
آن چشمه كه به كهالن معروف است از آن زمان تاكنون مورد
2
استقبال مردم است و از آب آن شفا مىجويند.
حضرت رضا چند روزى در نيشابور ماندند و در يكى از
اين روزها به زيارت امام زاده محمد محروق از نوادگان حضرت
سجاد رفتند .حاكم نيشابورى می گويد :حضرت رضا
فرمودند :يكى از خاندان ما در اين جا مدفون است ،به زيارت
ايشان مىرويم و آن گاه به روضه سلطان محمد محروق در
3
« تالجرد» تشريف بردند و آن روضه مقدسه را زيارت كردند.
 - 1خليفه نيشابوري ،تاريخ نيشابور ،ص 177؛ ر.ك :جغرافياي تاريخي هجري امام رضا
 ،ص  132تأليف جليل عرفان منش.
 - 2عيون اخبارالرضا.376/2 ،
 - 3تاريخ نيشابور  17/ر.ك :امام علي بن موسي الرضا  ،ص .82

حديث سلسلة الذهب
چون حضرت رضا خواستند از نيشابور حركت كنند،
عدهاى از اصحاب حديث از جمله محمد بن رافع و احمد
بن حارث و يحيى بن يحيى و اسحاق بن راهويه ،افسار ناقه
حضرت را گرفتند و گفتند :تو را به حق پدران طاهرينت سوگند
كه حديثى از پدر خويش براى ما بيان نما .و در روايتى نقل
شده است ابوزرعه و محمد بن اسلم از حافظان حديث نبوى به
حضرت عرض كردند :اى بزرگ زاده ی بزرگان! اى امام زاده
امامان! اى نتيجه پاك و پسنديده و اى خالصه ی پيامبران!  ،تو
رابه حق پدران پاكيزه و نياكان بزرگوارت كه صورت مبارك
خويش را به ما نشان بده و حديثى از پدران خويش براى ما
روايت كن كه يادگار شما باشد.
در اين هنگام ،مركب حضرت ايستاد ،پرده كنار رفت و
چشم مسلمانان به جمال مباركش روشن شد ،موى دو طرف
سر حضرت همانند پيامبر بود ،مردمى كه ايستاده بودند (به
هيجان آمدند) برخى فرياد مىزدند و مىگريستند و لباس خود
را چاك داده و به خاك می افتادند .برخى افسار مركب ايشان را
مىبوسيدند و برخى به طرف حضرت گردن كشيده بودند .مردم
در اين حال بودند تا ظهر شد و اشك مردم چون نهر جارى بود.
بزرگان و قاضيان فرياد زدند :اى مردم گوش كنيد و دل بسپاريد
و پيامبر را در مورد خاندانش آزرده مكنيد ،سپس حضرت
رضا در حالى كه  24هزار قلم آماده نوشتن بود ،فرمود:
پدرم ،آن بنده شايسته ،موسى بن جعفر به من خبر داد و
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فرمود :پدرم جعفر بن محمد صادق به من خبر داد و گفت
خبر داد به من ابوجعفر محمد بن على شكافنده ی دانش
پيامبران و گفت :خبر داد به من پدرم على بن الحسين سرور
عبادت كنندگان و گفت ،خبر داد به من پدرم سرور جوانان
بهشت حضرت حسين و گفت ،خبر داد به من على بن ابى
طالب و گفت شنيدم از پيامبر که فرمود ،شنيدم از جبرئيل
كه مىگفت ،خداوند جل جالله فرمود :منم خدایى كه جز من
معبودى نيست ،مرا عبادت كنيد .ال اِل َه اِلاّ اهلل ِح ْصنى َف ِم ْن قالَها
ُمخْ لِص ًا َدخَ َل ِح ْصنى َو َم ْن َدخَ َل ِح ْصنى اَم ِ َن م ِ ْن َعذابى؛ يعنى
ال اله اال اهلل قلعه من است هركه (با اخالص) بگويد وارد قلعهی
من شود و هركه وارد قلعه من شود ،از عذاب من در امان است.
و چون مركب ایشان حركت كرد ،حضرت صدا زد :با شرایط
1
آن و من از شرایط آن هستم.
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 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص  132تلفيقي از احاديث  1و  2و  3و .4

شفا دادن بيمارى در رباط سعد
قافلهاى از خراسان به طرف كرمان مىرفت كه در كوه
كرمان مورد دستبرد راهزنان قرار گرفت .ايشان مردى را كه فكر
مىكردند اموال بسياری دارد ،نگه داشتند و مورد شكنجه فراوان
قرار دادند تا شايد با دادن مال بسيار ،جان خود را خريدارى كند.
او را ميان برف نگه داشتند و دهانش را از برف پر كردند ،تا آن
كه زنى او را از بند رها كرد و موفق به فرار شد اما دهان و زبان
او فاسد گشت به گونهاى كه نمىتوانست سخن بگويد( .مگر
با سختى فراوان) در خراسان شنيد كه حضرت رضا در
نيشابور است .در خواب ديد كه كسى به او مىگويد پسر رسول
خدا در خراسان است ،از او درباره ناخوشى خود بپرس تا دوایى
به تو معرفى كند و شفايابى؛ آن مرد می گويد :در خواب به طرف
حضرت رفتم و جريان خود را بازگو كردم .حضرت فرمود :زيره
و آويشن و نمك را با هم بکوب و دو سه مرتبه بر دهان بریز تا
خوب شوی!
از خواب بيدار شد ،بدون آن كه به دستور عمل كند و به كسى
اطالع دهد به طرف نيشابور آمد ،كنار دروازه نيشابور به او گفتند:
حضرت رضا از نيشابور كوچ كرده ،در[رباط سعد] مىباشد.
نزد حضرت آمد و حاجت خويش را (به زحمت) بيان كرد،
حضرت فرمود :مگر من در خواب ،به تو ياد ندادم ،برو آن دارو
را به كار گير .آن مرد گفت :اگر مىشود دوباره بفرمایيد ،حضرت
رضا همان دستور را تكرار نمود؛ آن مرد دارو را استفاده كرد
و عافيت يافت.
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ابوحامد احمد بن على ثعالبى گويد :من از ابو احمد عبداهلل
بن عبدالرحمن معروف به صفوان شنيدم كه مىگفت :من آن مرد
1
را ديدم و اين جريان را از خود او شنيدم.
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 - 1عيون اخبارالرضا.458/2 ،

ده سرخ
حضرت رضا در مسير راه نيشابور به طوس به ده سرخ يا
قرية الحمرا رسيد .عبدالسالم بن صالح هروى گويد :به حضرت
رضا عرض كردند اى پسر رسول اهلل !وقت نماز ظهر
است .حضرت فرود آمد و فرمود :آب بياوريد .عرض كردند :آب
همراه ما نيست .آن جناب با دستان مبارك زمين را حفر كرد  ،آب
از زمين جوشيد به مقدارى كه ايشان و همراهان وضو گرفتند و
1
اثر آن تاكنون باقى است.
هنگام عبور از ده سرخ به طرف طوس ،حضرت از كوه سنگ
تراشان (كوهسنگى) عبور كرد و عرضه داشت :خدايا! اين كوه
را بركت ده  ،براى مردم سودمند گردان  ،غذا را در ظرفى كه از
اين كوه تراشيده مىشود مبارك گردان و دستور داد براى تهيه
غذا از آن كوه ديگ هایى بتراشند و فرمود :غذاى من جز در اين
ديگها پخته نشود .آن حضرت آهسته غذا مىخورد و كم تناول
مىفرمود .از آن روز مردم به آن كوه راه يافتند و ظروف سنگى
2
از آن تراشيدند و خداوند بر اثر دعاى حضرت به آن بركت داد.

 - 1عيون اخبارالرضا.376/2 ،
 - 2همان.
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سپس حضرت رضا در ادامه ی سفر ،به طوس رسيد و در
منزل حميد بن قحطبه كه باغ بزرگى بود و مقبره هارون در آن جا
بود ،اقامت كرد .جایى كه حضرت بارها درباره آن سخن گفته بود و
از دفن شدن خود كنار هارون خبر داده بود .حضرتش چون داخل
خانه شد نزد قبر هارون رفت و با دست مبارك خطى به يك طرف
قبر كشيد و فرمود :اين جايگاه ،تربت من است ،من در اين جا به
خاك سپرده مىشوم و به زودى خداوند متعال اين مكان را محل
رفت و آمد شيعيان و دوستان من قرار مىدهد .به خدا سوگند اگر
شيعهاى مرا زيارت كند و بر من درود فرستد ،شفاعت ما اهل بيت
و آمرزش و رحمت خداوند بر او واجب مىشود.
سپس حضرت ،روى مبارك را به قبله كرد  ،نماز خواند و
دعا كرد ،آن گاه سر به سجده نهاد كه در آن پانصد تسبيح گفت
1
و مراجعت نمود.

.377/2 - 1

سرخس
از برخى گزارشها استنباط مىشود كه در اين شهر حضرت
رضا را به شدت تحت نظر گرفت ه بودند و اجازه مالقات با
وى را به كسى نمىدادند .در گزارش زیر از منزل حضرت به
زندان تعبیر شده است.
عبدالسالم بن صالح گويد :به در خانه ای كه حضرت
رضا در سرخس در آن جا حبس (زندانى) بود ،آمدم ،از
نگهبان اجازه خواستم وى گفت :نمىشود ،گفتم :چرا؟ گفت:
چون ايشان در شبانه روز هزار ركعت نماز مىخواند و سپس
اندكى از كيفيت عبادت حضرت گفت ،به او گفتم :از حضرت
بخواه وقتى براى مالقات به من بدهد ،رفت و از حضرت اجازه
گرفت .وارد شدم ديدم حضرت در جاى نماز نشسته و متفكر
بود؛ عرض كردم :اى پسر پيامبر !اين چيست كه مردم از شما
نقل مىكنند؟ فرمود :چه چيزى؟ عرض كردم :از شما نقل مىكنند
كه فرمودهايد :مردم بندگان ما هستند!
حضرت فرمود :اللهم فاطر السماوات واالرض عالم الغيب.
اى اباصلت! تو شاهدى كه من هرگز چنين نگفتهام ،و از هيچ
يك از پدران خود (نيز) نشنيدهام و تو مىدانى آن ستمها را كه
از اين امت بر ما وارد شده است ،اين سخنها نيز از همان ستم
هاست .سپس فرمود :اى عبدالسالم ،اگر آن طور كه مىگويند
مردم مخلوق ما باشند ،ما آن ها را به طرف چه كسى دعوت
مىكنيم؟
عرض كردم :اى پسر رسول اهلل راست مىگویى .حضرت
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فرمود :اى عبدالسالم ،آيا تو آن چه را كه خداوند متعال براى ما
از واليت و امامت واجب كرده است منكرى ،آن گونه كه ديگران
انكار مىكنند؟ عرض كردم :معاذاهلل! بلكه من به واليت و امامت
1
شما اعتراف مىكنم.
به هر حال زندانى شدن حضرت رضا در سفر به مرو با
توجه به نقشه مأمون براى واليت عهدى و تجليلهاى ظاهرى
وى و سفارشات او در احترام حضرت ،بعيد مىنمايد و اين
امكان وجود دارد كه راوى ،از برخى محدوديتهايى كه براى
حضرت در نظر گرفته شده بود ،به زندان تعبير كرده باشد .يا
آن گونه كه برخى احتمال دادهاند اين حادثه در سفر بعدى يعنى
هنگام بازگشت حضرت از مرو كه سياستهاى مأمون تغيير كرده
بود ،رخ داده باشد.
به هنگام خروج حضرت رضا از سرخس ،احمد بن عبيد
می گويد :جدّ م مىگفت ،من مأمور خدمتگزارى به حضرت در
نيشابور بودم و تا يك منزل بعد از سرخس حضرت را مشايعت
كردم و در نظر داشتم تا مرو نیز وی را همراهى كنم؛ يك منزل
پس از سرخس ،حضرت سر از كجاوه بيرون آورد و فرمود :اى
بنده خدا برگرد ،تو وظایف خود را درباره ما انجام دادى و با ما
به خوبى معاشرت كردى و مشايعت اندازه معينى ندارد( .يعنى
2
به ثواب رسيدى).

 - 1همان 7/2 ،ـ .426
 - 2آثار و اخبار امام رضا ...، ک  :جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ص .151

مرو
حضرت رضا سرانجام پس از تحمل چهار ماه سفر در
1
نيمه اول سال ( 201هـ  .ق) وارد مرو ،مركز حكومت مأمون شد.
هنگام ورود امام به مرو ،مردم با شور و احساسات فراوان مقدم
امام را گرامى داشتند به گونهاى كه مرو تا آن روز چنان شادى و
هيجانى به خود نديده بود .انبوه جمعيت تا بيرون شهر به استقبال
آمده بودند .امام پس از عبور از ميان صفوف فشرده مردم
در منزلى كه نزديك قصر حكومتى براى ايشان آماده شده بود،
2
مستقر گرديد.
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 - 1عيون اخبارالرضا.149/2 ،
 - 2االرشاد ،ج2ص.250
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پس از آن كه حضرت رضا با اصرار مأمون و نامههاى مكرر
او و نپذیرفتن عذرهایى كه حضرت رضا بيان مىكرد ،در سال
 201وارد مرو شد ،مأمون ابتدا به ایشان پيشنهاد خالفت داد و به
حضرت گفت :اى پسر رسول خدا ،من فضل و علم و زهد و تقوا و
عبادت شما را مىدانم و شما را از خودم به خالفت شايستهتر مىدانم.
وجل
حضرت رضا فرمود :من به عبوديت خداوند ع ّز ّ
شر آخرت را دارم،
افتخار مىكنم و با زهد در دنيا ،اميد نجات از ّ
و با دورى از حرامها ،اميد دستيابى به سودها را دارم و با تواضع
وجل را دارم .مأمون گفت :نظر
در دنيا ،اميد بلندى نزد خداوند ع ّز ّ
من اين است كه خودم را از خالفت عزل كنم و آن را براى شما
قرار دهم و با شما بيعت كنم!
حضرت رضا فرمود :اگر اين خالفت حق توست و
خداوند براى تو قرار داده است ،جايز نيست لباسى را كه خداوند
به تو پوشانده است از تن خود بيرون كنى و براى ديگرى قرار
دهى و اگر خالفت حق تو نيست ،جايز نيست براى تو ،چيزى
را كه براى تو نيست ،به من دهى.
مأمون گفت :اى پسر رسول خدا! بايد اين امر را قبول كنى.
حضرت فرمود :من از روى اختيار هرگز اين كار را نمىكنم.
مدتها مأمون اصرار مىكرد تا اين كه از پذيرش حضرت
مأيوس شد و به حضرت گفت :اگر خالفت را نمىپذيرى و
نمىخواهى من با تو بيعت كنم ،وليعهد من باش تا بعد از من
خالفت براى شما باشد.

حضرت رضا فرمود :به خدا سوگند كه پدرم از پدرانش
و آنها از اميرالمؤمنين از رسول اهلل به من خبر داد كه من قبل
سم مظلومانه كشته می شوم و
از تو از دنيا مىروم در حالى كه با ّ
مالئكه آسمان و زمين بر من مىگريند و در سرزمين غربت كنار
هارون الرشيد دفن خواهم شد.
مأمون گريست و گفت :اى پسر رسول خدا ،چه كسى تو را
مىكشد يا مىتواند به شما گزندى برساند با اين كه من زندهام؟
حضرت فرمود :اگر بخواهم مىگويم كه چه كسى مرا مىكشد.
مأمون گفت :اى پسر رسول خدا !،غرض شما از اين سخن
آن است كه كار را بر خود سبك كنى و از گردن خود باز گردانى
تا مردم بگويند شما در دنيا زاهد هستى!
حضرت رضا فرمود :به خدا سوگند از آن وقتى كه
وجل مرا آفريد ،دروغ نگفتهام و هرگز به خاطر دنيا،
خداوند ع ّز ّ
از دنيا زهد نورزيدهام و من مىدانم كه منظور تو چيست.
مأمون گفت :منظور من چيست؟ حضرت فرمود :آيا به واقع
در امان هستم؟ مأمون گفت :تو در امانى؛ حضرت فرمود :تو
مىخواهى مردم بگويند على بن موسى نسبت به دنيا بىرغبت
نبود بلكه اين دنيا بود كه به او رغبتى نداشت؛ نمىبينيد كه واليت
عهدى را قبول كرد تا به خالفت برسد.
در اين هنگام مأمون خشمگين شد و گفت :تو همواره مرا
با آن چه ناراحت مىكند ،مواجه مىكنى و از خشم من در
امان گشتهاى .به خدا سوگند ياد مىكنم كه يا واليت عهدى را
مىپذيرى وگرنه تو را مجبور مىكنم و اگر انجام ندهى گردنت را
وجل مرا نهى كرده
خواهم زد .حضرت رضا فرمود :خداوند ع ّز ّ
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است از اين كه با دست خويش ،خودم رابه هالكت اندازم ،اگر اين
چنين است ،هرچه مىخواهى انجام ده ،من مىپذيرم به اين شرط كه
هيچ كس را نصب نكنم و كسى را عزل ننمايم و هيچ قانون و روشى
را تغيير ندهم ودر اين كار از دور مشورت دهنده باشم.
1
مأمون اين شرایط را پذيرفت و حضرت را ولى عهد خود کرد.
در برخى روايات آمده است که حضرت گفت :خدايا ،تو
مرا از اين كه خود را به هالكت اندازم ،نهى كردهاى؛ اگر واليت
عهدى او را نپذيرم ،از جانب او در چند قدمى مرگ قرار می
گیرم؛ من مجبور و مضطر شدم ...خدايا هيچ عهدى جز عهد تو
نيست ،هيچ واليتى نيست جز از جانب تو ،مرا براى برقرارى دين
خودت و زنده كردن سنت پيامبرت موفق گردان؛ تویى موال و
ياور ،و تو نيكو موال و ياورى هستى .و سپس در حالى كه گريان
2
و غمگين بود ،با شرايط ذكر شده و اليت عهدى را پذيرفت.
پس از آن كه حضرت رضا واليت عهدى را به اين صورت
پذيرفت ،مأمون دستور داد تا فرماندهان و قضات و مستخدمان و
فرزندان عباس همگى بيايند و بيعت كنند و براى اين كار ،اموال بسيارى
خرج كرد تا فرماندهان را راضى نمود مگر سه نفر از فرماندهان به
نامهاى جلودى ،على بن عمران و ابن موسى (يا ابو يونس) اينان با
حضرت رضا بيعت نكردند و مأمون آن ها را زندانى كرد.
مراسم بيعت باشكوه هرچه بيشتر برگزار شد و به نام حضرت
سكه زدند و بر منبرها براى ايشان خطبه خواندند.

 - 1بحار ،جلد  ،49ص .128
 - 2همان،ج  ،29ص .131

وفای به شرط
حضرت رضا فرمود :روزى مأمون به من گفت :اى
اباالحسن! اى كاش نامهاى به برخى از فرمانبرداران خود در اين
منطقههایى كه بر ما فاسد شده است مىنوشتى( ،يعنى ازشورشيان
طرفدار خودت مىخواستى دست از شورش بردارند).
من گفتم :اى امير ،اگر به شرايطى وفا کنی كه با آن شرایط من
وارد اين امر شدم ـ به اين كه امر و نهى نكنم و كسى را عزل و
نصب نكنم ـ من نيز وفا مىكنم.
اين واليت عهدى براى من نعمتى نيفزود ،من در مدينه بودم
و دست خط من در شرق و غرب نافذ بود ،من در مدينه بر
چهارپاى خودم سوار مىشدم و در كوچهها عبور مىكردم و
هيچ كس در آن جا عزيزتر از من نبود ،هيچ كس در آن جا از
من حاجتى كه بتوانم برآورده كنم ،درخواست نمىكرد مگر اين
كه آن را برآورده مىكردم .مأمون گفت :من به آن شرایط وفادار
1
خواهم بود.

 - 1بحار ،جلد  ،49ص  155از كافي.
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مأمون عباسى؛ نامش عبداهلل پسر هارون الرشيد مادرش كنيزى
نازيبا بود به نام مراجل كه در دربار هارون خدمت مىكرد .مأمون
در سال  170هجرى يعنى سال خالفت پدرش متولد شد و
در سال  218هجرى قمرى يعنى پانزده سال بعد از حضرت
رضادر  48سالگى درگذشت.
مادرش بعد از تولد مأمون ازدنيا رفت و هارون او را به جعفر
بن يحيى برمـكى سـپرد تا تربيـت شود ،مـربى وى فـضل بـن
ذوالرياستين شهرت داشت و بعدها وزير مأمون
سـهل بـود كه به
ّ
گرديد و توسط وى نيز در حمام سرخس كشته شد.
مأمون برعكس امين ،زندگى پرتالش و به دور از رفاه داشت
تبحر یافت و از همه ی خلفا در فقه
و در علوم وفنون گوناگون ّ
و كالم آگاهتر بود.
حضرت على در پيشگویىهاى خويش در مورد خلفای
بنى عباس درباره وى فرمود :هفتمين آن ها دانشمندترين آن ها
1
خواهد بود.

 - 1مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،2ص .276

مشكالت مأمون
واضح است كه مأمون از نظر اعتقادى و روحى به گونهاى
نبود كه امر خالفت را به ديگرى واگذار كند؛ چراكه در راه به
دست آوردن آن تالش كرده و برادرش امين را كشته بود و دیگر
حوادث نيز به خوبى اين مسأله را تأييد مىكند ،بنابراين بايد
علت پيشنهاد خالفت و يا واليت عهدى و اصرار بر آن را به
حساب سياست ونقشههاى زيركانه وى گذاشت و دليل اصلى
را مشكالت پيش روى او دانست كه مىپنداشت براى گريز از
آن ها و حفظ حكومت خويش ،چارهاى جز پيشنهاد واليت
عهدى ندارد.
مشكالت فرا روى مأمون چنين بود:
 .1وى نزد مردم و به ويژه عباسيان يك شورشى به حساب
مىآمد كه برخالف وصيت هارون ،قيام كرد و برادر خود امين را
كه رسم ًا خليفه بود ،به قتل رساند.
 .2از نظر اصالت خانوادگى ،داراى اصالت كافى نبود .زيرا
مادرش كنيزكى بود از غيرعرب و به دور از تشخّ ص اجتماعى ،بر
خالف امين كه مادرش زبيده هاشمى ،بانویى فرهيخته به حساب
مىآمد.
 .3اطرافيان مأمون اغلب ايرانى بودند و اعراب و به ويژه بنى
عباس به حكومت اينان راضى نبودند.
 .4علويان كه در ايران به ويژه خراسان نفوذ بسيار داشتند و
از بنى عباس و به ويژه پدر مأمون كه دست او به خون بسيارى
از علويان آلوده بود ،ناراضى بودند ،در مناطق مختلف دست به
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شورش مىزدند؛ در كوفه ابوالسرايا ،در بصره ،زيد بن موسى،
در مكه و حجاز محمد بن جعفر ،در يمن ،ابراهيم بن موسى ،در
مدينه ،محمد بن سليمان ،در واسط ،جعفر بن زيد بن على ،در
مداین محمد بن اسماعيل و. ...
 .5مأمون از نفوذ حضرت رضا در ميان شيعيان و ايرانيان
كه طرفدار ايشان بودند ،بسيار نگران بود و مىخواست به گونهاى
حضرت را زير نظر داشته باشد.
وى به منظور كنترل اوضاع و حل مشكالت فكر كرد با واليت
عهدى حضرت رضا می تواند بخش عمده مشكالت خود
را با كنترل شورشهاى علويان و مشروعيت بخشيدن به حكومت
خويش و جلب رضايت ايرانيان برطرف كند .اين كار براى او
چند فایده داشت:
 .1خاموش كردن شورش علويان
 .2مشروعيت بخشيدن به حكومت خويش با ورود حضرت
رضا به دربار
 .3جلب نظر ايرانيان كه طرفدار علويان بودند
 .4زير نظر گرفتن حضرت رضا و ايمن شدن از اقدامات
احتمالى حضرت
 .5كاستن از وجهه حضرت رضا با درگير ساختن ايشان
در مشكالت حكومت و مخدوش نمودن وجهه معنوى حضرت،
باارائه چهرهاى دنيا طلب از ايشان.
حضرت رضا بعـد از آن كه به اجـبار تن به واليـت
عهدى داد ،به گونهاى عمل نمود كه نقشه شوم مأمون عليه خود
او تمام شد و مأمون را از كرده خويش پشيمان نمود .اقدامات

حضرت را مىتوان در موارد ذيل خالصه كرد.
 .1عدم پذيرش واليت عهدى تا مدت ها به گونهاى كه مأمون
حضرت را مجبور كرد.
 .2مشروط كردن قبول واليت عهدى به عدم دخالت در
حكومت
 .3فعاليت گسترده علمى و فرهنگى در جهت ترويج مكتب
اهل بیت
 .4اظهار قدرت واليت و امامت با ارائه كرامات روشن
 .5اعتراض مكرر به مأمون و آراء او در مواقع گوناگون.
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يكى از حوادث مهم در دوران واليت عهدى حضرت
رضا ،حركت امام به جهت برگزارى نماز عيد فطر است.
مأمون عباسى از حضرت خواست تا ایشان مراسم عيد فطر و
خواندن نماز و خطبه را بر عهده بگيرد.
حضرت رضا به او فرمود :ميان من و تو شرایطى بود
كه اين كار را پذيرفتم (يعنى من شرط كردم كه در كار حكومت
دخالت نكنم )مأمون گفت :من فقط مىخواستم دل مردم و
لشكريان و خدمتگزاران مطمئن شود و از آن چه خداوند شما
را به آن برترى داده است آگاه شوند؛ و آن قدر اصرار كرد تا آن
كه حضرت فرمود :اگر مرا معاف دارى نزد من محبوبتر است
وگرنه آن گونه كه پيامبر خدا و على بن ابى طالب( براى
نماز عيد) خارج مىشدند ،مىروم.
مأمون گفت :هر طور كه دوست دارى بيرون بیا.
هنگام صبح وقتى مردم متوجه شدند كه حضرت رضا
براى نماز عيد خارج مىشود ،انبوه جمعيت از زن و مرد و جوان
و پیر،كوچهها و پشت بامها را پر كرده بودند؛ فرماندهان نيز
در خانه حضرت آمده بودند ،هنگام طلوع خورشيد ،حضرت
رضا غسل كرد و در حالى كه عمامهاى سفيد بر سر گذاشته
و گوشهاى از آن را بر سينه و گوشهاى را ميان دو كتف انداخته و
دامن به كمر زده بود ،بـرخاست و بـه طـرفداران نيز فرمود :همان
گونه كه من انجام دادم انجام دهيد ،سپس در حالى كه عصایى در
دست داشت ،با پاى برهنه بيرون آمد  ،سر به آسمان بلند نمود

و چهار تكبير گفت به گونهاى كه پنداشتيم هوا و ديوارها به
حضرت پاسخ مىدهند.
فرماندهان و مردم كه بهترين لباسها را پوشيده بودند ،همين
كه حضرت و اطرافيان را به آن شكل ديدند از اسبها فرود آمدند
و كفشها را درآوردند .در روايتى آمده است :برخى به زحمت و
با كارد كفش يابندهاى آن را مىبريدند؛ 1حضرت كنار درب ايستاد
و با صداى بلند گفت :اهلل اكبر على ما هدانا ....حاضرین نيز گفتند،
صداى گريه و فرياد جمعيت ،شهر مرو را به لرزه درآورده بود،
حضرت حركت كرد و بعد از هر ده قدم مىايستاد و سه تكبير
مىگفت به گونهاى كه گویى آسمان و زمين به ایشان پاسخ مىدادند.
فضل بن سهل  -وزير و فرمانده سپاه مأمون  -به وى گفت :اگر
(حضرت) رضا با اين روش به نماز رود ،مردم شيفته ی او شده،
فريب خواهند خورد ،بهتر است از ايشان بخواهى برگردد ،مأمون
شخصى را فرستاد و از حضرت خواست برگردد .و حضرت
2
كفش خود را پوشيد و برگشت.

 - 1منتهی االمال،ج.2
 - 2اصول کافی ،کتاب الحجه ،ج  2ص .407
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دِعبل بن على خزاعى از شعراى معروف زمان حضرت
رضا است .وى در مرو نزد حضرت آمد و گفت :اى پسر
رسول خدا! درباره شما قصيدهاى گفتهام و سوگند خوردهام قبل
از شما آن را براى كسى نخوانم.
حضرت فرمود :بياور .دعبل شروع كرد به خواندن قصيده
معروف خود كه ابتداى آن اين است:
مدارس آيات خلت عن تالوه
و منزل وحى مقفر العرصات
يعنى :مدرسه هاى آيات الهى از تالوت ،خلوت مانده و محل
نزول وحى ،كِساد و بى رونق شده است؛ تا آن كه پس از بيان
مظلوميت اهل بیت و محروميت ايشان از حقوق خويش
گفت:
ارى فيئهم فى غيرهم متقس ّم ًا
و ايديهم من فيئهم صفرات
يعنى :مـىبينم كـه غنایم ايشان در ميان ديگران تقسيم مىشود
ولى دست هاى ايشان از آن خالى است.
در اين هنگام حضرت رضا گريست و فرمود :اى
خزاعى ،راست گفتى ،و دعبل ادامه داد تا رسيد به اين شعر:
لقد خفت فى الدنيا و ايام سعیها
و انى الرجوا َ
من بعد وفاتى
األ َ
يعنى :من در دنيا و دوران آن ،هراسناك بودم ،ولى اميدوارم
كه بعد مرگ در امان باشم.

حضرت رضا به او فرمود :خداوند تو را در آن هراس
بزرگ در امان دارد .سپس دِعبل به پراكندگى قبور اهل بیت
اشاره كرد تا رسيد به اين شعر:
و قبر ببغداد لنفس زكيّه
تض ّمنها الرحمان فى الغرفات
يعنى :و قبرى  -از اهل بیت - در بغداد است (يعنى
قبر حضرت كاظم )براى روحى پاكيزه كه خداوند در غرفه
ها(ى بهشتى) او را جاى داده است.
حضرت رضا فرمود :آيـا دو بـيت بـه اين مقطع اضافه
كنم تا قصيده ات ،كامل شود؟
دعبل گفت :آرى اى پسر رسول اهلل .حضرت فرمود:
و قبر بطوس يا لها من مصيبه
توقّد باالحشاء فى الحرقات
الى الحشر حتى يبعث اهلل قائم ًا
الهم و الكربات
يفرج عنّا ّ
ّ
يعنى و قبرى در طوس است ،چه مصيبتى كه در دل ها آتش
مىزند ،آتشى كه تا قيامت بر افروخته است؛ تا آن كه خداوند،
قائم را برانگيزد و او ما را از غم و غصهها نجات دهد.
دعبل گفت :اى پسر رسول اهلل ،اين قبرى كه در طوس است،
قبر كيست؟ حضرت فرمود :قبر من است ،روزها و شبها تمام
نمىشود تا آن كه طوس محل رفت و آمد شيعيان و زایران من
خواهد شد؛ بدان هر كه مرا در غربتم در طوس زيارت كند ،در
درجه من است در روز قيامت ،در حالى كه آمرزيده است.
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چون دعبل از خواندن قصيده خود فارغ شد ،حضرت
رضا به او فرمـود ،بماند و خود داخل خـانه شـد .مدتى
بعد ،خدمتكار حضرت يكصد دينار رضوى (كه به نام حضرت
رضا زده شده بود) آورد و به دعبل گفت :مواليم مىگويد
اين ها را مخارج(سفر) خود قرار ده.
دعبل گفت :به خدا من براى اين نيامدم و قصيدهام را براى
طمع نگفتهام و كيسه پول را پس داد و از حضرت تقاضا كرد يكى
تبرك جويد.
از لباسهاى خود را به او دهد تا ّ
حضرت رضا لباس را همراه كيسه پول براى او فرستاد
و به خدمتكار فرمود :به او بگو ،اين كيسه را بگير كه به زودى به
آن نيازمند مىشود و ر ّد مكن.
دعبل آن لباس و كيسه پول را گرفت و با قافلهاى از مرو
حركت كرد ،در فرهان ،راهزنان قافله را غارت كردند و اهل قافله
از جمله دعبل را اسير كردند.
راهزنان مشغول تقسيم اموال بودند و يكى از آن ها اين شعر
را خواند:
ارى فيئهم فى غيرهم متقسم ًا
و ايديهم من فيئهم صفرات
يعنى :مىبينم كه غنایم ايشان در دست ديگران تقسيم مىشود
ولى دست ايشان از غنایم خويش خالى است (و اين همان
شعرى بود كه دعبل سروده بود!)
دعبل از او پرسيد :گوينده شعر كيست؟ گفت :مردى از خزاعه

به نام دعبل بن على .دعبل گفت :دعبل منم.
مرد راهزن ،جريان را به رئيس خود گفت .رئيس آن ها نزد
دعبل آمد و گفت :دعبل تویى؟ گفت :آرى .گفت :قصيدهات را
بخوان .دعبل خواند و رئيس راهزنان دستور داد تا دعبل و همه
قافله را آزاد کنند و اموال آن ها را به احترام دعبل پس دهند.
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دعبل به سفر خود ادامه داد تا به قم رسيد ،اهل قم از دعبل
خواستند كه قصيده خود را بخواند .او گفت :در مسجد جامع
جمع شويد و چون جمع شدند ،قصيده را خواند .مردم قم مبلغ
زيادى از مال و متاع به او صله دادند .تا آن كه خبر پيراهنى
كه حضرت رضا به دعبل داده بود ،به اهل قم رسيد .از
او خواستند كه آن لباس را به هزار دينار به آن ها بفروشد ،اما
دعبل نپذيرفت؛ گفتند :مقدارى از آن را به هزار دينار بفروش ،او
نپذيرفت و از قم حركت كرد.
در يكى از روستاهاى شهر ،عدهاى از جوانان عرب ،لباس را
از او گرفتند .دعبل به قم آمد و از آن ها خواست تا لباس را به
او برگردانند .جوان ها نپذيرفتند و حتى به دستور بزرگانشان نيز
گوش ندادند و به دعبل گفتند :لباس را نمىدهيم ،هزار دينار پول
آن را بگير؛ دعبل اول نپذيرفت ولى چون نااميد شد ،درخواست
كرد تا مقدارى از آن را به او دهند .آن ها پذيرفتند و مقدارى از
لباس را با هزار دينار به او دادند.
دعبل به وطن خود آمد ،ولى ديد كه دزدها همه اثاث منزل را
ربودهاند .او آن صد دينارى را كه حضرت رضا به او داده
بود ،به شيعیان فروخت و آن ها هر دينار را به صد درهم خريدند
و ده هزار درهم به دست آورد و اين سخن حضرت را به ياد
آورد كه فرمود :به زودى به پول ها نياز پيدا خواهى كرد.

پيراهن شفابخش
دعبل كنيزى داشت كه خيلى به او عالقه داشت؛ كنيز او چشم
درد سـختى گرفت .پزشكان گفتند چشم راست او قابل معالجه
نيست و از دست رفته است ،اما برای معالجه چشم چپ او تالش
مىكنيم شايد بهبودى يابد.
دعبل بسيار غمگين شد و بىتابى كرد تا آن كه به ياد آن تكه
لباس حضرت افتاد؛ آن را به چشمان كنيزش ماليد و اول شب
آن را به پيشانى وى بست .چون صبح شد ،چشم هاى آن كنيز به
1
بركت حضرت رضا از اول نيز سالم تر شده بود.
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پس از جريان واليت عهدى حضرت رضا ،مأمون با
مسائلى مواجه شد كه آن را پيش بينى نمىكرد ،به گونهاى كه
خود در دام هایى كه براى حضرت رضا تدارك ديده بود
گرفتار شد؛ این مسائل عبارت است از :حضور امام رضا
در محافل علمى و مباحثات حضرت با بزرگان يهود و نصارى
و ديگر م ّلتها و پيروزى قاطع ايشان بر آن ها که سبب انتشار
مراتب علم و تقوا و معنويت و اخالق ستوده ايشان در ميان
مردم شده بود؛ اقدامات گوناگون حضرت در موارد مختلف كه
نشان از عدم اعتماد و اعتقاد به دستگاه حاكمه داشت ،كدورت
بنى عباس و بزرگان ايشان نـسبت به مـأمون كه خـليفه وقت
يـعنى امـين را كـشته و مـهمتـر آن كـه حضرت رضا را
ولي عهد خود کرده بود كه این امرزمينه انتقال حكومت را از بنى
عباس به علويون فراهم مىكرد و به دنبال آن نارضايتى هایى از
طرف عباسيان نمودار شد كه نمونه مهم آن شورش مردم بغداد
عليه مأمون و عزل وى و بيعت با ابراهيم بن مهدى ،معروف به
ابن شكله بود 1.گروهها و قبایل ديگرى غير از عباسيان و علويان
نيز به اين ناآرامىها دامن مىزدند به گونهاى كه هرج و مرج و
شورشهاى زيادى پديد آمد و چيزى نمانده بود كه حكومت او
2
سرنگون شود.
 - 1طبري .140/7
 - 2مقدمه ابن خلدون .405/1

گام اول كشتن فضل بن سهل
چون مأمون سياست خود را شكست خورده ديد ،تصميم گرفت
در آن تجديد نظر كند و از اقدام سياسى به نظامى روى آورد؛ به
اين منظور عازم بغداد شد تا ضمن باز گرداندن آرامش به آن جا،
از عباسيان ناراضى نيز دلجویى كند .گفتهاند :در اولين گام ،تصميم
به قتل فضل بن سهل مربى و وزير و فرمانده نيروهاى مسلح خود
گرفت ،همو كه براى اقتدار مأمون تالشهاى فراوانى كرده بود و
خالفت مأمون در گرو سياست و اقدامات مخلصانه ی وى بود.
جريان از اين قرار بود كه فضل بن سهل به دنبال تصميم
مأمون براى حركت به سوى بغداد ،به سرخس آمد و مأمون به
چهار نفر از نيروهاى خود دستور مىدهد به گونهاى ناشناس،
فضل را در حمام بكشند و به دنبال اجراى اين توطئه؛ براى
پوشاندن اتهام قتل ،دستور داد تا جهت يافتن قاتالن فضل بسيج
شوند و براى دستگيرى آنان جايزه نيز قرار داد 1.و سرانجام آن
چهار نفر را به جرم قتل فضل ،اعدام كرد و سر آن ها را جهت
تسليت براى حسن بن سهل ،برادر فضل فرستاد 2و اين گونه
بود كه اولين گام را جهت كسب رضايت عباسيان برداشت ،زيرا
فضل بن سهل يكى از متهمان اصلى انتقال خالفت به علويان بود.
در برخى روايات آمده است كه حسن بن سهل ،در نامهاى از
برادرش فضل خواسته بود براى دفع نحوست فال بدى كه براى
 - 1طبري .148/7
 - 2محاضرات تاريخ االمم االسالميه ،ص  182ر.ك :امام علي بن موسي الرضا ،
ص .165
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وى زده بود ،او با حضرت رضا و مأمون به حمام روند و
حجامت كنند تا با جريان خون ،آن نحوست برطرف گردد!
وقتى فضل اين درخواست را براى مأمون فرستاد و او از
حضرت رضاخواست كه با وى به حمام رود ،حضرت
فرمود :من فردا به حمام نمىروم ،براى شما نيز صالح نمىدانم
فردا به حمام رويد ،فضل هم صالح نيست به حمام برود .و
چون مأمون اصرار كرد حضرت فرمود :امشب رسول اهلل را
در خواب ديدم فرمود :يا على! فردا به حمام مرو و من صالح
نمىدانم شما و فضل به حمام رويد و مأمون پذيرفت.
بعد از غروب ،حضرت رضا فرمود :بگویيد به خدا پناه مىبريم
شرى كه در اين شب نازل مىشود .بعد از نماز صبح نيز فرمود :بگویيد
از ّ
به خدا پناه مىبريم از شر آن چه در اين روز نازل مىشود ...نزديك طلوع
خورشيد ،حضرت به خادم خود ياسر فرمود :برو باالى بام و گوش كن
آيا صدایى مىشنوى؟ وى گويد :وقتى باال رفتم صداى ناله و عزا شنيدم،
در اين هنگام ناگاه مأمون وارد شد و به حضرت گفت :سرور من ،خداوند
تو را در مورد فضل اجر دهد ،او را در حمام كشتند!! سربازان و افسران و
طرفداران فضل بر در خانه مأمون جمع شدند و گفتند :مأمون او را ترور
كرده است و آتش آورده بودند تا درب خانه مأمون را بسوزانند (و وارد
شوند ).مأمون از حضرت رضا درخواست كرد اگر صالح مىدانيد
نزد مردم رويد و آن ها را متفرق كنيد .حضرت در خانه آمد و ديد كه مردم
ازدحام كردهاند با دست مبارك اشاره نمود :متفرق شويد ،متفرق شويد،
به خدا سوگند مردم چنان برمىگشتند كه روى يكديگر مىافتادند و به
1
هركس اشاره مىنمود ،مىدويد و مىرفت.
 - 1اصول كافي ،ج  ،2ص  406و عيون اخبارالرضا.

قاتل حضرت رضا
به هر حال كشته شدن فضل بن سهل ،قدم بزرگى در راه
دلجويى عـباسيان بـود امـا بـىترديد كافى نبود .زيرا اعتراض
عمده آن هـا در واليت عهدى حضرت رضا بود كه اميد را
از دل بنى عباس برده بود؛ به اين جهت مأمون تصميم گرفت به
هر وسيله ممکن حضرت را از ميان بردارد.
او مىبايست اين توطئه را چنان ماهرانه انجام می داد كه
نه تنها متهم نشود بلكه اگر بتواند از شهادت آن حضرت بهره
نيز ببرد و اين گونه است كه مسأله را چنان با زيركى انجام داد
كه حتى برخى مو ّرخان را در مورد اقدام وى بر قتل حضرت
1
رضابه خطا يا ترديد انداخته است.
مأمون از مرو به قصد بغداد حركت كرد .در سرخس فضل
بن سهل را در حمام كشت و سپس به طوس آمد تا از آن جا
عازم بغداد شود .در طوس مدتى كنار قبر پدرش هارون درنگ
كرد تا نقشه ی شوم خود را در مورد شهادت حضرت رضا
اجرا كند و قبل از رسيدن به بغداد ،خيال ناراضيان عباسى را از
اين جهت راحت سازد .روايات اسالمى و گزارشهاى تاريخى
همگى حكايت از اقدام جنايتكارانه مأمون عباسى در شهادت
حضرت رضا  دارد .حضرت امير فرمود :مردى از
فرزندان من در سرزمين خراسان مظلومانه با سم كشته مىشود؛
نام او ،نام من و نام پدر او ،نام موسى بن عمران است بدانيد هركه
 - 1بحار ،ج  ،49ص  311مثل السيد علي بن طاووس و االربلي.
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او را در غربت زيارت كند ،خداوند گناهان او را مىآمرزد...
در حديث لوح كه نزد حضرت فاطمه بود و در آن اسامى
ائمه ذكر شده بود ،در مورد حضرت رضا آمده است
2
يقتله عفريت مستكبر؛ يعنى عفريتى متكبر او را خواهد كشت.
حضرت صادق فرمود :نوه من در سرزمين خراسان در
شهرى كه طوس گويند كشته مىشود؛ هركه او را با شناخت حق
3
او زيارت كند خودم دستش را مىگيرم و وارد بهشت مىكنم....
حضرت كاظم نيز فرمود :پسرم على با زهر ،مظلومانه
كشته مىشود و كنار هارون به خاك سپرده مىشود هركه او را
4
زيارت كند مثل كسى است كه پيامبر را زيارت كرده باشد.
و خود حضرت رضا فرمود :به خدا سوگند هيچ يك از
ما نيست مگر اين كه كشته و شهيد مىشود .پرسيدند :اى پسر
رسول اهلل شما را چه كسى مىكشد؟ فرمود :بدترين مردم زمانم
5
مرا با زهر مىكشد.
ایشان به مأمون نيز در جريان امتناع از واليت عهدى فرموده
بود :من قبل از تو به وسيله زهر و مظلومانه به شهادت خواهم
6
رسيد و اگر اجازه داشتم مىگفتم كه قاتل من كيست.
1
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ترور ناموفق حضرت رضا
در برخى گزارشها آمده است كه مأمون شبى سى نفر از
غالمان خود را با شمشير تيز و مسموم ،مأموريت داد تا شبانه بر
حضرت رضا حمله كنند و حضرت را قطعه قطعه سازند و
در مقابل اين كار و كتمان آن جوايز ارزندهاى نيز تعيين كرد .آن
ها اقدام خود را انجام دادند و به گمان آن كه حضرت را كشتهاند
به مأمون گزارش دادند .و مأمون نيز فردا به عنوان عزا با سر و
وضع آشفته ظاهر شد ،اما وقتى فرستاده ی او خبر داد كه حضرت
زنده و سالم است ،رنگ صورتش سياه شد ،لباسها را عوض
كرد و دستور داد بگویيد حضرت بيهوش شده بود و اكنون به
هوش آمد .حضرت رضا فرمود :به خدا سوگند ،حيله اينها
1
اثرى ندارد تا آن چه مقدر شده است ،انجام شود.

 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص .215
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حضرت چنان در سختى و فشار قرار داشت كه روز جمعه
چون از نماز برمىگشت ،در حالى كه عرق كرده و غبار آلود بود،
دست به دعا بر مىداشت و مىگفت :خدايا اگر گشايش من از آن
چه در آن هستم به مرگ است همين ساعت در مرگ من شتاب
كن! و همواره غمگين و ناراحت بود تا از دنيا رحلت نمود 1.در
شب قبل از شهادت به دنبال هرثمه فرستاد و به او فرمود :آن چه
مىگويم بشنو و حفظ كن؛ هنگام بازگشت من به سوى خـداوند
فـرا رسيـده است و زمـان آن اسـت كه به ّجد و پدرانم ملحق
شوم .اين طغيانگر (مأمون) تصميم گرفته است تا با انگور و انار
مرا مسموم سازد ،انگور را با نخ و سوزن مسموم كرده و انار را
توسط غالمى كه دستش مسموم است برايم دانه مىكند ،فردا مرا
2
مىخواند تا از آن بخورم و حكم و قضا انجام مىپذيرد...
در ادامه روايت آمده است كه چون هرثمه بعد از شهادت
حضرت ،سخن امام رضا در مورد انگور و انار را به مأمون
گفت ،رنگ مأمون گاهى زرد ،گاهى قرمز و گاهى سياه مىشد ،تا
این که بيهوش گرديد و در حال بيهوشى با صداى بلند مىگفت:
واى بر مأمون از جانب خدا؛ واى بر او از پيامبر؛ واى بر او از على
بن ابى طالب ،واى بر او از جانب فاطمه زهرا ...،و چون به هوش
آمد ،به هرثمه گفت :به خدا سوگند كه نه تو و نه هيچ كس در
زمين و آسمان نزد من از رضا عزيزتر نيست ،به خدا قسم اگر به
 - 1همان ،ص .14
 - 2همان ،ص .248

من خبر رسد كه از آن چه ديدى و شنيدى بازگو كردهاى ،همان
مرگ تو خواهد بود .و هرثمه قول داد كه اگر چيزى را بازگو
كند ،خون او براى مأمون حالل باشد و مأمون از او در كتمان آن
1
عهد و پيمان گرفت.
حضرت رضا به اباصلت فرمود :به قبه هارون برو و از
چهار جانب آن ،مشتى خاك بياور .وقتى اباصلت آورد ،حضرت
خاك پشت سر را بویيد و به زمين ريخت و فرمود :مأمون
مىخواهد مرا اين جا دفن كند ولى سنگ سخت بزرگى ظاهر
مىشود كه اگر همه كلنگهاى خراسان را بياورند نمىتوانند آن
را جدا كنند ،سپس خاكى را كه مربوط به باال سر و پایين پا بود
بویيد و همان سخن را فرمود ،و چون خاكى را كه طرف قبله
(جلو هارون) بود بویيد ،فرمود :اين جا برايم گودالى خواهند
َكند...
سپس فرمود :اى اباصلت! فردا من به نزد اين فاجر مىروم،
اگر با سر برهنه بيرون آمدم با من سخن بگو كه پاسخ مىدهم
ولى اگر با سر پوشيده بيرون آمدم ،با من سخن مگو.
اباصلت گويد :فردا حضرت لباسهاى خويش را پوشيد و
در محراب به انتظار نشست تا آن كه غالم مأمون آمد و حضرت
را خواست؛ امام حركت كرد ،من نيز رفتم ،مقابل مأمون سبدى
از انگور و ديگر ميوهها بود ،در دست او نيز خوشه انگورى بود
كه مقدارى از آن را خورده بود ،همين كه حضرت رضا را
ديد از جا برجست و حضرت را در آغوش گرفت ميان دو چشم
حضرت را بوسيد و در جاى خود نشاند ،سپس آن خوشه انگور
 - 1همان ،ص .253

حکایتآفتاب

159

حکایتآفتاب

160

را به حضرت تعارف كرد و گفت:
اى پسر رسول اهلل! من انگورى بهتر از اين نديدم .حضرت
فرمود :چه بسا كه انگور خوبى باشد از بهشت! مأمون گفت :از
آن بخور.امام فرمود :مرا معذور دار .گفت :چارهاى نيست ،چرا
نمىخورى مگر مرا متهم مىكنى و بـه من شك دارى؟ حضرت
آن خوشه را گرفت و سه دانه از آن ميل نمود و بر زمين انداخت
و برخاست.
مأمون گفت :به كجا مىروى؟ فرمود :آن جا كه مرا فرستادى.
آن گاه در حالى كه سر حضرت پوشيده بود بيرون آمد و من با
حضرت سخن نگفتم حضرت وارد خانه شد و در بستر خويش
خوابيد و دستور داد تا در خانه بسته شود .در را بستم و در حياط
خانه غمگين مانده بودم ،ناگاه نوجوانى زيبا و مشكين موى ديدم
كه از همه به حضرت رضا شبيهتر بود ،به طرف او رفتم و
گفتم :از در بسته چگونه وارد شدى؟ فرمود :آن كه مرا از مدينه
در اين هنگام به اين جا آورد ،همو مرا از در بسته وارد خانه كرد.
عرض كردم شما كيستيد؟ فرمود :منم حجت خدا بر تو اى
اباصلت ،منم محمد بن على (امام جواد) ،سپس به طرف پدر
بزرگوارش رفت همين كه حضرت رضا فرزندش را ديد
از جا برخاست ،او را در آغوش گرفت و ميان دو چشمش را
بوسيد و غرق در بوسه كرد با او سخنانى مخفيانه گفت (از اسرار
امامت) كه نفهميدم ...آن گاه روح مطهرش به رضوان پرواز كرد.
حضرت جواد مشغول غسل پدر شد .خواستم كمك كنم،
فرمود :با من هستند كسانى كه كمك دهند ،سپس فرمود :برو
اندرون كفن و حنوط را بياور ،پدر را كفن كرد و بر او نماز

خواند .سپس فرمود :تابوت را بياور ،عرض كردم :بروم نزد نجار
تا تابوت درست كند؟ فرمود :به اندرون برو آن جا تابوتى هست!
به اندرون رفتم تابوتى ديدم كه قبل از اين نديده بودم ،پدر را در
تابوت نهاد و دو ركعت نماز خواند كه ناگاه سقف شكافت و
تابوت از سقف خارج شد!
گفتم :اى پسر رسول اهلل ،اكنون مأمون مىآيد و رضا را از من
مىخواهد چه كنم؟ فرمود :ساكت باش برمى گردد ،اى اباصلت
هيچ پيامبرى نيست كه در مشرق بميرد و وصى او در مغرب
باشد مگر اين كه خداوند ميان روح و جسم آن ها جمع مىكند
(يعنى حضرت را نزد پيامبر بردهاند) هنوز سخن حضرت تمام
نشده بود كه سقف دوباره شكافت و تابوت فرود آمد ،حضرت
جوادپدر را از تابوت در آورد و در بستر قرار داد گويا كه
هنوز غسل و كفن نشده است.
سپس فرمود :اى اباصلت! برخيز و در را براى مأمون باز كن.
در را باز كردم ديدم مأمون است با غالمان ،آن ملعون (كه شهادت
حضرت برايش قطعى شده بود) با گريه در حالى كه گريبان چاك
داده بود و بر سر مىزد ،وارد شد و مىگفت:اى سرور من ،دل
مرا با مصيبت خود به درد آوردى؛ و همان گونه شد كه حضرت
رضا خبر داده بود 1.تاريخ شهادت آن حضرت طبق روايات
مشهورتر در ماه صفر سال  203هجرى ،در سن  55سالگى بوده
است.

 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،2ص  244ـ  245با اختصار.
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سال  183هجرى -شهادت موسى بن جعفر
سال  184هجری -احمد پسر هارون الرشيد معروف به سبتى
كه در دنيا زهد ورزيد و به عبادت مشغول بود ،از دنيا رفت .وى
روز شنبه را كارگرى مىكرد و مزد آن را در ايام هفته مصرف
مىكرد و به عبادت اشتغال داشت تا از دنيا رفت.
سال  188ه.ق ـ على بن حمزه معروف به كسائى كه در علم
نحو و لغت و قرائت معروف است و همچنين محمد بن حسن
شيبانى ،فقيه حنفى كه همراه هارون الرشيد در سفر طوس بودند،
در رى از دنيا رفتند و هارون گفت :فقه و عربي ِه را در رى دفن
كرديم.
طبق برخی روایات مدّ اح اهل بیت و شاعر تواناى ايشان،
اسماعيل بن محمد ،معروف به سيد حميرى در ایام هارون الرشید
چشم از جهان بر بست .ولى مستفاد از احاديث و اخبار آن است
كه وفات وى در زمان حيات امام صادق بوده است .وى
سعى بليغ در نشر فضایل اهل بیت داشت به گونهاى كه
از احدى از اصحاب ائمه معهود نيست كه مانند وى نشر
فضایل اميرالمؤمنين و اهل بیت نموده باشد ،وى در ُكناسه
كوفه گفت :هر كه فضيلتى از على نقل كند كه من آن را
به شعر در نياورده باشم ،اين اسب را با آن چه بر آن است به او
مىدهم .محدثان ،حديث مىخواندند و سيد اشعار خود را در آن
موضوع مىخواند تا آن كه مردى فضيلتى نقل كرد كه سيد در آن

مورد شعر نگفته بود ،به وعده خود وفا كرد ،سپس آن فضيلت
را به شعر در آورد.
در زمان حكومت هارون الرشيد عده زيادى از علويان و طالبيان
شهيد شدند كه تاريخ شهادت و نام آن ها به جهت كثرت ،ضبط
نشده است از جمله ادريس بن عبداهلل بن الحسن مثنّى كه در مصر
و آفريقا حكومتى گسترده داشت و به حيله هارون مسموم شد و
همچنين ساداتى مثل يحيى بن عبداهلل بن حسن مثنّى و محمد بن
يحيى ،پسر او كه در زندان فوت نمود و همچنين حسين بن عبداهلل
بن اسماعيل از نوادههاى جعفر طيار كه بر اثر صدمات تازيانه کشته
شده و يا عباس بن محمد ،از نوادگان امام سجاد كه هارون
ملعون با گرز به او زد و وى را كشت ،زيرا هارون وى را پسر زانيه
خواند و او به هارون گفت :زانيه مادر توست كه در اصل كنيزى بود
و برده فروشان در فراش او رفت و آمد كردهاند ،هارون سخت در
خشم شد و با گرز بر وى زد و او را كشت.
بالجمله عده زيادى از علويان در زمان هارون كشته شدند و
جريان حميد بن قحطبه و كشتن شصت نفر از سادات در يك
1
شب ،در تاريخ مذكور است.
سال  189هجرى ـ ستاره اقبال خاندان برامكه غروب كرد و
اينان كه امور كشور به ايشان تفويض شده بود ،به دست هارون
نابود شدند و جريان عبرتآموز آن در تاريخ مذكور است و اين
اقدام هارون چنان زيركانه انجام گرفت كه جعفر بن يحيى برمكى
كه شوهر خواهر هارون و بسيار نزد او محبوب بود تا آن شب
كه هارون به مأمور خود دستور قتل وى را داد ،هرگز احتمال اين
 - 1عيون اخبارالرضا ،ج  ،1ص .88
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حادثه را نمىداد؛ و چون مأمور هارون ،براى اجرای حكم به منزل
وى رفت ،به او گفت :هارون با من اين گونه زياد شوخى مىكند،
باالخره قرار شد تا او را پشت خيمه هارون ببرند و دوباره در
مورد قتل وى نظر هارون را جويا شوند؛ چون فرمان قتل خود
را دوباره شنيد ،با دستمال خود چشمانش را بست و او را گردن
زدند ،عجب آن كه هارون به مأمور قتل وى گفت :فالن و فالن
را حاضر كن؛ چون آن ها را حاضر كرد به آن ها گفت :اين مأمور
1
را گردن زنيد زيرا نمىتوانم قاتل جعفر را ببينم.
سال  193هجرى روز شنبه سوم جمادى االول ـ هارون
الرشيد در طوس از دنيا رفت ،وى  23سال و چند ماه خالفت
كرد و هنگام مرگ  44سال و چهار ماه داشت و در همان مكانى
كه بارگاه رضويه سالم اهلل عليه است ،به خاك سپرده شد که
مكرر خبر داده بود .گاهى
حضرت رضا از اين جريان ّ
2
مىفرمود :مرا با او در يك اتاق مدفون خواهيد ديد و گاهى
مىفرمود :ميان من و او شهر طوس جمع خواهد كرد  3گاهى نیز
مىفرمود :من و هارون همانند اين دو خواهيم بود و دو انگشت
4
سبابه و وسطى را به يكديگر مىچسباند.
دِ ْعبِل در همين مورد اشعارى دارد كه مضمون آن اين است:
دو قبر است در طوس يكى قبر بهترين مردم و ديگرى قبر بدترين
مردم و اين خود عبرتآموز است ،نه آن پليد از نزديكى با آن
 - 1مروج الذهب .465/3
 - 2اعالم الهدايه ،ص .36
 - 3همان ،ص .36
 - 4همان.

پاكيزه سود مىبرد و نه آن پاكيزه از اين نزديكى ضرر مىكند.
پانزدهم ماه جمادى االول  193براى محمد امين فرزند هارون
كه وليعهد او بود ودر وقت مرگ پدر ،در بغداد بود بيعت گرفتند.
مادرش زبيده دختر جعفر ،فرزند منصور و از اشراف بانوان بنى
عباس بود كه آثار او از جمله بناء يا تجديد بناء شهر تبريز و
برخى چاه ها در راه مكه ،معروف است .وى يكصد كنيز داشت
كه حافظ قرآن بودند و در قصر او صداى قرآن مثل النه زنبور
شنيده مىشد و در سال  216در بغداد از دنيا رفت.
قاضى نور اهلل در مجالس المؤمنين آورده است كه زبيده،
شيعه فدائيه بود .وچون هارون ،اعتقاد شديد او را فهميد ،وى را
طالق داد و طالق نامه را براى او فرستاد وزبيده در پشت نامه
نوشت :از شرایط قبل شكر مىكرديم و اكنون كه جدا شديم،
2
پشيمان نيستيم.
هجده شب از حكومت محمد امين مىگذشت كه وى تصميم
گرفت ،نقض پيمان كند و مأمون برادر خود را كه در زمان پدر به
عنوان جانشين وى معرفى شده بود ،خلع وپسرش موسى ناطق را
ولیعهد خود كند .با وزرا و امرا مشورت كرد صالح نديدند مگر
على بن عيسى بن ماهان.
امـين به خـلع مأمـون اقدام كرد و لشكرى عظيم را به
فرماندهى على بن عيسى جهت مبارزه با مأمون به خراسان
فرستاد .مأمون نيز چهار هزار نفر را به فرماندهى طاهر بن حسين
به مقابله ى وى گسيل نمود و اين دو لشكر در نزديكى رى با
1

 - 1قبر ان في طوس خير الناس كلهم ـ و قبر شرهم هذا علي العبر ،ما ينفع الرجس
من قرب الزكي و ال ـ علي الزكي بقرب الرجس من ضرر (تتمه المنتهي خالفت هارون).
 - 2تتمه المنتهي ،محدث قمی.
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يكديگر نبرد كردند .فرمانده لشكر امين كه از زيادى افراد خود
مغرور بود و رعايت دور انديشى را نكرد ،از سپاه مأمون شكست
خورد و كشته شد .مأمون بعد از اين پيروزى برادرش امين را
خلع كرد و طاهر بن حسين را با هرثمه بن اعين به سوى بغداد
گسيل داشت ،پس از مدتى جنگ و محاصره بغداد و تلف شدن
نفرات و اموال فراوان ،مردم بغداد به ستوه آمدند و از امين كناره
گرفتند .طاهر نيز با وعده سيم وزر ،بزرگان را متمايل به مأمون
كرد و آن ها امين را خلع كردند تا آن كه هرثمه به امين امان داد
و آن دو در يك كشتى كوچك همديگر را مالقات كردند .هرثمه؛
امين را احترام كرد ولى طاهر عدهاى را فرستاد تا امين را دستگير
كنند .آن ها داخل آب شدند و كشتى را غرق كردند ،هرثمه و
امين با شنا خود را نجات دادند اما امين در نقطهاى بيرون آمد
كه سپاه طاهر آن جا بود .وى را دستگير كردند و قبل از آن كه با
طاهر مالقات كند .به امر او امين را كشتند و اين حادثه در شب
يك شنبه  25محرم سال  198روی داد.
سال  198هجرى  25محرم ،امين در سن  33سالگى كشته
شد .و مدت خالفت وى نزديك به پنج سال شد و چون پيوسته
به عيش و نوش و لذت جویى و لهو و لعب مشغول بود و مدّ تى
نيز در محاصره و درگير جنگ با لشكر مأمون بود ،به اين جهت
متعرض آل ابوطالب نشد و حادثهاى برايشان واقع نگرديد.
سال  196ـ ه.ق با كشته شدن امين ،مردم بغداد نيز با مأمون
بيعت نمودند.
سال  198ـ ه.ق مأمون برادر خود قاسم بن رشيد را از واليت
عهدى خلع كرد.

سال  199ـ ه.ق ابوالسرايا سرى بن منصور شيبانى كه مردى
شجاع و در كـار جـنگ متـبحر بـود ،در كوفـه خـروج كـرد و
مردم را به بيعت با محمد بن ابراهيم فراخواند ،مردم كوفه همگى
با او بيعت كردند.
كار محمد بسيار باال گرفت و سپاهيان خليفه را مكرر شكست
دادند تا آن كه محمد از دنيا رفت و مردم با محمد بن محمد
بن زيد بن على بن الحسين بيعت كردند و او واليان خود را به
اطراف فرستاد.
سرانجام حسن بن سهل (برادر فضل وزير مأمون) هرثمه را
براى دفع او گسيل داشت .وى با سى هزار سپاه به جانب كوفه
روان شد .جنگى هولناك ميان سپاه هرثمه و ابوالسرايا در گرفت
و سپاه هرثمه شكست خورد اما با وجود هشدار ابوالسرايا در
مورد كمين سپاه هرثمه در زمان تعقيب سپاه هرثمه گرفتار پنج
هزار نفر كمين او شدند و دوباره جنگ در گرفت و هرثمه را كه
اسير شده بود ،آزاد كردند و او از راه فريب كوفيان وارد شد و
پيشنهاد كرد :اگر مىخواهيد حكومت از آل عباس بيرون رود،
صبر كنيد تا روز دوشنبه با هم صحبت كنيم؛ هر كه انتخاب شد
با او بيعت كنيم .اين حيله مؤثر افتاد و سپاه كوفه دست از جنگ
كشيدند و هرچه ابوالسرايا فرياد زد :اين حيله است و آن ها در
حال شكست هستند و آثار پيروزى ظاهر شده است به جنگ
ادامه دهيد ،سپاه كوفه اقدام نكرد .سرانجام وى با خشم ،دست
از جنگ كشيد و روز جمعه سخنرانى كرد و آن ها را كشندگان
علی و رها كنندگان حسين خواند و آن ها را به شدت
از اين بى وفایى مذمت كرد و هر چند عدهاى به غيرت آمدند و
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خواستند اقدام كنند اما وى نپذيرفت و در شب يك شنبه سيزدهم
محرم از كوفه با جماعتى خارج شد.
از آن طرف اشراف كوفه از هرثمه براى مردم امان گرفتند و
او امان داد و وقتى اوضاع آرام شد ،به بغداد رفت و ابوالسرايا
سرانجام با امان ،تسليم شد و او را نزد حسن بن سهل فرستادند،
اما وى او را در ازاى قتل برادرش كشت و سر او را در جانب
شرقى و بدنش را در جانب غربى به دار كشيدند.
سال  200هجرى ـ مأمون دستور داد تا از خاندان عباسى آمار
بگيرند؛ تعداد آن ها  33000نفر شد.
در همان سال ،مأمون عباسى ،رجاء بن ابى الضحاك و ياسر
خادم را به مدينه فرستاد تا با احترام حضرت را به شهر مرو
بياورند  .در سال  201هجرى مراسم واليت عهدى حضرت
رضا در مجلس عظیمی برگزار شد و بزرگان و اشراف و
سادات و علما جمع بودند .مأمون ،ا ّول به پسر خود بنام عباس
دستور داد تا با حضرت بيعت كند؛ سپس ساير مردم بيعت كردند،
جوايز بسيار به مردم بخشيد و خطبا و شعرا قصيدههاى فراوان
گفـتند و مأمـون دستور داد تا جامه ی سياه را كه بنى عباس
مىپوشيدند رها كنند و جامههاى سبز بپوشند.
سال  201هجرى ـ حضرت فاطمه معصومه دختر موسى بن
جعفر از مدينه به جانب مرو جهت ديدار برادرش حضرت
رضا كوچ نمود.در ساوه بيمار گرديد و پرسيد تا قم چقدر
راه است؟ گفتند :ده فرسخ؛ به خادم خويش فرمود :مرا به جانب
قم ببر ،و صحيحتر آن است كه خاندان سعد نزد ايشان آمدند و
از ايشان خواهش كردند به قم تشريف آورند .موسى بن خزرج

مهار ناقه آن حضرت را گرفت تا وارد قم نمود و ایشان را در
خانه خويش منزل داد ،آن بزرگوار هفده روز در قم بود و سپس
رحلت نمود و حضرت را در همين جايگاه فعلى به خاك سپردند
سالم اهلل عليها.
سال  202ـ فضل بن سهل (مربّى و وزير و فرمانده ارشد
لشكر مأمون و خدمتگزار پر تالش او) در حمام سرخس به قتل
رسيد و در همين سال مالك بن انس رئيس مذهب مالكيه در
مدينه از دنيا رفت و در قبرستان بقيع در بقعه همسران پيامبر
1
دفن شد.
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 - 1حوادث دوران امامت حضرت رضا  غالب ًا از تتمه المنتهي محدث قمي رضوان
اهلل عليه اخذ شده است.

فضيلت فوق العاده زيارت حضرت رضا

1
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حمدان بن اسحاق گويد :نزد حضرت جواد رفتم و
عرض كردم :پاداش كسى كه پدرت را در طوس زيارت كند،
چيست؟
حضرت فرمود :هركه پدرم را در طوس زيارت كند ،خداوند
گناه گذشته و آينده او را مىآمرزد.
حمدان گويد :بعد از زيارت حضرت به حج رفتم و ايوب بن
نوح را مالقات كردم؛ او گفت :حضرت جواد به من فرمود:
هركه قبر پدرم را در طوس زيارت كند ،خداوند گناه گذشته
و پس از آن را مىآمرزد و براى او منبرى مقابل منبر مح ّمد و
علىقرار مىدهند تا خداوند از حساب خالیق فارغ شود.
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- 1احاديث مربوط به زيارت حضرت رضا  از كتاب وسائل الشيعه ،ج  ،10باب 82
تا  88ابواب المزار نقل شده است.

شفاعت حضرت رضا
اميرالمؤمنين فرمود :مردى از فرزندان من در سرزمين
خراسان با سم ،مظلومانه كشته مىشود؛ نام او ،نام من است و نام
پدر او نام موسى بن عمران است؛ بدانيد هركه او را در غربت
زيارت كند ،خداوند گناهان او را مىآمرزد ،گناهان گذشته و بعد
از آن را ،هر چند به اندازه تعداد ستارهها و قطرههاى باران و برگ
درختان باشد.
حضرت رضا فرمود :هركه مرا زيارت كند در حالى
كه حقى را كه خداوند تعالى از طاعت من واجب كرده است
بشناسد ،من و پدرانم ،شفيعان او در روز قيامت خواهيم بود و
هركه ما شفيعان او باشيم ،نجات مىيابد هرچند مانند گناه جن
و انس بر او باشد.
حضرت رضا فرمود :به زودى من مظلومانه با سم ،كشته
مىشوم ،هركه مرا با معرفت (اعتراف به امامت حضرت) زيارت
كند خداوند گناه گذشته و آينده او را مىآمرزد.
اباصلت گويد :نزد حضرت رضا بودم كه عدهاى از اهل
قم نزد ایشان آمدند ،سالم كردند و حضرت ايشان را احترام كرد.
سپس فرمود :مرحبا شمایيد شيعيان حقيقى ما ،زمانى مىآيد كه
تربت مرا در طوس زيارت مىكنيد ،هركه مرا در حالى كه غسل
كرده است ،زيارت كند از گناهان بيرون مىآيد همچنان كه از
مادر متولد شده باشد.
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حضرت جواد فرمود :هركه پدرم را زيارت كند بهشت
براى اوست و فرمود :من ضامنم بهشت را از سوی خداوند ،براى
كسى كه قبر پدرم را در طوس با معرفت به حق او زيارت كند.
على بن اسباط گويد :به امام جواد عرض كردم :پاداش
كسى كه پدرت را در خراسان زيارت كند ،چيست؟ فرمود:
بهشت است به خدا سوگند ،بهشت است به خدا سوگند.
حضرت صادق فرمود :نوه من در سرزمين خراسان در
شهرى كه طوس گويند ،كشته مىشود .هركه او را با معرفت به
حقش زيارت كند ،خودم دستش را مىگيرم و وارد بهشت مىكنم
هر چند اهل گناهان كبيره باشد! سؤال شد :منظور از معرفت حق
ايشان چيست؟ فرمود :بداند كه او امام واجب االطاعه غريب و
شهيد است...
رسول اهلل فرمود :زود باشد پاره تن من در خراسان دفن
شود ،هيچ مؤمنى او را زيارت نكند مگر اين كه خداوند بهشت
را بر او واجب و جسد او را بر آتش حرام مىگرداند.
و حضرت كاظم فرمود :هركه اين پسرم را  -و اشاره
به حضرت رضا نمود  -زيارت كند ،بهشت براى اوست.

زایر پيامبر
حضرت صادق در حديثى فرمود :هركه او را (حضرت
رضا )در غربتش زيارت كند و بداند كه او بعد از پدر ،امام
زوجل است ،همانند كسى
واجب االطاعه از جانب خداوند ّع ّ
است كه رسول اهلل را زيارت كرده باشد و حضرت رضا
فرمود :در خراسان بقعهاى است و زمانى مىآيد كه مركز رفت
و آمد مالئكه خواهد شد ،گروهى از آسمان پایين و گروهى باال
مىروند ،تا قيامت .راوى پرسيد :كدام بقعه است؟
حضرت فرمود :سرزمين طوس است ،به خدا سوگند كه آن
باغى از باغهاى بهشت است ،هركه مرا در آن بقعه زيارت كند،
مثل كسى است كه رسول اهلل را زيارت كرده باشد و خداوند
براى او ثواب هزار حج نيكو و هزار عمره مقبول خواهد داد و
من و پدرانم روز قيامت شفيعان او خواهيم بود.
حضرت موسى بن جعفر فرمود :پسرم علی مظلومانه
با سم كشته مىشود و در كنار هارون به خاك سپرده مىشود،
هركه او را زيارت كند مثل كسى است كه پيامبر را زيارت
كرده باشد.
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حضرت صادق در حديثى فرمود :هركه او را  -حضرت
وجل
رضا - با معرفت به حق او زيارت كند ،خداوند ع ّز ّ
پاداش هفتاد شهيد از شهداى راستين در مقابل رسول اهلل را
به او خواهد داد.
حضرت رضا فرمود :به خدا سوگند هيچ كدام از ما
نيست مگر اين كه كشته يا شهيد مىشود ،اباصلت پرسيد :چه
كسى شما را مىكشد اى پسر رسول اهلل حضرت فرمود:
بدترين خلق خدا در زمان من ،مرا با سم مىكشد و در خانه ای
تنگ و سرزمينی غريب ،دفن مىكند ،بدانيد هركه مرا در غربتم
وجل پاداش يكصد هزار شهيد و يكصد
زيارت كند ،خداوند ع ّز ّ
هزار صدّ يق و يكصد هزار حج و عمره و يكصد هزار رزمنده
به او مىدهد و با گروه ما محشور می شود و در درجات واالى
بهشت با ما خواهد بود.

زایر خدا
حضرت موسى بن جعفر فرمود :هركه قبر پسرم على را
زيارت كند ،نزد خداوند همچون كسى است كه هفتاد حج نيكو
به جا آورده باشد.
راوى پرسيد :هفتاد حج؟! حضرت فرمود :بله و هفتاد هزار
حج .راوى با تعجب پرسيد :هفتاد هزار حج؟ حضرت فرمود:
حجى كه مقبول نمىشود ،هركه او را زيارت كند و شبى
چه بسا ّ
نزد او بماند همانند كسى است كه خداوند را در عرش زيارت
كرده باشد...
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پيامبر فرمود :زود باشد كه پاره تن من در خراسان به
غصه دارى او را زيارت نكند مگر اين
خاك سپرده شود ،هيچ ّ
غصهاش را برطرف مىكند و هيچ گناهكارى او را
كه خداوند ّ
زيارت نمىكند ،مگر اين كه خداوند گناهان او را مىآمرزد.
حضرت هادى فرمود :هركه حاجتى از خداوند دارد،
غسل کرده و قبر جدّ م رضا را در طوس زيارت كند ،دو
ركعت نماز نزد سر او بخواند و حاجت خود را در قنوت از
خداوند بخواهد ،اگر چنين كند دعايش مستجاب است به شرط
آن كه از گناه يا قطع رحم سؤال نكند ،همانا مكان قبر او بقعهاى
از بقعههاى بهشت است ،هيچ مؤمنى آن را زيارت نكند ،مگر
آن كه خداوند ،او را از آتش آزاد می سازد و به مكان امن وارد
مىكند.

برتر از حج مستحبى
احمد بن محمد بزنطى گويد :در دست خط حضرت
رضا خواندم :به شيعيان من برسان اين پيام را كه زيارت من
وجل به هزار حج مىرسد.
نزد خداوند ع ّز ّ
بزنطى گويد :به امام جواد گفتم :هزار حج؟! حضرت
فرمود :آرى به خدا سوگند ،هزار هزار (يك ميليون )حج براى
كسى است كه او را با معرفت به حقش زيارت كند.و در روايتى
ديگر حضرت كاظم فرمود :هركه قبر پسرم على را زيارت
كند ،ثواب هفتاد هزار حج دارد.
حضرت رضا در روايتى فرمود :خداوند (براى ز ّوار من)
ثواب هزار حج نيكو و هزار عمره مقبول مىنويسد .و در روايت
ديگرى فرمود :هركه مرا در غربت زيارت كند ،خداوند براى او
ثواب هزار حج و عمره مىنويسد.
مؤلف گويد :شايد اين اختالف در ثواب ،به خاطر اختالف
زيارتها از نظر سختى و آسانى ،اخالص و مراتب آن ،و اختالف
ز ّوار در كماالت باشد.
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حضرت جواد فرمود :ميان دو كوه طوس ،خاكى ،از
خاكهاى بهشت است ،هركه به آن جا وارد شود روز قيامت از
آتش در امان است.
و در حديث ديگرى فرمود :هركه قبر پدرم را در طوس
زيارت كند ،خداوند گناه گذشته و آينده او را می آمرزد و براى
او منبرى مقابل منبر رسول اهلل نصب مىكنند تا خداوند از حساب
بندگان فارغ گردد.
حضرت رضا فرمود :هركه مرا با دورى منزل زيارت
كند ،روز قيامت سه جا نزد او مىآيم تا او را از وحشت هاى آن
جا برهانم ،هنگامى كه نامه ی اعمال را به (دست ) راست و چپ
دهند ،نزد صراط و نزد ميزان.

برترين ميهمان خداوند
حضرت موسى بن جعفر در حديثى فرمود :چون روز
قيامت شود چهار نفر از اولين و چهار نفر از آخرين بر عرش
خداوند خواهند بود ،چهار نفر از اولين عبارتند از :نوح و ابراهيم
و موسى و عيسى ،و اما چهار نفر از آخرين :محمد و على
و حسن و حسين ،سپس حضرت در ادامه فرمود :زوار قبر
ائمه با ما خواهند بود ،بدانيد كه برترين درجه را زوار قبر
فرزندم (رضا )خواهند داشت.
و حضرت رضا فرمود :من مظلومانه باسم ،كشته مىشوم
و در كنار هارون دفن مىشوم ،خداوند تربت مرا محل رفت و
آمد شيعيان و دوستانم قرار مىدهد ،هركه مرا در غربتم زيارت
كند ،الزم است كه روز قيامت به زيارت او روم.
سوگند به آن كه محمد را به پيامبرى گرامى داشت و
او را بر همه مخلوقات انتخاب كرد ،هيچ كس از شما نزد قبر
من نماز نمىگزارد مگر اين كه هنگام مالقات خداوند ،شايسته
آمرزش است.
سوگند به آن كه ما را بعد از پيامبر به امامت گرامى داشت
و به وصيّت مخصوص گردانيد ،همانا زائران قبر من ،برترين
وجل در قيامت هستند.
ميهمانان خداوند ع ّز ّ
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در مرتبه ی امام! 
حضرت رضا فرمود :روزها و شبها نمىگذرد مگر اين
كه طوس ،محل رفت و آمد شيعيان و زائران من خواهد شد.
بدانيد هركه مرا در غربتم در طوس زيارت كند ،روز قيامت در
درجه من است و آمرزيده خواهد بود.
و در روايت ديگرى فرمود :هركه مرا در غربت زيارت كند...
در گروه ما محشور می شود و در درجات واالى بهشت رفيق
ما خواهد بود.
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زایر امام رضا و زایر حسين
على بن مهزيار گويد :به امام جواد عرض كردم:
فدايت شوم ،زيارت رضا برتر است يا زيارت ابى عبداهلل
الحسين ؟
حضرت فرمود :زيارت پدرم افضل است ،زيرا ابوعبداهلل
(الحسين )را همه (مسلمانان) زيارت مىكنند ولى پدرم را
جز خواص از شيعه زيارت نمىكند.
عبدالعظيم حسنى  -رضوان اهلل عليه  -می گويد :به امام
جواد عرض كردم :ميان زيارت قبر ابى عبداهلل (الحسين)
و زيارت قبر پدرت در طوس متحير شدهام ،نظر شما چيست؟
حضرت فرمود :همين جا باش ،سپس داخل (اتاقى) شد؛ وقتى
آمد در حالى كه اشكهاى حضرت بر گونهاش سرازير بود،
فرمود :زيارت كنندگان ابوعبداهلل (الحسين) زيادند ولى
زائران قبر پدرم در طوس اندك اند.
مؤلف گويد :بر اثر لطف خداوند و عنايت اهل بیت
امروز ملت بزرگوار و دوستدار اهل بیت در ايران ،همچون
پروانه گرد شمع فـروزان حـضرت رضـا مـىچرخـند و
غيرت و عالقه خود را به اهل بیت نشان مىدهند به گونهاى
كه امروز كمتر بارگاهى است كه به عظمت بارگاه حضرت
رضا برسد.
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ارزش واالى تحمل سختى در راه زيارت
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حضرت جواد فرمود :هيچ كس نیست که پدرم را زيارت
كند ،متحمل سختى شود مثل باران يا سرما يا گرما ،مگر آن كه
خداوند بدن او را بر آتش حرام خواهد نمود.
حضرت هادى فرمود :اهل قم و اهل آبه آمرزيدهاند ،زيرا
قبر جدم على بن موسى الرضا را در طوس زيارت مىكنند،
بدانيد هركه او را زيارت كند و در راه زيارت او قطره بارانى
(كوچكترين سختى) به او برسد ،خداوند بدنش را بر آتش حرام
خواهد كرد .حضرت رضا نيز فرمود :هيچ مؤمنى نيست كه
مرا زيارت كند .و قطرهاى باران به صورتش برخورد كند مگر اين
1
كه خداوند ،بدن او را بر آتش حرام خواهد نمود.
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 - 1احاديث مربوط به فضيلت حضرت رضا  همگي از كتاب شريف وسائل الشيعه،
ج  ،10باب  82تا باب  88ابواب المزار نقل شده است.

برخى از كلمات و نصايح حكيمانه حضرت رضا
 .1قال الرضا« :من اخالق االنبياء التنظف»
پاكيزگى از اخالق پيامبران است.
ب الْعِبا َد ُعقولهمَ ،ف َأن ْفذَ
َ
ً
 .2قال الرضا« :اِذا أَرا َد اللهَّ ُ أَ ْمرا َسل َ
ت اِرا َدتَه َفاِذا اَن ْ َف َذ أَ ْم َر ُه َر َّد اِلى ُك ِّل ذى َع ْق ٍل َع ْق َل ُه َفيَ ُقول:
أَ ْم َره َو تَ َّم ْ
َكيْ َ
ف ذا َو م ِ ْن أَيْ َن ذا»
آن گاه كه خداوند بخواهد كارى را انجام دهد عقلهاى
بندگان را از ايشان مىگيرد ،آن گاه كار خود را انجام مىدهد
و ارادهاش را محقق مىسازد سپس عقل هر عاقلى رابه او بر
مىگرداند؛ او مىگويد :چگونه بود و چطور اين گونه شد؟
ليل َعلى ُكلِّ
محبّ َة اِن َّ ُه َد ٌ
لص ُ
ب اَل ْ َ
 .3قال الرضا« :ا َ ّْ
مت يَ ْك ِس ُ
خَ يْرٍ» (سكوت محبت مىآورد و راهنماى هر خيرى است)
«صديقُ ُك ِّل ا ْمر ٍ
ِی َع ْق َُل ُه َو َعدُ ُّو ُه َج ْه ُله»
 .4قال الرضاَ :
(دوست هر انسانى عقل او و دشمن او نادانى اوست)
ف ب ِ ِه عيال َهَ
ب م ِ ْن َف ْضلٍ يَ ُك ُّ
 .5قال الرضا« :ا ِ َّن الَّذى يَ ْط ُل ُ
أَ ْع َظ ُم أَ ْجرا ً م ِ َن ال ُْمجا ِه ِد فى َسبيلِ اهلل»
(پاداش آن كه دنبال روزى است تا خانواده خويش را نگه
دارد ،از جهادگر در راه خدا بيشتر است)
ّاس لِيَأ ُك ُلوا م ِ ْن َطعامِه َوِ
«الس ِخ ُّى يَ ْأ ُك ُل م ِ ْن َطعامِ الن ِ
 .6قال الرضاَّ :
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
الْبَ ُ
ُ
خيل اليَ ْأ ُك ُل م ِ ْن َطعامِ الن ِ
ّاس لئَال يَأكلوا م ْن طعامه» (انسان با سخاوت
از غذاى ديگران مىخورد تا آن ها نيز از غذايش بخورند ،ولى شخص
بخيل از غذاى ديگران نمىخورد كه مبادا از غذايش بخورند)
ِ
ْ
 .7قال الرضا« :يَ ْأتى َع َلى الن ِ
ّاس َزمانٌ ت َُكونُ العافيه
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ِ
الناس َو واحدٌ فِى
في ِه َع ْش َره أَ ْجزاءٍ :ت ِ ْس َعه مِنها فى ا ْعتِزا ِل
الص ْمت»(زمانى بر مردم مىآيد كه عافيت ده جزء دارد و ن ُه جزء
َّ
آن در گوشهگيرى از مردم است و يكى در سكوت)
ُك ل ِ َض ٍ
ِ
 .8قال الرضاَ ( «:ع ْون َ
الصدَ قه»
عيف أَفْ َض ُل م َن َّ
(كمك تو به ناتوان برتر از صدقه است)
 .9قال الرضا« :اليَ ْستَ ْك ِم ُل َعبْدٌ َحقي َقه األيما ِن َحتَّى ت َُكونَ
في ِهِ ،خ ٌ
صال ثالث :التَّ َف ُّق ُه فىِ الدّ ينِ َو ُح ْس ُن التَّقدي ِر فىِ ال ْ َم َ
عيش ِة َو
الصبْ ُر َعلى ال َّرزايا»(هيچ كس به حقيقت ايمان كام ً
ال نرسد تا آن
َّ
كه در او سه خصلت باشد ،فهم و شعور در دين ،برنامه ريزى
نيكو در زندگى ،استقامت و صبر در مشكالت و سختىها)
ت َعلى أبى الحسن الرضا
 .10قال علی بن شعيبَ :دخَ ْل ُ
َ
َ
ً
ُ
فقال لى« :يا علی َم ْن أَ ْح َس ُن الن ِ
لت :يا َسيّدى أن َْت
ّاس َمعاشا؟ ق ُ
أَ ْع َل ُم ب ِ ِه مِنّى ،فقال :يا علی َم ْن َح َّس َن َمعاش ِغي ِره ِ فِى َمعا ِشه»
(على بن شعيب گويد :نزد حضرت رضا رفتم؛ فرمود :يا على،
زندگانى چه كسى از همه بهتر است؟ عرض كردم :سرورم شما بهتر از من
مىدانيد ،فرمود :آن كه زندگانى ديگران در زندگى او نيكو باشد).
 .11قال الرضا« :اليَ ْس ُل ُ
ك َطريقَ ال ْ َقنا َع ِه اِالَّ َر ُجال ِن ا ِ ّما
َ
ريم يَتَنَ ّز ُه َع ْن لِئامِ النّاس» ( به راه
ُمتَ َعبِّدٌ يُريدُ أ ْج َر اآل ِخ َره ا َ ْو َك ٌ
قناعت كسى نرود جز دو نفر يا ديندارى كه دنبال پاداش آخرت
است يا بزرگوارى كه از مردمان پست دورى مىجويد)
األست ِ ْهزاءَ :م ْن
 .12قال الرضاَ :
«سبْ َع ُة أَشياءٍ بِغَيْ ِر َسبْ َع ِة أَ ْشياءِ م ِ َن ْ
َ
ا ِ ْستَ ْغ َف َر بِلِسان ِ ِه َو ل َ ْم يَنْدَ ْم ب ِ َق ْلب ِ ِه َف َقدْ ْاستَ ْه َز َؤ بِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َسأ َل اهللَ الت َّْوفيقَ
َول َ ْم يَ ْجتَهِدْ َف َقدْ ْاستَ ْه َز َء بِنَ ْف ِس ِهَ ،و َم ْن ْاستَ ْح َز َم َو ل َ ْم يَ ْح َذ ْر َف َقدْ ْاستَ ْه َز َء
بِنَ ْف ِسه َو َم ْن َس َأ َل اهللَ ال ْ َجنَّ َة َو ل َ ْم يَ ْصب ِ ْر َع َلى َّ
الشدائ ِ ِد َف َقدْ ْاستَ ْه َزء بِنَ ْف ِس ِه

َو َم ْن تَ َع َّو َذ بِاهلل ِ م ِ َن النارِ َو ل َ ْم يَتْ ُر ْك َش َه ِ
وات الدُّنيا َف َقدْ ْاستَ ْه َز َء بِنَ ْف ِسهَ ،و
َم ْن َذ َك َر اهللَ َول َ ْم يَ ْستَبِقْ اِلى لِقائ ِ ِه َف َقدْ ْاستَ ْه َز َء بِنَ ْفسه»
هفت چيز بدون هفت چيز مسخره كردن است:
 .1آن كه با زبان استغفار مىكند ولى دلش پشيمان نيست؛ او
خود را مسخره مىكند.
 .2هركه از خداوند درخواست توفيق كند ولى تالش نكند؛
خود را مسخره كرده است.
 .3هركه مىخواهد احتياط كند ولى پرهيز نكند ،خود را
مسخره كرده است.
 .4هركه از خداوند بهشت را درخواست كند ولى بر سختىها
صبر نكند؛ خود را مسخره كرده است.
 .5هركه از آتش جهنم به خداوند پناه برد ولى شهوتها را
رها نكند ،خود را مسخره كرده است.
 .6هركه ياد خدا كند ولى براى مالقات خداوند شتاب نكند،
خود را مسخره كرده است.
1
 .7هركه ياد مرگ كند ولى آماده نشود؛ خود را مسخره كرده است.
 .13حضرت رضا می فرمایند:
اقرب مايكون العبد من اهلل عز و جل و هو ساجد و ذلک قوله
تبارك و تعالى :واسجدو اقترب
يعنى نزديك ترين حالت عبد به خداوند عزوجل وقتى است كه در سجود
2
است ،و اين همان است كه خداوند مىفرمايد :سجده كن و نزديك شو.
 - 1بحار ،ج  ،75ص  356ولي فقره هفتم حديث در بحار نيست و از معدن الجواهر
كراجكي تكميل شده در ضمن تمامي احاديث مذكور از بحار ،ج  75قسمت مواعظ
حضرت رضا نقل گرديده است.
 - 2عیون اخبار الرضا  ،ج،2ص.7
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 .14صدوقرحمه اهلل به سند خود از حضرت جواد و
ايشان از پدر بزرگوار خويش حضرت رضا روايت كند كه
حضرت توسط پدران بزرگوار خويش از اميرالمومنين نقل
نمود كه فرمود:
من و فاطمه ،نزد رسول اهلل رفتيم ،ديدم حضرت به شدت
مىگريد! عرض كردم :پدر و مادرم به فدايت يا رسول اهلل ،چه
چيز شما را گريان نموده است؟
فرمود :يا على! شبى كه مرا به آسمان (معراج) بردند ،زنانی
از امت خودم را ديدم كه گرفتار عذاب شديد بودند ،از وضعيت
آنان و عذاب دردناك ايشان گريستم.
زنى را ديدم كه به مو آويزان بود و مغز سر او مىجوشيد.
زنى را ديدم كه با زبان آويزان بود و آب جوشان در حلق او
ريخته مىشد.
زنى را ديدم كه به سينههايش آويزان بود.
زنى را ديدم كه گوشت بدن خود را مىخورد و آتش از زير
او شعله ور بود.
زنى را ديدم كه پاهايش را به دست هايش بسته و مارها و
عقرب ها بر او حمله ور بودند.
زنى را ديدم كه كر و كور و الل در تابوتى آتشين قرار داشت
و مغز سرش از بينى خارج مىشد و بدنش از جذام و برص تكه
تكه بود.
زنى را ديدم كه به دو پا آويزان بود در تنورى از آتش.

و زنى را ديدم كه با قيچىهاى آتشين گوشت بدنش را از
قسمت جلو و عقب ،قطع مىكردند(يا خودش ،گوشت بدن خود
را مىچيد).
زنى را ديدم كه صورت و دست هايش آتش گرفته بود و او
اندرون خود را مىخورد.
زنى را ديدم كه سر او مانند سر خوك و بدنش ،بدن االغ و به
هزار هزار نوع عذاب ،دچار بود.
زنى را ديدم كه به صورت سگ بود و آتش از پشت او داخل
و از دهانش خارج مىشد و مالئكه با گرزهاى آتشين بر سر و
بدنش مىزدند.
حضرت فاطمه عرض كرد :اى حبيب من و روشنى
چشم هايم! اعمال آن ها چه بود كه خداوند ،اين عذاب را بر آن
ها قرار داد؟
حضرت رسول فرمود :اما آن زن كه به مو آويزان بود ،موى
خود را از مردان نمىپوشاند.
اما آن كه به زبان آويزان بود ،شوهر خود را اذيت مىكرد.
اما آن كه به سينهها آويزان بود ،از تمكين به شوهر در بستر
خوددارى مىكرد.
اما آن كه به دو پا آويزان بود ،بدون اجازه شوهر از خانه
خارج مىشد.
اما آن كه گوشت بدن خود را مىخورد ،بدن خود را براى
مردم زينت مىكرد.
امـا آن كـه دو دستـش به پـاهايش بسته و مارها و عقرب ها
بر او حمله ور بودند ،زنى بود كه درست شست و شو نمىكرد،
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لباس هايش كثيف و از جنابت و حيض ،غسل نمىكرد و نظافت
نداشت و به نماز اهميت نمىداد.
اما آن كه كر و الل بود ،زنى بود كه از زنا فرزند مىآورد و آن
را به گردن شوهر مىنهاد.
اما آن كه گوشت او را با قيچىها مىچيدند ( يا خودش
گوشت خود را با قيچى مىچيد) ،زنى بود كه خود را بر مردان
عرضه مىكرد.
اما آن كه صورت و بدنش آتش گرفته بود و اندرون خود را
مىخورد ،زنى بود كه براى زنا واسطه مىشد.
اما آن كه به صورت سگ بود و آتش از پشت او داخل و از
دهانش خارج مىشد ،زنى بود آواز خوان و نوحهگر و حسود.
سپس حضرت فرمود :واى به حال زنى كه شوهرش را
خمشگين كند و خوشا به حال زنى كه شوهرش از او راضى
1
باشد.

- 1عیون اخبار الرضا ،ج2ص9تا.11

جزای نیکی
 .15حضرت رضا فرمود:
مردى از بنى اسرائيل ،یکی از اقوام خود را كشت و جسد
او را در راه برترين نواده بنىاسرائيل انداخت و سپس خودش
خونخواهى نمود.
مردم به موسى گفتند :فالن خانواده ،فالنى را كشتهاند،
بگو قاتل كيست؟
موسى فرمود :يك گاو بياوريد ،آن ها ـ همچنان كه
قرآن حكايت مىكند ـ گفتند :آيا ما را مسخره مىكنى؟ فرمود:
به خدا پناه مىبرم از نادانان باشم ،اگر آن ها يك گاو  -هرگونه
كه بود  -مىآوردند كافى بود ولى سخت گرفتند و خداوند نيز
(کار را) بر آن ها سخت كرد .گفتند :از خدايت بخواه كه اين گاو
چگونه باشد؟ فرمود :خداوند مىفرمايد :گاوى باشد نه كوچك
و نه بزرگ بلكه متوسط .اگر آن ها هر گاوى را مىآوردند -
متوسط  -كافى بود ولى سخت گرفتند و خداوند نیز کار را بر آن
ها سخت كرد ،گفتند :از خدايت بخواه كه رنگ آن را معين كند،
فرمود :خداوند مىفرمايد :گاوى است زرد كه رنگ آن بيننده را
شاد مىكند ،اگر اينها هر گاو  -زرد متوسطى  -مىآوردند كافى
بود ولى سخت گرفتند و خداوند بر آن ها سخت كرد و گفتند:
از خدايت بخواه توضيح دهد كه اين گاو چگونه باشد ،زيرا براى
ما مشتبه است ،فرمود :خداوند مىفرمايد :گاوى كه نه رام است
كه زمين را شخم زند و نه آبيارى زراعت كند ُم َسلَّ َم ُه لاَ ِ َشي َه فيهما
گفتند :االن ،حق را آوردى ،دنبال آن رفتند و نزد جوانى
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از بنى اسرائيل يافتند و او گفت :من آن را نمىفروشم جز
به آن كه پوست آن را پر از طال كنيد ،آن ها در اين مورد از
موسىپرسيدند ،فرمود :او حق دارد و مىتوانيد بخريد ،از
او خريدند و گاو را آوردند و به دستور موسى ذبح كردند .سپس
دستور داد ُدم آن را به آن مرده زدند و او زنده شد و گفت :اى
پيامبر خدا ،پسر عمويم مرا كشته نه آن كه متهم است.
حضرت موسى به برخى از يارانش فرمود :آن گاو
جريانى دارد .پرسيدند :چيست؟ فرمود :جوانى از بنى اسرائيل
نسبت به پدرش مهربان بود ،گاوى قبيح خريد و نزد پدر آمد،
ديد كه كليدها زير سر پدر است دوست نداشت پدر را بيدار كند،
لذا از آن معامله صرفنظر كرد ،وقتى پدر از خواب برخاست و
خبردار شد به او گفت :احسنت ،گاو مادهاى را به او داد و گفت:
اين به جاى آن كه از دست تو رفت .حضرت موسى فرمود:
ببينيد كه نيكى ،اهل خود را به كجا مىرساند(1.زيرا همين گاو
بود كه با قيمت گزاف فروخته شد ،و در حقيقت ،خير دنيا و
آخرت را با نيكى به پدر به دست آورد و تو گویى قضای الهى
نيز با بهانهگيرى مردم بر اين شد كه اين جوان نيكوكار به جزاى
خود در دنيا برسد).

 - 1 1عیون اخبار الرضا ،ج،2ص.13
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