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برترین عيد اّمت ������������������������������������������ 82
مقام پیامبر؟ص؟ و امام؟ع؟��������������������������� 83
امامت حضرت ابراهيم؟ع؟ ����������������� 83
اولوا العزم ������������������������������������������������������� 84
دروازۀ دانش خدایى ��������������������������������� 84
برتری داد...��������������������������������������������������� 85
زمين خالی از امام نمی شود������������������������� 85
85 ���������������������������������� شاخصی برای حّق 
حتی یکی از دو تن ������������������������������������ 85
پیمانی از رسول ������������������������������������������ 86
86 ������������������������������������������ ایمان نمی آورند 
86 ���������������������������������� امامان در مقام عين اهّلل
امت وسط ���������������������������������������������������� 86
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87 ��������������������������������� امامان؟مهع؟، اعراف اند
امامان را بشناسيد ������������������������������������� 87
89������������������������� وجوب اطاعت امامان؟مهع؟
مرگ جاهلی �������������������������������������������������89
اولی االمر ����������������������������������������������������������� 90
امانت، امامت است ���������������������������������� 90
آنان گواهان خدایند������������������������������������������� 90
گواهان بر امت ������������������������������������������������ 90
امامان رهبران راستين اند������������������������������� 91
هشداردهنده و راهنما ������������������������������� 91
امامان واليان امرند���������������������������������������������92
واليان امر خدا ������������������������������������������������92
92�������������������������� خزانه داران خدا در زمين 
بزرگترین نعمت خدا ����������������������������������92
فان اند ��������������������������������������92

َ
امامان مستخل

92��������������������������������� خلفای خدا در زمين 
امامان نور خدا هستند����������������������������������� 93
نور، یعنی امامان معصوم ������������������������� 93
صفات امام �������������������������������������������������������� 93
پنج روح ���������������������������������������������������������� 93
94 ������������������������ چگونه امام را بشناسيم؟ 
امامان نشانه ها هستند����������������������������� 95
ارواح امامان؟مهع؟����������������������������������������� 95
97����������������������������������������������� شناخت روح 
امامان؟مهع؟ اهل ذكرند������������������������������������97

97����������������������������������������� از امامان بپرسيد 
امامان راسخان در علم اند ����������������������������97
علمی كه بداء از آن است �����������������������97
98������������������������������������������ راسخان در علم 
آنان را كه علم دادند...������������������������������98
98��������������������������������������� علم نزد كيست؟ 
علم صحيح نزد ماست ��������������������������98
امامان؟مهع؟ هوشياران اند������������������������������ 99
99 ������������������������������������������������������ متوّسمين 
99 ������������������  اعمال بر امامان عرضه می شود
99 ������������������������������������� پیامبر را آزار ندهيد 
100 ��������������������������������� كارهایتان را می بینند 
علم پیامبر؟ص؟ نزد ایشان است������������������� 100
شگفتا از مردم!���������������������������������������������� 100
100 �������������������� علم رسول نزد اميرالمؤمنين 
101 ��������������������������� نه از روی رأی شخصی 
كتاب هاى آسمانی نزد ایشان است���� 101
علم الکتاب نزد كيست؟ ���������������������� 101
102�������������������������������� وارث تورات و انجيل 
اسم اعظم نزد ایشان است��������������������������� 103
حرفهایى از اسم اعظم ����������������������������� 103
103 ������������ سالح رسول خدا نزد ایشان است
وارثان علم و سالح رسول ����������������������� 103
سه ویژگی امامان ��������������������������������������� 104
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 فصل  پنجم: 
برخی از مقامات و شئون امامان 

معصوم؟مهع؟/105

105 ������� جفر، جامعه و مصحف فاطمه؟اهع؟
صحيفۀ رسول خدا ���������������������������������� 105
105 ����������������������������������������� كتاب علی؟ع؟ 
مصحف فاطمه؟اهع؟ ������������������������������� 106
علم امامان فزونی می یابد������������������������������107
107�������������������������������������������� چشمۀ فزاینده 
علوم انبياء نزد ائّمه؟مهع؟ است�������������������108
ارث پیامبران �����������������������������������������������108
شاخص برتری ��������������������������������������������108
آب اندک و دریای بزرگ ��������������������������108
علم كتاب نزد ائّمه؟مهع؟ است������������������� 109
109 ����������������������������������������������������� گواه نبوت 
امامان؟مهع؟ علم غيب می دانند���������������� 109
تمام علم كتاب ����������������������������������������� 109
خداوند اعالم می دارد ������������������������������� 111
امامــان؟مهع؟ عاِلــم بــه رویدادهــای گذشــته و 
آینده اند����������������������������������������������������������������� 111
علم به گذشته و اینده������������������������������� 111
می دانم... ����������������������������������������������������� 111
خداوند، كریم تر است از آنکه....�������� 112
ــده  ــذار ش ــت واگ ــل بی ــر و اه ــه پیامب ــا ب كاره
است��������������������������������������������������������������������� 112
112 �������������� در مخالفت ما خيری نيست 

ادب قرآنی ���������������������������������������������������� 113
گران نياید!���������������������������������������������������� 113
ث اند������������������������������������� 114

َ
ائّمه؟مهع؟ ُمحّد

ث كيست؟ ������������������������������������� 114
َ

محّد
در جنگ بنی قریظه و بنی نضير���������� 114
ث بودند���������������������������������������������� 114

َ
محّد

امامت پیمان الهی است ���������������������������� 114
114 ���������������������������������������������� تداوم وصيت 
115 ������������� امامان؟مهع؟ زبان ها را می دانستند
115 ����������������������������������������������� به زبان نبطی 
ذبیحه و دعای یهودیان �������������������������� 115
116 �������������������������������������� قطفتا و قصه اش 
امامان؟مهع؟ زبان پرندگان را می دانند������� 117
زبان هر جنبنده ای را...������������������������� 117
117 ����������������������������������� درد دل شتر آبکش 
كار می كننــد   بــه فرمــان خــدا  امامــان؟مهع؟ 
117 �������������������������������������������������������������������������������

نامه های سر به ُمهر ����������������������������������� 117
119 ������������������� حدیث ائمه؟مهع؟ دشوار است
تاب ندارید!�������������������������������������������������� 119
فرجام دشمنان ������������������������������������������� 119
سلمان و ابوذر ����������������������������������������������120
121 ���������������������������� امامان هدایت و ضاللت
راه و كژراهه ��������������������������������������������������� 121
122 ��������������������������������� هر گروهی با امامش 
گرفتن پیمان براى امامان؟مهع؟������������������� 122
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122 ������ وعده به پیروان اميرالمؤمنين؟ع؟ 
امام؟ع؟ فرشتۀ مرگ را می بیند�����������������123
مأموریت ������������������������������������������������������123
امامان؟مهع؟ از باطن اشخاص باخبرند�� 124
ســاختمان را بیــش از توانایــى آن بــاال مبــر
124 ��������������������������������������������������������������������������

پاسخی به پرسِش ناگفته ���������������������� 124
فراتر از حّد اندیشه�������������������������������������� 125
125 ������������������������������������������������� خبر از درون 
می ميرنــد وقــت  چــه  می داننــد  ائّمــه؟مهع؟ 
125 �������������������������������������������������������������������������������

من امشب می ميرم ���������������������������������� 125
امام مطابق كتاب خدا حکم می كند����� 126
در كتاب و سّنت ������������������������������������� 126
اسم اكبر خدا نزد ائّمه؟مهع؟ است������������� 126
امين خدا در زمين ������������������������������������ 126
اسامی شيعيان نزد امامان؟مهع؟ است��� 127
نام او در كتاب است ����������������������������� 127
امام شناسی����������������������������������������������������� 128
128 ������������������������������� در خيمۀ امام منتَظر 
به مرگ جاهليت ������������������������������������� 128
128 ������������������������������������������ هشدار از انکار 
129 �������������������������� مانند منکر پیامبر خاتم 
129 ��������������������������������������������� مّدعيان امامت!
گمراه بدعت گذار ������������������������������������ 129
129 ������������������������������������������������ اّدعا نکنيد! 

هر كه بميرد و امام خود را نشناسد...������� 130
130 �������������������������������������������������� اگر نشناسد 
ائمــه؟مهع؟  از  را  خــود  مســائل  جّنيــان 
130 ������������������������������������������������������������ می پرسند
130 �������������������������������������������������� برادران شما 
غلّو و بلندپروازى���������������������������������������������� 130
پیامی به اهل غلّو ��������������������������������������� 130
ابتدا معرفت، و آنگاه عمل خير����������� 131
فرشــتگان بــر خانه هــاى امامــان فــرود می آیند
132�������������������������������������������������������������������������������

132����������������������������������� محلّ نزول مالئک 
پیام مالئک������������������������������������������������ 133
133 ��������� امامان گنجينه داراِن علم خدایند
معدن وحی خدا �������������������������������������� 133
هيچ چيز از ایشان پوشيده نيست���������� 133
پنهان نمی دارد ������������������������������������������ 133
آیا پنهان می دارد؟ ������������������������������������ 134
134 ��������������������������������������������� اخبار آسمان 
فــرود  بیــت  اهــل  بــر  قــدر  شــب  در  آن چــه 
می آید������������������������������������������������������������������ 134
شب قدر و امامتان ��������������������������������� 134
امامان علم منایا و بالیا دارند��������������������� 135
135 ����������������������������� به خوبى می شناسيم
نوادر دربارۀ امامت����������������������������������������� 135
آل محمد كيست؟ �������������������������������� 135
136 ��������������������������������������������������� كفارۀ گناه 
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مأموریم به صبر������������������������������������������ 136
137������������������������������������ ّيین 

ّ
از سرشت عل

امان از غفلت مردم ���������������������������������138
درختی خدایى ����������������������������������������� 139
خوبِى شما و سخن مردم ��������������������� 139
139 ����������������������� اگر گوش شنوا می بود... 
ميزان و صراط، علی؟ع؟ است����������� 140
140 ��������������������������������������������� سخنی با چاه 
140 ������������������������������������ پرده ها كنار می رود 
هدایت خانواده ������������������������������������������ 141
141 ������������������������������������� معيار كمال ایمان 

 فصل ششم: 
مهدویت/143

143 ����������������������������� صفات امام مهدى؟ع؟
تجدید حيات دین ��������������������������������� 143
وعدۀ الهی �������������������������������������������������� 143
اذن جهاد ����������������������������������������������������� 144
144 ���������������������������������������������������������� انتظار فرج
همركاب رسول خدا ������������������������������� 145
145 ���������������������������������������� طول مّدت غيبت
145 ����������������������������������������� در دوران فترت 
دو غيبت ����������������������������������������������������� 146
پس از نوميدی�������������������������������������������� 146
اوليای خدا �������������������������������������������������� 146
امــام عصــر زميــن را پــر از عــدل و داد می كنــد
147 ������������������������������������������������������������������������������

تعيین وقت ظهور������������������������������������������� 147
147 ������������������������������������������ دروغ می گویند 
147 ��������������������������������������������� مانند قيامت 
امــام زمــان؟ع؟ مــردم را می بینــد، ولــی مــردم 
او را نمی بینند��������������������������������������������������� 149
در موسم حج ��������������������������������������������� 149
انکار امام مهدى��������������������������������������������� 149
149 �������������������������� مانند انکار پیامبر خاتم 
شکایت می برم ������������������������������������������� 150
حضــرت  آن  در  پیامبــران  از  ســّنت هایى 
است��������������������������������������������������������������������� 150
مانند یوسف؟ع؟ �������������������������������������� 150
یاران و یاوران آن حضرت������������������������������ 151
سيصد و سيزده تن ����������������������������������� 151
152 ������������������������������������� ناگهان، فراخوان! 
152 ������������ وصف یاران حضرتش در قرآن 
نيروی یاران امام عصر ���������������������������� 153
پرچم رسول خدا؟ص؟ با اوست����������������� 153
پرچمی از برگ بهشتی ��������������������������� 153
حوادث وقت قيام قائم؟ع؟����������������������� 154
برخوردی دشوار ���������������������������������������� 154
آیندگان و روندگان ����������������������������������� 155
تعليم قرآن در زمان ظهور ���������������������� 155
ظهور قائم؟ع؟������������������������������������������������� 155
پیروز غایب ������������������������������������������������ 155
155 ����������������������������������������� سيمای جوانی 



13 فهرست مطالب

156������������������������� مطالب دیگر دربارۀ غيبت
بقية اهّلل ���������������������������������������������������������156
تمام عمر در خدمتش �����������������������������156
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17 مقدمه

مقدمه
کریـــم و روایـــات پیامبر اکرم؟ص؟  معـــارف اعتقـــادی مســـلمانان از دو منبع قرآن 

و ائمـــه؟مهع؟ سرچشـــمه می گیـــرد و حتی بســـیاری از روایات تفســـیری برجای مانده 

دربـــارۀ آیاتی با موضـــوع مباحث اعتقادی اســـت. 

 در میان شیعیان میراثی که از روایات ائمه؟مهع؟ دربارۀ اصول و مباحث اعتقادی 

اســـت بخش قابـــل توجهـــی از روایـــات را در بـــر می گیرد، بســـیاری از نگاشـــته های 

دانشـــمندان امامیـــه از قرن اول تا کنـــون، برای بیان و تبیین اصـــول اعتقادی امامیه 

گـــردآوری روایـــات از ائمه  که بـــه  و نشـــان دادن جهـــان بینـــی اصیل اســـام اســـت 

هدی؟مهع؟ اختصـــاص دارد.

دوران امـــام صـــادق؟ع؟ یعنـــی ابتـــدای قـــرن دوم هجری شـــاهد گســـترده ترین 

انتقـــال قـــدرت در تمدن اســـامی بـــود؛ خافت از بنـــی امیه به بنی عبـــاس منتقل 

کـــه صادقیـــن؟مهع؟ و به ویـــژه امام  کرد  شـــد، ایـــن انتقال قـــدرت فضایـــی را ایجـــاد 

صـــادق؟ع؟ فضـــای علمـــی بهتری بـــرای تبیین مبانـــی اعتقادی و فقهی شـــیعیان 

گردان مبّرزی در زمینه های فقهی، کامی و تفسیری  داشـــته باشـــند و به تربیت شـــا

بپردازند.
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از دوران امـــام صـــادق؟ع؟ کتابهـــای اعتقـــادی متعددی باقی مانده اســـت که 

توســـط اصحـــاب این امـــام همام تدوین شـــده اســـت و احادیث اعتقـــادی روایت 

گـــردآوری کرده انـــد، برخـــی از این کتـــب در جوامع حدیثی  شـــده از ایشـــان را در آن 

متقـــدم و متأخـــر ماننـــد کافـــی و بحاراالنـــوار نقـــل شـــده1 و برخـــی همچنـــان مانند 

کتـــاب توحیـــد مفّضل2 تـــا امروز بـــه صورت مســـتقل باقی مانده اســـت.

احادیـــث اعتقادی باقـــی مانده از امام صـــادق؟ع؟ مثل دیگر احادیث ایشـــان 

که با همـــت محّقق  کتـــب حدیثـــی متعـــدد پراکندگی داشـــت  و ســـایر امامـــان در 

گرفته است.   عطاردی )ره( در قالب مسند هر یک از امامان امروزه در اختیار ما قرار 

 در این سلســـله، مسند امام صادق؟ع؟ در 22 مجلد به عربی نوشته و انتشار یافت 

 که حجت االسام و المسلمین آقای عطایی آن را به فارسی برگرداند. در ترجمه ایشان 

اسناد روایات حذف شده و روایات فقهی نقل نشده است.

ایـــن جلـــد از تلخیـــص مســـند امـــام صادق؟ع؟ بـــه احادیـــث مرتبط بـــا اصول 

عقایـــد و مســـائل مربوط بـــه آن اختصـــاص دارد. محقق عطاردی3 در ســـاختار این 

کلینـــی )ره( و دیگر مصادر حدیثی شـــیعی  کافی شـــیخ  بخش از مســـند، از کتاب 

کافی مباحـــث اعتقادی را با احادیث عقـــل و علم آغاز  گرفتـــه و مانند کتاب  بهـــره 

 1. كتابهایـــى مانند اإلســـتطاعة و الجبـــر از زرارة بن اعين؛ اإلمامة از علی بـــن نعمان؛ اإلمامة 
از از هشـــام بن حکم.

 2. این كتاب گزارشـــی از جلســـات امام صادق؟ع؟ اســـت كه امام صادق در آنها به مفّضل
 بـــن عمـــر مطالبی را دربـــارۀ مباحث خداشناســـی امـــال كرده انـــد. این كتاب بـــا نامهای 
ر« و»كنز  ـــة و التدبیر المروی عن الصـــادق؟ع؟«، »كتاب َفّکِ

ّ
دیگـــری چون »التوحيد و االدل

یعة  الحقائـــق و المعـــارف« نيز شـــناخته می شـــود. بنگرید: شـــيخ آقابـــزرگ طهرانـــی، الذر
الی تصانيف الشـــيعة،ج4، ص483�

 3. در جلد اول این مجموعه زندگی نامه ایشان آمده است.
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کـــرده و پـــس از آن به مباحـــث توحید، نبـــوت و امامت و ... پرداخته اســـت.

هـــدف اصلـــی تدوین و نشـــر ایـــن کتاب، دسترســـی و آشـــنایی عموم مـــردم با 

که به ســـفارش مؤسســـۀ  احادیثـــی مرتبط با اصول عقاید از امام صادق؟ع؟ اســـت 

فرهنگـــی نبـــأ و بـــا همـــکاری مرکـــز فرهنگی خراســـان انجـــام شـــده و به زیـــور طبع 

درآمـــده و امیـــد اســـت در بهره منـــدی از معـــارف برجـــای مانده از امـــام صادق؟ع؟ 

و راهگشـــا باشد. مفید 

�ن والحمدهلل ر�بّ العالم�ی
ا�ن ماه 1399 �ب

آ
ا

ر  ام�ب �ی ا سالرورن ولاد�ت �پ ری مصاد�ن �ب ع الاول 1442ه�ب �ی 17 ر�ب
؟ع؟  اکرم؟ص؟ و امام صاد�ت

ا�نی �ی �ت سش
آ
لی ا ل�ی ه �ن  سم�ی
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 فصل اول: 

عقل و علم

فضیلت عقل

پنج ویژگی

که  1- ابوخالـــد عجمـــی می گوید: امـــام صادق؟ع؟ فرمـــود: »پنج ویژگی اســـت 

کـــس نباشـــد، از بســـیارى از بهره مندى هـــا محـــروم اســـت«. گفتـــم: فدایت  در هـــر 

و  بخشـــندگی  ادب،  دیـــن،  »عقـــل،  فرمـــود:  ویژگی هایی انـــد؟  چـــه  آن هـــا   شـــوم! 

خوش ُخلقی.«1 

به اندازۀ عقلشان 

کـــه امـــام صـــادق؟ع؟  2- حســـن بـــن علـــی بـــن فّضـــال بـــا یـــك واســـطه نقـــل می کنـــد 

ــز  ــردم ســـخن نگفـــت«. نیـ ــا مـ ــود بـ ــرد خـ ــز رســـول خـــدا؟ص؟ از عمـــق خـ ــود: »هرگـ فرمـ

کـــه بـــا مـــردم بـــه انـــدازۀ عقلشـــان  یـــم  رســـول خـــدا؟ص؟ فرمـــود: »مـــا پیامبـــران دســـتور دار
ســـخن بگوییـــم.«2

1�  برقی، المحاسن، ص 191� 
كلينی، الکافی، ج 1، ص23�   �2
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گفت و گو 

3- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خـداى تبـارك و تعالـی چـون عقـل را آفریـد، بـه او 

و  بـه عـّزت  فرمـود:  فرمـود: دور شـو! دور شـد.  آمـد. سـپس  بیـا! پیـش  فرمـود: پیـش 

جالـم سـوگند، هیـچ مخلوقـی را نیافریـده ام کـه نـزد مـن عزیزتـر از تو باشـد. من هر که 

کمـك و پشـتیبانی می کنـم.«1  را دوسـت بـدارم، بـه وسـیله تـو 

نمادهای نادانی

 4- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »نادانی در ســـه ویژگـــی نمودار اســـت: خودبینی، 
یانکارانند.«2 یـــاد، خدانشناســـی؛ اینان همـــان ز مجادلۀ ز

عقل و حيا و بخشندگی

5- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »خـــداى تبارك و تعالـــی، آدم؟ع؟ را به ســـه ویژگی 

که یکـــی از آن ها را برگزیند: عقـــل، حیا و بخشـــندگی. آدم؟ع؟ عقل را  برانگیخـــت 

یـــد! گفتند: مـــا مأموریم که از  برگزیـــد. جبرئیـــل به حیا و بخشـــندگی گفـــت: باال رو
عقل جدا نشـــویم.«3

سلب عقل 

6- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »هـــرگاه خداونـــد )به ســـبب اعمال بـــد( بخواهد 

کـــه از او دگرگون می ســـازد، عقل  از بنـــده اى نعمتـــی را بگیـــرد، نخســـتین چیـــزى را 
اوست.«4

1.  شيخ مفيد، االختصاص، ص 244� 
2.  همان، ص 244�

3.  همان، ص 245� 
4.  همان، ص 245�
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عبرت بگير! 

7- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »شـــخص خردمند از یك ســـوراخ )گزنـــده( دو بار 
نمی شـــود.«1 گزیده 

باالترین سرمایه

8- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هیـچ سـرمایه اى بـا اعتمادتـر از عقـل نیسـت. هیچ 

مصیبتـی بزرگتـر از نادانـی، هیـچ پشـتوانه اى محکم تـر از رایزنـی )و مشـورت(، هیـچ 

پرهیـزکارى همچـون خویشـتن دارى، هیـچ عبادتـی همچـون تفّکـر، هیـچ راهبـرى 

بهتـر از توفیـق )الهـی(، هیـچ همدمـی بهتـر از ُحسـن ُخلق و هیچ میراثـی بهتر از ادب 
نیست.«2

حجت خدا 

9- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »حّجـت خـدا بـر بندگانـش پیامبـر اسـت و حّجـت 
بیـن هـر بنـده ای بـا خداونـد، عقـل اسـت.« 3

راهنمای اهل ایمان 
10- امام صادق؟ع؟ فرمود: »عقل، راهنماى مؤمن است.«4

باالترین سرمایه

کـه رسـول خـدا؟ص؟  11- سـرّى بـن خالـد بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ آورده اسـت 

1.  همان، ص 245�
2.  همان. 

كلينی، الکافی، ج 1، ص25�    .3
4.  همان. 
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فرمـود: »یـا علـی! هیـچ فقرى سـخت تر از نادانی نیسـت و هیچ مالـی بهره ورتر از عقل 
نباشد.«1

خاستگاه وسواس 

گفتـم: شـخصی نسـبت  12- عبـداهّلل  بـن سـنان می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ 

گرفتـار وسـواس اسـت و در عیـن حـال، شـخصی عاقـل اسـت.  بـه وضـو و نمـاز خـود 

گفتـم: چه گونـه فرمانبـر شـیطان  کـه مطیـع شـیطان اسـت!«  فرمـود: »کـدام عقـل؟! او 

مًا 
ّ
کجـا ایـن وسوسـه بـه او دسـت می دهـد؟ مسـل کـه از  اسـت؟ فرمـود: »از او بپـرس 

گفـت: از عمـل شـیطان اسـت.«2 خواهـد 

فضیلت دانش و كسب آن 
وجوب طلب علم 

13- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »طلـب علـم واجـب اسـت«. در حدیـث دیگـرى 

کـه خداونـد، جوینـدگان  فرمـود: »طلـب دانـش بـر هـر مسـلمانی واجـب اسـت. بـدان 
علـم را دوسـت مـی دارد.«3

شریک اجر 

 14- ابوبصیر می گوید: از امام صادق؟ع؟ شنیدم که می فرمود: »هر که به دیگرى

گر  که آن خیر را انجام دهد«. پرســـیدم: ا کســـی را می برد   کار خیرى را بیاموزد، ثواب 

او هـــم بـــه دیگـــرى تعلیـــم دهد؟ آیا بـــاز هم بـــه تعلیم دهنـــدۀ اول، ثـــواب عمل این 

گر بـــه همه مـــردم هـــم بیاموزند همچنـــان به او  هـــم می رســـد؟ فرمـــود: »این ثـــواب، ا

1.  همان، ص26�
2.  همان، ص 12� 

3.  برقی، المحاسن، ج 1 ص 225� 
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گرچـــه بمیرد«1.  گـــر آن تعلیم دهنـــده بمیرد؟ فرمـــود: »ا می رســـد«. گفتـــم: ا

در ملکوت ...

کار بندد و براى رضاى  15- امام صادق؟ع؟ فرمود: »هرکه دانش آموزد و آن را به 

خـدا بـه دیگـرى بیامـوزد، در ملکـوت آسـمان ها او را بـزرگ خواننـد؛ گویند: بـراى خدا 
فـرا گرفـت و بـراى خـدا عمـل کرد و براى خـدا تعلیم داد.«2

چند سفارش

یـد؛ بـا حلـم و وقـار، خـود را بیاراییـد و   16 - امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »علـم بیاموز

گردان و همچنین نسبت به استاد خود فروتنی کنید! مبادا دانشمندانی   نسبت به شا
ستمکار باشید تا روِش بِد شما ارزش علم شما را از بین ببرد!«3

عاِلم راستين 

َماُء<4 فرمــود: 
َ
ُعل

ْ
اِدِه ال َه ِم�نْ ِع�بَ

َ
ى الّل �شَ حنْ َ َما �ی

�نَّ 17- امــام صــادق؟ع؟ در تفســیر آیــه: >اإِ

کــه رفتارشــان گفتارشــان را تصدیــق کنــد. هــر که  »مقصــود از علمــاء کســانی هســتند 
گفتــارش را تصدیــق نکنــد، عالــم نیســت.«5 رفتــارش 

برتر از عابد 

18- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »یـــك دانشـــمند باالتر از هـــزار عابد و هـــزار زاهد 

كلينی، الکافی، ج 1، ص35�   .1
2.  همان. 

3.  همان، ج1، ص36�
4.  فاطر، 28: »تنها بندگان دانشمند از خدا خشيت دارند.« 

كلينی، الکافی، ج 1، ص36�   .5
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که به وسیلۀ علم خود ســـود رســـاند، بهتر و باالتر از هفتاد هزار  اســـت. دانشـــمندى 
است.«1 عابد 

اوصاف و فضایل دانشمندان
عمل به علم 

19- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »هرکـه بدانچـه می دانـد عمـل کنـد، از آن چـه نداند 
کفایت شـود.«2

شفاعت عاِلم 

20 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون روز قیامـت شـود، خـداى عّزوجـل عالـم و 

عابـد را برانگیـزد. همین کـه در محضـر خـدا بایسـتند بـه عابـد گوینـد: بـرو به بهشـت. 

امـا بـه عالـم دسـتور می دهنـد کـه بایسـتد و بـه او گویند: بـه خاطر اینکه به مـردم ادب 
کـن!«3 آموخته ـای، آنهـا را شـفاعت 

آداب تعليم 

کـه در وقـت تعلیـم درشـتی  21- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بـر عالـم الزم اسـت 
گرفتـن ننـگ نداشـته باشـد!«4 گـر دیگـران چیـزى بـه او آموزنـد، از فـرا  نکنـد و ا

 مراد از این اعداد، بیان كثرت باشد؛ لذا بین 
ً
1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص8 . احتماال

یراستار(.  این دو جملۀ حدیث ناسازگاری نيست و هر یک به بیانی كثرت را می رسانند. )و
2.  شـيخ صـدوق، ثـواب األعمـال، ص161. عالمـه مجلسـی می نویسـد: مـراد از ایـن جملـه 
ـم را بکشـد. 

ّ
كـه خداونـد، او را تعليـم می دهـد بـدون اینکـه او خـود زحمـت تعل ایـن اسـت 

یراسـتار(.  )بحـار االنـوار، ج 2 ص 30( )و
3.  شيخ صدوق، علل الشرایع، ج 2، ص394� 

ّرام بن ابى فراس، تنبيه الخواطر، ج1، ص85�  ی، و
ّ
4.  حل
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علم و خشيت 
22- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »پـرواداری از خـدا )خشـیت( میـراث علـم اسـت. 
کـه از خشـیت محـروم باشـد، عالـم  علـم، شـعاع معرفـت و قلـب ایمـان اسـت. هـر 
کنـد؛ چنان کـه خـداى تعالـی  کـه در مشـکات علمـی موشـکافی  نیسـت، هرچنـد 

َماُء<1، 2
َ
ُعل

ْ
اِدِه ال َه ِم�نْ ِع�بَ

َ
ى الّل �شَ حنْ َ َما �ی

�نَّ فرمـوده اسـت: >اإِ

احيای امر اهل بیت 
کنید، هیچ مشکلی ندارد.  23- امام صادق؟ع؟ فرمود: »از قول ما نقل حدیث 
که امر ما را احیا کند )احادیث ما را به دیگران بازگوید(.«3 خدا رحمت آورد بر کسی 

فهم و اندیشۀ دینی 
سامان امور 

24- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »شـخص مسـلمان سـامان نمی گیـرد مگـر بـا سـه 

خصلـت: درسـت فهمیـدن )مباحـث( دینـی، انـدازه دادن بـه امور زندگـی و پایدارى 
در برابـر نامایمـات.«4

از آموختن شرم هرگز مکن 

کـه نمی دانـد، نبایـد خجالـت بکشـد.  25- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »شـخصی 

کـه چیـزى را نمی دانـد، )بایـد( آن را بیامـوزد.«5  بدیـن روی وقتـی 

1.  فاطر، 28: »تنها بندگان عالم و دانشمندند كه از خدا می ترسند.«
ی، ابن فهد، عّدة الّداعی، ص 78� 

ّ
2.  حل

3.  مجلسی، بحار األنوار، ج2، ص151.؛ راوندی، دعوات، ص 63� 
4.  الفقه المنسوب الی االمام الرضا؟ع؟، ص 371� 

5.  برقی، المحاسن ج 1 ص 9� 
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خير انسان 

26- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـرگاه خداونـد خیـر بنـده اى را بخواهـد، به او فهم 
عمیـق دیـن می دهد.«1

كتاب خدا و سّنت تمّسك به 
محور حّق 

27- امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »براى هر حّقی نشـان ه ای 

اسـت و روى هر حقی نور درخشـانی اسـت. آن چه موافق با کتاب خدا )قرآن( اسـت 
ید.«2 کنید و آن چه مخالف کتاب خداسـت فروگذار عمل 

مایۀ کفر 

28- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر که با کتاب خدا و سـّنت پیامبر؟ص؟ مخالف 
کافر است.«3 باشـد 

به قدر روایت و معرفت 

29- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »پـدرم امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: پسـر عزیـزم! جایـگاه 

کـه معرفـت، همـان درایـت  شـیعیان را بـه قـدر روایـت و معرفـت آن هـا بشـناس؛ زیـرا 

بـه  تـا  مـی رود  بـاال  مؤمـن  کـه  اسـت  روایـات  بـه وسـیلۀ درایت هـاى  و  اسـت  روایـت 

می رسـد.  ایمـان  درجـات  عالی تریـن 

که بها و قدر هرکس به میزان  کتاب علی؟ع؟ نگریستم و یافتم   به راستی من در 

كلينی، الکافی ج 1 ص 32�    .1
2.  همان، ص 69� 
3.  همان، ص 70� 
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که در دنیا عقل داده  که خداى تبارك و تعالی مردم را به قدری   معرفت اوســـت؛ زیرا 
است، محاسبه می کند.«1

گرفتن از شخص صادق  فرا
ارزش حدیث 

که شخصی صادق از شخصی دیگر   30- امام صادق؟ع؟ فرمود: »یك حدیث 

که او هم صادق باشد، بهتر است از تمام دنیا و آن چه در دنیاست.«2  بشنود 

نوشتن و نقل حدیث
برتر از هزار عابد 

ُپرحدیـث  گفتـم: شـخصی  امـام صـادق؟ع؟  بـه  بـن عمـار  گویـد:  یــة  31- معاو

یـاد حدیـث نقـل می کنـد و در بیـن مـردم گسـترش می دهـد و آن را  کـه از شـما ز اسـت 

که شـاید عابدى از شـیعیان شـما این  در دل شـیعیان شـما جا می اندازد، در حالی 

گونـه اهـل نقـل روایـت نباشـد، کدام یـك از ایـن دو باالترنـد؟ فرمود: »آن کـه حدیث ما 

یـاد نقـل می کنـد و در بیـن مـردم می گسـتراند و در دل شـیعیان مـا اسـتوار می دارد،  را ز
از هـزار عابـد باالتـر اسـت.«3

سبب اعتماد 
32- امام صادق؟ع؟ فرمود: »دل انسان به نوشته اعتماد می کند.«4

1.  شيخ صدوق، معانی األخبار، ص 1�
2.  شيخ مفيد، اإلختصاص، ص61. این برتری بدان رو است كه دنيا فانی است و آخرت باقی، 

و در آخرت بر اساس عمل به گفتار قرآن و اهل بیت؟مهع؟ پاداش داده می شود. )مترجم(
3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص7� 

4.  كلينی، الکافی، ج1، ص52�
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بنویسيد! 
کـه   امـام صـادق؟ع؟ می فرمـود: »بنویسـید! تـا زمانـی  33- از ابوبصیـر نقـل شـده 

یـد(!«1.  کـه مطلبـی را ننویسـید، نمی توانیـد حفـظ کنیـد )نـگاه دار

علم چيست؟ 
34- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: شـــخصی نزد رســـول خـــدا؟ص؟ آمـــد و گفت: یا 
گـــوِش دل به ســـخن اســـتادان  رســـول اهّلل ! علـــم چیســـت؟ فرمـــود: »دم فروبســـتن و 
ســـپردن.« پرســـید: پس از آن چیســـت؟ فرمود: »خوب گوش دادن«. باز گفت: پس 
کار  از آن چیســـت؟ فرمود: »به خاطر ســـپردن«. پرســـید: پـــس از آن چه؟ فرمـــود: »به 

گفت: دیگر چـــه؟ فرمود: »نشـــر دادن.«2 بســـتن«. 

چهل حدیث 
35 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر کـس چهل حدیث از احادیـث ما را به خوبی 

حفـظ کنـد )نـگاه دارد(، خداونـد روز قیامت او را عالم و فقیه برانگیزاند«3 

َصرف علم
سبب آمرزش 

36 - امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »شـــخصی ســـخنی را می گوید. آنـــگاه خداوند 

1.  همـان، ص51. حفـظ در اینجـا بـه معنـی نگهـداری و فرامـوش نکـردن اسـت. امـام بـرای 
اینکـه مخاطـب بتوانـد احادیـث و مطالـب بیـان شـده را فرامـوش نکنـد، دسـتور به نوشـتن 

داده انـد. )مترجـم( 
2.  همان، ص 48�

3.  كلينـی، الکافـی، ج1، ص 49. حفـظ در ایـن حدیـث نيـز، شـيوه های متنـّوع دارد، ماننـد: 
یراستار، با استفاده از توضيح عالمه  یج، عمل، و از بر دانستن. )و  نوشتن، درس دادن، ترو

مجلسی در بحار االنوار ج 2 ص 156 - 158(� 
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بـــدان وســـیله ایمانـــی در قلـــب دیگـــرى ثبت می کنـــد که ســـبب آمرزش هـــر دو نفر 
می شـــود«.1 آن ها 

حق عاِلم 

حقوق عاِلم 
ـــوق  ـــه حق ـــت: از جمل ـــواره می گف ـــی؟ع؟ هم ـــود: »عل ـــادق؟ع؟ فرم ـــام ص 37 - ام

کـــه:  ـــم آن اســـت  عاِل
یاد از او نپرسی،   * ز

* لباس او را نکشی )مزاحم او نشوى(، 

کـــن ولـــی او  ـــه همگـــی ســـام  ـــد ب ى بودن ـــزد و گروهـــی ن ـــر او وارد شـــدى و   * چـــون ب
را ســـام و تحّیـــت ویـــژه بـــده،

 * در مقابل او بنشین نه پشت سرش،

 * با چشمان و دستت به او اشاره مکن،

کـــه بگویـــی فانـــی و فانـــی  یـــاد مخالفـــت مکـــن بـــه ایـــن صـــورت  کامـــش ز  * بـــا 
گفتـــه انـــد، چنیـــن 

کـــه َمَثـــل دانشـــمند، َمَثـــل درخـــت   *بـــا مصاحبـــت طوالنـــی خـــود او را میـــازار! زیـــرا 
کـــه چـــه وقـــت ثمـــرش از او فروافتـــد. خرماســـت، بایـــد منتظـــر مانـــد 

 پـــاداش عاِلـــم از روزه دار ســـحرخیز مجاهـــد در راه خـــدا بیشـــتر اســـت. چـــون 
کـــه تـــا روز قیامـــت، چیـــزى آن را  عالمـــی بمیـــرد، در اســـام رخنـــه اى پیـــدا شـــود 

نبنـــدد.«2

1.  برقی، المحاسن، ص231�
2.  همان، ص233� 
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زمین خالی از دانشمند نمی شود
برای رفع نياز دینی 

گفتم: آیا ممکن است یاد عطا می گوید: به امام صادق؟ع؟   38 - حســـین بن ز
  زمیـــن بدون وجـــود عاِلم باشـــد؟ فرمود: »نه، به خدا ســـوگند. براى حـــال و حرام و 

نیازمندى هاى )دینی( مردم )وجود عاِلم حتمی است(.«1

هم نشینی دینداران
مایۀ شرافت 

39 - امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »هم نشـینی با دینداران 
باعث شـرافت دنیا و آخرت اسـت.«2

عالمان بد
سودی نبَرد 

40- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »سـخت ترین فـرد از نظـر عـذاب، عالمـی اسـت که 
هیـچ سـودى از علـم خود نبـَرد.«3

عمل بدون بصيرت 
41- امـــام صادق؟ع؟ فرمود: »کســـی که بدون بصیرت عمـــل می کند، همچون 
کـــه در بیابانی به طرف ســـراب بـــدود؛ هرچـــه تندتر بدود جـــز دورى از  کســـی اســـت 

مقصـــد چیزی عایدش نمی شـــود.«4

1.  همان، ص234� 
2.  شيخ صدوق، ثواب األعمال، ص 132� 

3.  ابن فهد، عدة الداعی، ص 76� 
4.  مجلسی، بحار االنوار، ج 1، ص 208� 
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متفرقات
رحمت خدا 

که در طلب علم، شـــب  42 - امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »هیچ بنده اى نیســـت 

را بـــه صبح و صبح را به شـــب برســـاند، مگر آن که به نوعی مشـــمول رحمت )خدا( 
می شود«.1

پاداش علم 

43- امـــام صـــادق؟ع؟ به نقل از رســـول خدا؟ص؟ فرمود: »شـــخصی روز قیامت 

می آید، درحالی که حســـناتی دارد مانند ابر متراکم یا کوه هاى ســـربه فلك کشـــیده. 

کجاســـت، درصورتی که من  می گویـــد: پـــروردگارا! این همه حســـنات بـــراى مـــن از 

کـــه تو، به  چنیـــن کارهایـــی نکـــرده ام؟ خطـــاب می رســـد: این همان علمی اســـت 
کردند.«2 مـــردم آموختی و پس از تـــو آنها بدان عمـــل 

پاداش همنشينان 

44- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »وقتـــی اهـــل مجلس علم بـــه خانه هایشـــان باز 

کـــه از اعمال  می گردنـــد، خـــداى عّزوجل به فرشـــتگان می فرماید: پـــاداش آن چه را 

کســـی پـــاداش عملـــش را  کرده ایـــد، بنویســـید! آن هـــا بـــراى هـــر  ایشـــان مشـــاهده 

کـــه با آن ها حضـــور داشـــتند، وا می گذارند و  می نویســـند؛ ولـــی بعضی از کســـانی را 

چیـــزی بـــرای آنها نمی نویســـند. 

خـداى عّزوجـل می فرمایـد: چـرا بـرای فانی چیزی ننوشـتید؟ مگر بـا آن ها نبود؟ 

درحالـی کـه بـا آنان حاضر بوده اسـت؟ 

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 5� 
2.  همان: ص 5� 
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و  اسـت  نداشـته  شـرکت  کلمـه  یـك  حّتـی  ایشـان  بـا  او  پـروردگارا!  می گوینـد: 

اسـت. نگفتـه  سـخن  آن هـا  بـا  کلمـه اى 

 پروردگار جلیل می فرماید: آیا هم نشیِن ایشان نبوده است؟

 می گویند: بله پروردگارا! 

کسـی  کـه  گروهـی هسـتند  کـه آن هـا  می فرمایـد: او را نیـز بـا ایشـان بنویسـید؛ زیـرا 

کـه هم نشـین بـا آن هـا شـد، شـقاوتمند نمی شـود. پـس او را نیـز بـا آن هـا می نویسـند. 
خـداى تعالـی می فرمایـد: بـراى او نیـز ثوابـی ماننـد ثـواب ایشـان بنویسـید.«1

45- امـــام صادق؟ع؟ فرمود: »از جمله موارد اخاق نادان، جواب دادن اســـت 

کردن اســـت به چیزى  پیش از شـــنیدن، معارضه اســـت پیـــش از فهمیدن و حکم 
که نمی داند.«2  

1.  مجلسی، بحار األنوار، ج1، ص202�
2.  مجلسی، بحار األنوار، ج 2، ص 62� 
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 فصل دوم: 

توحید و عدل الهی

خدای تعالی در وصف نگنجد

فراتر از چگونگی 

1- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »یـك نفـر یهـودى بـه نـام ِسـَبخت1 خدمـت رسـول 

گر   خدا؟ص؟ آمد و گفت: یا رسول اهّلل ، خدمت شما آمده ام تا در بارۀ پروردگارت بپرسم. ا

گرنه برمی گردم.  به پرسشهای من پاسخ دهید، )از شما تبعیت می کنم( و 

فرمود: هرچه می خواهی بپرس! 

کجاسـت؟ فرمـود: او در همـه  جـا هسـت و محـدود بـه  کـرد: پـروردگارت  عـرض 

جایـی نیسـت. 

گفـت: او چگونـه اسـت؟ فرمـود: چگونـه پـروردگارم را بـه »چگونگـی« توصیـف 

کیفیـت و چگونگـی را خـود او آفریـده اسـت؟ و خداونـد بـه آفریـدۀ  کنـم، بـا این کـه 

خـود مّتصـف نگـردد.

خت، ُسُبخت.   1� این نام را به صورتهای مختلفی آورده اند، مانند: ِسَبْخت، ُسبَخت، ُسّبَ
یراستار(  )و
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که تو پیامبر خدایی؟ پرسید: از کجا بدانند 

  امام صادق؟ع؟ فرمود: در آن حال، هیچ چیز، از سنگ و دیگر اشیاء در اطراف

 آن حضـــرت نمانـــد، مگر این که به زبان عربی آشـــکار به ســـخن آمـــده و گفتند: اى 

ســـبخت! او به یقین رسول خداست.

گفت:  گفت: من تا به امروز مطلبی روشن تر از این ندیده بودم. سپس    سبخت 
اشهد أن ال اله ااّل اهّلل  و أشهد أّن محّمدًا رسول اهّلل .«1

کالم صحيح در توحيد 

که می گوید: به وسـیله عبدالملك  2- از عبدالرحیم بن َعتیك قصیر نقل شـده 

کـه جمعـی در عـراق، خـدا را بـا  بـن اعَیـن نامـه اى خدمـت امـام صـادق؟ع؟ نوشـتم 

گـر صـاح  ا کنـد،  مـرا فدایـت  نـگار توصیـف می کننـد؛ خداونـد  و  و نقـش  صـورت 

می دانیـد عقیـدۀ صحیـح توحیـد را بـراى مـن بنویسـید! 

کنـد! در بـارۀ توحیـد  امـام؟ع؟ در پاسـخ مـن چنیـن نوشـت: »خدایـت رحمـت 

کـه چیـزى هماننـد او نیسـت،  و مذهـب هم وطنـان خـود پرسـیده بـودى. خداونـدى 

کنندگانی او را وصف  که وصف  برتر اسـت و او شـنوا و بیناسـت. او برتر از آن اسـت 

کـه خـدا را بـه آفریدگانـش هماننـد بداننـد و بـر خـدا افتـرا زننـد. خـداي تـو را  کننـد 

کـه در قـرآن  کـه عقیـدۀ صحیـح در بـاب توحیـد، همـان اسـت  رحمـت آورد! بـدان 

راجـع بـه صفـات خـداى عّزوجـل نـازل شـده اسـت؛ اینـک از خـداى متعال، نیسـتی 

و تشـبیه بـه خلـق را دور کـن، نـه نبـودِن خـدا درسـت اسـت و نـه شـباهت او به خلق؛ 

کـه برتـر اسـت از آن چـه  کـه اوسـت خداونـد ثابـت و موجـود،  بلکـه بایـد معتقـد بـود 

 1.  كلينی، الکافی، ج1، ص 94. این حدیث به تفصيل بیشتر در تو حيد صدوق ص 310 - 311 
یراستار(.  باب 44 حدیث 2 آمده است. )و
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وصف کننـدگان گوینـد. پـای خـود را از قـرآن فراتـر منهیـد، مبـادا پـس از واضـح شـدن 

گمـراه شـوید.«1  حـق 

بیان و تعریف 
قفل بر دلها 

ــه  ــلیمان! ب ــود: »س ــادق؟ع؟ فرم ــام ص ــه ام ک ــده  ــل ش ــد نق ــن خال ــلیمان ب 3- از س

 راستی تو دل داری که گوشهایی دارد. هرگاه خداوند اراده کند که بنده اى را راه نماید، 

گوش هــاى دلــش را ُمهــر زنــد، در  کنــد،  گــوش دل او را بگشــاید2. و اگــر جــز آن را اراده 
َها<5،4

ُ
ال �نَ �تْ

أَ
و�بٍ ا

ُ
ل ی �تُ

َ
ْم َعل

أَ
نتیجــه هرگــز اصاح نشــود3. آن اســت فرمــوده خــداى عّزوجــّل: >ا

حق روشن است 

کسـی  4- اّیـوب بـن ُحـّر می گویـد: امـام صـادق؟ع؟ بـه مـن فرمـود: »اى ایـوب! 

کـه یـا بپذیـرد یـا تـرك گویـد.  نیسـت مگـر اینکـه حـّق بـر او روشـن شـده اسـت تـا آن جـا 

كلينـی، الکافـی، ج1، ص100. عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج 1 ص 346 می نویسـد:    .1
از ایـن حدیـث بـر می آیـد كـه ما را از اندیشـيدن و بسـيار سـخن گفتن در بـارۀ ذات و صفات 
یـرا اندیشـه بشـری بـدان نمی رسـد و ایـن كار، تنها بر تحّيـر و ضاللت  الهـی بـاز داشـته انـد، ز

یراسـتار(.  می افزاید. )و
یـژه بـرای پذیـرش حـق فراهـم مـی آورد، چنانکـه در حدیـث دیگـر  2� یعنـی بـرای او فرصتـی و
آمـده اسـت. )تحـف العقـول، ص 313(. امـا بـه هـر حـال، هيـچ توفيقـی اختيـار انسـان را 

یراسـتار(. نفـی نمی كنـد و سـبب جبـر در عمـل انسـان نمی شـود. )و
3� بـر اسـاس توضيـح عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج 2 ص 248- 252 ایـن جملـه بـدان 
كـه او بـه  كسـی بـاز مـی دارد، بـه ایـن دليـل  یـژۀ خـود را از چنيـن  كـه الطـاف و معنـی اسـت 

یراسـتار(.  كفـر را برگزیـده اسـت. )و اختيـار خـود، 
4.  محمد ]صلی اهّلل عليه و آله[، 24: »یا بر دل هاى آن ها قفل نهاده شده است؟« 

5.  برقی، المحاسن، ص201� 
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اِطِل  �بَ
ْ
ی ال

َ
ِ َعل

َح�تّ
ْ
ال  �بِ

�نُ دنِ �تْ ْل �نَ َ ایـن همـان اسـت کـه خداوند در کتـاب خـود می فرمایـد: >�ب

 .2 ،1> و�نَ ِص�نُ ا �تَ ُل ِمّمَ ْ َو�ی
ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
اِه�تٌ َو ل ا ُهَو رنَ

دنَ اإِ
ُه �نَ ْدَمعنُ �یَ

�نَ

اتمام حّجت 

5- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خداونـد بـر مـردم بـه وسـیلۀ آن چـه )عقـل و اراده( به 

آن هـا داده و بـه آنهـا شناسـانده، حجـت را بـر آنهـا تمـام کرده اسـت.«3 

هدایت
توفيق و خذالن 

6- عبـــداهّلل  بـــن فضـــل هاشـــمی می گویـــد: از اباعبـــداهّلل  جعفـــر بـــن محمـــد 

 4>
ً
دا  ُمْرسشِ

ً
ا ُه َوِل�یّ

َ
َد ل حبِ

�ن �تَ
َ
ل ِلْل �نَ صنْ ِد َوَم�ن �یُ ُمْه�تَ

ْ
ُهَو ال ُه �نَ

َ
ْهِد الّل َ الّصـــادق؟امهع؟ در بـــارۀ آیـــه: >َم�ن �ی

 . م سید پر

فرمـــود: »خـــداى تبـــارك و تعالـــی در روز قیامت، ســـتمگران را از ســـراى کرامت 

خود )بهشـــت( بی بهره می ســـازد؛ اّمـــا اهل ایمـــان و عمل صالح را به بهشـــت خود 

اُء<.5 نیز  َ َ�ش ُه َما �ی
َ
َعُل الّل �نْ َ �نَ َو�ی اِلِم�ی

ُه ال�نَّ
َ
ّلُ الّل صنِ راه می نمایـــد، چنان که فرمـــوده اســـت: >َو �یُ

1.  األنبيـاء، 18: »بلکـه مـا حـق را بـر سـر باطـل می كوبیـم تـا آن را هـالك سـازد و این گونـه باطـل 
محـو شـود؛ امـا واى بـر شـما از ایـن توصيفـی كـه می كنيـد.« 

كلينی، الکافی، ج1، ص 276�    .2
3.  كلينـی، الکافـی، ج1، ص162. یعنـی بـه واسـطۀ عقلـی كـه بـه انسـانها داده، راه شـناخت 
كـرده اسـت و توجيهـات بنـده، بعـد از انجـام خطـا مـورد پذیـرش او  حـّق و باطـل را روشـن 

نيسـت. )مترجـم(. 
4.  الکهـف، 17: »هـر كـس را خـدا هدایـت كنـد، هدایـت پذیرفتـۀ واقعـی اوسـت و هر كس را 

گمـراه كنـد، هرگـز ولـّی و راهنمایـى بـراى او نخواهی یافت.« 
گمـــراه می ســـازد و خـــدا هرچـــه بخواهـــد انجـــام  5.  ابراهيـــم، 27: »و خداونـــد ظالمـــان را 
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َهاُر  �نْ
أَ
ا

ْ
ِهُم ال ِ ْح�ت

ِریی ِم�ن �تَ ْ حب
ِهْم �تَ َما�نِ �ی اإِ ُُّهم �بِ ِهْم َر�ب ْهِد�ی َ اِلَحا�تِ �ی

َ
وا الّص

ُ
وا َوَعِمل َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
 ال

�نَّ می فرمایـــد: >اإِ
ِم<1 ِع�ی

ا�تِ ال�نَّ
�نَّ َ �نِیی �ب

�ی  �تِ �ی ْو�نِ راوى پرســـید: بنابرایـــن، کام خداى تعالی چه می شـــود که فرمـــود: >َو َما �تَ

ِم�ن  م 
ُ
ُصُرك �ن َ �ی یی  ِ �ن

َّ
ال ا  دنَ َم�ن  �نَ ْم 

ُ
ك

ْ
ل

دنُ حنْ َ �ی إَِو�ن  ْم 
ُ
ك

َ
ل اِل�بَ  عنَ لاَ  �نَ الّلُه  ُم 

ُ
ُصْرك �ن َ �ی �ن  >اإِ و  ِه<2 

َ
الّل �بِ  

لاَّ اإِ

ْعِدِه<3؟  َ �ب

کنـــد، رفتار او موافـــق امر خداى  فرمـــود: »وقتی بنده اى دســـتور خـــدا را اطاعت 

عّزوجـــل اس، بدیـــن روی او را بنـــدۀ موّفـــق نامنـــد. ولی آنـــگاه که بنـــده اى بخواهد 

وارد معصیتـــی از معاصـــی الهـــی شـــود، خداونـــد بیـــن او و بیـــن آن معصیت حائل 

گـــر آن معصیـــت را تـــرك کند، این تـــرك معصیت او بـــه توفیق  می شـــود؛ در نتیجـــه ا

الهـــی اســـت. اما هـــرگاه او را بـــا آن معصیت رها کند و مانع نشـــود تـــا او مرتکب آن 

کرده و به او یارى نرســـانده و توفیق  گرفتار خذالن  معصیت شـــود، در حقیقت او را 
نداده اســـت.«4

كتـــاب توحيـــد ص 413 ذیـــل ایـــن حدیـــث می نویســـد:  می دهـــد.« شـــيخ صـــدوق در 
هدایـــت خـــدا یعنـــی اینکه خداونـــد عزوجـــل در روز جـــزا مؤمنان را به ســـوی بهشـــت راه 
می نمایـــد، ولـــی معنـــای اینکه خداوند ســـتمگران را گمراه ســـازد، آن اســـت كه آنهـــا را از 

یراســـتار(.    كنـــد. )و بهشـــت خود دور 
1.  یونـــس، 9: »كســـانی كـــه ایمـــان آوردنـــد و عمـــل صالـــح انجام دادنـــد، خداونـــد به كمك 
یـــر قصرهـــاى ایشـــان در باغ هاى بهشـــت نهرها  ایمانشـــان آن هـــا را هدایـــت می كنـــد، از ز

اســـت.« ى  جار
2.  هود، 88: »تنها از خدا توفيق می طلبم.« 

ى كنـد، هيـچ كـس بـر شـما پیـروز نخواهد شـد و  گـر خداونـد شـما را یـار 3.  آل عمـران، 160: »ا
ى كند؟« ى شـما بـردارد، كيسـت كـه بعد از او شـما را یـار گـر دسـت از یـار ا

4.  شيخ صدوق، معانی األخبار، ص20�



اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟40

عرش و كرسی
ط بر عرش 

ّ
تسل

َوى<1 پرسـیدند2. فرمود:  َعْر�شِ اْس�تَ
ْ
ی ال

َ
ْحم�نُ َعل 7- از امام صادق؟ع؟ در بارۀ آیه >الّرَ

ط اسـت و چنـان نیسـت کـه چیـزى از چیـز دیگرى 
ّ
»خـدا بـر هـر چیـزى اسـتوار و مسـل

بـه او نزدیك تر باشـد.«3

توحيد یعنی ...

یـا در  از چیـزى  کـه خداونـد،  کنـد  گمـان  کـه  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر   -8

کافـر اسـت«.  بـر چیـزى اسـت، محّققـًا  یـا  چیـزى 

راوی توضیح خواست. 

کـه چیـزى او را در درون خـود داشـته باشـد،   امـام فرمـود: »یعنـی چنیـن نیسـت 
کـه قبـل از او بـوده، بـه وجـود آمـده باشـد.«4 یـا او را نـگاه دارد، یـا خداونـد، از چیـزى 

کرسی 

َماَوا�تِ  ُه الّ�َ گوید: از امام صادق؟ع؟ در بارۀ آیه >َوِسَع ُکْرِس�یُّ 9- ُفَضیل بن َیسار 

کرسـی قرار دارد؛ آسـمان ها، زمین  <5 پرسـیدم. فرمود: »ُفَضیل! هر چیزى در  ْر�نَ
اأَ

ْ
َو ال

و همه چیز در کرسـی اسـت.«6  

ط است.« 
ّ
1.  طه، 5: »خداى رحمان كه فيض رحمتش همه جا را گرفته است، بر عرش مسل

كرده است.  كلينی این مضمون را در سه حدیث به سه طریق از امام صادق؟ع؟ روایت  2� مرحوم 

3.  كلينی، الکافی، ج1، ص127�
4.  همان.

برگرفته است.« 5.  بقره، 255: »كرسی حکومت او آسمان و زمين را در
كلينی، الکافی، ج1، ص 132�   .6
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زمان و مكان
در زمان نگنجد 

10- محمـد بـن َسـماَعـة بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ می گویـد: »رأس الجالوت1 به 

که علی؟ع؟ از همه مردم در مناظره توانمندتر و  گفت: مسلمانان معتقدند  یهودیان 

از همه دانشـمندتر اسـت. اینک مرا نزد علی؟ع؟ ببرید، شـاید از او چیزی بپرسـم که 

کرد: ای امیرمؤمنان!  در پاسـخ او خطایی بیابم. خدمت آن حضرت رسـید، عرض 

من می خواهم از شـما مطلبی بپرسـم! 

فرمود: در بارۀ هر چه خواهی بپرس!

گفت: یا امیرالمؤمنین! پروردگار ما از چه وقت بوده است؟   

فرمـود: اى مـرد یهـودى، عبـارِت "از چـه وقـت" را برای کسـی می گوینـد که نبوده، 

ِکـی به وجود آمده اسـت؟ ولی پـروردگار ما،  بعـد بـه وجـود آمـده اسـت. می پرسـند: از 

کننـده و بـوده اسـت بـدون چگونگـی! آرى، بـاز هـم  بـوده اسـت بـدون ایجـاِد ایجـاد 

آرى، اى یهـودى! چگونـه بـراى او "قبـل" مطـرح باشـد، در حالـی کـه قبِل قبل اسـت، 

گسسـته اسـت.  بی نهایـت و منتهـاى منتهـا و بی انتهاسـت، در آسـتاِن او نهایت هـا 

او نهایـِت همـۀ نهایت هاسـت. 

یهـودى بـا شـنیدن سـخنان امیرالمؤمنین؟ع؟ گفت: گواهی می دهـم که دین تو 
حّق اسـت و هر چه مخالف آن باشـد، باطل اسـت.«2

برتر از آنچه می گویند 

11- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خـداى تبـارك و تعالـی را بـه زمـان، مـکان، حرکت، 

ییس یهودیان است.  1� رأس الجالوت، عنوانی برای ر
2.  همان، ص90�
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و  آفریـدگار زمـان، مـکان، حرکـت  او  کـرد؛ بلکـه  انتقـال و سـکون نمی تـوان وصـف 

سـکون اسـت. خداونـد بسـی برتـر و باالتـر اسـت از آنچـه می گوینـد.«1 

آزمایش

مشّيت و حکم و آزمون 

 12- امام صادق؟ع؟ فرمود: »هیچ گرفتگی و گشایشی )قبض و بسطی( نیست؛ 

که خدا را در آن، مشّیت و حکم و آزمونی است.«2  مگر این 

قضا و قدر 
 13- امام صادق؟ع؟، فرمود: »خداوند خلق را آفرید، در حالی که سرانجام آن ها 

کرد، راه مخالفت  کرد؛ ولی به هرچه امر  را می دانست. با این حال به آن ها امر و نهی 
آن ها را باز گذاشت؛ اما آن ها هرچه کنند و یا نکنند، به اذن خدا است«.3

قضای الهی 

14- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر کـه بـر قضاى الهـی راضی باشـد، قضایی که بر 

او آیـد برایـش پـاداش دارد. ولـی هـر که بر قضاى الهی خشـم گیرد، قضـا بر او فرود آید، 
در حالـی کـه خداونـد اجر او را بـر باد دهد!«4

1.  شيخ صدوق، االمالی، ص 279، مجلس 47� 
كه به  كلينی، الکافی، ج1، ص152. مراد این اسـت كه سـختی ها و خوشـی های زندگی    .2

انسـان می رسـد، برای آزمایش او اسـت. )مترجم( 
كـه در  كـه اذن خـدا غيـر از رضـای او اسـت، بـه تفصيلـی  3.  همـان، ص158. بایـد دانسـت 
گـر گنـاه انسـان را بـه اذن خـدا بدانيـم، بـدان معنـا نيسـت كـه  محـّل خـود آمـده اسـت. لـذا ا

یراسـتار(.  گنـاه واداشـته یـا بـه معصيـت او رضایـت داده اسـت. )و خداونـد انسـان را بـه 
4.  شيخ صدوق، الخصال، ص23�
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امر و نهی
امر و نهی به مردم 

15 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بـه مردمـان، هـم امـر شـده اسـت و هـم نهـی. و هـر 
کسـی عـذرى داشـته باشـد، خداونـد پذیـراى آن اسـت«.1

جبر و تفویض

تدبیری لطيف 

انجـام  بـه  را  مـردم  خداونـد  آیـا  پرسـیدم:  صـادق؟ع؟  امـام  از  راوی  گویـد:   -16

گناهـان مجبـور کـرده اسـت؟ فرمـود: »نه.« گفتم: آیا کارشـان را به خودشـان واگذارده 

اسـت؟ فرمـود: »نـه.« عـرض کـردم: پـس چگونه اسـت؟ فرمود: »لطفی اسـت از خدا، 
جـز آن دو.«2

سه دیدگاه 

17- امام صادق؟ع؟ فرمود: »مردمان در بارۀ َقَدر سه نظر دارند: 

گناهـان  کـه خداونـد عّزوجـل بندگانـش را مجبـور بـه انجـام  شـخصی می پنـدارد 

کـرده اسـت؛ ایـن شـخص در حقیقـت بـا این قضاوت خـود، به خداى عّزوجل سـتم 

کافر اسـت.  کـرده و 

گذار شـده اسـت؛ این فرد  دیگـری گمـان می بـرد کـه تمام کارها به خود بندگان وا

کافر اسـت. هم خدا را در سـلطنتش مورد اهانت قرار داده و 

کـه خـداى عّزوجـل بنـدگان را بـه آن چـه تـاب و تـوان  شـخص دیگـر عقیـده دارد 

1.  برقی، المحاسن، ص245�
2.  كلينی، الکافی، ج1، ص159�    
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ـف نسـاخته اسـت؛ بدیـن روی 
ّ
ـف سـاخته و بدانچـه تـوان ندارنـد، مکل

ّ
دارنـد، مکل

کنـد، از خداونـد آمـرزش  کار بـد  گویـد و چـون  کنـد، خـدا را سـپاس  کار نیـك  چـون 
خواهـد1. ایـن شـخص، مسـلمان بالـغ اسـت. و خداونـد، توفیـق دهنـده اسـت«2

بداء
علم خدا 

که خدا را دو علم است: )یکی( علمی  18 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »به راستی 

کـه جـز او کسـی ندانـد و بـداء از همیـن علـم اسـت؛ و )دیگـر(  نهفتـه و گنجینـه شـده 
علمـی کـه بـه فرشـتگان و سـفیران و پیامبرانش آموخته اسـت و مـا آن را می دانیم.« 3

اسماء و صفات خدا
علمی بدون معلوم 

19 - ابوبصیـر می گویـد: از امـام صادق؟ع؟ شـنیدم کـه می فرمود: »خداى متعال 

کـه معلومـی نبـود؛  همیشـه پـروردگار ماسـت و علـم )عیـن( ذات او بـوده، در حالـی 

شـنوایی و بینایـی )عیـن( ذات او بـوده، در حالـی که شـنیده و دیـده اى در کار نبود و 

قـدرت در ذات مقّدسـش بـود، در حالـی کـه مقـدورى نبـود. چـون اشـیاء را پدید آورد 

ـق گرفـت و شـنوایی، بینایـی و قدرت 
ّ
و معلومـی تحّقـق یافـت، علـم او بـه معلـوم تعل

ـق یافت.«
ّ
او بـه مسـموع و مبَصـر و مقـدور تعل

كـه  كـه در محـدودۀ قـدرت و تـوان و امکاناتـی  1.توضيـح اینکـه چنيـن شـخصی می پذیـرد 
خداونـد بـه او بخشـيده، بـه اختيـار خـود عمـل كـرده اسـت. لـذا مسـئوليت عمل خـود را به 
عهـده می گيـرد. ضمـن اینکـه سـلطنت خداونـد را نادیـده نگرفتـه و قـدرت خـدا را بـر خـود 

یراسـتار(.  انـکار نکـرده اسـت. )و
2.  شيخ صدوق، الخصال، ص 195� 

كلينی، الکافی، ج1، ص 147�   .3
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گفتم: پس همیشه خدا در حال حرکت بوده است!  ابوبصیر می گوید: 

کارى  کـه بـا انجـام  فرمـود: »خداونـد برتـر از آن اسـت، زیـرا حرکـت صفتـی اسـت 

پدیـد می آیـد.« 

م بوده است؟
ّ
گفتم: آیا خداوند همیشه متکل

که خداوند متعال،   فرمود: »کام، صفتی نوپدید است و ازلی نیست؛ در حالی 

م نبوده است.«1 
ّ
بوده و متکل

رؤیت
چشم او را نمی بیند 

تعالـی  بـارۀ خـداى  امـام صـادق؟ع؟ در  از  بـن فضـل می گویـد:  20- اسـماعیل 

آیـا در قیامـت )بـا چشـم( دیـده می شـود؟  کـه  پرسـیدم 

از آن اسـت! اى پسـر فضـل!  بزرگتـر  و  برتـر  فرمـود: »سـبحان اهّلل ! خداونـد بسـی 

کیفیتـی داشـته باشـد، درصورتی کـه  چشـم ها چیـزى را نمی بیننـد مگـر آنچـه رنـگ و 
خداونـد، آفریـدگار رنگ هـا و چگونگـی اسـت.«2

به چشم دل 

21- سـید مرتضـی می نویسـد: از امـام صادق؟ع؟ نقـل کرده اند که محمد حلبی 

از آن حضـرت پرسـید: آیـا رسـول خـدا؟ص؟ پـروردگار خـود را دیـد؟ فرمـود: »آرى، او را 

بـه چشـم دل دیـد؛ اّمـا مردمـك چشـمان بیننـدگان، پـروردگار مـا جـّل جالـه را درك 
نمی کنـد و قـّوۀ شـنوایی شـنوندگان احاطـه بـه )کام( او نـدارد.«3

1.  همان، ص107�
2.  شيخ صدوق، االمالی، ص 410. مجلس 64 حدیث 3� 

3.  سيدمرتضی، األمالی، ص 149� 
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تباین خدا با خلق

تهی از خلق 

22 - زراره می گویـــد: از امـــام صـــادق؟ع؟ شـــنیدم که می فرمود: »خـــداى تبارك 

و تعالـــی از )صفـــات( خلق، تهی و خلق نیـــز از )ویژگی هاى( او تهی اســـت. هرچه 

که نام "شـــیء" بر او اطاق شـــود، غیر خداى عّزوجل اســـت و مخلوق اســـت؛ در  را 

حالی که خداوند، آفریدگاِر همۀ اشـــیاء اســـت. برتر اســـت خدایی که هیچ شـــیئی 
نیست.«1 او  همانند 

فضیلت توحید و اهل آن 

پاداش توحيد 

23 - امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »خـــداى تبارك و تعالـــی بدن یکتاپرســـتان را بر 

کرده اســـت.«2  آتـــش دوزخ حرام 

قدرت خدا

خزانه های خدا 

کوه طـــور رفت، پـــروردگار  24 - امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »چون موســـی؟ع؟ به 

عّزوجـــل را خوانـــد و گفـــت: خدایـــا! خزانه هـــاى خـــود را بـــر مـــن بنمایان! فرمـــود: یا 

موســـی! خزانه هـــاى من همان اســـت که هرگاه چیـــزى را اراده کنم، بـــه آن می گویم: 
موجود شـــو! موجود می شـــود.«3

1.  شيخ صدوق، التوحيد، ص 105� 
2.  همان، ص 20� 

3.  همان، ص133� 
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علِم خدا
علم بدون جهل 

25 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خداونـد، علـم بـدون جهل، حیات بـدون مرگ و 
نـور بدون ظلمت اسـت.«1

حّق خدا
معنای تقوا 

وا  �تُ
26 - ابوبصیـر می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ قـول خـداى عّزوجـّل: >ا�تَّ

کنـد و مرتکـب معصیـت  ِه<2 پرسـیدم. فرمـود: »انسـان خـدا را اطاعـت  ا�تِ
�تَ الّلَه َ��تَّ �تُ

کفـران  گویـد و  او نشـود. خـدا را بـه خاطـر داشـته باشـد و فرامـوش نکنـد، ُشـکر خـدا 
نعمـت نکنـد.«3

كلّیات توحید
تردید نکنيد! 

27- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر کـه در مـورد خدا و رسـول خدا؟ص؟ شـّك کند، 

کافر اسـت.«4  

1.  همان، ص137� 
ى اسـت  2.  آل عمـران، 102: »اى كسـانی كـه ایمـان آورده ایـد آن گونـه كـه حـق تقـوا و پرهيـزگار

از خـدا بپرهيزیـد.«
3.  برقی، المحاسن، ص204� 

4.  همـان، ص 89. روشـن اسـت كـه شـک غيـر از پرسـش اسـت. گاهـی بـرای انسـان در بـارۀ 
مطلبی سـؤالی پیش می آید و در پى پاسـخ آن بر می آید. این كار را عقل و شـرع می پسـندند 
و تشـویق می كننـد. ولـی اینجـا سـخن در بـارۀ شـک اسـت، یعنـی عـدم قاطعيـت و باقـی 
ماندن انسـان در تزلزل و عدم قاطعيت، كه سـبب فرصت سـوزی می شـود، آن هم در بارۀ 
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فطرت توحيد 

که  کام خدا پرســـیدم  28- زراره می گویـــد: از امـــام صـــادق؟ع؟ در مـــورد ایـــن 

َها<1.  �یْ
َ
َعل اَ� 

ال�نَّ َ�َر  �نَ ىی  �تِ
َّ
ال ِه 

َ
الّل ْ�َرهتَ  >�نِ می فرمایـــد: 

فرمود: » مردم بر فطرت توحیدند.«2 

خشم و خوشنودِی خدا 

29- محمـد بـن عمـارة بـه نقـل از پـدرش می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم: 

یابن رسـول اهّلل ! بفرمایید آیا خداوند هم خوشـنودى و خشـم دارد؟ فرمود: »آرى؛ ولی 

نـه آن گونـه  کـه در مخلـوق یافـت می شـود؛ بلکه خشـم خـدا مجازات و کیفر او اسـت 

و خوشـنودي اش، پـاداش و ثواب او.«3 

 برترین نيکی، باالترین گناه 

 30- محمد بن َسماَعـة می گوید: یکی از اصحاب ما )شیعیان( از امام صادق؟ع؟ 

پرسید: کدام عمل باالتر است؟ فرمود: »یکتاپرستِی پروردگارت«. 

گناهـان بزرگ تـر اسـت؟ فرمـود: »شـبیه دانسـتِن  کـدام یـك از   بـار دیگـر پرسـید: 
خداونـد بـه شـیء.«4

یراسـتار(.  روشـن تریـن آمـوزۀ فطـری یعنـی توحيـد. بدین روی، از آن نکوهش شـده اسـت. )و
1.  الروم،30: »این فطرتی است كه خداوند انسان ها را بر آن آفریده است.«

2.  برقـــی، المحاســـن، ص241. یعنـــی: خداوند انســـان ها را بر اســـاس فطـــرت توحيد خلق 
كـــه با اختيـــار و اعمال خـــود، فطرت اوليـــه خود را  می كنـــد؛ آنگاه این انســـان ها هســـتند 

)مترجم(.  می كننـــد.  خراب 
یراستار(.  3.  التوحيد، صدوق، ص 170. یعنی اینکه خشم و رضای خدا، فعل اوست نه ذاتش. )و

كـه "ایمـان و  4.  شـيخ طوسـی، األمالـی، ص 687 مجلـس 39. ایـن حدیـث نشـان می دهـد 
یراسـتار(.  ق می گيـرد. )و

ّ
كفـر" دو عمـل هسـتند كـه پـاداش و كيفـر بـه آنهـا تعل
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 فصل سوم: 

نبّوت

آدم؟ع؟

بهشت آدم؟ع؟ 

1- حسن بن میّسر می گوید: از امام صادق؟ع؟ در بارۀ بهشت آدم؟ع؟ پرسیدم، 

گر  فرمـود: »باغـی از باغ هـاى دنیـا بود که خورشـید و ماه بر آن می تابیـد1، درصورتی که ا

از باغ هاى بهشـتی بود، هرگز از آن بیرون نمی شـد.2« 

سخن ابليس 

کنـد،  کـه بـه آدم سـجده  2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ابلیـس را دسـتور دادنـد 

کـه مـرا از سـجده بـر آدم معـاف بـدارى تـا تـو  کـرد: پـروردگارا! بـه عّزتـت سـوگند  عـرض 

از باغهـای دنيـا )در محلـی بجـز  كـه »جنـت آدم« باغـی  1� در چندیـن روایـت معتبـر آمـده 
زميـن( بـوده نـه بهشـت معهـود قيامـت. چنـد دليـل بـر صحـت این مضمـون اقامه شـده، از 
جملـه اینکـه: در بهشـت قيامتـی شـيطان راه نـدارد، اخـراج از بهشـت قيامـت معنـا نـدارد، 
تکليـف در بهشـت قيامتـی نيسـت و... شـرح و بسـط ایـن مّدعـا بـه مجالی دیگر نيـاز دارد. 

یراسـتار(.  )و
كلينی، الکافی ج 3 ص 247�    .2
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کـه احـدى هرگـز چنـان عبـادت نکـرده باشـد! خـداى متعـال  کنـم  را چنـان عبادتـی 

کـه می خواهـم!«1  گونـه اطاعـت شـوم  فرمـود: مـن مایلـم آن 

می آمرزم

 3- امام صادق؟ع؟ فرمود: »آدم؟ع؟ چون خانه )کعبه( را طواف کرد و به »ُملَتَزم«2 

کـن!  گناهـان خـود اقـرار  گفـت: در این جـا بـه درگاه پـروردگارت بـه  رسـید، جبرئیـل 

کارگـرى بـه یقیـن مـزدى دارد و مـن هـم  کـرد: پـروردگارا! هـر  آدم؟ع؟ ایسـتاد و عـرض 

کـرد: اى آدم! هـر  بـه راسـتی کارگـرم، مـزدم چیسـت؟ خـداى تعالـی بـه آدم؟ع؟ وحـی 

کنـد، او را می آمـرزم.«3  گناهـان خـود اعتـراف  کـه از فرزنـدان تـو، بـه این جـا بیایـد و بـه 

چهار کلمه 

می فرمـود:  کـه  شـنیدم  صـادق؟ع؟  امـام  از  می گویـد:  شـعیب  بـن  یعقـوب   -4

کـرد: مـن بـه زودى همـۀ حرف ها )همـۀ نیکی ها( را  »خـداى تعالـی بـه آدم ؟ع؟ وحـی 

کلمـه جمـع می کنـم! بـراى تـو در چهـار 

عرضـه داشـت: پـروردگارا! آن چهـار کلمه چیسـت؟ فرمود: یکی بـراى من، یکی 

بـراى تـو، یکـی بیـن مـن و بیـن تـو، یکی بیـن من و بین مردم اسـت. آدم گفـت: آن ها را 

بـراى مـن بیـان کنید تـا بفهمم. خداى تعالـی فرمود: 

آن که براى من است، این است که مرا عبادت کنی و براى من شریکی قائل نشوى. 

1.  راوندی، قصص األنبياء، ص 43� 
 2. عالمه مجلسی می نویسد: الملتزم  هو المستجار محاذي باب الکعبة من ظهرها یستحب 
إلصـاق البطـن و الصـدر بحائطـه و التزامه و الدعاء فيه مسـتجاب )مرآة العقول، ج4، ص 

یراستار.  104( _ و
3.  راوندی، قصص األنبياء، ص 47� 



51 فصل سوم: نبّوت 

که بســـی بـــه آن نیاز  آن کـــه بـــراى تو اســـت، تو را بـــه خاطر عملت پاداشـــی دهم 

ی.  دار

که دعا از تو و اجابت بر عهدۀ من.  آن که بین من و تو است، آن است 

کـــه بـــر خود   آن کـــه بیـــن تـــو و مـــردم اســـت، آن کـــه بـــر مـــردم بپســـندى آن چـــه را 
می پسندى.«1

نوح؟ع؟

انتظار قوم نوح؟ع؟ 

5- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »چــون هنــگام وفــات نــوح؟ع؟ فــرا رســید، پیروانــش 

کــه در آن  کــه پــس از مــن غیبتــی روی می دهــد  را طلبیــد و بــه ایشــان فرمــود: بدانیــد 

زمــان، طاغوت هایــی ظاهــر می شــوند و خــداى عّزوجــل بــه وســیله یکی از فرزنــدان من 

گرفتــارى شــما را برطــرف می کنــد. نــام وى "هــود" اســت. او را راه و روش نیــك و آرامــش 

 و وقــارى اســت؛ در َخلــق و ُخلقــش شــبیه مــن اســت و بــه زودى خــداى متعــال، 

دشمنان شما را به هنگام ظهور وى به وسیلۀ باد نابود می سازد. 

آنـــان پیوســـته در انتظـــار هـــود؟ع؟ بودنـــد و ظهـــور او را انتظـــار می کشـــیدند تـــا 

کثر آن ها ســـخت شـــد. خداى  این کـــه زمـــان درازى بـــر ایشـــان گذشـــت و دل هاى ا

گرفتارِى  تعالـــی پیامبر خود هـــود؟ع؟ را به هنگام ناامیدِى ایشـــان ظاهر ســـاخت و 

آن هـــا ســـرآمد و دشـــمنان را بـــه وســـیلۀ بـــاد هاك ســـاخت که خـــداى تعالـــی آن را 

ِم<.2  ِم�ی ُه َکالّرَ �تْ
َ
َعل َ  �ب

لاَّ ِه اإِ
�یْ
َ
�تَ�تْ َعل

أَ
ْى ٍء ا �ی

َ ُر ِم�ن سش
دنَ کـــرده اســـت: >َما �تَ چنیـــن توصیـــف 

ی، ابن فهد، عّدة الّداعی، ص 42� 
ّ
1.  حل

اسـتخوان هاى  هم چـون  را  آن  این كـه  مگـر  نمی گذشـت  چيـز  هيـچ  »بـر  یـات، 42:  الذار   .2
می سـاخت.«  پوسـيده 
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ســـپس غیبتـــی پـــس از آن اّتفـــاق افتاد تـــا این کـــه صالح؟ع؟ ظاهر شـــد.«1   

ابراهیم؟ع؟
غيرت 

6- امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ابراهیـم؟ع؟ غیرتمنـد 

کـه غیـرت نداشـته باشـد، بـه خـاك  کسـی را  بـود و مـن هـم غیـورم. خداونـد، بینـِی 
بمالـد.«2

گفت و گو با نمرود 

کـــرد و بر  7- امـــام صـــادق؟ع؟ می فرمایـــد: »ابراهیـــم؟ع؟ با قوم خـــود مخالفت 

گرفـــت، تا ایـــن  که حضرتـــش را نـــزد نمـــرود بردند و بـــا او به  معبودهـــای آنـــان ایـــراد 

ىی  ْ��یِ
أُ
ا ا �نَ

أَ
اَل ا �تُ �تَ ِم�ی ُ ْ َو �ی ىی ْح�یِ

ُ ى �ی ِ �ن
َّ
َ ال مخاصمـــه و گفتگو پرداخت؛ ابراهیم؟ع؟ گفـــت: >َر�بِّیی

یی  ِ �ن
َّ
ال ِه�تَ  �بُ

ِر�بِ �نَ َمعنْ
ْ
َها ِم�نَ ال �بِ �تِ 

أْ
ا ِ �نَ ِر�ت ْ َم�ش

ْ
ْمِس ِم�نَ ال

َّ ال�ش �تِیی �بِ
أْ
ا �یَ �نَّ الّلَه  اإِ

ُم �نَ َراِه�ی ْ �ب اإِ اَل  �تُ �تَ ِم�ی
أُ
ا َو 

 3> �نَ اِلِم�ی
ال�نَّ ْوَم  �تَ

ْ
ال ْهِدیی  َ �ی  

َ
لا الّلُه  َو  َر  �نَ

َ
ك

َر  �نَ �نَ
کـرد. >�نَ امـام باقـر؟ع؟ می فرماید: »ابراهیم؟ع؟ خدایان ایشـان را عیب جویی 

1.  شـيخ صـدوق، كمـال الدیـن و تمـام النعمــ–، ص 135 – 136. ایـن حدیـث شـریف یکـی 
از شـواهدی اسـت كه نشـان می دهد غيبت بارها در زندگی پیامبران پیش آمده و منافاتی 
بـا نبـوت آن گراميـان نداشـته اسـت. ایـن نکتـه خـود پاسـخی اسـت بـه كسـانی كـه غيبـت 

یراسـتار(.  امـام عصـر ارواحنـا فـداه را دليلـی بـرای انکار امامـت حضرتش گرفته اند. )و
2.  برقی، المحاسن، ص 115� 

 3.  البقره، 258: »پروردگار من كسی است كه زنده می كند و می ميراند. نمرود گفت: من هم زنده
)افـق( مشـرق  از  را  گفـت: خداونـد خورشـيد  ابراهيـم عليه السـالم  و می ميرانـم.  می كنـم 
ى( خداونـد  گـر تـو می توانـی( از مغـرب بیـاور! آن كافـر مبهـوت و وامانـده شـد. )آر مـی آورد )ا

قـوم ظالـم را هدایـت نمی كنـد.« 



53 فصل سوم: نبّوت 

کـه آن هـا از او روبرتافتنـد و بـه  ٌم<1 و دروغ نگفـت. همیـن  �ی �نِّیی َس�تِ اَل اإِ �تَ
وِم �نَ ُ �ب

َرهتً �نِیی ال�نُّ �نْ �نَ

عیـدگاه خـود رفتنـد، ابراهیم؟ع؟ با تبرى به سـراغ معبودهـای آن ها رفت و همۀ آن ها 

گـردن او انداخت.  را درهـم شکسـت، جـز بـزرِگ آن هـا را، و تبر را به 

کـه چـه بـر سـر آن هـا آمـده  کـه آن هـا نـزد معبودهـای خـود برگشـتند، دیدنـد  بعـد 

گسـتاخی نکـرده و  کسـی نسـبت بـه آن هـا  کـه  گفتنـد: نـه، بـه خـدا سـوگند  اسـت؛ 

کـه آن هـا را عیـب می گرفـت و از آن هـا بیـزارى  آن هـا را نشکسـته اسـت، مگـر جوانـی 

ایـن رو  از  آتشـنیافتند.  از سـوزاندن در  بزرگ تـر  او مجـازات قتلـی  بـراى  می جسـت. 

یـادى هیـزم فراهـم سـاختند.  گـرد آوردنـد و مقـدار بسـیار ز هیـزم 

کـه بایـد ابراهیـم؟ع؟ را بسـوزانند فـرا رسـید. نمـرود و سـپاهیانش در برابـر  روزى 

کـه بـراى نمـرود خانـه اى سـاخته بودنـد تـا از آن جـا بنگـرد  او ظاهـر شـدند، در حالـی 

کـه چگونـه آتـش او را می سـوزاند. ابراهیـم؟ع؟ رادر منجنیـق گذاشـتند. زمیـن عرضه 

داشـت: پروردگارا کسـی در پشـت من جز او نیسـت که تو را پرسـتش کند؛ او در آتش 

می سـوزد. 

کفایت می کنم.  گر او از من بخواهد، او را  پروردگار فرمود: ا

کـه امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: »دعـاى ابراهیـم؟ع؟ در آن روز ایـن  ابـان روایـت می کنـد 

َحد«؛ سـپس گفت: 
َ
ـُه ُكُفوا ا

َ
ْم َيُكْن ل

َ
ـْد َو ل

َ
ـْم ُيول

َ
ـْم يِلْد َو ل

َ
َحـُد يـا َصَمـُد يـا َمـْن ل

َ
بـود: »يـا ا

کـردم، از ایـن رو بـه آتـش  کفایـت  ـى اهّلِل! پـروردگار متعـال فرمـود: مـن او را 
َ
توّكلـُت َعل

2>
ً
ْردا َ اُر ُکو�نی �ب ا �ن فرمـود: >�ی

می فرمایـد: »دندان هـاى ابراهیـم؟ع؟ از سـرما بـه هـم می خـورد، تـا این کـه خـداى 

1.  الصافات، 88: »او نگاهی به ستارگان كرد، پس گفت: من بیمارم.« 
2.  األنبياء، 69: »اى آتش سرد شو!«
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م<1 جبرئیل؟ع؟ فرود آمد، دیدند که او با ابراهیم؟ع؟ راه�ی ْ  َعلی ِا�ب
ً
 عّزوجل فرمود: >َو َسلاما

 نشسته در داخل آتش حرف می زند.«

 این جا بود که نمرود گفت: هر که خدایی براى خود می گیرد، مثل خداى ابراهیم 

را بایـد بگیـرد. بزرگـی از بـزرگان ایشـان گفـت: مـن بـر آتش فرمـان دادم تا او را نسـوزاند! 

پـاره اى از آتـش بـه سـمت او آمـد و او را سـوزاند. پـس از آن لـوط؟ع؟ بـه ابراهیـم؟ع؟ 
کـرد.«2 ایمـان آورد و ابراهیـم از آن جـا بـا سـاره و لـوط مهاجـرت 

یعقوب و یوسف؟امهع؟

یعقوب و عيص 

8- امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »یعقـوب و عیـص دوقلـو بودنـد. اول عیـص بـه 

کـه پـس از بـرادرش عیـص بـه  گفتنـد  دنیـا آمـد، بعـد یعقـوب. از ایـن رو او را یعقـوب 

دنیا آمد. یعقوب همان اسـرائیل اسـت و معناى اسـرائیل، »بنده خدا« اسـت، چون 
"اسـرا" یعنـی بنـده و "ایـل" یعنـی خـداى عّزوجـّل.«3

کالم یعقوب؟ع؟ 

< فرمود: »یعقوب  ُدو�نِ ِ
�نّ �نَ �ن �تُ

أَ
ْولاَ ا

َ
وُس�نَ ل َح �یُ ُد ِر�ی �بِ

اأَ
َ
�نِّیی ل  9- امام صادق؟ع؟ درباره آیۀ >اإِ

گرفتـه بـود و ابراهیـم  کاروان از مصـر فاصلـه  کـه  بـوى پیراهـن ابراهیـم را زمانـی فهمیـد 
در فلسـطین بود.«4

1.  األنبياء، 69: »سرد و سالمت باش بر ابراهيم!«
كلينی، الکافی، ج 8، ص 368�    .2

3.  شـيخ صدوق، علل الشـرایع، ج 1، ص 43. معنای كلمۀ اسـرائيل مبتنی بر زبانی اسـت 
یراسـتار(.  كـه حضرت یعقوب و قومش داشـتند. )و

4.  همان، ج1، ص 53� 
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همان دليل 

10- امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »وقتـی پسـران یعقوب، از پدرشـان خواسـتند به 

یوسـف اجـازه دهـد تـا بـا آن هـا بیـرون رود، یعقـوب گفـت: مـن می ترسـم شـما غفلـت 

کـه آن هـا در بـاره  کـرد  گـرگ او را بخـورد! یعقـوب دلیلـی را بـراى ایشـان مطـرح  کنیـد و 
یوسـف همـان دلیـل را آوردنـد.«1

امام قائم؟ع؟ در روز ظهور 

کنـــد، پیراهن  کـــه قائم؟ع؟ خروج  11- امـــام صـــادق؟ع؟ می فرمایـــد: »هنگامی 

یوســـف؟ع؟ بر تـــن، عصـــاى موســـی؟ع؟ را همـــراه و انگشـــترى ســـلیمان؟ع؟ را در 
دســـت خود دارد.«2

اّیوب؟ع؟
آزمون 

گناه آزموده شد.«3  12- امام صادق؟ع؟ می فرماید: »اّیوب؟ع؟ بدون 

شماتت دشمنان 

گرفتـارى اّیـوب طوالنـی شـد و ابلیـس  13- امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »چـون 

گفـت: بـا هـم  کوه هـا رهبـان بودنـد.  کـه در  صبـر او را دیـد، بـه سـراغ اصحابـش آمـد 

یـش بپرسـیم! سـوار شـدند و نـزد او آمدنـد.  گرفتار یـم و از  بـه نـزد ایـن مـرد مبتـا برو

1.  شيخ صدوق، علل الشرایع، ج 2 ص 600� 
2.  شيخ صدوق، كمال الدین ج 1 ص 143� 

بـه  اسـت  پاسـخی  امـام؟ع؟  كالم  ایـن   .75 ص  ج1،  الشـرایع،  علـل  صـدوق،  شـيخ    .3
افسـانه های داسـتان سـرایان مکتـب سـقيفه كـه آزمون هـای خداوند بـرای آن پیامبـر گرامی 

یراسـتار(.  را دليلـی بـر نفـی عصمـت از حضـرت ایـوب دانسـته انـد. )و
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رفتنـد،  هـم  نزدیـك  آن هـا  کردنـد.  رم  آن هـا  اسـتران  نزدیـك شـدند،  او  بـه  همین کـه 

سـپس بـه سـوى وى حرکـت کردنـد و در بیـن آن ها جـوان نونهالی بود. به اّیوب سـام 

دادنـد و نشسـتند و گفتنـد: اى اّیـوب! خـوب بـود گناه خودت را بـه ما می گفتی؛ چرا 

کـه از  کـه بـه ایـن بـا گرفتـار نشـده باشـی، مگـر بـه خاطـر عملی  کـه مـا تصـّور می کنیـم 

مـا پنهـان مـی دارى!

او خـوب می دانـد مـن هرگـز  کـه  پـروردگارم  بـه عـّزت  فرمـود: سـوگند  اّیـوب؟ع؟ 

غذایـی نخـوردم مگـر آنکـه یتیمـی یـا ناتوانـی بـا مـن هـم خـوراك بـود. هیچـگاه دو امـر 

برایـم پیـش نیامـد کـه هـر دو طاعـت خـدا باشـد؛ مگر آنکه من سـخت تریِن آن هـا را بر 

بدنـم انجـام دادم.

گفت: واى بر شـما، شـما می خواهید پیامبر   آن جوان با شـنیدن سـخنان اّیوب 

خـدا را تحـت فشـار قـرار دهیـد تـا هرچـه عبادت خـدا را پنهان انجام می داده اسـت، 
اٍب«1

َ
ـْيَطاُن ِبُنْصـٍب َو َعذ

َ
ـِنَي الّش ي َمّسَ ّنِ

َ
اظهـار کنـد. این جـا بـود که گفت: »َرّبِ أ

امـام؟ع؟ فرمـود: »پـس از این کـه اّیـوب بهبـود یافت، بـه او گفتنـد: در میان آن چه 
گذشـت چه چیز سـخت تر بود؟ پاسـخ داد: شـماتت دشـمنان«2 بر تو 

موسی؟ع؟
شکنجه های فرعون 

اِد<3  ْو�تَ
أَ
ا

ْ
ی ال ْرَعْو�نَ دنِ 14- ابـان احمـر می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آیـۀ >َو �نِ

گفتنـد؟  کـه چـرا فرعـون را "ذواألوتـاد"  پرسـیدم 

1.  ص، 41: »پروردگارا شيطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. «
2.  راوندی، قصص األنبياء، ص140� 

كه افراد را با ميخ عذاب می كرد«  3.  ص، 12: »و فرعون 
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فرمـود: »چـون وى هـرگاه کسـی را شـکنجه می کـرد، او را به رو بـر زمین می خواباند 

می کـرد.  میخکـوب  زمیـن  در  میـخ  چهـار  بـا  و  می کشـید  را  پاهایـش  و  دسـت ها  و 

گاهـی نیـز او را روى تختـه چوبـی می خوابانـد و دسـت ها و پاهایـش را بـه چهـار میـخ 

می کشـید. سـپس او را بـه حـال خودش وامی گذاشـت تـا بمیرد. از ایـن رو خداوند، او 
را فرعـون ذواألوتـاد )صاحـب میخ هـا( نامیـد.«1

حّق شکر 

کرد: اى موسـی!  15- امام صادق؟ع؟ فرمود: »خداى تعالی به موسـی؟ع؟ وحی 

چنان که سزاسـت سپاسگزار من باش! 

عـرض کـرد: پـروردگارا چگونـه سـپاس تـو را گویـم کـه شایسـتۀ تـو باشـد؛ در حالـی 

گویم، مگر این که همان را هم  که تو را بدان وسـیله سـپاس  که هیچ سپاسـی نیسـت 

کـرده اى؟!  خـودت بـه من لطف 

خطـاب رسـید: اى موسـی! همین کـه دانسـتی شـکر، سـپاس تـو اسـت بـه درگاه 
کـرده اى«2 مـن، حـق شـکر را ادا 

راه تقّرب به خدا 

کـه هیـچ  کـرد  16 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خـداى تعالـی بـه موسـی؟ع؟ وحـی 

کـه نـزد مـن محبوب تـر از سـه  بنـده اى بـه وسـیلۀ چیـزى بـه مـن تقـّرب نجسـته اسـت 

خصلـت باشـد.

 موسی؟ع؟ عرضه داشت: پروردگارا! آن سه خصلت چیست؟ 

1.  شيخ صدوق، علل الشرایع، ج 1 ص 70� 
2.  راوندی، قصص االنبياء، ص 161� 



اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟58

گریه از خشیت من. فرمود: پارسایی در دنیا و پرهیز از حرام های من و 

کند چه پاداشی است؟  که چنان  کسی را  کرد:  موسی؟ع؟ عرض 

فرمود: حکم پارسایان در دنیا را در بهشت صادر می کنم. 

در مـورد پرهیـزکاران از حرام هـای مـن، از همـه مـردم بازجویـی می کنـم؛ ولـی از 

نمی کنـم.  بازپرسـی  اینـان 

و امـا گریه کننـدگان از خشـیتم را در درجـات بـاال و در رفیق اعلی، کسـی شـریك 
و انباز نباشـد!«1

پیامِد مال زیاد 

کـرد: بـه  17 - امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »خـداى تعالـی بـه موسـی؟ع؟ وحـی 

یـاد،  کـه مـال ز یـادِى ثـروت دلخـوش مبـاش و در هیـچ حـال یـاد مـرا تـرك مکـن؛ زیـرا  ز
گناهـان را در پـی دارد و تـرك ذکـر مـن سـبب قسـاوت دل هـا می شـود.«2 فراموشـی 

صبر و شکر 

18- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در بیـن آن چـه خداونـد بـه موسـی بـن عمـران؟ع؟ 

مؤمنـم  بنـده  از  محبوب تـر  را  مخلوقـی  هیـچ  موسـی!  یـا  فرمـود:  فرسـتاد،  وحـی 

او  بـه  او در آن اسـت.  کـه خیـر  بـه چیـزى می آزمایـم  را  او  یقیـن مـن  بـه  نیافریـده ام. 

کـه خیـر او در آن باشـد و مـن داناتـرم بـه آن چـه صـاح بنـده ام در  سـامتی را می دهـم 

اسـت.  آن 

کر باشـد، تـا او را در جمع  بنابرایـن بایـد بـه بـاى من صابر و بر نعمت هاى من شـا

1.  راوندی، قصص االنبيا، ص 162�
2.  راوندی، قصص االنبياء: ص 166� 
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کنـد و مطیـع  کنـم، درصورتی کـه مطابـق رضـاى مـن عمـل  صّدیقـان نـزد خـود ثبـت 
فرمـان من باشـد.«1

لقمان حكیم
سفارش های لقمان 

گفت:  19- امام صادق؟ع؟ فرمود: »لقمان به پسرش 

پسـر عزیـزم! زنهـار از اضطـراب و تنگدلـی و بداخاقی و کم صبرى؛ چرا که هیچ 

مصاحبتـی بـا ایـن ویژگی هـا اسـتوار نگـردد. خـود را در کارها به سـختی وادار، در برابر 

دوسـتان، از خـود صبـورى نشـان ده و بـا همه مردم خـوش اخاق باش!

گیـر و بـا بـرادران  کنـی، بـا خویشـاوندان پیونـد  گـر نتوانسـتی چنیـن   پسـر عزیـزم! ا

کـن.  ایمانـی احسـان 

که خوش ُخلقی  کسـی  کنی؛ زیرا  کوتاهی  گشـاده رویی  مبادا از خوش ُخلقی و 

کنند.  کند، خوبان او را دوسـت می دارند و تبهکاران از او دورى 

گر خواستی   به روزِى خدا براى خود قانع باش، تا زندگیت خوش باشد. بنابراین ا

که  کن؛ زیرا  کنی، امیدت را از آن چه در دست مردم است قطع  عّزت دنیا را جمع 
پیامبران و صّدیقان به هر چه رسیدند به سبِب بریدن طمع از دیگران بود.«2

عمران؟ع؟
ویژگی های حضرت عيسی؟ع؟ 

20- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خـداى متعال به عمـران؟ع؟ وحی کرد که من تو را 

ی، ابن فهد، عّدة  الّداعی، ص 37� 
ّ
1.  حل

2.  راوندی، قصص االنبياء: ص 195� 
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پسـرى بـا برکـت می بخشـم کـه کـور مـادرزاد و پیس را شـفا دهـد و زمین را بـه اذن خدا 

کند و من او را فرسـتادۀ خود به سـوى بنی اسـرائیل قرار دهم.  آباد 

عمـران ایـن مطلـب را بـا زنـش »حّنـه« یعنـی مـادر مریـم در میان گذاشـت و چون 
َك َما 

َ
ْر�تُ ل

دنَ �نِّیی �نَ ِ اإِ
ّ گفت: >َر�ب که پسر است،  کرد  او )مریم( را حامله شد، با خود تصّور 

گفت: دختر و پسر یکسان  که من او را دختر به دنیا آوردم و  <1در حالی 
ً
را ىی ُمَ�ّرَ ْ��نِ

َ �نِیی �ب

کـه دختـر، پیامبـر نمی شـود. و چـون خداونـد بعدهـا عیسـی؟ع؟ را بـه  نیسـتند؛2 زیـرا 
کـه خداوند بشـارت او را به عمـران داده بود.«3 مریـم داد؛ او همـان بـود 

ت ارسال پیامبران 
ّ

عل
علت بعثت

21- ابوبصیـر می گویـد: شـخصی از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید: بـراى چـه خداوند، 
پیامبـران و رسـوالنی بـه جانـب مردم فرسـتاد؟

نداشته  حجتی  خداوند  برابر  در  مردم  رسوالن،  آن  از  پس  این که  »براى  فرمود: 
باشند و براى این که نگویند: مژده دهنده و بیم دهنده اى سراغ ما نیامد و تا این که 
حجت الهی در برابر ایشان باشد. مگر این کام خدا را از قول خازنان دوزخ و احتجاج 
ٌر  �ی دنِ ْم �نَ

ُ
ك �تِ

أْ
ا ْم �یَ

َ
ل
أَ
ایشان در برابر دوزخیان نسبت به پیامبران و رسوالن نشنیده اى؟ >ا

ٍر<5،4.  �ی ٍل َک�بِ
َ
لا  �نِیی صنَ

َ
لّا ْم اإِ

�تُ �ن
أَ
�نْ ا ٍء اإِ ىی

َ ُه ِم�ن �ش
َ
َل الّل رنَّ ا َما �نَ �نَ

ْ
ل

ا َو �تُ �نَ ْ �ب
دنَّ

َ
ك ٌر �نَ �ی دنِ ا �نَ اَء�نَ ْد �بَ ی �تَ

َ
ل َ وا �ب

ُ
ال �تَ

1.  آل عمران، 35: »پروردگارا! آن چه در رِحم دارم براى تو نذر كردم كه خدمتکار خانۀ تو باشد.« 
2.  همان، 36� 

3.  راوندی، قصص االنبياء: ص 214� 
ى، بیم دهنده  4.  الملك، 8 و 9: »مگر هشـــدار دهنده اى ســـراغ شـــما نيامد؟ می گوینـــد: آر
آمـــد؛ ولـــی مـــا او راتکذیـــب كردیـــم و گفتيـــم: خداونـــد هرگز چيـــزى نـــازل نکرد و شـــما در 

هستيد.«  شـــگفتی  گمراهی 
5.  شيخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 121�
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عیسی؟ع؟
بداء و برکت صدقه 

کـه سـر و  کـرد  گـذر  22- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »عیسـی روح اهّلل ؟ع؟ بـه قومـی 

صـدا و هیاهـو )شـادی( داشـتند، فرمـود: این هـا را چـه شـده اسـت؟ 

گفتنـد: یـا روح اهّلل ! فانـی دختـر فانـی امشـب به خانۀ فانی پسـر فانـی می رود. 

فرمـود: امـروز هیاهـو و شـادى دارنـد؛ اما فـردا می گریند!

کننـد؟ فرمـود: چـون آن دختـر  گریـه  کسـی از ایشـان پرسـید: یـا رسـول اهّلل!  چـرا 

ولـی  گوینـد!  راسـت  خـدا  رسـول  و  خـدا  گفتنـد:  برخـی  می میـرد!  امشـب  همیـن 

گفتنـد: فـردا نزدیـك اسـت! صبـح فـردا آمدنـد و دیدنـد آن زن در سـامت  منافقـان 

کامـل اسـت و هیـچ اتفاقـی بـراى او نیفتـاده اسـت! گفتنـد: یـا روح اهّلل ! دیشـب بـه مـا 

گفتـی ایـن زن می میـرد؛ ولـی او نمـرده اسـت؟

عیســـی؟ع؟ فرمـــود: خداونـــد هرچـــه را بخواهـــد انجـــام می دهـــد، بـــا هـــم نـــزد 

کـــه در هنـــگام رفتـــن، برخـــی بـــر هـــم ســـبقت  یـــم! بـــا هـــم رفتنـــد، در حالـــی  او برو

ــد، عیســـی؟ع؟  ــرون آمـ ــر زن بیـ ــد. همسـ ــیدند و در را زدنـ ــه رسـ ــا این کـ ــد، تـ می گرفتنـ

گرفـــت  بـــه او فرمـــود: از همســـرت اجـــازۀ ورود )بـــه خانـــه( بـــراى مـــن بخـــواه! او اجـــازه 

و آن هـــا وارد شـــدند. 

عیسـی؟ع؟ پرسـید: تـو دیشـب چـه کـردى؟ گفت: مـن کارى نکـردم؛ مگر کارى 

کـه مسـتمندى هـر شـب جمعـه بـه سـراغ مـا  کـه دیـروز انجـام دادم. آن چنیـن بـود 

کـه هـم مـن  می آمـد تـا غذایـی بـه او بدهیـم. دیشـب هـم بـه سـراغ مـا آمـد، در حالـی 

سـرگرم کار خـودم بـودم و هـم خانـواده. فریـاد زد، کسـی جواب او را نـداد! باز هم فریاد 

کسـی جوابش را نداد! چندین بار صدا زد. همین که من صدایش را شـنیدم، به  زد، 
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صـورت ناشـناس بلنـد شـدم، غذایـی ماننـد همیشـه بـه او دادم. عیسـی؟ع؟ فرمـود: 

شـاخه  ماننـد  بزرگـی  مـار  جامه هایـش  زیـر  گهـان  نا بگیـر!  فاصلـه  خـودت  جـاى  از 

درختـی، روى دمـش ایسـتاده بـود! عیسـی؟ع؟ فرمـود: بـه خاطـر آن کارى کـه کـردى، 
خداونـد آن بـا را از تـو برطـرف سـاخت.«1

نتيجۀ اعمال خير فرزند برای پدر 

23- امام صادق؟ع؟ به نقل از رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »عیسـی بن مریم بر قبرى 

کـرد کـه صاحبـش را عـذاب می کردنـد. بعدها سـال آینده باز از آن جا گذشـت،  گـذر 

گذشتم، صاحبش  کرد: پروردگارا! سال اول بر این قبر  دید عذاب نمی کنند. عرض 

را عـذاب می کردنـد. امـا امسـال می گذرم، در حالی که عذاب نمی شـود؟!

کـه بـه حـّد  خـداى عزوجـّل وحـی فرسـتاد: یـا روح اهّلل ! او فرزنـد صالحـی داشـت 

بلـوغ رسـید، راهـی را کـه خـراب بـود درسـت کـرد و یتیمـی را پنـاه داد. بـه خاطـر عمـل 
پسـرش مـن او را بخشـیدم.«2

حضرت محّمد؟ص؟
وقتی وحی می رسيد... 

24- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »هنگامی که به رســـول خـــدا؟ص؟ از جانب خدا 

وحـــی می آمـــد، در حالی که جبرئیل؟ع؟ واســـطه بین خـــدا و پیامبر بـــود. )جبرئیل 

وحـــی را می رســـاند و پیامبـــر( می گفت: این جبرئیل اســـت و جبرئیل بـــه من )فان 

کـــه می آمـــد او را همان  گـــر بین خـــدا و او، جبرئیـــل نبود، وحی  گفـــت. و ا آیـــات( را 

1.  شـيخ صـدوق، األمالـی، ص 500 مجلـس 75. یکـی از نـکات مهـم ایـن حدیـث اشـاره بـه 
یراسـتار(.  اهميـت بـداء اسـت كـه بایـد بـدان توجـه شـود. )و

2.  شيخ صدوق، امالی، ص 512، مجلس 77� 
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لحظـــه حالـــی می رســـید؛ از خـــود بـــه نوعـــی بی خود می شـــد، بـــه خاطر ســـنگینِی 
کـــه )به طـــور مســـتقیم( از جانب خـــداى عّزوجل بر او می شـــد.«1 وحیـــی 

همگان نيازمند شفاعتش...

گفـــت: مـــا  25 - علـــی بـــن حمـــزه می گویـــد: شـــخصی بـــه امـــام صـــادق؟ع؟ 

گرفتار خودش  کـــه می گوید: محّمـــد؟ص؟ روز قیامـــت  یم  همســـایه اى از خـــوارج دار

کس  اســـت، چه گونه از دیگران شـــفاعت می کند؟! امام صـــادق؟ع؟ فرمود: »هیچ 

از پیشـــینیان و پســـینیان نیســـت؛ مگر این کـــه روز قیامت به شـــفاعت محّمد؟ص؟ 
دارد.«2 نیاز 

هر چه می خواهی بپرس 

26- امام صادق؟ع؟ فرمود: »رســـول خـــدا؟ص؟ به امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود: 

هـــرگاه من ُمردم، شـــش مشـــك آب از چاه غرس3 بکش و مرا غســـل بـــده و کفن کن 

کفـــن مرا جمع کن، و مرا بنشـــان! ســـپس هرچـــه خواهی بپـــرس! به خدا  و اطـــراف 
که چیزى از من نخواهی پرســـید مگـــر آنکه من جوابـــت را می دهم.«4 ســـوگند 

1.  برقی، المحاسن، ص 238� 
2.  همان، ص 184� 

3.  عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج 3 ص 287 می نویسـد: چـاه غـرس چاهـی اسـت در 
زآبـادی صاحـب قامـوس، پیکر مطهر رسـول خـدا در آن غسـل داده  مدینـه كـه بـه گفتـۀ فيرو

یراستار(  شـد. )و
كلينـی  4.  صفـار قمـی، بصائـر الدرجـات، ص 283. توضيـح اینکـه ایـن حدیـث را مرحـوم 
كـرده اسـت. عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج 3 ص  كافـی ج 1 ص 296 نيـز روایـت  در 
288 ذیـل جملـۀ اخيـر نوشـته اسـت: ایـن سـؤال و جـواب، یـا حقيقـی بـوده، بدیـن صورت 
كـه پیونـدی  كـه روح بـه بـدن مقـدس حضرتـش بازگشـته، یـا مجـازی اسـت بدیـن صـورت 
بیـن روح مقـدس دو بزرگـوار برقـرار شـده و بـا هـم سـخن گفته اند، یا به شـکلی دیگر بوده كه 
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خواب و بیداری 
27- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ابـوذر در پـی رسـول خدا؟ص؟ بود. بـه او گفتند: در 
کـه  فـان مزرعـه اسـت. در پـی آن حضـرت رفـت و داخـل محوطـه اى شـد، در حالـی 
پیامبـر؟ص؟ خوابیـده بـود. چـوب خشـك خرمـا را برداشـت و آن را شکسـت تـا بـدان 
گشـود و  کنـد! پیامبـر؟ص؟ چشـم خـود را  وسـیله رسـول خـدا؟ص؟ را از خـواب بیـدار 
فرمـود: ابـاذر! مـا را بـه خودمـان فریـب می دهـی! مگـر نمی دانـی کـه مـا شـما را در حال 

کـه در بیـدارى می بینیـم.«1    گونـه  خوابمـان هـم می بینیـم، همـان 

نخستين ها 
28-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »یکـی از افراد قریش به رسـول خدا؟ص؟ گفت: تو به 
چـه دلیـل بـر دیگـر پیامبـران سـبقت دارى؛ در حالـی کـه در آخـر همـه مبعوث شـدى 

و پایان بخـش آن ها هسـتی؟ 

فرمود: من نخسـتین کسـی هسـتم که به پروردگارم ایمان آوردم و نخستین کسی 
هسـتم کـه پاسـخ گفتـم، زمانـی که خداونـد، از پیامبران عهد و پیمـان گرفت و آن ها 
گـواه سـاخت و فرمـود: آیـا مـن پـروردگار شـما نیسـتم؟ مـن نخسـتین  را بـر خودشـان 
گفتـم: بلـی )آرى(. از ایـن رو بـا اقـرار بـه خـداى عزوجـّل بـر ایشـان  کـه  پیامبـرى بـودم 

گرفتم.«2 پیشی 

كافی ج 6  اندیشـه های نارسـای ما بدان نمی رسـد. مولی صالح مازندرانی در شـرح خود بر 
ص 132 توضيـح می دهـد كـه ایـن جملـۀ حدیث منافاتی ندارد با احادیث دیگر كه رسـول 

یراسـتار(.  خـدا تمـام علـم خـود را بـه اميرالمؤمنيـن آموخت. )و
1.  صفـار قمـی، بصائـر الدرجـات، ج 1 ص 421. بایـد دانسـت كه این حدیث را مرحوم كّشـی 
كـرده و ميـر دامـاد در تعليقـات خـود بـر رجـال كشـی ج 1 ص 124 –  نيـز در رجـال خـود نقـل 

یراسـتار(.  125 توضيحـات مبسـوطی بـر ایـن حدیث آورده اسـت. )و
كتاب  كه اصطالحًا »عالم ذر« نام دارد، به  گروه احادیث  كلينی، الکافی، ج 2، ص10. در بارۀ این    .2
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تحفۀ آسمانی 
کـه مـژده  29- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »روزى پیامبـر؟ص؟ بیـرون آمـد، در حالـی 
را  شـما  خداونـد  رسـول اهّلل !  یـا  پرسـیدند:  مـردم  می خندیـد.  شـادى  از  بودنـد،  داده 
بخندانـد و بـر شـادى شـما بیفزایـد! رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: هیـچ روز و شـبی نیسـت 

مگـر اینکـه در آن، تحفـه اى از جانـب خـدا بـراى مـن می رسـد.

 بدانیـــد کـــه پـــروردگار مـــن امـــروز تحفـــه اى به مـــن داد که درگذشـــته نظیـــر آن را 
گفت:  نداده بود. جبرئیل؟ع؟ بر من نازل شـــد و از جانب پروردگارم ســـام رســـاند و 
یـــا محّمـــد! خـــداى عّزوجـــل از بنی هاشـــم هفت نفـــر را برگزید کـــه مانند آن هـــا را در 

کرد!  گذشـــته نیافریـــده و در آینده خلـــق نخواهد 

یا رسول اهّلل ! تو سرور پیامبرانی، وصّی تو علّی بن ابی طالب؟ع؟ ساالر اوصیاست، 
 حسـن و حسـین؟امهع؟ نـوادگان تـو آقـاى اسـباط انـد، حمـزه عمویـت سـاالر شـهیدان
 اسـت، جعفـر طّیـار پسـرعموي توسـت کـه هـر وقـت بخواهـد در بهشـت بـا فرشـتگان 
کـه  کـه عیسـی بـن مریـم؟ع؟ _ وقتـی  پـرواز می کنـد. و از شـما خانـدان، قائـم اسـت 
خداونـد او را بـر زمیـن فـرود آورد _  پشـت سـر او نمـاز می گـزارد. او از خانـدان شـما، از 

اوالد علـی و فاطمـه، از فرزنـدان حسـین اسـت.«1

چه کسی تو را می رهاَند؟ 
30- ابوبصیر گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود: »رســـول خدا؟ص؟ در غزوۀ ذات الّرقاع 
کنـــار وادى فـــرود آمـــد. ســـیل روی آورد و بیـــن او و یارانـــش فاصلـــه  زیـــر درختـــی در 
 انداخت. مردى از مشـــرکان او را دید، در حالی که مســـلمانان کنار دشـــت ایستاده 

بودند و انتظار می کشـــیدند که چه وقت ســـیل قطع می شـــود.

یراستار(.  گرانسنگ »المقاصد العلّية فی المطالب السنّية« نوشته عالمه امينی رجوع شود. )و

1.  همان، ج8، ص49� 
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گفـت: مـن محّمـد را می کشـم! آمـد و بـا  کـه از مشـرکان بـود، بـه قومـش  آن مـرد 
شمشـیر بـه رسـول خـدا؟ص؟ حملـه کـرد و گفـت: محّمد! چه کسـی تو را از دسـت من 

نجـات می دهـد؟ پیامبـر فرمـود: پـروردگار مـن و تـو! 

کـــرد و به پشـــت بـــر زمین افتاد، رســـول  جبرئیـــل؟ع؟ او را از روى اســـبش بلنـــد 
خـــدا؟ص؟ از جـــا برخاســـت و شمشـــیر را برداشـــت و بر ســـینۀ او نشســـت و فرمود: یا 
کـــرم تو یا  گفـــت: جود و  »غـــورث«1 چه کســـی تـــو را از دســـت من نجـــات می دهد؟ 
کـــه او می گفـــت: به خدا  کـــرد و بلنـــد شـــد، در حالی  محّمـــد! پیامبـــر؟ص؟ او را رهـــا 

ســـوگند که تـــو از مـــن بهتـــر و گرامی ترى!«2

مانع از عذاب 
کرده اسـت که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »به راسـتی براى  31-امام صادق؟ع؟ نقل 
شـما در زمـان حیـات مـن و در زمـان مـرگ مـن خیـر اسـت. گفتنـد: یـا رسـول اهّلل ! خیـر 
در زمـان حیـات شـما را دانسـتیم، ولـی در زمـان مـرگ شـما چـه خیرى براى ماسـت؟ 

�نْ�تَ 
أَ
َُهْم َوا �ب ِ

َعدنّ فرمـود: در زمـان حیاتـم خـداى عزوجـّل فرمـوده اسـت: >َو َما َکا�نَ الّلُه ِل�یُ
ِهْم<.3 امـا در زمـان مـرگ مـن، اعمـال شـما بـر مـن عرضـه می شـود و مـن بـراى شـما  �ی �نِ

طلـب آمـرزش می کنـم.«4

 1.  فيروزآبادی صاحب قاموس، نام او را َغوَرث بن حارث نوشته است. عالمه مجلسی در مرآة
یداد بین شيعه و سنی شهرت دارد و واقدی آن را  یسد: این رو   العقول ج 25 ص 305 می نو
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یراستار(.  كرده است. )و < )مائده، 11( نقل  و�ن ِم�نُ ُموأْ
ْ
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َ
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َ
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وا الّل �تُ

ْم َو ا�تَّ
ُ
ك َع�نْ

2.  كلينی، الکافی، ج8، ص127�
3.  األنفـــال، 33: »هيـــچ گاه خداونـــد آن هـــا را عذاب نخواهـــد كرد، در حالی كـــه تو در ميان 

هستی.«  آن ها 
كلينی، الکافی، ج 8، ص 254 حدیث 361�    .4
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تقسيم نگاه 

32-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ نگاه هـا و گوشـۀ چشـمان خـود را 

بیـن اصحابـش تقسـیم می کـرد، بـه طـور برابـر بـه ایـن و آن می نگریسـت.«1 

اّمی بود 

کـه خداونـد عزوجـّل بـدان  33-امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »از جملـه نعمتهایـی 

کـه او اّمـی بـود، نمی نوشـت ولـی  گذاشـت، ایـن بـود  وسـیله بـر پیامبـرش؟ص؟ مّنـت 
می خوانـد.«2

خيبر 

34- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هیـچ روزى بـر پیامبـر؟ص؟ سـخت تر از روز خیبـر 

او و مسـلمانان  کـه عرب هـا در دشـمنی علیـه  بـود  بـدان جهـت  ایـن  و  نگذشـت. 
شـدند.«3 همدسـت 

پایین مجلس 

35- امام صادق؟ع؟ فرمود: »رسـول خدا؟ص؟ هرگاه وارد منزلی می شـد، هنگام 

 1.  كلينی، الکافی، ج 8، ص 268. عالمه مجلسی در مرآة العقول ج 26 ص 265 می نویسد: 
كـه مـورد رجـوع  كسـانی  كـه عالمـان و قاضيـان و اميـران و تمـام  از ایـن حدیـث بـر می آیـد 
مـردم در امـر دیـن و دنيایشـان هسـتند، بایـد حتـی نـگاه خودشـان را بیـن مخاطبـان بـه طـور 

یراسـتار(.  كننـد. )و مسـاوی تقسـيم 
گـروه از روایـات در ایـن موضـوع، آن   2.  صـدوق، علـل الشـرایع، ج 1 ص 126. جمـع بیـن دو 
كـه در قـرآن و اكثـر روایـات تصریـح شـده اسـت پیامبـر ؟ص؟ اّمـی  ى  كـه همـان طـور اسـت 
بـود، معلـم ندیـده و درس نخوانـده؛ نـه می خوانـد و نـه می نوشـت، ولـی هـرگاه می خواسـت 

خداونـد او را توانایـى خوانـدن و نوشـتن را مـی داد )مترجـم(. 
3.  شيخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص 462� 
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ورود در پایین مجلس می نشسـت.«1

بوی خوش 
36- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ بیـش از خـوراك بـراى بوى خوش 
هزینـه می کـرد و بـه علـی؟ع؟ فرمـود: یـا علـی! بـر تـو بـاد بـوى خـوش در هـر جمعـه. این 
که بوى آن از تو استشـمام شـود، حسـناتش را در نامۀ  کار، سـّنت من اسـت و تا وقتی 

عمـل تو می نویسـند.«2

در ُحدیبيه 
37- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چون رسـول خـدا؟ص؟ در حدیبیه فـرود آمد، افراد 

از تشـنگی و کم آبـی بـه آن حضـرت شـکایت کردنـد. فرمـود: براى مـن آبی بجویید!

مقدارى آب آوردند، نوشـید و صورتش را با آن شسـت و )باقیمانده( آن را داخل 
کاسـه ها از آن آشـامیدند.«3 که افراد با  یخت، آب چاه جوشـید، تا آن جا  چاه ر

ميهمانی جابر 
38- امام صادق؟ع؟ فرمود: »سلمان، پیامبر؟ص؟ را به کندن خندق راهنمایی 
کـرد. پیامبـر؟ص؟ بـه اصحابـش دسـتور داد تـا آن را حفـر کننـد. مـردم جابـر بـن عبـداهّلل  

انصـارى را کـه از همـه کوچکتـر بود، نزد پیامبر؟ص؟ فرسـتادند. 

کـرد: یـا رسـول اهّلل ! مـا بـا کلنگ هـا می زنیـم، ولـی چنـدان تأثیـرى در زمیـن  عـرض 
ولـی  بکنـد،  کارى  خـود  تـا  رفـت  پیامبـر؟ص؟  بگیـر!  مـرا  دسـت  فرمـود:  نمی گـذارد! 

نتوانسـت. 

1.  طبرسی، فضل بن حسن، مکارم االخالق، ص 26� 
2.  همان، ص 43� 

3.  طوسی، ابن حمزه، الثاقب فی المناقب ص 43� 
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کـه  گرسـنگی اسـت. رسـم بـر آن بـود  کـه ایـن ضعـف و ناتوانـی، از  جابـر فهمیـد 

کسـی از آن محـل برنمی گشـت، مگـر اینکـه از پیامبـر؟ص؟ اجـازه می گرفـت. 

گفتـم: یـا رسـول اهّلل ! دوسـت دارم مـرا  جابـر می گویـد: خدمـت آن حضـرت رفتـم. 

کـردم و  اذن دهیـد. فرمـود: برگـرد! برگشـتم و یـك صـاع )حـدود ده سـیر( جـو را آسـیا 

کار را بـه پایـان برده انـد، خدمـت  کـه حـدس مـی زد آن هـا  کشـتم. زمانـی  بزغالـه اى را 

یـد،  کـه دوسـت دار کسـانی  گفـت: مایلـم شـما بـا یـك یـا دو نفـر از  پیامبـر؟ص؟ آمـد و 

یـد!  منـزل مـا تشـریف بیاور

پیامبـر؟ص؟ بـا شـنیدن سـخن جابـر فرمـود: اى مـردم! دعـوت جابـر را قبـول کنید. 

دیـروز شـمرده بودنـد، هـزار تـن بودنـد. جابـر کنـار پیامبـر؟ص؟ رفـت و گفـت: مـن فقـط 

یـك بزغالـه و ده سـیر آرد دارم! بـاز هـم پیامبـر فرمـود: مـردم! دعـوت جابـر را اجابـت 

! کنید

جابـر رفـت و بـه همسـرش گفت: رسـوایی بـار آوردیم! زن گفت: چـرا؟ ماجرا را به 

او گفـت. زن جابـر گفت: آن چه داشـتی به پیامبـر؟ص؟ اّطاع دادى؟ 

ى تو را نمی برد.  که رسول خدا؟ص؟ آبرو کت باش  گفت: سا گفت: آرى. زن 

پیامبر؟ص؟ وارد شد. ده کاسه خواست و ده تا ده تا افراد را دور هم نشاند. سپس 

به همسـر جابر فرمود: بسـم اهّلل  بگو و آب بریز و دسـت نگهدار، آنگاه باز بسـم اهّلل  بگو و 

آبگوشت بریز و دست نگهدار! 

پیامبـر؟ص؟ خـود نیـز بسـم اهّلل  گفـت و صـد نفر را فراخوانـد. تنها اثر انگشـتان آن ها 

فـرا خوانـد، نشسـتند و پیامبـر؟ص؟ بسـم اهّلل   را  تـن دیگـر  مشـاهده شـد. سـپس صـد 

گفـت، از آن هـا نیـز فقـط اثـر انگشـت دیـده شـد. هم چنـان صـد تـا صـد تـا آمدنـد تـا 

جمعیـت تمـام شـد و همگـی بسـم اهّلل  می گفتنـد. 
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می فرمایـد: »غـذا هم چنـان بـود تـا همـه اعضـاى خانـواده و همسـایه ها و کـودکان 
از آن خوردنـد.«1

برده ات را مزن!

39- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ بـا مـردى از بنـی فهـد مواجـه شـد 

کـه بـرده اش را مـی زد. بـرده می گفـت: بـه خـدا پنـاه می بـرم! اّمـا آن مـرد از وى دسـت 

برنمـی داشـت. همین کـه چشـم آن بـرده بـه رسـول خـدا افتـاد، گفـت: بـه محّمـد؟ص؟ 

کشـید.  پنـاه می بـرم، آن مـرد دسـت از زدن او 

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: بـه خـدا پناهنـده می شـود تـو او را پنـاه نمی دهـی، ولـی بـه 

محّمـد پنـاه می بـرد او را پنـاه می دهـی، درصورتی کـه خداونـد، سـزاوارتر از محّمـد بـه 

ى در راه خدا آزاد اسـت. رسـول خدا؟ص؟  پناه دادن پناهندۀ اوسـت. آن مرد گفت: و

کار را نکـرده  گـر ایـن  کـه مـرا بحـق بـه نبـّوت برانگیختـه اسـت، ا فرمـود: بـه خدایـی 
گرفتـه بـود.«2 بـودى، حـرارت آتـش دوزخ صورتـت را 

گزارش معراج 
40- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »رســـول خـــدا؟ص؟ می فرمایـــد: چون شـــبانه مرا به 
معـــراج بردنـــد وارد بهشـــت شـــدم. در آن جـــا بیابان هاى پهنـــاور ســـفیدى را دیدم و 
گاهـــی خوددارى  که خشـــتی از طا و خشـــتی از نقره می ســـاختند و  فرشـــتگانی را 
کـــه می بینـــم گاهـــی می ســـازید و گاهـــی  می کردنـــد. گفتـــم: شـــما را چـــه می شـــود 

خـــوددارى می کنیـــد؟ گفتنـــد: بایـــد که هزینۀ ســـاختن به دســـت مـــا بیاید. 

مؤمـن  افـراد  کـه  اسـت  ایـن  هزینـه  گفتنـد:  چیسـت؟  شـما  هزینـۀ   پرسـیدم: 

1.  طوسی، ابن حمزه، الثاقب فی المناقب ص 50� 
2.  حسين بن سعيد، الزهد، ص 44 – 45� 
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 اهّلل  و اهّلل  اكبر". وقتی چنین بگویند، 
ّ
 در دنیا بگویند: "سبحان اهّلل  و الحمدهّلل  و ال اله اال

گر نگویند، ما هم خوددارى می کنیم.«1 یم. و ا ما می ساز

فضيلت آن چهار تن 

41- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »خـــداى تعالی بـــه پیامبر؟ص؟ وحی فرســـتاد: من 

کـــه تو را  که تـــو را فـــرود آورد، بـــر َرِحمی  کردم: بـــر ُصلبی  دوزخ را بـــر چنـــد تـــن حـــرام 

کـــرد، دامنی که تـــو را کفالت نمـــود و خاندانی که تـــو را پنـــاه داد. عبداهّلل  بن  حمـــل 

کـــه او را حمـــل کرد، از  کـــه پیامبر از اوســـت. رِحمی  ـــب، صلبـــی اســـت 
ّ
عبدالمطل

کـــه او را کفالـــت کرد، فاطمـــه بنت اســـد و خاندانی  آمنـــه بنـــت وهب بـــود. دامنی 

کـــه او را پنـــاه داد ابوطالب بود.«2 

1.  قمی، تفسير قمی، ج 2 ص 53� 
2.  فخار بن معد، إیمان أبى طالب، ص 49 - 50� 
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 فصل چهارم: 

امامت

نیازمندى به حجت
قّيم قرآن 

گفتــم: بــه راســتی خداونــد،  1-منصــور بــن حــازم می گویــد: بــه امــام صــادق؟ع؟ 

کــه بــه وســیلۀ َخلــق خــود شــناخته شــود؛ بلکــه خلــق بــه  گرامی تــر از آن اســت  باالتــر و 

گفتــی.«  وســیلۀ او شــناخته می شــوند. فرمــود: »راســت 

گفتـم: کسـی کـه می دانـد پـروردگارى دارد، سـزاوار اسـت که بداند او خوشـنودى 

و ناخوشـنودى دارد؛ خوشـنودى و ناخوشـنودِی او معلـوم نشـود جـز بـه وسـیلۀ وحـی 

یـا بـه وسـیله فرسـتادۀ خـدا. بنابرایـن هـر کـس کـه بـه او وحـی نمی رسـد، بایـد جویاى 

کـه آنـان  فرسـتادگان شـود. و چـون بـا آن هـا روبـرو شـود و آن هـا را بشناسـد، می فهمـد 

حّجـت خداینـد و اطاعـت آنـان بـر دیگـران واجـب و الزم اسـت. 

که رسول خدا؟ص؟ از طرف خدا بر خلق حّجت گفتم: آیا شما می دانید   به مردم 

گفتند: آرى.   است؟ 
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ــر  کســی حّجــت خــدا ب گفتــم: بنابرایــن پــس از درگذشــت رســول خــدا؟ص؟ چــه 

گروه هــا از قــرآن بــراى  کــردم، دیــدم همــۀ  گفتنــد: قــرآن. مــن در قــرآن نظــر  خلــق بــود؟ 

کــه خــدا را قبــول نــدارد،  ّیــه2 و زندیقــی3  خــود دالیلــی می جوینــد، ماننــد ُمرِجئــه1، قدر

ــه اهــل دانــش در مناظــره چیــره  کــه ب ــا آن جــا  ــه قــرآن اســتدالل می کننــد، ت آنهــا نیــز ب

کــه قــرآن بــدون قّیــم )مفّســرى کــه حقیقــت آن را بدانــد(،  می شــوند. از ایــن رو دانســتم 

حّجــت قاطــع نمی شــود. 

آرى، آن قّیم )مفّسِر قرآن شناس( هرچه بگوید درست است4. 

 1.  مرجئـه، فرقـه اى در مقابـل خـوارج و شـيعه كـه پـس از شـهادت علـی عليه السـالم بـه وجـود
 آمدند. آنان عقيده را اصل و گفتار و كردار را بى اهمّيت دانستند، اهل كبایر را كافر نمی دانستند 
و بـراى همـه اميـد آمـرزش داشـتند. مرجئـه بـه فرقـه هایـى چنـد تقسـيم شـدند... مشـکور، 

فرهنـگ ِفـرق اسـالمی، ص 401-407 )مترجـم(. 
ّیه، گویند: طاعت و معصيت، خير و شـــر فعل بندگان اســـت نه به قضا و نه به قدر...  2.  قدر
 هـــر كـــس در گرِو كردار خویش اســـت... در زمان بنـــی اميه، در مقابل جبرّیه كه خير و شـــر 

را به خدا نســـبت می دادند، پیدا شـــدند... .همـــان، ص 356 - 358 )مترجم(. 
 3.  زندیق در اصطالح به ملحدى گویند كه تفسيرهاى او از نصوص شرعی موجب گمراهی 
یشـه پهلوى »زندیك« به معنی مفسـر اوسـتا كتاب  مسـلمانان می شـود... كلمه زندیق از ر

زردشـت اسـت... . همان ص 210-213 )مترجم(. 
كـــه  ــرآة العقـــول ج 2 ص 264 می نویســـد: قّيـــم قـــوم، یعنـــی كســـی  4. عالمـــه مجلســـی در مـ
كـــه امـــر قـــرآن را  تدبیـــر امـــور آن قـــوم را بـــه عهـــده دارد. مـــراد از قيـــم القـــرآن در اینجـــا یعنـــی كســـی 
یـــل شـــده، محکـــم و  كـــه در مـــورد قـــرآن، ظاهـــر و باطـــن، مجمـــل و تأو عهـــده دار شـــود؛ كســـی 
متشـــابه، ناســـخ و منســـوخ را بشناســـد؛ بـــه وحـــی الهـــی، یـــا الهـــام ربانـــی، یـــا بـــه تعليـــم نبـــوی. 
كـــه در بـــارۀ قـــرآن بســـيار  گروهـــی را نـــام بردنـــد  كـــه از آنهـــا در بـــارۀ قيـــم قـــرآن پرســـيد،  پـــس زمانـــی 
كـــه قيـــم، بایـــد نســـبت بـــه تمـــام قـــرآن و دیگـــر احـــکام عاِلـــم  انـــدک می دانســـتند؛ در حالـــی 
باشـــد، نـــّص الهـــی بـــه او رســـيده باشـــد، و از خطـــا و لغـــزش در امـــان باشـــد، تـــا پیـــروی از او و 

یراســـتار(.  گـــردن نهـــادن بـــه كالمـــش واجـــب شـــود. )و
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بـه آن هـا گفتـم: ایـن قّیـم و قـرآن شـناس کیسـت؟ گفتنـد: ابـن مسـعود، چـه بسـا 

قـرآن را می دانسـت و عمـر هـم می دانسـت و حذیفـه هم می دانسـت! گفتـم: )این ها( 

کـردم، کسـی را نیافتـم که  همـۀ قـرآن را می دانسـتند؟ گفتنـد: نـه. مـن هرچـه تحقیـق 

دربـارۀ او بگوینـد همـۀ قـرآن را می دانسـت، جـز علـی؟ع؟. چـون مسـأله اى در بیـن 

مـردم طـرح می شـد، ایـن می گفـت نمی دانـم، آن می گفت و آن دیگـرى هم می گفت: 

نمی دانـم، تنهـا ایـن ]علـی؟ع؟[ می گفـت: مـن می دانـم. 

کـه علـی؟ع؟ مفّسـر و حافـظ قـرآن اسـت و فرمـان  گواهـی می دهـم  بنابرایـن مـن 

بـردن از او واجـب اسـت؛ پـس از رسـول خـدا؟ص؟ او بـر مـردم حّجت اسـت و هرچه در 

گوید: درسـت اسـت!  تفسـیر قـرآن 

امام صادق؟ع؟ فرمود: »خدا تو را بیامرزد!«1

فهرست فضائل 

فرمـود:  کـه  آورده  بـن حسـین؟مهع؟  امـام علـی  از  پـدرش  از  امـام صـادق؟ع؟   -2

»مـا امامـان مسـلمین و حّجت هـاى الهـی بـر عالمیـان و سـروران مؤمنـان و رهبـران 

نخبـگان و سرپرسـتان مؤمنانیـم، مـا بـراى اهـل زمیـن باعث ایمنی هسـتیم، چنانکه 

کـه بـه وسـیلۀ مـا خداونـد  سـتارگان سـبِب ایمنـِی اهـل آسـمانند. و ماییـم آن کسـانی 

آسـمان را نـگاه داشـته، از این کـه بـر زمیـن فـرو ریـزد جـز بـه اذن او. 

بـه وسـیلۀ مـا زمیـن را نـگاه مـی دارد از این کـه اهـل خـود را بلغزانـد. بـه وسـیلۀ مـا 

کسـی از مـا  گـر  بـاران فـرو می ریـزد و رحمـت می گسـترد و بـرکات زمیـن برمی آیـد. و ا

کـه خداونـد آدم؟ع؟  در زمیـن نباشـد، بـه یقیـن زمیـن اهلـش را فـرو می بـرد. از زمانـی 

را آفریـده اسـت، زمیـن خالـی از حّجـت الهـی نبـوده اسـت: حجـت ظاهـر مشـهور یـا 

1.  كلينی، الکافی، ج1، ص168� 
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گـر  غایـب مسـتور. و تـا قیـام قیامـت، از حّجـت خـدا در آن، خالـی نخواهـد بـود. و ا

چنیـن نباشـد خـدا را نپرسـتند.«

گفتـــم: چگونـــه مـــردم از حّجـــت غایـــب  ســـلیمان می گویـــد: بـــه امـــام صـــادق؟ع؟ 

کـــه از خورشـــید پشـــت پـــرده ابـــر، بهـــره   گونـــه  پنهـــان بهـــره می برنـــد؟ فرمـــود: »همـــان 
می گیرنـــد.«1

راهنمایى به امام؟ع؟
لطف الهی 

3- سـلیمان بـن خالـد می گویـد: امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »سـلیمان! تـو را دلـی 

بـا راه هـاى شـنوایی اسـت. هـرگاه خداونـد بخواهـد بنـده اى را هدایـت کنـد، راه هاى 

شـنوایی قلـب او را می گشـاید؛ ولـی هـرگاه جـز آن را بخواهـد، راه هـاى شـنوایی قلبش 

ی 
َ
ْم َعل

أَ
را ببنـدد، در آن صـورت هرگـز اصـاح نگـردد2. این اسـت قول خداى تعالـی: >ا

َها<4،3
ُ
ال �نَ �تْ

أَ
ا و�بٍ 

ُ
ل �تُ

مردم را واگذار 

کـه  4- علـی بـن عقبــة بـه نقـل از پـدرش می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم 

1.  شـيخ صـدوق، كمـال الدیـن و تمـام النعمـه، ص207. عالمـه مجلسـی در بحـار االنـوار ج 
كه هر یک از آنها بابى در معرفت امام  52 ص 93-94 هشـت وجه برای این تشـبيه آورده 

یراستار(.  مهدی؟ع؟ اسـت. )و
2.  در تفسـير ایـن گونـه جمـالت، بایـد بـه آیـۀ قرآن توجه كرد كـه می فرماید: »فلّما زاغـوا أزاغ اهّلل 
قلوبهم« )صف، 5(. یعنی چنين اراده ای از خداوند نسـبت به چنان افرادی واكنشـی در 

یراسـتار(.  برابر تمایل اختياری آنها به زشـتی و انحراف اسـت. )و
3.  محّمد ]صلی اهّلل عليه و آله[، 24: » یا بر دل هاى آن ها قفل نهاده شده است؟ «

4.  برقی، المحاسن، ص 200� 
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یـد نـه بـه مـردم؛ زیـرا آن چـه بـراى خـدا باشـد از آِن  می فرمـود: »کارتـان را بـه خـدا واگذار

خداسـت و آن چـه بـراى مـردم باشـد بـه درگاه خـدا بـاال نمـی رود. بنابرایـن بـه خاطـر 

کـه نـزاع و جـدال دل را می میرانـد.  دینتـان بـا مـردم نـزاع نکنیـد؛ زیـرا 

ْهِدیی َم�ن  َ َه �ی
َ
�تَ َولِك�نَّ الّل �بْ ْ��بَ

أَ
ْهِدیی َم�نْ ا َك لاَ �تَ

�نَّ خـداى متعـال بـه پیامبـرش فرمـود: >اإِ

<2 مردم را واگذار؛ زیرا  �نَ �ی م�ن وا موأ و�نُ
ُ
ك َ ى �ی

اَ� َ��تَّ
ِرُه ال�نَّ

ْ
ك �نْ�تَ �تُ

أَ
ا �نَ

أَ
اُء<1 و نیز فرموده است: >ا َ َ�ش �ی

کـه مـردم از مـردم یـاد می گیرنـد، ولی شـما از رسـول خدا؟ص؟ و علی؟ع؟ یـاد می گیرید 

و این هـا برابر نیسـتند3. 

که بنده اى وارد این  که می فرمود: هرگاه مقّرر شـود  به راسـتی من از پدرم شـنیدم 

امـر )والیـت( شـود، پرشـتاب تـر از آنچـه پرنـده بـه سـمت آشـیانه اش می رود، به سـوى 
آن )امامت مـا( می رود.«4

نصوص بر امامت امامان؟مهع؟
وصّی هر امام 

5- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هیـچ عاِلمـی از مـا )امامـان( از دنیـا نرفـت؛ مگـر 

کسـی را وصـّی خـود قـرار دهـد.«5  کـه چـه  این کـه خداونـد او را فهمانـد 

كنی ولی خداوند هر كس  ى هدایت  كه دسـت دار 1.  القصص، 56: » تو نمی توانی كسـی را 
را بخواهد هدایت می كند. «

2.  یونس، 99: » آیا تو می خواهی مردم را اكراه كنی تا ایمان بیاورند؟! «
كـه آنهـا بـر مبنـای مکاتـب بشـری تربیـت می شـوند ولـی شـما شـيعيان بـر  3.  مـراد ایـن اسـت 
مبنـای آموزه هـا و تربیـت الهـی و وحيانی تربیت می شـوید. امـام؟ع؟ به تفاوت ماهوی بین 

یراسـتار(.  ایـن دو گونـه تربیـت اشـاره می فرماید. )و
4.  برقی، المحاسن، ص 201� 

5.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 473�
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صاحبان والیت 
ُمو�نَ  �ی �تِ ُ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
َوال ُه 

ُ
َوَرُسول الّلُه  ُم 

ُ
ك َوِل�یُّ َما 

�نَّ >اإِ آیـۀ  امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ   -6
..<1« فرمـود: »یعنـی سـزاوارتر و شایسـته تر بـه شـما و کارهـاى شـما و جـان و مال  هتَ لاَ الّصَ

شـما، خدا و رسـول خدا اسـت و کسـانی هسـتند که ایمان آوردند؛ یعنی علی و اوالد 
کـرد و فرمـود:  کـه امامان انـد تـا روز قیامـت. سـپس خـداى متعـال آن هـا را وصـف  او 

کـه نمـاز را بـه پـا می دارنـد و در حـال رکـوع، زکات )صدقـه( می پردازنـد. کسـانی 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ درحـال رکـوع بود. در نماز ظهر، دو رکعت خوانده بود. درحال 
ـه اى بـر تـن داشـت، بـه بهاى هزار اشـرفی، که نجاشـی آن را بـراى پیامبر؟ص؟ 

ّ
رکـوع ُحل

فرسـتاده بـود و پیامبـر؟ص؟ آن را بـه او پوشـانده بـود. سـائلی آمـد و گفـت: سـام بـر تـو، 
کـه بـه مؤمنـان از خودشـان سـزاوارترى! بر گدا تصـّدق فرما!  ای ولـّی خـدا  و اى کسـی 

ه را از تن درآورد و نزد او انداخت، آنگاه با دسـت اشـاره 
ّ
امیرالمؤمنین؟ع؟ آن حل

کـرد تـا بـردارد. خـدا هـم ایـن آیـه را فـرو فرسـتاد و بـه سـبب احسـان بـه او، بـه فرزندانش 
نیـز احسـان کـرد. هـر کـدام از فرزنـدان او کـه بـه امامت رسـیدند، مانند اوینـد و به این 

که درحـال رکوع صدقـه داده اند.  صفـت مّتصف انـد 

که  کرد، از فرشـتگان بود و سـائلی  که از امیرالمؤمنین؟ع؟ درخواسـت  آن سـائل 
از دیگـر امامـان سـؤال کند، نیز از فرشـتگان می باشـند.«2

دوست پیامبر کيست؟ 

کـه بـه رحلـت آن  7- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ در آن بیمـارى 

کنیـد!  حضـرت انجامیـد، فرمـود: دوسـتم را بـراى مـن حاضـر 

كـه ایمـان آوردنـد و  كسـانی  1.  المائـده،55: »بـه راسـتی ولـّی شـما خـدا و رسـول خداسـت و 
نمـاز را بـه پـا می دارنـد و در حـال ركـوع، زكات صدقـه می دهنـد.« 

2.  كلينی، الکافی، ج1، ص289 به بعد. 
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آن دو زن )عایشـه و حفصـه( بـه دنبـال پدرشـان )ابوبکـر و عمـر( فرسـتادند. چـون 

رسـول خدا؟ص؟ بـه ایشـان نگریسـت، صـورت خـود را برگردانـد، بـاز فرمـود: دوسـت مرا 

کـرد و با  حاضـر کنیـد! دنبـال علـی؟ع؟ فرسـتادند. چـون او را دیـد، بـه آن حضرت رو 

گفت.  او سـخن 

چـون علـی؟ع؟ از محضـر پیامبـر؟ص؟ بیـرون آمـد، آن دو نفـر وى را ماقات کردند 

و پرسـیدند: دوسـتت بـه تـو چـه گفـت؟ فرمـود: بـه مـن هـزار بـاب حدیث گفـت که از 
هـر بابـی هزار باب گشـوده شـود.«1

به اّم سلمه سپرد 

کوفـــه رفـــت، نوشـــته ها و  8 - امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »چـــون علـــی؟ع؟ بـــه 

 وصیت نامه را به اّم سلمه سپرد و چون )امام( حسن؟ع؟ به مدینه آمد، او همه را به 
)امام( حسن؟ع؟ داد.«2

گواهان وصّيت امام باقر؟ع؟ 

ـــع امامـــت(،  ـــزد خـــود داشـــت )از ودای ـــدرم هـــر چـــه ن  9- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »پ

گـــواه نـــزد مـــن  کـــه هنـــگام وفاتـــش رســـید، بـــه مـــن فرمـــود: چنـــد  بـــه مـــن ســـپرد. زمانـــی 

ـــن  ـــداهّلل  ب ـــدۀ عب ـــع، آزاد ش ـــا ناف ـــی از آن ه ـــه یک ک ـــش _  ـــن از قری ـــار ت ـــن چه ـــن! م ک ـــر  حاض

عمـــر بـــود _ حاضـــر کـــردم. ســـپس فرمـــود: بنویـــس کـــه یعقـــوب بـــه فرزندانـــش وصّیـــت کـــرد: 

 3.> م ُمْ�ِلُمو�نَ �تُ �نْ
أَ
ِ َوا

ّ
لا  اإِ

�نَّ ُمو�تُ لاَ �تَ �نَ �نَ �ی ُم الّ�ِ
ُ
ك

َ
� ل �نَّ الّلَه اْصَ��نَ َّ اإِ ىی �نِ

َ ا �ب >�یَ

كلينی، الکافی، ج1، ص 296�    .1
2. كلينی، الکافی، ج1، ص 298�

3.  البقـره، 132: »فرزنـدان مـن! خداونـد ایـن آیین توحيد را براى شـما برگزیده اسـت؛ بنابراین 
جـز بـر ایـن آییـن نمانيـد و جز با ایمان و تسـليم، جهـان را وداع نکنيد«
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محّمـد بـن علـی بـه جعفـر بـن محّمد؟مهع؟ وصیـت کرد و بـه او فرمان داد تـا در آن 

ُبـردى کـه روزهـاى جمعـه بـا آن نمـاز می خوانـده، کفنـش کنـد؛ عمامـۀ مخصـوص او 

کند و در  را به سـرش ببندد؛ قبر او را چهارگوش بسـازد و چهار انگشـت از زمین بلند 

کسـپارى گره هـاى کفـن را باز کند. وقـت خا

 سـپس بـه گواهـان فرمـود: خـدا رحمتتـان کنـد، برگردیـد! چـون برگشـتند، گفتم: 

گرفتیـد؟ فرمـود: پسـرم! مـن  گـواه  کـه شـما  پدرجـان! ایـن مطالـب آن قـدر مهـم نبـود 

کـه تـو دربـارۀ امـر کفن و دفـن من مغلوب نظـر دیگران شـوى و بگویند  خـوش نداشـتم 

کـه بـه او وصیـت نشـده اسـت1. مـن خواسـتم دلیـل و مدرکـی داشـته باشـی.«2    

این است امام شما! 

آتـش دوزخ  از  مـرا  گفتـم:  امـام صـادق؟ع؟  بـه  بـن مختـار می گویـد:  فیـض   -10

کیست؟ در آن وقت، ابوابراهیم )موسی بن جعفر(  نجات ده! بفرما امام بعد از شما 

کـه خردسـال بـود وارد شـد. فرمـود: »ایـن اسـت امـام شـما! بـه او تمّسـك جـوى!«3 

وصيتی از آسمان

از  ُمهـر شـده   نوشـتاری  بـه صـورت  فرمـود: »وصّیت نامـه  امـام صـادق؟ع؟    -11

کـه هیـچ نوشـتاری ُمهـر شـده از  آسـمان بـر رسـول خـدا؟ص؟ نـازل شـد. بایـد دانسـت 

نـازل نشـد؛ مگـر وصّیت نامـه.  بـر رسـول خـدا؟ص؟  آسـمان 

كـه امـام معصـوم؟ع؟  1� ایـن حدیـث یکـی از شـواهد مظلوميـت اهـل بیـت اسـت. می بینيـم 
كـه دارد _ بـه عنـوان یکـی از شـهود بـر وصيـت خـود بـر می گزینـد،  نافـع را _ بـا تمـام سـوابقی 

یراسـتار(.  كارهـای امـام بعـدی امـکان اعتـراض نيابنـد. )و بـرای آنکـه مخالفـان در مـورد 
كلينی، الکافی، ج 1، ص307�    .2
كلينی، الکافی، ج1، ص 307�    .3
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گفــت: یــا محّمــد! ایــن وصّیــت تــو اســت بــه خاندانــت دربــارۀ  جبرئیــل؟ع؟ 
اّمتــت. فرمــود: جبرئیــل! کــدام اهــل بیتــم؟ جبرئیــل؟ع؟ گفــت: افــراد برگزیــدۀ ایشــان و 
فرزنــدان او کــه پیــش از ابراهیــم؟ع؟ علــم نبــوت را از تــو، بــه ارث می بــرد. و ایــن وصیت 

ُمهرهایــی دارد. 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ ُمهـــر اول را گشـــود و مطابـــق دســـتور آن وصیـــت عمـــل کرد. 
کـــرد و طبـــق دســـتور آن گذراند. پـــس از او  ســـپس امـــام حســـن؟ع؟ ُمهـــر دوم را بـــاز 
امام حســـین؟ع؟ ُمهر ســـوم را بـــاز کرد. دید در آن آمده اســـت: پیـــکار کن! و بکش! 
کـــه براى آن ها جـــز با تو  گروهـــی را براى شـــهادت با خـــود ببر!  و کشـــته می شـــوى، و 

شـــهادت میّســـر نیســـت. و او انجام داد. 

آن گاه وصیـت را بـه علـی بـن حسـین؟ع؟ داد و خـود از ایـن دنیـا رفـت. علـی بـن 
حسـین؟ع؟ ُمهـر چهـارم را گشـود، دیـد در آن آمـده اسـت: نسـبت بـه آن چـه حجـاب 

کت و خامـوش بـاش!  علـم اسـت، سـا

کـــرد. دید در آن جا  ســـپس آن را بـــه محّمد بن علـــی؟ع؟ داد و او مهر پنجم را باز 
آمـــده اســـت: کتاب خدا را تفســـیر کن، )امامت( پـــدرت را تصدیق کن، پســـرت را 
گـــردان، با اّمت مدارا کن و بدین ســـان در تربیت آنهـــا بکوش!، در وقت  وارث علـــم 
کســـی خشـــیت نداشـــته باش!  نا امنی و زمان امنّیت حق را بگو و به جز از خدا، از 

او هم انجام داد. ســـپس به شـــخص بعد از خودش داد.

معـــاذ بـــن کثیـــر می گویـــد: عرض کردم: شـــما همان فرد هســـتید؟ پاســـخ داد: معاذ! 
کارى نیســـت؛ جـــز این کـــه بـــروى و ایـــن حدیـــث را از قـــول مـــن نقـــل  ـــو را در ایـــن مـــورد   ت

کت شـــد. گفتم: پس   کنی، آرى من همانم!« آنگاه تا دوازده اســـم را شـــمرد، ســـپس ســـا
از این ها چه کسی است؟ فرمود: »تو را همین قدر بس است.«1

ینب، الغيبه، ص 53-52�  1.  نعمانی، ابن ابى ز
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تا روز قيامت...

12- امـام صـادق؟ع؟ می فرمـود: »نـه، بـه خـدا سـوگند، خداوند این امـر )امامت( 

کـه آن را  را وانمی گـذارد مگـر اینکـه بـراى آن تـا روز قیامـت )در هـر زمـان( کسـی باشـد 
برپـا دارد.«1

هر کس اّدعا کند...

کافـر  کنـد،  کـه مقـام مـا یعنـی امامـت را اّدعـا  13- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر 
اسـت« یـا فرمـود: »مشـرك اسـت«2

برترین عيد اّمت 

14-امـــام صـــادق از قـــول پدرانش؟مهع؟ آورده اســـت که رســـول خـــدا؟ص؟ در روز 

کـــه خداونـــد متعال مرا  غدیـــر خـــم فرمـــود: »بهترین عیـــد اّمت من آن روزى اســـت 

فرمـــان داد تـــا آن روز، بـــرادرم علـــی بن ابـــی طالب؟ع؟ را حّجـــت براى اّمتـــم تعیین 

کـــه خداوند دین  کنـــم که بدان وســـیله پس از مـــن هدایت پذیرند. آن روزى اســـت 

کـــرد و در آن روز نعمـــت را بـــر اّمتم تمام نمود و اســـام را به عنوان  را در آن روز کامـــل 

دین براى ایشـــان پســـندید3. 

 سپس فرمود: اى گروه مردم! محّققًا علی از من است و من از علی، او از سرشت 

کـه مـورد   مـن آفریـده شـده و پـس از مـن امـام بـر آفریـدگان اسـت؛ آن چـه از سـّنت مرا

اختافشان باشد، او تبیین می کند. 

1.  همان، ص 54�
ینب، الغيبه، ص 115�  2.  نعمانی، ابن ابى ز

كملت لکم دینکـم و أتممت عليکم  3� ایـن جملـه اشـاره اسـت بـه آیۀ 3 سـوره مائـده: اليوم أ
نعمتـی و رضيت لکم اإلسـالم دینا. 
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 او امیـر مؤمنـان، رهبـر روسـفیدان قیامـت، یعسـوب مؤمنـان1، بهتریـِن اوصیـاء، 

همسـر بانـوى زنـان جهانیـان و پـدر امامـان هدایـت یافتـه اسـت. 

 گروه های مردم! هر که علی؟ع؟ را دوست بدارد، من او را دوست می دارم. هر که 

علـی؟ع؟ را دشـمن بـدارد، مـن او را دشـمن مـی دارم. هـر کـه بـا علی؟ع؟ پیونـد گیرد، 

کـه بـا  کـه از علـی جـدا شـود، مـن از او جـدا می شـوم. هـر  مـن بـا او پیونـد می گیـرم. هـر 

کـه دوسـتدار  کنـد، مـن او را بـا خـودم بیگانـه می دانـم. هـر  علـی احسـاس بیگانگـی 

یـم و هـر کـه بـا علـی دشـمنی کنـد، مـن بـا او دشـمنم! علـی باشـد، مـن دوسـتدار او

گروه هـــای مردمـــان! منم شـــهر حکمت و علـــّی بن ابـــی طالب دروازۀ آن شـــهر   

کســـی وارد آن شـــهر نگردد؛ مگر از طرف دروازه آن. دروغ می گوید آن که  اســـت. هرگز 

که علی را دشـــمن می دارد! گمـــان دارد دوســـتدار من اســـت، در حالی 

کـه مـرا بـه نبـّوت برانگیختـه و مـرا بـر تمـام  گروه هـای مردمـان! سـوگند بـه خدایـی 

آفریـدگان برگزیـده اسـت، علـی را بـه عنـوان حّجـت در روى زمیـن بـراى اّمتـم تعییـن 

کـرد و  بـا نـام و نشـان مشـّخص  کـه خداونـد او را در آسـمان ها  نکـردم، مگـر زمانـی 

والیـت او را بـر فرشـتگانش واجـب سـاخت.«2 

مقام پیامبر؟ص؟ و امام؟ع؟
امامت حضرت ابراهيم؟ع؟ 

15- امـام صـادق؟ع؟ می فرمـود: »بـه راسـتی خـداى تعالـی ابراهیـم؟ع؟ را بنـدۀ 

1� یعسـوب، بـه معنـای پادشـاه زنبورهـای كنـدو اسـت كـه تمـام زنبورهـا در تمام كارهایشـان، 
كار رفتـه  یـادی بـه  از او تبعيـت می كننـد. ایـن لقـب بـرای اميرالمؤمنيـن؟ع؟ در احادیـث ز

یراسـتار(.  اسـت. ایـن تشـبيه نـکات فـراوان در بـر دارد كـه در جـای خـود گفتـه انـد. )و
2.  شيخ صدوق، األمالی، ص 125-126، مجلس 26 حدیث 8� 
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گرفت، پیش از آن که رسـول خود سـازد. او را رسـول خود قرار داد، پیش از آن که  خود 

گرداند. او را خلیل خود سـاخت، پیش از آن که به مقام امامت برگزیند.  خلیل خود 
1>

ً
اِ� ِاماما َك ِلل�نّ

ُ
اِعل و چـون همـۀ مقامـات را برایـش فراهم سـاخت، فرمـود: >ِا�نّی �ب

 این لطف خدا آن چنان در نظر ابراهیم؟ع؟ بزرگ آمد که عرض کرد: و از فرزندان 

مـــن؟ خداوند در پاســـخ فرمود: عهد من )امامت( به ســـتمکاران نمی رســـد. فرمود: 
انساِن ســـفیه، بر شـــخص پرهیزکار امام نمی شود.«2

اولوا العزم 

16- امام صادق؟ع؟  فرمود: »سـاالر و سـرور پیامبران و رسـوالن پنج تن هسـتند. 

آنـان اولـوا العـزم رسـوالنند و قطـب )آسـیاى( نبـوت و رسـالت بر محور آن هـا می گردد: 

تمـام  بـر  و  خاندانـش  و  او  بـر  خـدا  درود  محّمـد.  و  عیسـی  موسـی،  ابراهیـم،  نـوح، 
پیامبـران بـاد.« 3

دروازۀ دانش خدایی 

گیرد، جز به  کارى انجام  17- امـــام صادق؟ع؟ فرمود: »خداوند اجازه نمی دهد 

وســـیلۀ اسباب. براى هر چیز ســـببی مقرر فرموده، براى هر سببی گشایشی، براى هر 

گویایی. هر که آن را شـــناخت، چه خوب؛  گشـــایش دانشـــی و براى هر دانش دروازۀ 

 و هـــر که نشـــناخت، چه بد! آن باِب گویا، رســـول خدا؟ص؟ و مـــا )امامان اهل بیت( 
هستیم.«4

1� بقره / 124 
2.  كلينی، الکافی، ج1، ص175� 

3.  همان. 
4.  همان، ج1، ص183�
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برتری داد...

18 - امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »به راســـتی خداوند پیامبران اولـــوا العزم را آفرید، 

 آنـــان را بـــه وســـیلۀ علـــم برتـــرى داد، به ما علـــم و فضل آن ها را بـــه ارث داد، مـــا را در 

کـــه آن هـــا نمی دانســـتند، رســـول  علـــم ایشـــان بـــر آن هـــا برتـــرى بخشـــید. آن چـــه را 

یـــم، چنانکه علـــم پیامبران  خـــدا؟ص؟ می دانســـت. ما علـــم رســـول خـــدا؟ص؟ را دار
دیگـــر را می دانیـــم.«1

زمین خالی از امام نمی شود
شاخصی برای حّق 

کــه زمیــن تهــی نمی مانــد؛ مگــر این کــه  19- امــام صــادق؟ع؟  فرمــود: »بــه راســتی 

ــه حــق(  ــد، آن هــا را )ب گــر مؤمنــان چیــزى افزودن کــه ا در آن، عاِلمــی )امامــی( باشــد2 
کنــد.«3 کامــل )و رفــع نقــص(  کاســتند، بــراى آن هــا  گــر چیــزى  بازگردانــد و ا

حتی یکی از دو تن 

گـر در زمیـن باقـی نمانـد جـز دو تـن، بـه یقین یکی  20- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »ا

از آن دو تـن حّجـت اسـت.«4 

1.  صفار، بصائر الدرجات، ج 1 ص 228� 

كلمـه  كـه بـه تعليـم الهـی علـم آموختـه اسـت. هرگـز از ایـن  كسـی  2� عاِلـم در اینجـا یعنـی 
یـرا ایـن تعليـم،  كـه امامـان معصـوم هـم سـنخ دیگـران باشـند، ز گرفـت  نمی تـوان نتيجـه 
یژگـی، خـود بـرای تمایـز دادن ائمـه بـر  كيـد بـر ایـن و یـژۀ ائمـه اسـت. شـاید تأ پـس از پیامبـر، و

یراسـتار(.  مدعيـان و نشـان دادن امتيـاز ائمـه بـر دیگـران باشـد. )و
3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص331�

4.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 488� 
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پیمانی از رسول 

21- امـــام صـــادق؟ع؟  فرمـــود: »آیا شـــما تصّور می کنیـــد این امر )امامـــت( که بر 

که آن   عهدۀ ماســـت، ما هرجا بخواهیم آن را قرار می دهیم؟! هرگز! به خدا ســـوگند 

 پیمانـــی اســـت از جانب رســـول خدا؟ص؟ به مردى پـــس از مردى، تا بـــه صاحب آن 
)صاحب األمر( برسد.«1

ایمان نمی آورند 

ـی بـن ُخَنیـس می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم: آیـا ممکـن اسـت 
ّ
22- معل

کـه مأمـور  مردمانـی از زمـان نـوح؟ع؟ باشـند، بـدون این کـه در بیـن آن هـا کسـی باشـد 

بـه طاعـت او هسـتند؟ فرمـود: »همـواره چنیـن بـوده اسـت، ولـی بیشـتر مـردم ایمـان 
نمی آورنـد.«2

امامان در مقام عین اهّلل
امت وسط 

یـد ِعجلـی می گویـد: از امام صادق؟ع؟3 در مورد تفسـیر این آیه پرسـیدم:  23- ُبَر

اِ�<4. فرمـود: »مـا هسـتیم آن امـت 
ی ال�نَّ

َ
َهَداَء َعل

ُ وا سش و�نُ
ُ
ك  ِل�تَ

ً
 َوَس�ا

هتً ّمَ
أُ
اُکْم ا �نَ

ْ
َعل َ ِلَك �ب دن

َ
 >َوك

گواهان بر خلق خدا و حجت هاى او در زمین«.  وسط، و ماییم 

1.  شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ص 222� 
2.  شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ص 231� 

3.  در روایـت دیگـر از بریـد عجلـی كـه در كتـاب كافـی آمـده، هميـن مضمـون از امـام باقر؟ع؟ 
روایـت شـده اسـت. )كلينـی، الکافـی، ج 1، ص 191(� 

گـواه بـر مـردم  كـه شـما را نيـز یـك اّمـت ميانـه قـرار دادیـم تـا شـما  4.  البقـره، 143: »همانگونـه 
باشـيد.«



87 فصل چهارم: امامت 

َم<1  راه�ی ْ ْم ِا�ب
ُ
ك �ی �ب

َ
 ا

هتَ
َّ
نیز تفسیر این آیه را پرسیدم: >ِمل

کتاب هاى  کـــه شـــما را در  فرمـــود: »بـــه طور خاّص مـــا را مورد نظر دارد. اوســـت 

پیشـــین و در این کتاب آســـمانی )قرآن( مســـلمان نامید، تا این که رســـول خدا؟ص؟ 

گواه بر ماســـت، بـــه خاطـــر آن چه از  گـــواه باشـــد. بنابراین رســـول خـــدا؟ص؟  بر شـــما 

که  گواه بـــر مردم هســـتیم. پس هر  طـــرف خـــداى عزوجّل به ما رســـانده اســـت. و ما 

بـــه راســـتی بـــاور کند، مـــا در روز قیامـــت او را تصدیـــق می کنیـــم )او را مؤمن معرفی 

کنـــد )و امامت ما را دروغ پندارد(، مـــا او را در روز قیامت  می کنیـــم( و هرکه تکذیب 
تکذیـــب می کنیـــم )در مّدعایش دروغگـــو می خوانیم(.«2

امامان؟مهع؟، اعراف اند
امامان را بشناسيد 

 24- ُمقـــّرِن  گویـــد: امـــام صـــادق؟ع؟ می فرمود: »ابـــن َکّواء خدمت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 
و�نَ ُکلاًّ ْعِر�نُ َ اٌل �ی ِ ِر�بَ ْعَرا�ن

اأَ
ْ
ی ال

َ
گفـــت: یـــا امیرالمؤمنیـــن! ایـــن آیـــۀ قـــرآن: >َو َعل  آمـــد و 

ماُهْم<3 یعنی چه؟  ِ��یَ �بِ

 فرمود: ماییم بر اعراف که یاران خود را از سیماى ایشان می شناسیم. ماییم اعراف

کــه   کــه خــداى عّزوجــل شــناخته نشــود؛ مگــر از طریــق شــناختن مــا. ماییــم آن اعــراف 

کســی بــه بهشــت نــرود  روز قیامــت بــر صــراط، خــداى عزوجــّل مــا را معــّرف قــرار دهــد. 

1.  الحج، 78: »از آیین ابراهيم پدرتان.« 
2.  كلينی، الکافی، ج1، ص190�

3.  األعراف، 46. »و ميان آن دو ]گروه بهشـــتيان و دوزخيان [ حائلی اســـت، و بر بلنداى آن 
كـــدام از دو گروه را به نشانه هایشـــان می شناســـند،  مردانـــی ]بـــا مقام و منزلت انـــد[ كه هر 
و بهشـــتيان را كه وارد بهشـــت نشـــده اند، ولی ورود بـــه آن را اميد دارنـــد، آواز می دهند كه: 

شما.« بر  درود 
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کــه او مــا را )بــه امامــت( بشناســد و مــا او را )بــه صفــت ایمــان( بشناســیم.  کســی  مگــر 

کــه مــا او را ) بــه صفــت ایمــان( نشناســیم و او مــا را  و کســی بــه دوزخ نــرود، مگــر کســی 

)بــه امامــت( نشناســد )بــاور نــدارد و اعتــراف بــه امامــت مــا نکنــد(1. 

گر می خواست بی واسطه خود را به بندگان می شناساند؛   به راستی خداى تعالی ا

کـه بایـد از آن  ولـی مـا را بـاب و صـراط و راه خـود مقـّرر سـاخت و آن جهتـی دانسـت 

 جهـت رو بـه وى آورد2. هرکـه از والیـت مـا رو برگردانـد یـا دیگـرى را بـر مـا ترجیح دهد، 

به یقین آن ها از روى صراط به سر درافتند. 

کـه مـردم خـود را بـه آن هـا وابسـته و بـه آن هـا پناهنـده بداننـد، بـا  کسـانی   آرى؛ 

 دیگران برابر نیستند. وضعّیت این دو متفاوت است: مردمانی که سوى چشمه هاى 

تیـره و تـار برونـد، از یکدیگـر بازگرفتـه شـده و درهم ریخته باشـند؛ اما کسـانی که رو به 

1� عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج 2 ص 316 – 318 توضيحـی مبسـوط در بـارۀ معانـی 
اعـراف آورده كـه بـرای فهـم معنـای حدیـث و حـّل بعضـی مشـکالت آن مفيد اسـت. طبق 
بیـان ایشـان، كلمـۀ اعـراف چنـد معنـی دارد، از جملـه: دیواری كشـيده شـده بین بهشـت و 
جهنـم، بـزرگ مردانـی اهـل معرفـت بهشـت و دوزخ، جمـع عریـف )دانـا و شـاخص( بـر وزن 
كـه جمـع شـریف اسـت، جمـع عـارف )شناسـای حقایـق و درون آدميـان( بـر وزن  اشـراف 
كـه جمـع ناصـر و طاهـر اسـت. بـر مبنـای یکـی از ایـن معانـی، جملـۀ »مـا بـر  انصـار و اطهـار 
اعـراف ایسـتاده ایـم« ناظـر بـه معنـای اول اسـت كه بر دیوار بین بهشـت و دوزخ ایسـتاده ایم. 
بـر اسـاس معنـای عـارف، یعنـی دیگـران بـه واسـطۀ او شـناخته می شـوند و در ایـن حالـت 
كـه خـدای  گفـت: امامـان معصـوم، اعراف انـد  گاه می تـوان  گفتـه انـد: »ماییـم اعـراف«. و 
تعالـی شـناخته نمی شـود مگـر از طریـق آنهـا. بـه هـر حـال، بنـا بـر معانـی مختلـف اعـراف، 
درجـات مختلـف مقامات اهل بیت شـناخته می شـود. لذا عبـارات مختلف این حدیث 

یراسـتار(.  یـا احادیـث دیگـر كـه در ایـن زمينـه رسـيده، بـا هـم منافـات نـدارد. )و
2� خداوند برای فرستادن حجتهای خود بر مردم، مجبور نيست و ارسال رسل بر خدا واجب 
كـه در بـاب نبـوت و امامـت سـخن رانده انـد.  نيسـت، بـر خـالف نظـر برخـی از دانشـورانی 

یراسـتار(.  بلکـه خـود چنيـن مقـّرر داشـته كـه هدایت خود را از طریق واسـطه بفرسـتد. )و
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مـا آورنـد؛ بـه چشـمه هاى زاللـی رسـند کـه به امـر پروردگارشـان جارى هسـتند و پایان 

و نهایـت ندارند1.«2 

وجوب اطاعت امامان؟مهع؟

مرگ جاهلی 

رسـول  گفتـم:  صـادق؟ع؟  امـام  بـه  می گویـد:  َسـِرّى  بـن  عیسـی  ابوالیسـع   -25

کـه امـام خـود را نشناسـد، بـه مـرگ  کـه بمیـرد در حالـی  خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: هـر 

کـه بنـده بـه  جاهلّیـت مـرده اسـت؟ امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »حّسـاس ترین حالتـی 

کـه جانـش بـه این جـا برسـد )بـا دسـت  شـناخت امـام؟ع؟ نیـاز دارد، وقتـی اسـت 
کـرد(، آنـگاه بگویـد: مـن در وضعـی نیکـو )و اعتقـاد خوبـی( بـودم.«3 اشـاره بـه سـینه 

1� عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج 2 ص 320 در مـورد ایـن تشـبيه می نویسـد: خداونـد، 
كـه آب، سـبب  گونـه  كـه مایـۀ حيـات معنـوی اسـت، همـان  كـرده  علـم را بـه آب تشـبيه 
زندگـی مـادی اسـت. ایـن تشـبيه را در آیات فراوان می بینيم. از سـوی دیگـر، دانش عالمان 
مخالـف و خلفـای آنهـا بـه آبهـای انـدک چشـمه های كم عمق تشـبيه شـده كه بـا آلودگی و 
یرا  ِگل و الی، آلوده شـده اسـت، كه بهره ای از آن نمی توان گرفت و قابل اعتماد نيسـت. ز
آنهـا سـخنان بسـيار كمـی را از حکمتهـا و شـرایع الهـی برگرفته اند و با مطالـب باطل فراوانی 
از آرای باطـل و پندارهـای فاسـد خـود در آميختـه انـد. پـارۀ صحيـح علـم آنهـا بسـيار انـدک 
اسـت كـه پاسـخگوی مسـائل بسـيار كمـی اسـت. بعـالوه علم آنها بـه منبعی نمی رسـد كه 
بى نياز از علم دیگران باشـد. لذا از جهت كّمی و كيفی، اندک و غير قابل اعتماد اسـت. 
ل تشـبيه شـده كه به  اما علوم اهل بیت، به آبهای جاری شـده از چشـمه های عميق و زال
یاهـای دانـش و حکمت، همـواره از  امـر خداونـد، جریـان یافتـه و پایـان پذیـر نيسـت. ایـن در
منابـع وحـی الهـی بـر دلهای آنـان جریان می یابد و با نظرات شـخصی و تخيل های پنداری 

یراسـتار(.  آميختـه نمی شـود. لـذا از نظـر كّمـی و كيفـی، فـراوان و قابل اعتماد اسـت. )و
2.  كلينی، الکافی، ج1، ص184�

3.  برقی، المحاسن، ص 92� 
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اولی االمر 

26- حســـین بـــن ابی العـــاء می گویـــد: بـــه امـــام صـــادق؟ع؟ گفتم: عقیـــدۀ ما 

که طاعت ایشـــان واجب شـــده اســـت. فرمود: »آرى،  نســـبت به اوصیاء آن اســـت 

ُعوا الّلَه  ِط�ی
أَ
که خـــداى تعالی درباره شـــان فرمـــوده اســـت: >ا کســـانی اند  اینـــان همان 

ْم<1 و آنـــان همـــان کســـانی اند که خداى عزوجّل درباره 
ُ
ك ْمِر ِم�نْ

اأَ
ْ
ولِیی ال

أُ
ُسوَل َوا ُعوا الّرَ ِط�ی

أَ
َوا

وا<3،2 َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ُه َوال

ُ
ُم الّلُه َوَرُسول

ُ
ك َما َوِل�یُّ

�نَّ شـــان فرمـــوده اســـت: >اإِ

امانت، امامت است 
اِ� 

�نَ ال�نَّ ْ �ی َ م �ب ْم�تُ
َ
ا َ�ك ْهِلَها إَِودنَ

أَ
ی ا

َ
ل ا�تِ اإِ َما�نَ

اأَ
ْ
وا ال

ُ
ّد وأَ �ن �تُ

أَ
ْم ا

ُ
ُمُرك

أْ
ا �نَّ الّلَه �یَ 27- در مورد آیه: >اإِ

ِه<4 امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »آن امانـت همـان  م �بِ
ُ
ك ِع�نُ َ ا �ی

ِعّمَ �نَّ الّلَه �نِ َعْدِل اإِ
ْ
ال ُموا �بِ

ُ
ْحك

�ن �تَ
أَ
ا

وصیـت اسـت کـه هـر کـدام از مـا )امامـان( بـه دیگـرى می دهد.«5 

آنان گواهان خدایند
گواهان بر امت 

ی
َ
َك َعل ا �بِ

�نَ �أْ ٍد َو �بِ ِه�ی
َ �ش هتٍ �بِ

ّمَ
أُ
ا ِم�ن ُکّلِ ا �نَ �أْ ا �بِ دنَ  اإِ

�نَ �یْ
َ
ك  28- امام صادق؟ع؟ درباره آیۀ >�نَ

كنيـــد و رســـول خـــدا و اولواألمـــر از خودتـــان را اطاعـــت  1.  النســـاء، 59: »خـــدا را اطاعـــت 
كنيـــد!«

 2.  المائده، 54: »به راسـتی تنها سرپرسـت و صاحب اختيار شـما، خدا و رسـول خدا اسـت
و كسانی اند كه ایمان آوردند...«

3.  كلينی، الکافی، ج1، ص187� 
ید و  كـه امانت هـا را بـه صاحبانـش بسـپار 4.  النسـاء، 58: »خداونـد بـه شـما فرمـان می دهـد 
كنيـد، خداونـد پنـد و  ى عدالـت حکـم  ى می كنيـد از رو كـه ميان مـردم داور بـه هنگامـی 

اندرزهـاى خوبـى بـه شـما می دهـد.«
ینب، الغيبه، ص 52�  5.  نعمانی، ابن ابى ز
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<1 فرمـــود: »ایـــن آیـــه دربـــارۀ اّمـــت محّمد؟ص؟ به طور خاّص نازل شـــده 
ً
دا ِه�ی

َ ِء سش
َ
لا  هوأُ

کـــه در هـــر قرنـــی )زمانـــی(، امامی از مـــا )اهـــل بیت( گواه بر ایشـــان اســـت و  اســـت 
گـــواه بر ماســـت.«.2 محّمد؟ص؟ 

امامان رهبران راستین اند
هشداردهنده و راهنما 

ْوٍم  ٌر َوِلكُّلِ �تَ دنِ �ن�تَ ُم�ن
أَ
َما ا

�نَّ 29 - ابوبصیـر می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آیـۀ >اإِ

َهاٍد<3 پرسـیدم. 

 فرمود: »اى ابامحّمد! رســـول خدا؟ص؟ هشـــدار دهنده است و علی؟ع؟ راهنما. 

بگو ببینم، آیا امروز هم رهبرى هست؟« 

عـرض کـردم: فدایـت شـوم! همیشـه از شـما خانـواده، رهبرى پـس از رهبرى بوده 

تا به شـما رسـیده اسـت.

گـر چنـان بـود کـه دربارۀ هر کسـی   فرمـود: »یـا ابامحّمـد! خـدا تـو را رحمـت کنـد! ا

آیـه اى نـازل می شـد و بـا ُمـردن او آن آیـه هـم می ُمـرد، قـرآن هـم ُمـرده بود؛ ولـی باید قرآن 

دربـارۀ زنـدگان و امـور پاینـده اجرا شـود؛ همان سـان که دربارۀ افراد و امور گذشـته اجرا 
شـده است.«4

1.  النسـاء، 41: »حـال ایـن افـراد چگونـه خواهـد بـود آن روز كـه بـراى هـر امتی گواهـی بر اعمال 
یـم و تـو را گـواه بـر آنان خواهيـم آورد.. « ر آن هـا می آو

2.  كلينی، الکافی، ج1، ص190�
تـــی راهنمایـــى 

ّ
3.  الرعـــد، 7: »اى پیامبـــر! تـــو فقـــط هشـــدار دهنـــده اى، و بـــراى هـــر قـــوم و مل

هســـت.«
4.  كلينی، الکافی، ج1، ص192�



اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟92

امامان والیان امرند
واليان امر خدا 

گفتـــم: آیا حدیثـــی برایـــم دربارۀ  30- ابوبصیـــر می گویـــد: بـــه امـــام صـــادق؟ع؟ 

خودتـــان نمی فرماییـــد؟ فرمود: »ماییم والیـــان امر خدا و وارثان وحـــی الهی و عترت 
پیامبـــر خدا«1

خزانه داران خدا در زمين 

31- امام صادق؟ع؟ فرمود: »به راستی خدا ما را آفرید و نیکو آفرید و صورتگرى 

کـرد، خـوب تصویـر نمـود، مـا را در آسـمان و زمینـش خزانـه داران خـود سـاخت، براى 

گر ما  مـا درخـت سـخن گفـت و بـه وسـیلۀ عبادت مـا خداى عّزوجل پرسـتش شـد. ا

نبودیم خدا پرسـتش نمی شـد.«2 

بزرگترین نعمت خدا 

لاَء الّله <3 فرمود: »آیا می دانی
آ
ُکُروا ا ادنْ  32- امـــام صادق؟ع؟ پس از تاوت آیه >�نَ

گفـــت: نمی دانـــم. فرمـــود: »مـــراد، بزرگ ترین   منظـــور از »آالء اهّلل « چیســـت؟« راوی 
نعمت هـــاى خـــدا بـــر آفریدگانـــش یعنی والیت ماســـت.«4

فان اند 
َ

امامان مستخل
خلفای خدا در زمين 

�نَ  �ی ِ �ن
َّ
ُه ال

َ
کــه می فرمایــد: >َوَعَد الّل 33 - امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ آیــۀ قــرآن پرســیدم 

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 64�  
كلينی، الکافی، ج1، ص 193�    .2

3.  األعراف، 69: »این همه نعمت هاى فراوان خدا را یادآور شوید.« 
4.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص81� 
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ِلِهْم<1  �بْ
�تَ �نَ ِم�ن  �ی ِ �ن

َّ
ال �نَ 

َ
ل �نْ اْس�تَ ْر�نِ َکَما 

أَ
ا

ْ
ال �نِیی  ُهْم 

�نَّ ِل�نَ �نْ ْ��تَ �یَ
َ
ل اِلَحا�تِ 

َ
الّص وا 

ُ
َوَعِمل ْم 

ُ
ك وا ِم�ن َم�نُ

آ
ا

فرمــود: »ایشــان همــان امامــان هســتند.«2

امامان نور خدا هستند
نور، یعنی امامان معصوم 

 
ً
ا و�ب �تُ

ْ
ُه َمك ُدو�نَ حبِ

َ یی �ی ِ �ن
َّ
َّ ال �ی ّمِ

اأُ
ْ
َّ ال ىی �بِ

ُسوَل ال�نَّ ُعو�نَ الّرَ �بِ
�تَّ َ �نَ �ی �ی ِ �ن

َّ
34 - خـداى تعالـی فرمـود: >ال

ُم  َحّرِ ُ ا�تِ َو�ی �بَ ِ
�یّ

ُهُم الّ�َ
َ
ِحّلُ ل ُ ِر َو�ی

َ
ك ُم�نْ

ْ
َهاُهْم َع�نِ ال �نْ َ ِ َو�ی َمْعُرو�ن

ْ
ال ُمُرُهم �بِ

أْ
ا ِل �یَ �ی حبِ

�نْ اإِ
ْ
وَراهتِ َوال

َدُهْم �نِیی ال�تَّ ِع�ن

 3> ِلُ�و�نَ ُم�نْ
ْ
َك ُهُم ال ْول�أِ

أُ
َل َمَعُه ا ِ رن

�نْ
أُ
یی ا ِ �ن

َّ
وَر ال

ُعوا ال�نُّ �بَ
... َوا�تَّ َ ا�أِ�ش �بَ

حنَ
ْ
ِهُم ال �یْ

َ
َعل

 امـــام صـــادق؟ع؟ دربـــاره ایـــن آیـــه فرمـــود: »منظـــور از نـــور در این جـــا امیرالمؤمنیـــن 
علـــی؟ع؟ و امامـــان؟مهع؟ اســـت.«4

صفات امام 
پنج روح 

35- مفّضـل بـن عمـر می گویـد: از امام صادق؟ع؟ دربارۀ علم امام؟ع؟ پرسـیدم 

1.  النـور، 55: »خداونـد بـه كسـانی كـه از شـما ایمـان آورده انـد و اعمـال صالـح انجـام داده انـد 
ى زميـن قـرار دهد، همان گونه كه پیشـينيان  وعـده داده اسـت كـه آن هـا را قطعـًا خليفـۀ رو

ى زمين بخشـيد.«  را خالفـت رو
2.  كلينی، الکافی، ج1، ص193�

ى كنند؛   3.  األعراف، 157: »كسانی مشمول این رحمت می شوند كه از فرستاده پروردگار پیرو
 او پیامبر درس نخوانده و از ميان مردم از اهل مکه است، پیامبرى كه صفات و دالیل حّقانيت 
او را در تـورات مشـاهده می كننـد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می كنـد، طيبـات را بر آن ها 
ى كنند  حالل و زشـتی ها را حرام می كند... پس كسـانی كه به او ایمان آورند و احترام و یار

ى كنند، آنان رسـتگارانند.« و از نور آشـکار )قرآن( كه به او نازل شـده پیرو
4.  كلينی، الکافی، ج1، ص193�
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که داخل خانه اسـت  که نسـبت به آن چه در اطراف زمین باشـد علم دارد، در حالی 

یخته اسـت.  و پرده در به روى او آو

فرمـود: »اى مفّضـل! بـه راسـتی خداونـد در پیامبـر؟ص؟ پنـج روح قـرار داده اسـت: 

روح  ]دوم[  مـی رود.  راه  و  می جنبـد  وسـیله  بـدان  کـه  زندگـی  و  حیـات  روح  ]یکـم[ 

توانمنـدى )قـّوت( کـه بـه وسـیلۀ آن حرکـت و اقـدام می کنـد. ]سـوم[ روح شـهوت کـه 

بـدان وسـیله بخـورد و بیاشـامد و بـا همسـران حالـش بیامیـزد! ]چهـارم[ روح ایمـان 

کـه بـدان  کـه بـه وسـیلۀ آن عقیـده دارد و عدالـت ورز اسـت؛ و ]پنجـم[ روح القـدس 

وسـیله بـار نبـّوت را بـر دوش می کشـد.

کـه پیامبـر؟ص؟ از دنیـا بـرود، روح القـدس از او انتقـال یابـد و بـه امـام؟ع؟   زمانـی 

کنـد، نـه سـرگرم بـازى شـود و  گیـرد. روح القـدس نـه خـواب دارد و نـه غفلـت  ـق 
ّ
تعل

کننـد و  بـه خـواب رونـد و غفلـت  کـه چهـار روح دیگـر،  گـردد؛ در حالـی  نـه مغـرور 
دسـتخوش آرزو شـوند و فریب خورند؛ اما امام همه چیز را با روح القدس می بیند.1«2

چگونه امام را بشناسيم؟ 

36- عبداألعلـی می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: آن کـه بـه ناحـق بـر مسـند 

امامـت مبـادرت جسـته و مّدعـی آن اسـت، چـه دلیلـی بـر رّد او هسـت؟ فرمـود: »در 
بـارۀ احـکام حـال و حـرام، از او بپرسـند«.3

1� مولـــی صالـــح مازندرانـــی در شـــرح الکافـــی ج 6 ص 64 می نویســـد: امام بـــه روح القدس 
یت عينی اســـت بلکه كامل  یـــت قلبی كه در وضوح و روشـــنی ماننـــد رؤ می بینـــد، بـــه رؤ

یراســـتار(.  تـــر از آن، بدیـــن روی هيچ مطلبی از او در پرده و پوشـــش نيســـت. )و
كلينی، الکافی، ج1، ص 272�    .2

 3� عالمه مجلسی در مرآة العقول ج 3 ص 205 می نویسد: این نشانه برای خواّص و عاِلمان 
یراستار(.  است، و سه نشانه كه پس از این فرمود، برای دیگران و افراد متوّسط است. )و
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سـپس به من فرمود: »سـه دلیل اسـت که در کسـی جمع نشـود جز این که به حق 

صاحـب مقـام امامـت باشـد: نسـبت بـه امام قبلی سـزاوار و شایسـته تر باشـد، سـاح 

گونـه ای  کـه  )مخصـوص( نـزد او باشـد و وصـّی شـناخته شـدۀ امـام قبلـی باشـد1؛ بـه 

کـودکان بپرسـی  چـون وارد شـهر محـل اقامـت امـام شـوى، از عمـوم مـردم و ]حتـی[ از 
وصـّی فـان امـام کیسـت؟ بگوینـد: فانی پسـر فانی.«2

امامان نشانه ها هستند

<3 می فرمود:  ُدو�نَ ْه�تَ َ ِم ُهْم �ی ْ �ب
ال�نَّ َما�تٍ ِو �بِ  37 - امام صادق؟ع؟ راجع به آیه: >َو َعلاَ

»منظور از ستاره، رسول خدا؟ص؟ و عامات، ائّمه؟مهع؟ هستند.«4

ارواح امامان؟مهع؟

38- امـــام صـــادق؟ع؟ بـــه جابـــر ُجعفـــی فرمـــود: »جابـــر! خداونـــد مـــردم را ســـه 

موضـع  در  كـه  چـرا  باشـد،  مسـتثنی  مطلـب  ایـن  از  تقيـه  مواضـع  كـه  مـی رود  احتمـال   �1
گاهـی صاحـب عنـوان امـر امامـت بـر عـده ای )و حتـی خـواّص( پوشـيده می مانـد.  تقيـه 

یراسـتار(.  )و
2.  همان، ص284�

3.  النحل، 16: »و عالماتی قرار داده و مردم به وسيله ستارگان هدایت می پذیرند.« 
4.  كلينـی، الکافـی، ج1، ص206. عالمـه مجلسـی در مـرآة العقول ج 2 ص 413 می نویسـد: 
ایـن معانـی بطـون آیات انـد كـه بـا ظواهر الفـاظ منافات ندارنـد. زمينيان، كوه و نهر و سـتاره 
و نشـانۀ آسـمانی دارنـد كـه از آنهـا بـرای شـناخت راههـای ظاهـری خـود كمـک می گيرنـد و 
زندگـی دنيایـى شـان بـا آنها سـامان می گيـرد. همين گونه بـزرگ مردانی از پیامبـران و امامان 
كـه  اینـان منابـع علـم و معرفت انـد  برپـای می مانـد.  آنـان  بـه سـبب  كـه زميـن  وجـود دارد 
یـل خورشـيد و مـاه و سـتارگان بـه پیامبران و  زندگـی معنـوی مـردم بـه آنهـا وابسـته اسـت. تأو
امامـان بـدان رو اسـت كـه بـه سـبب اینـان راه هدایت و نجات در دنيـا و آخرت را می یابند. 

یراسـتار(.  بدیـن روی، ایـن آیـات، ظاهـر و باطـن را همزمـان در بـر دارد. )و
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ْم  �تُ ــود: >َو ُک�ن ــی فرمـ ــداى تعالـ ــه خـ کـ ــان اســـت  ــن همـ ــده اســـت. و ایـ صنـــف آفریـ

َمهتِ َو 
أَ
ا

ْ َم�ش
ْ
ْصَ�ا�بُ ال

أَ
َمهتِ َما ا

أَ
ا

ْ َم�ش
ْ
ْصَ�ا�بُ ال

أَ
هتِ َو ا َم�نَ َم�یْ

ْ
ْصَ�ا�بُ ال

أَ
هتِ َما ا َم�نَ َم�یْ

ْ
ْصَ�ا�بُ ال

أَ
ا

 �نَ
هتً

َ �ش
َ
لا

َ  �ش
ً
ا َوا�ب رنْ

أَ
ا

.1> و�نَ ُ �ب ّرَ ُم�تَ
ْ
ال َك  ول�أِ

أُ
ا و�نَ  �تُ ا�بِ

الّ�َ و�نَ  �تُ ا�بِ
الّ�َ

کـــه   مـــراد از ســـابقون، رســـول خـــدا؟ص؟ و افـــراد خـــاّص از خلـــق خداســـت2 

بـــه وســـیله روح القـــدس  را  قـــرار داده اســـت. آن هـــا  پنـــج روح  خداونـــد در آن هـــا 

کـــه بـــدان وســـیله پیامبـــران را برانگیختـــه اســـت. آنـــان  کـــرده اســـت، همـــان  پشـــتیبانی 

ـــه  ـــان را ب ـــم ایش ـــد. ه ـــدا دارن ـــوف خ ـــیله خ ـــدان وس ـــوده و ب ـــد فرم ـــان تأیی ـــه روح ایم را ب

ـــه  ـــد. ب ـــر اطاعـــت خـــدا نیـــرو یافته ان ـــدان وســـیله ب کـــه ب کـــرده  وســـیلۀ روح القـــّوة تأییـــد 

ـــد و از  گراییده ان ـــه اطاعـــت خـــدا  کـــه بـــدان وســـیله ب کـــرده  وســـیلۀ روح الّشـــهوة تأییـــد 

کراهـــت دارنـــد. و در ایشـــان روح حرکـــت زا قـــرار داده اســـت تـــا در بیـــن  نافرمانـــی خـــدا 

کننـــد. مـــردم رفـــت و آمـــد 

خداونـــد، در مؤمنـــان اصحـــاب المیمنـــة، روح ایمـــان را قـــرار داده، بـــدان وســـیله 

کـــه بـــه ســـبب آن بـــر طاعـــت  خـــوف خـــدا دارنـــد. نیـــز در ایشـــان روح القـــّوة را قـــرار داده 

کـــه بـــر طاعـــت خـــدا  خـــدا توانایـــی یافته انـــد. روح الّشـــهوة را در ایشـــان قـــرار داده اســـت 

کـــه بـــدان وســـیله بیـــن  گرایـــش یافته انـــد و روح حرکـــت را در آن هـــا قـــرار داده اســـت 
ــد.«3 ــد می کننـ ــردم رفت وآمـ مـ

 1.  الواقعه، 7-11: »شما سه گروه خواهيد بود: سعادتمندان چه سعادتمندانی! و شقاوتمندان
چه شقاوتمندانی و پیشگامان، پیشگامان آنان مّقربانند.« 

 2� عالمه مجلسی در مرآة العقول ج 3 ص 166 می نویسد: اینان جانشينان بحّق پیامبرند كه 
یراستار(.  خداوند، آنان را به خالفت خود اختصاص داده است. )و

3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 446� 
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شناخت روح 

وِح  َك َع�نِ الّرُ و�نَ
ُ
ل
أَ
َْ�ا   39- اسباط بن سالم گوید: از امام صادق؟ع؟ راجع به آیه: >َو�ی

<1 پرسـیدم، فرمـود: »او )روح( مخلوقـی اسـت بزرگ تـر از جبرئیـل و  ْمِر َر�بِّیی
أَ
وُح ِم�نْ ا ِل الّرُ �تُ

کـه همـراه بـا امامان؟مهع؟ اسـت.«2 میکائیـل 

امامان؟مهع؟ اهل ذكرند
از امامان بپرسيد 

کام خـداى تعالـی:  بـه  امـام صـادق؟ع؟ راجـع  از  بـن سـالم گوید:  - هشـام   40

<3 پرسـیدم کـه آن هـا چـه کسـانی اند؟ فرمـود:  ُمو�نَ
َ
ْعل م لاَ �تَ �تُ �ن ُک�ن ْکِر اإِ ِ

ْهَل ال�نّ
أَ
وا ا

ُ
ل
أَ
ْ�ا >�نَ

»ماییم«. گفتـم: بـر مـا واجب اسـت که از شـما بپرسـیم؟ فرمـود: »آرى«. گفتم: بر شـما 

کـه پاسـخ پرسـش مـا را بدهیـد؟ فرمـود: »آن در اختیـار ماسـت.«4  واجـب اسـت 

امامان راسخان در علم اند 
علمی که بداء از آن است 

41- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »بـــه راســـتی خـــدا را دو نـــوع علـــم اســـت: علـــِم 

کســـی ندانـــد، و بـــداء از همـــان نـــوع علـــم اســـت.  کـــه جـــز خـــوِد او  مکنـــوِن مخـــزون 

کـــه مـــا  ـــه فرشـــتگان و رســـوالن و پیامبرانـــش آموختـــه اســـت  کـــه ب ـــوع دیگـــر[ علمـــی  ]ن

می دانیـــم.«5  را  آن 

1.  اإلسراء، 85� 
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 462� 

3.  النحل، 43� 
4.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 39� 

5.  همان، ص 109� 
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راسخان در علم 

 42- امام صادق؟ع؟ فرمود: »ماییم راسخان در علم، و ما تأویل آن )متشابهات( 
را می دانیم.«1

آنان را که علم دادند...

َم<2. امام 
ْ
ِعل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ا�تٌ �نِیی ُصُدوِر ال �نَ ِ

�یّ َ ا�تٌ �ب �یَ
آ
ْل ُهَو ا َ  43- خداى تعالی می فرماید: >�ب

صادق؟ع؟ درباره این آیه فرمود: »منظور ماییم«.3 

علم نزد کيست؟ 

گفتم: بعضی از احادیث رسـول  گوید: به امام صادق؟ع؟  44- هشـام بن سـالم 

خدا؟ص؟ نزد عاّمه )اهل سـّنت( اسـت، آیا صحیح اسـت؟ 

ه هاى 
ّ
 فرمود: »آرى؛ رسول خدا؟ص؟ به عموم مردم رساند، رساند و رساند؛ ولی قل

دانش و آن چه سبب حل اختافات مردم شود، نزد ماست«4

علم صحيح نزد ماست 

45- امـام صـادق؟ع؟ بـه جنـاب یونـس بـن َظبیـان فرمـود: »یونـس! هـرگاه علـم 

صحیـح خواسـتی از اهـل بیـت بگیـر؛ که مـا آن را نقل می کنیم و به ما شـرح حکمت 
و فصـل الخطـاب داده اند.«5

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 204�
كـه در  كتـاب آسـمانی مجموعـه اى اسـت از آیـات بّینـات  2� العنکبـوت، 89: »بلکـه ایـن 

قـرار می گيـرد.« سـينه هاى صاحبـان علـم 
3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 206� 

4.  شيخ مفيد، اإلختصاص، ص308� 
ثر، ص 258�  كفایة اال 5.  خزاز، 
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امامان؟مهع؟ هوشیاران اند
متوّسمين 

46 - َاســـباط بّیـــاع ُزّطـــی1 می گویـــد: خدمـــت امـــام صـــادق؟ع؟ نشســـته بـــودم. 

ا�تٍ  �یَ
ِلَك لاَ �نَّ �نِیی دن کـــه فرمـــوده اســـت: >اإِ شـــخصی در بـــارۀ قـــول خـــداى تعالـــی پرســـید 

ــواره در  ــیاران3، و آن راه همـ ــم آن هوشـ ــود: »ماییـ ٍم<2. فرمـ �ی �تِ
ٍل ّمُ �ی َ��بِ �بِ

َ
َها ل

�نَّ �نَ َو اإِ ِم�ی َوّسِ ُم�تَ
ْ
ِلل

ـــرار اســـت.«4 مـــا ثابـــت و برق

 اعمال بر امامان عرضه می شود
پیامبر را آزار ندهيد 

کـــه بـــا رســـول خـــدا  47- از امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »شـــما را چـــه شـــده اســـت 

گفـــت: فدایـــت شـــوم! چه گونـــه بـــا آن   بدرفتـــارى می کنیـــد؟« شـــخصی بـــه آن حضـــرت 

حضـــرت بدرفتـــارى می کنیـــم؟ فرمـــود: »مگـــر نمی دانیـــد اعمـــال شـــما بـــر او عرضـــه 

گناهـــی در آن ببینـــد بـــدش می آیـــد. بنابرایـــن بـــه رســـول خـــدا؟ص؟  می شـــود، چـــون 
کنیـــد«5 بـــدى نکنیـــد، بلکـــه او را شـــاد 

كـه لبـاس خاّصـی بـه آن منسـوب بـوده و شـغل اسـباط،  1� ُزّطّيـة منطقـه ای در هنـد بـوده 
یراسـتار(  فـروش آن لباسـها بـوده اسـت. )و

2.  الحجـر، 75: »در ایـن سرگذشـت عبرت انگيـز، نشـانه هایى اسـت بـراى هوشـياران، و آثـار 
آن هـا همـواره ثابت و برقرار اسـت.«

3� عالمه مجلسـی در مرآة العقول ج 3 ص 2 می نویسـد: هوشـياران )متوّسـمين( كسـانی اند 
لت هـا و اشـاره های پنهانـی می فهمنـد.  كـه بطـون قـرآن را می شناسـند و نيـز امـور را بـه دال

یراستار(.  )و
4.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ج 1، ص 355� 

5.  اهوازی، حسين بن سعيد، كتاب الّزهد، ص 16� 
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کارهایتان را می بینند 

ـی بـن ُخَنیـس می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ قـول خـداى تعالـی 
َّ
48- ُمعل

<. فرمود: »منظور رسول  و�نَ م�ن موأ
ْ
ُه َو ال

ُ
ْم َو َرُسول

ُ
ك

َ
َرى الّلُه َعَمل َ��یَ وا �نَ

ُ
 پرسیدم که فرموده: >ِاْعَمل

که هر پنجشنبه اعمال بندگان بر ایشان عرضه می شود.«1 خدا؟ص؟ و ائمه است 

علم پیامبر؟ص؟ نزد ایشان است
شگفتا از مردم!

که می گوید: کرده است  49- صّفار از ابوالحسن صاحب الّدیلم2 نقل 

کوفه نـــزد او بودند،   از امـــام صـــادق؟ع؟ شـــنیدم، در حالی که جمعـــی از مردم 

گرفته اند و هدایت  که تمام علم خود را از رسول خدا؟ص؟   می فرمود: »شگفتا از مردم 

که فرزنـــدان و اهل بیت او هســـتیم _ به   او را پذیرفتـــه انـــد؛ ولی بـــه عقیدۀ آنهـــا، ما _ 

علـــم او دســـت نیافته ایـــم، در حالی که وحـــی در خانه هاى ما اهل بیـــت فرود آمده 

و علم، از نزد ما به جانب ایشـــان بیرون شـــده اســـت! 

 آیا آن ها معتقدند که دانسته اند و هدایت یافته اند؛ ولی ما نمی دانیم و گمراهیم؟
 چنین چیزى محال است!«3

علم رسول نزد اميرالمؤمنين 

50- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خداونـد، حـال و حرام و تأویل )قرآن( را به رسـول 

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ج 1 ص 427�
2� عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج 4 ص 305 می نویسـد: وی، یحيـى بـن عبـد اهّلل بـن 
الدیلـم  را صاحـب  او  بـدان روی  و  المؤمنيـن؟امهع؟ اسـت،  أميـر  بـن  الحسـن  بـن  الحسـن 

یراسـتار(.  كـه مـردم دیلـم در امـور خـود بـه او رجـوع می كردنـد. )و ناميدنـد 
3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ج 1 ص 12� 
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خـود آموخـت و رسـول خـدا؟ص؟ تمام آن ها را به علـی؟ع؟ آموخت.«1

نه از روی رأی شخصی 

گر ما به رأى خود، میان مردم فتوا می دادیم و از  51- امام صادق؟ع؟ می فرمود: »ا

 روى میل و خواست خودمان سخن می گفتیم، به یقین در زمرۀ هاك شدگان بودیم؛ 

ولی علم ما، آثارى از رسول خدا؟ص؟ است با اصل و ریشه ای که همان علمی است 

 که هر نسلی از نسل قبلی به ارث می بریم و آن ها را می نگاه می داریم )و قدر می دانیم(، 
که مردم طا و نقره شان را می اندوزند )قدر می دانند(.«2 گونه  همان 

کتاب هاى آسمانی نزد ایشان است

کتـاب خـدا را از اول تـا آخـرش  کـه مـن  52- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »بـه خـدا 

گویی در کف دسـت من اسـت! در آن خبِر آسـمان و زمین اسـت  می دانم، چنان که 
و خبـر آن چـه بـود و خواهـد شـد!3«4

علم الکتاب نزد کيست؟ 

َل  �بْ
ِه �تَ َك �بِ �ی �تِ

آ
ا ا �نَ

أَ
ا�بِ ا ِك�تَ

ْ
�نَ ال ٌم ّمِ

ْ
َدُه ِعل یی ِع�ن ِ �ن

َّ
اَل ال 53 - امـام صـادق؟ع؟ دربـاره آیـه >�تَ

کـه انگشـتان خـود را از هـم گشـود و  َك<5 سـخن می گفـت. درحالـی  َك َطْر�نُ �یْ
َ
ل  اإِ

َ
ّد ْر�تَ َ �ن �ی

أَ
ا

1.  همان، ص 290� 
2.  همان، ص 299� 

كـه خداونـد، قـرآن را  3� در ادامـۀ حدیـث، امـام؟ع؟ بـه آیـۀ 89 سـوره نحـل اشـاره می كننـد 
می دانـد.  مطلـب«  هـر  بـرای  »تبيـان 

4.  كلينی، الکافی، ج1، ص229�
5.  النمـل، 40: »كسـی كـه دانشـی از كتـاب داشـت گفـت: مـن آن تخـت را پیـش از برهم زدن 

چشـمت می آورم.« 
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دسـت بـر سـینه نهـاده بـود، فرمـود: »بـه خدا کـه همۀ علـم کتاب نزد ماسـت.«1

وارث تورات و انجيل 

54- محّمـد بـن یعقـوب )کلینـی( در حدیـث ُبریـه2 از هشـام بـن حکـم نقل کرده 

کـه می گویـد: چـون بـه همـراه او خدمـت امـام صـادق؟ع؟ آمـد، بـا امـام موسـی  اسـت 

کـرد.  کـرد. هشـام داسـتان او )بریـه( را بـراى آن حضـرت نقـل  بـن جعفـر؟ع؟ برخـورد 

گونـه  کتـاب مذهبـی خـود را چـه  کاظـم؟ع؟ بـه ُبریـه فرمـود: »اى ُبریـه!  در پایـان، امـام 

می دانـی؟« گفـت: تنهـا مـن آن را به خوبـی می دانم. فرمـود: »آن را خوب می فهمی؟« 

گفـت: بسـیار خـوب می دانـم. 

گفت: من پنجاه سـال اسـت  کرد به خواندن انجیل. ُبریه  کاظم؟ع؟ شـروع  امام 

کـه در پـی تـو و امثـال تـو بودم! از این رو بریه به پـروردگار خود ایمان آورد؛ ایمانی ثابت 

که همراهش بود ایمان آورد. و اسـتوار. زنی هم 

هشـــام، بریـــه و آن زن خدمـــت امـــام صادق؟ع؟ رفتند. هشـــام ســـخنانی را که 

گـــزارش داد. امام صادق؟ع؟  گذشـــته بـــود، به امام؟ع؟  کاظم؟ع؟ و بریه  میان امام 
ٌم<3 ٌع َعِل�ی ْع�نٍ َو الّلُه َسِم�ی َها ِم�ن �بَ ْعصنُ َ  �ب

هتً �یَّ ّرِ
فرمـــود: >دنُ

 ُبریـه پرسـید: تـورات و انجیـل و کتاب هـاى انبیـا از کجـا بـه دسـت شـما رسـیده 

1.  كلينی، الکافی، ج1، ص229�
گفته انـــد  2.  ظاهـــرا ایـــن نـــام، مصّغـــر ابراهيـــم اســـت یـــا بـــراى اختصـــار بـــه ایـــن صـــورت 
)مترجـــم(. در برخـــی از نســـخه ها نيـــز »ُبریهـــة« نوشـــته انـــد. عالمـــه مجلســـی در مـــرآة العقـــول 
ج 3 ص 25-27 بـــر اســـاس روایتـــی از شـــيخ صـــدوق، توضيحـــات روشـــنگری در بـــارۀ او 

ــتار(.  یراسـ ــت. )و آورده اسـ
گرفتـه شـده  كـه بعضـی از بعـض دیگـر  3.  آل عمـران، 34: »آن هـا فرزنـدان و دودمانـی بودنـد 

بودنـد، و خداونـد شـنوا و داناسـت.«
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گونـه  اسـت؟ فرمـود: »همـۀ آنهـا از خـود ایشـان بـه مـا ارث رسـیده اسـت و مـا همـان 

گونـه بیـان  کـه آن هـا می خواندنـد )یعنـی بـدون تحریـف(، و همـان  اى می خوانیـم 

می کنیـم کـه خـود پیامبـران بیـان می کردند. به راسـتی که خدا در زمیـن خود حّجتی 
کـه چیـزى از او بپرسـند، ولـی او بگویـد: نمی دانـم.«1 نمی گـذارد 

اسم اعظم نزد ایشان است
حرفهایی از اسم اعظم 

که امام صادق؟ع؟ می فرمود:  55- صّفار از هارون بن جهم به ســـند خـــود آورده 

»به عیســـی بـــن مریم، )از اســـم اعظـــم( دو حرف عطا شـــد که بـــه آن دو حرف عمل 

می کـــرد. به موســـی بن عمران چهار حـــرف عطا کردند،  به ابراهیم هشـــت حرف، به 

نـــوح پانزده حرف و به آدم بیســـت و پنج حرف دادند؛ ولـــی خداوند براى محّمد؟ص؟ 

که اســـم اعظم خداوند هفتاد و ســـه  کرد. به راســـتی  و اهل بیتش همۀ آن ها را جمع 

کـــرد و یك حرف  کـــه خداوند هفتـــاد و دو حرف را به محّمد؟ص؟ عطا  حرف اســـت، 

را از او پنهان داشت.«2 

سالح رسول خدا نزد ایشان است

وارثان علم و سالح رسول 

 57- امـــام صادق؟ع؟ فرمود: »چون رســـول خدا؟ص؟ از دنیا رفت، علی؟ع؟ علم 

و ســـاح او را و هرچه موجود بود به ارث برد، ســـپس به حســـن و حســـین؟امهع؟ و پس 
از ایشـــان به علی بن حســـین؟امهع؟ رسید.«3

1.  كلينی، الکافی، ج1، ص227�
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 208� 

3.  همان، ص 177�
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58- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »انگشـترى رسـول خـدا؟ص؟، زره، شمشـیر و پرچـم 
او نـزد من اسـت.«1

سه ویژگی امامان 

کـه او از همۀ  59- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »امـام با سـه ویژگی شـناخته می شـود 

مـردم بـه کسـی کـه پیـش از او بـوده سـزاوارتر اسـت، سـاح رسـول خدا؟ص؟ نزد اوسـت 

ْهِلَها<2 
أَ
ی ا

َ
ل ا�تِ اإِ َما�نَ

اأَ
ْ
وا ال

ُ
ّد وأَ �ن �تُ

أَ
ْم ا

ُ
ُمُرك

أْ
ا �نَّ الّلَه �یَ کـه خـداى تعالـی فرمـود: >اإِ و آن وصّیتـی را 

نـزد اوسـت. آن سـاح در بیـن مـا بـه منزلـۀ آن صنـدوق )تابـوت( در بیـن بنی اسـرائیل 

کـه آن  گونـه  کـه هرجـا آن سـاح باشـد، ملـك )امامـت( همانجاسـت؛ همـان  اسـت 
صنـدوق )تابـوت( هرجـا بـود پادشـاهی )ُملـك( همان جـا بـود.«3

1.  همان، ص 178�
2.  النساء، 58: »خداوند به شما فرمان می دهد كه امانت ها را به صاحبانش بدهيد!«

3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 180� 
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 فصل  پنجم: 

برخی از مقامات و شئون امامان معصوم؟مهع؟

جفر، جامعه و مصحف فاطمه؟اهع؟
صحيفۀ رسول خدا 

 1- بکر بن کرب می گوید: خدمت امام صادق؟ع؟ بودیم. از آن حضرت شنیدیم 

کـــه می فرمـــود: »بدانید! به خدا ســـوگند، ما چیـــزى )منابع علمی( در اختیـــار داریم 

کـــه محّققًا مردم به مـــا نیازمندند.  کـــه )به ســـبب آن( به مردم نیـــاز نداریم، در حالی 

نـــزد مـــا صحیفه اى بـــه طول هفتـــاد ذراع به خط علـــی؟ع؟ و اماى رســـول خدا؟ص؟ 

اســـت کـــه در آن حکـــم همۀ حال و حرام ها آمده اســـت، شـــما می آیید و بـــر ما وارد 
می شـــوید، ما افـــراد خوب شـــما را از افراد بدتان می شناســـیم.«1

کتاب علی؟ع؟ 

2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در کتـاب علـی؟ع؟ هـر چیـزى کـه مـورد نیاز باشـد، 
آمـده اسـت؛ حتـی حکـم غرامـت خـراش و هـر غرامتی.«2

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 142� 
2.  همان، ص 148� 
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مصحف فاطمه؟اهع؟ 

 3- امام صادق؟ع؟  فرمود: »در سال 128 زنادقه پیدا می شوند )و یا زیاد می شوند(1.

گفتــم: مصحــف فاطمــه؟اهع؟  یافتــم.«  بــه مصحــف فاطمــه؟اهع؟  بــا نظــر  را  ایــن  و 

چیســت؟ فرمــود: »چــون خــداى تبــارك و تعالــی پیامبــرش را از دنیــا برد، از درگذشــت 

کســی نمی دانــد. از ایــن  کــه جــز خــدا  آن حضــرت غــم و اندوهــی بــر فاطمــه وارد شــد 

رو خداونــد فرشــته اى را فرســتاد تــا غــم او را از وفــات پیامبــر؟ص؟ تســلیت دهــد و بــا او 

گویــد. زهــرا؟اهع؟ در مــورد آن بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خبــر داد2. فرمــود: هــر وقــت  ســخن 

کــرد.  کــردى و آن صــدا را شــنیدى بــه مــن بگــو؛ تــا این کــه بــه او اعــام  آن را احســاس 

کتابــی فراهــم آورد.« کــه می شــنید، می نوشــت تــا این کــه از آن  حضــرت امیــر هرچــه را 

 راوى می گوید: امام؟ع؟ فرمود: »بدان که آن کتاب، در بارۀ حال و حرام نیست؛ 
ی خواهد داد.«3 بلکه در آن است علم آن چه رو

گفـــت: عبداهّلل  بن حســـن  4 - علـــی بـــن حســـین در محضـــر امام صـــادق؟ع؟ 

معتقـــد اســـت که نـــزد وى علـــم )خاّصـــی( نیســـت؛ مگر آن چـــه نزد مردم اســـت4. 

1� عالمـه مجلسـی در مـورد مـراد از زندیقـان دو احتمـال داده: ملحـدان فکـری ماننـد ابـن ابـى 
العوجـاء و ابـن مقفـع و دیگـر افـراد همـکار آنهـا، یـا خلفـای بنـی عبـاس. )مـرآة العقـول ج 3 

یراسـتار(.  ص 57( )و
2� در متـــن خبـــر آمده: »فشـــکت ذلك إلـــي أميرالمؤمنين«. در اینجا شـــکایت یـــا به معناي 
مطلـــق خبر دادن اســـت یا شـــکایت بردن بـــه اميرالمؤمنين؟ع؟، بدان روي كـــه نمی تواند 
یســـد و نگاه دارد. )این توضيح برگرفتـــه از كلمات مازندراني  تمـــام خبرهاي جبرئيل را بنو
و فيـــض و مجلســـي، به ترتيب در شـــرح كافي مازندرانـــي، ج 5، ص 388؛ الوافي، ج 3، 

یراســـتار(  ص 580؛ مرآة العقول، ج 3، ص 57 اســـت( )و
3.  همان، ص 155� 

یراستار(. 4� ظاهرًا وي مّدعي امامت بوده است. )و
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امـــام؟ع؟ فرمـــود: »به خدا راســـت می گوید؛ نـــزد او چیزى از علم نیســـت مگر آن چه 

که در آن حال و حرام است.   نزد مردم اســـت؛ اما به خدا سوگند نزد ماست جامعه 

که جفر چیســـت؟ پوســـت بز  و نـــزد ماســـت جفـــر. آیا عبـــداهّلل  بن حســـن می دانـــد 

گوسفند؟ یا  اســـت 

گاه باشـید به خدا که حتي یـك آیه از قرآن   و نـزد ماسـت مصحـف فاطمـه؟اهع؟. آ

 در آن نیست؛ بلکه اماى رسول خدا؟ص؟ و خّط علی؟ع؟ است. عبداهّلل  چه می کند 
گوشۀ دنیا بیایند و از او بپرسند؟«1 که مردم از هر  آن وقتی 

علم امامان فزونی می یابد
چشمۀ فزاینده 

یـح به امام صـادق؟ع؟ گفت: فدایت  5- عبـداهّلل  بـن طلحـه نهـدى می گوید: ذر

یـح! بگـو چـه  شـوم! مـرا بـه شـما نیـازى اسـت! امـام صـادق؟ع؟ در پاسـخ فرمـود: »ذر

گفـت: خـدا  کنـم!«  کـه حاجـت تـو را بـرآورده  نیـازى دارى؟ چـه قـدر دوسـت دارم 

مـرا فـداى شـما گردانـد! بفرماییـد کـه آیـا شـما هـم بـه موضوعـي نیازمند می شـوید که 

آن مطلـب از جانـب رسـول خـدا نـزد شـما ثبـت نشـده باشـد تـا شـما بـه کتاب هایـی 

گـر بـر علـم مـا  یـح! بـدان، بـه خـدا سـوگند، ا یـد، بنگریـد؟ فرمـود: »ذر کـه در اختیـار دار

افـزوده نمی شـد، بـه یقیـن علـم مـا پایـان می یافـت«. 

عبـــداهّلل  بـــن طلحه گفت: آیا شـــما از آن چـــه نزد پیامبـــر؟ص؟ نبود، بـــر علم خود 

می افزایید؟

فرمـود: »داووِد پیامبـر وارث پیامبـران بـود؛ خداونـد بـر علـم او افـزود. سـلیمان نیـز 

وارث داوود شـد؛ خداونـد علـم او را افـزود. محّمـد؟ص؟ وارث داوود و سـلیمان بـود، 

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 158� 
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کـه وارث پیامبریـم، خداونـد بـر علـم مـا می افزایـد.  خداونـد بـر علـم او افـزود. مـا هـم 

البتـه مـا خـود چیـزى نمی افزاییـم مگـر همان کـه محّمـد؟ص؟ آن را تعلیم داده اسـت. 

مگـر از پـدرم نشـنیدى کـه می گفـت: اعمـال بنـدگان هـر پنجشـنبه بر رسـول خدا؟ص؟ 

کـرده  کـه او چـه  کـه می دانـد  عرضـه می شـود و آن بزرگـوار در آن می نگـرد، در حالـی 

کـه او می دانسـت.«1  اسـت. مـا هـم چیـزى نمی افزاییـم مگـر چیـزى 

علوم انبیاء نزد ائّمه؟مهع؟ است
ارث پیامبران 

کـه بـا آدم؟ع؟ فـرود آمـد، بـاال نرفـت و هیـچ  6 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »علمـی 

عاِلمـی )امامـی( نمـرد؛ مگـر آن کـه علم خـود را به ارث نهاد. به راسـتی که زمین بدون 
عاِلـم )امـام( نمی ماند.«2

شاخص برتری 

7- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بـه راسـتی خداونـد رسـوالن اولـوا العـزم را آفریـد و 

آنـان را بـه وسـیله علـم و فضـل برتـرى داد و مـا را در علمشـان بـه آنـان برتـری داد؛ چـرا 

کـه آن هـا نمی دانسـتند، ولـی مـا هـم علـم  کـه رسـول خـدا؟ص؟ می دانسـت آن چـه را 
رسـول اهّلل  را داشـتیم و هـم علـم ایشـان را.« 3

آب اندک و دریای بزرگ 

8 - از علـی بـن اسـماعیل روایـت شـده کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه شـخصی فرمـود: 

گفـت:  یـد!« آن شـخص  »شـما آب انـدك را می چشـید و بزرگتریـن رود را وامی گذار

1.  اصل مثّنی )ضمن: االصول الستة عشر( ص 74� 
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص114�

3.  همان، ص 228� 
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کام چیسـت؟ فرمـود: »علـم پیامبـر؟ص؟ علـم  یابـن رسـول اهّلل ! منظـور شـما از ایـن 

تمـام پیامبـران اسـت؛ خداونـد بـه محّمـد؟ص؟ وحـی فرسـتاد و محّمـد؟ص؟ نیـز آن را 
نـزد علـی؟ع؟ نهـاد.«1

كتاب نزد ائّمه؟مهع؟ است علم 
گواه نبوت 

که علم الکتاب نزد اوست( در آیۀ  کسی   9 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »منظور )از 

< ماییم؛ و علی؟ع؟ نخستین  ا�بِ ِك�تَ
ْ
ُم ال

ْ
َدُه ِعل ْم َو َم�نْ ِع�ن

ُ
ك �نَ �یْ َ ىی َو �ب �نِ

�یْ َ  �ب
ً
دا ِه�ی َ ِه سش

َ
الّل � �بِ

ْل َک�نَ  >�تُ
و باالترین و بهتریِن ماست.«2

امامان؟مهع؟ علم غیب می دانند
تمام علم کتاب 

کثیـر در محضـر امـام  10- سـدیر نقـل می کنـد: مـن، ابوبصیـر، یحیـی و داوود بـن 
صـادق؟ع؟ بودیـم. آن حضـرت با چهرۀ خشـمناك وارد شـد. همین کـه در جاى خود 
نشسـتند، فرمودند: »شـگفتا از مردمانی که گمان می کنند ما غیب می دانیم! غیب 
گریخـت و  کنیـزم را بزنـم، او  را جـز خـداى عّزوجـل نمی دانـد. مـن قصـد داشـتم فـان 

مـن ندانسـتم او در کـدام حجـرۀ منزل اسـت«

سـدیر می گویـد: چـون امـام؟ع؟ از جـاى خود برخاسـتند و به داخـل خانه رفتند، 
مـن بـا ابوبصیـر و میسـر خدمـت او رفتیـم، گفتیم: فدایتان شـویم، ما از شـما شـنیدیم 
بـا این کـه می دانیـم شـما علـم فراوانـی  گفتیـد،  کنیزتـان چنیـن و چنـان  کـه دربـارۀ 

یـد، بـاز هـم بـه شـما نسـبت علـم غیـب ندهیـم؟!  دار

1.  همان، ص 228� 
2.  همان، ص214� 
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گفتـم: بلـه. فرمـود: »تـو  تـو قـرآن نمی خوانـی؟«  امـام؟ع؟ فرمودنـد: »سـدیر! مگـر 

ا�بِ  ِك�تَ
ْ
�نَ ال ٌم ّمِ

ْ
َدُه ِعل یی ِع�ن ِ �ن

َّ
اَل ال

آن چه از آیات قرآن خواندى، به این آیه برخورده اى: >�تَ

گفتـم: فدایـت شـوم، مـن آن را خوانـده ام.  َك<1؟«  َك َطْر�نُ �یْ
َ
ل  اإِ

َ
ّد ْر�تَ َ �ن �ی

أَ
َل ا �بْ

ِه �تَ َك �بِ �ی �تِ
آ
ا ا �نَ

أَ
ا

کتـاب در نـزد  فرمـود: »آیـا آن شـخص را شـناخته و دانسـته ای چـه قـدر علـم از 

گفتـم: شـما آن را بـه مـن خبـر دهیـد! فرمـود: علـم او بـه انـدازۀ قطـره اى بـود  اوسـت؟« 

یـاى اخضـر2 . ایـن اندازه در برابر علم کتاب چیسـت؟« گفتـم: فدایتان  نسـبت بـه در

شـوم، ایـن مقـدار بسـیار ناچیـز اسـت!

ْل  فرمود: »اى سدیر! در بین آیاتی که از قرآن قرائت کرده اى، این آیه را خوانده اى: >�تُ

کردم: آرى، خوانده ام،  <3؟ عرض  ا�بِ ِك�تَ
ْ
ُم ال

ْ
َدُه ِعل ْم َو َم�نْ ِع�ن

ُ
ك �نَ �یْ َ ىی َو �ب �نِ

�یْ َ  �ب
ً
دا ِه�ی َ ِه سش

َ
الّل � �بِ

�نَ
َ
 ك

فدایتان شوم. 

گاه تر اسـت، یا کسـی که بخشـی  فرمودند: »آیا کسـی که علم همۀ کتاب را دارد آ
کتاب را می داند؟« از 

گفتـم: نـه؛ بلکـه آن کـه علـم همه کتاب را دارد او داناتر اسـت. امام با دسـت خود 
بـه سـینه اش اشـاره کـرد و فرمـود: »بـه خدا علم کتاب نزد ماسـت، به خدا سـوگند که 

که تمام آن نزد ماسـت.«4 کتاب نزد ماسـت، به خدا  تمام علم 

1.  النمـل،40: »آن كـه نـزد او بخشـی از علـم كتـاب بـود، گفـت: من آن تخت بلقيـس را براى تو 
مـی آورم، پیـش از آن كه چشـم برهم زنی!«

2� بـه گفتـۀ مولـی صالـح مازندرانـی در شـرح الکافـی ج 6 ص 32، »البحـر االخضر« به معنای 
یاد است و در نظر بیننده  اقيانوس كبير است. از آن رو »اخضر« ناميده شده كه عمق آن ز

یراسـتار(  به سـياهی می زند، و در عرف عرب در این حالت، آن را سـبز می دانند. )و
3.  الرعـد، 43: »بـه عنـوان گـواه ميـان مـن و شـما، اهّلل  و كسـی كـه علـم كتـاب در نزد اوسـت، 

كافی اسـت.« 
4.  كلينی، الکافی، ج1، ص257
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خداوند اعالم می دارد 

غیـب  امـام  آیـا  پرسـیدم:  صـادق؟ع؟  امـام  از  می گویـد:  سـاباطی  عّمـار   -11

اعـام  او  بـه  خداونـد  بدانـد،  را  چیـزى  بخواهـد  وقتـی  ولـی  »نـه،  فرمـود:  می دانـد؟ 
مـی دارد.«1

امامان؟مهع؟ عاِلم به رویدادهای گذشته و آینده اند
علم به گذشته و اینده

کـه علم به گذشـته  12-امـام صـادق؟ع؟ در دعایـی فرمـود: »خدایـا! اى خدایـی 

و آینـده را بـه مـا مرحمـت کـردى، مـا را وارثان پیامبـران قرار دادى، اّمت هاى گذشـته 
را بـا مـا پایـان بخشـیدى و مـا را بـه وصّیت اختصـاص دادى....«2

می دانم... 

13- امـــام صـــادق؟ع؟  فرمـــود: »به راســـتی مـــن می دانم آن چـــه در آســـمان ها و 

كه  1.  همان، ص258. عالمه مجلسی در مرآة العقول ج 3 ص 115 تا 117 توضيحاتی دارد 
خالصـه اش چنيـن اسـت: ائمـه غيـب نمی داننـد مگـر آنکـه خدای سـبحان بـه آنها تعليم 
كـرده انـد، ناظـر بـه هميـن معنـا  كـه پیامبـران علـم غيـب را از خـود نفـی  كنـد. آیـات قرآنـی 
كه خداوند  است. اما برخی از این آیات مانند آیۀ 26 و 27 سورۀ جّن به روشنی می رساند 
گاه نمی سـازد مگر رسـوالنی را كه برگزیده اسـت. وگرنه روشـن اسـت  كسـی را بر غيب خود آ
كـه عمـدۀ معجـزات پیامبـران و امامـان و یکـی از وجـوه اعجـاز قـرآن، در ایـن زمينـه اسـت. 
بعـالوه خـود مـا انسـانها نيـز بـه تعليـم خـدای تعالـی و پیامبـر و امامـان عليهم السـالم برخی 
از اخبـار غيـب را می دانيـم؛ ماننـد: وقـوع قيامـت، برخـی از جزئيـات آن، بهشـت و دوزخ، 
كـه بـدون تعليـم  كرسـی و مالئـک و ...  رجعـت، قيـام قائـم، نـزول عيسـی؟امهع؟، عـرش، 
خداونـد و حجتهایـش هرگـز نمی دانيـم، چنانکـه همين مقدار كه می دانيم، محدود اسـت 

یراسـتار(.  بـه مقـداری كـه خداونـد خبـر داده و حجتهایـش بـه مـا آموختـه اند. )و
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 129� 
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 آن چه در زمین اســـت، و می دانم آن چه در بهشـــت اســـت و آن چه در دوزخ است، و

که بوده و آن چه خواهد بود«.   می دانم آن چه را 

کـه  کسـانی  بـر  ایـن سـخن  کـه  و دیـد  کـرد  اندکـی صبـر  راوى می گویـد: سـپس 

کتـاب خـداى عّزوجـل  گـران آمـده اسـت. فرمـود: »مـن این هـا را از  آن را شـنیده اند 

می دانـم«؛ آنـگاه بـه مضمـون ایـن آیـه ]نحـل، 89[ اشـاره کردنـد کـه تبیـان هـر مطلبـي 
قـرآن اسـت. «1 در 

خداوند، کریم تر است از آنکه....

آن  بـه  بـود،  صـادق؟ع؟  امـام  خدمـت  مفّضـل  می گویـد:  خثعمـی  سـعد   -14

گفت: فدایت شـوم! آیا ممکن اسـت خداوند اطاعت بنده اى را بر بندگان  حضرت 

کـه آن بنـده از آسـمان ها خبـر نـدارد؟ فرمـود: »نـه؛ بلکـه  کنـد، در حالـی  خـود واجـب 

خـدا بـه بنـدگان، کریم تـر و مهربان تر و رئوف تر اسـت از این که بـر بندگان خود اطاعت 

کـه او را هـر بامـداد و شـامگاه از اخبـار آسـمانی  کنـد، در حالـی  بنـده اى را واجـب 
گـذارد.«2 بی خبـر 

گذار شده است كارها به پیامبر و اهل بیت وا
در مخالفت ما خيری نيست 

15-امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »خداونـد پیامبـر خـود را بـر محبـت خـودش تربیـت 

کـرد و فرمـود: »تـو داراى ُخلـق عظیمـی«3، بعـاوه امـر دیـن خـود را بـه او واگذاشـت و 

کـه پیامبـر آورد )امـر فرمـود(، آن را بگیریـد )گـردن نهیـد( و از آن چـه  فرمـود: »آن چـه را 

1.  كلينی، الکافی، ج1، ص261�
2.  همان، ص262�

3� القلم، 4� 
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َطاَع الّلَه<2
أَ
ْد ا �تَ

ُسوَل �نَ ِ�ِع الّرَ ُ یـد«1 و فرمـود: >َم�ن �ی کـرد، دسـت بـاز دار شـما را نهـی 

گذاشت و او را امین شمرد  سپس فرمود: »پیامبر خدا؟ص؟ نیز آن را به علی؟ع؟ وا

کردنـد. بـه خـدا سـوگند؛  و شـما هـم پذیرفتیـد؛ ولـی مردمـان )دیگـری آن را( انـکار 

شـما را همیـن قـدر بـس اسـت کـه هـرگاه مـا چیزى را گفتیم شـما هم بگوییـد و هرگاه 

کت باشـید. مـا در میـان شـما و خـدا واسـطه هسـتیم و  کت بودیـم، شـما هـم سـا سـا
کسـی در مخالفـت امـر مـا خیـرى قـرار نـداده اسـت.«3 خداونـد بـراى 

ادب قرآنی 
16 - امـــام صادق؟ع؟  فرمود: »به راســـتی خداوند، رســـول خـــود را ادب کرد تا آن 

اُکُم  �تَ
آ
گونه که خواســـته بود قوام گرفت. ســـپس امور را به او واگذاشـــت و فرمود: >َما ا

کـــه به حضرتش واگذار  ُهوا<4. پیامبـــر نیـــز آن چـــه را  �تَ ا�ن ُه �نَ َهاُکْم َع�نْ وُه َو َما �نَ
دنُ حنُ

ُسوُل �نَ الّرَ
شـــده بود، به ما سپرد.«5

گران نياید!
 17- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـرگاه دیـدى قائـم؟ع؟ بـه مـردى صدهـزار درهـم 

کار بـه او سـپرده شـده  کـه  گـران آیـد؛ زیـرا  و بـه دیگـرى یـك درهـم داد، نبایـد در دلـت 
اسـت.«6

1� الحشر، 7 
كـرده  كنـد خـدا را اطاعـت  2.  النسـاء، 80: »هركـه از پیامبـر )صلی اهّلل عليـه  و  آلـه( اطاعـت 

اسـت.« 
3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 384� 

4.  الحشر، 7�  
5.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص382� 

6.  همان، ص 386� 
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ث اند
َ

ائّمه؟مهع؟ ُمحّد
ث کيست؟ 

َ
محّد

ث 
َ

18- بریـد عجلـی می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ راجـع بـه رسـول، نبـّی و محـّد
که فرشـتگان نزد او می آیند، او آشـکارا آن ها را  کسـی اسـت  پرسـیدم. فرمود: »رسـول 
که در خوابش  کسی است  می بیند و آنها پیام خداى تعالی را به او می رسانند. نبّی 
کـه سـخن فرشـتگان را می شـنود، بـه  ث کسـی اسـت 

َ
ماننـد بیـدارى می بینـد. محـّد

گـوش او می خـورد و بـه قلبـش القـا می شـود.«1

در جنگ بنی قریظه و بنی نضير
گفتـم: مـا معتقدیـم بـر  19- عبـداهّلل  بـن ابـی یعفـور می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ 
دل علـی؟ع؟ الهـام می شـد یـا در دل و گوشـش  گفتـه می شـد! فرمـود: »در روز جنـگ 
بنـی قریظـه و بنـی نضیـر، جبرئیـل؟ع؟ از سـمت راسـت و میکائیل از سـمت چپ با 

علـی؟ع؟ سـخن می گفتنـد.«2

ث بودند
َ

محّد
ث بـود«. با همین 

َ
20- امـام رضـا؟ع؟ می فرمایـد: »ابوجعفـر )امـام باقـر؟ع؟( محـّد

ث بودند.«3
َ

ِاسـناد، امـام صـادق؟ع؟ فرمود: »حسـن و حسـین؟امهع؟ محـّد

امامت پیمان الهی است 
تداوم وصيت 

کســـي از مـــا امامـــان وقتـــي  21 - امـــام صـــادق؟ع؟  فرمـــود: »آیـــا بـــه نظـــر شـــما 

1.  همان، ص 368� 
2.  همان، ص 321�

3.  همان، ص 372�
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کنـــد؟ نـــه بـــه  کـــس بخواهـــد می توانـــد وصّیـــت  کنـــد، بـــه هـــر  بخواهـــد وصیـــت 

خـــدا ســـوگند! بلکـــه امامـــت عهـــد و پیمانـــی اســـت از طـــرف خـــدا و رســـولش بـــراى 
ــد.«1 ــه دســـت صاحبـــش برسـ ــر بـ ــن امـ ــا ایـ ــم، تـ ــر هـ اشـــخاصی پشـــت سـ

امامان؟مهع؟ زبان ها را می دانستند
به زبان نبطی 

ــه ای  ــان نبطـــی جملـ ــه زبـ ــادق؟ع؟ ]بـ ــام صـ ــد: امـ ــاباطی می گویـ ــار سـ 22 - عّمـ

ـــه  ـــش داد و ب ـــود را پوش ـــترد، خ گس ـــایه  ـــلم س ـــار! ابومس ـــون:[ »عّم ـــن مضم ـــه ای ـــود ب فرم

وســـیله ســـاطور )کارد بـــزرگ قّصابـــی( جـــارو شـــد!«

ــر  ــما فصیح تـ ــی را از شـ ــان( نبطـ ــه زبـ ــی بـ ــچ )کسـ ــن هیـ ــوم! مـ ــم: فدایـــت شـ گفتـ

ــر زبانـــی )چنیـــن  ــا در زبـــان نبطـــی، بلکـــه( بـــه هـ ــار! )نـــه تنهـ ندیـــده ام! فرمـــود: »عمـ
اســـت(.«2

ذبیحه و دعای یهودیان 

 23- عامـــر بـــن علـــی جامعـــی می گویـــد: بـــه امـــام صـــادق؟ع؟ گفتـــم: فدایـــت شـــوم!

کـــه  یـــم، در حالـــي  کتـــاب )یهـــود و نصـــارا( را می خور گوشـــت ذبـــح شـــدۀ اهـــل  مـــا 

گفته انـــد یـــا نـــه؟ فرمـــود: »هـــر وقـــت شـــنیدید بســـم اهّلل   نمی دانیـــم بـــر آن هـــا بســـم اهّلل  

چـــه  می کننـــد  ذبـــح  کـــه  حیواناتـــی  بـــر  آن هـــا  می دانـــی  آیـــا  یـــد!  بخور گفته انـــد 

گویـــی  کردنـــد،  گفتـــم: نـــه. امـــام؟ع؟ ســـپس)عبارات آن هـــا را( قرائـــت  می گوینـــد؟« 

شـــبیه یـــك یهـــودى آن هـــا را تلّفـــظ می کنـــد، ســـپس فرمـــود: »شـــما بـــه همیـــن مقـــدار 

1.  كلينی، الکافی، ج1، ص277�
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص333� 
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ـــا بنویســـم! ســـپس  گـــر صـــاح می دانیـــد بفرماییـــد ت گفتـــم: فدایـــت شـــوم! ا یـــد!«  مأمور

کـــرده اســـت[1 «2  ي نقـــل  امـــام عبارتـــي بـــه عبـــري فرمـــود ]کـــه راو

قطفتا و قصه اش 

24 - ابراهیـــم کرخـــی می گویـــد: خدمـــت امـــام صادق؟ع؟ بـــودم، فرمـــود: »اى 

کـــردم: در جایی بـــه نام شـــاِدروان.  کجاســـت؟« عـــرض  کرخ  ابراهیـــم! منزلـــت در 

کـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بر اهل نهـــروان وارد  فرمـــود: »َقُطفتـــا 3را می شناســـی؟ زمانـــی 

یـــا4 پیرامـــون آن حضـــرت جمع شـــدند و از  شـــد، در قطفتـــا فـــرود آمـــد، مـــردم بادرو

کردند و با آن حضرت به زبان نَبطی  ســـنگینی مالیاتشـــان به آن حضرت شـــکایت 

حـــرف زدنـــد و گفتنـــد: آن هـــا همســـایه اى دارند بـــا زمین بیشـــتر از آن هـــا و مالیات 

 ! کمتر

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه زبـان نبطـی بـه آن هـا پاسـخ داد. ]آنـگاه امـام عیـن عبـارت 

کـه از رجـز بـزرگ5 بهتـر  بـه زبـان نبطـي را بیـان داشـت و افـزود:[ یعنـی بسـا رجزکوچـك 
است.«6

1� از آنجـا كـه در نقـل ایـن گونـه عبـارات عبـري چنـدان دقـت نظـر بـه كار نمی رفتـه، از نقـل آن 
یراستار(. در  وسائل الشيعه، ج16، ص291، حدیث 45 بخشي از روایت خودداري شد. )و

 نقل شده و در پاورقی آمده كه ذیل حدیث، عبرى بوده است. )مترجم(. 
2.  صفار، بصائر الدرجات، ص 334� 

3� یاقـوت حمـوی در معجـم البلدان می نویسـد: قُطفتا محلـه ای بزرگ در ناحيۀ غربى بغداد 
یراستار(.  است. )و

یراستار(.  یا در ناحيۀ غربى بغداد است. )و 4� در مراصد االطالع می نویسد: بادور
5� عالمـه مجلسـی در مـورد معنـای رجـز سـه احتمـال داده اسـت. عالقمنـدان به بحـار االنوار 

یراسـتار(.  ج 41 ص 290 رجـوع كننـد. )و
6.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 336�
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امامان؟مهع؟ زبان پرندگان را می دانند
زبان هر جنبنده ای را...

25 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابن عّباس فرمود: به راسـتی 

کـه خـداى تعالـی زبـان پرنـدگان را بـه مـا آموختـه اسـت، همچنـان که به سـلیمان بن 
یا را.«1 داوود؟امهع؟ آموختـه بـود، و زبـان هـر جنبنـده ای در خشـکی و در

درد دل شتر آبکش 

 26- امام صادق؟ع؟ فرمود: »شخصی شتر آبکشی داشت. همین که سالخورده

 شـــد، یکی از اطرافیانش گفت: خوب اســـت او را ســـر ببرى. شتر نزد رسول خدا؟ص؟ 

کردن. رســـول خـــدا؟ص؟ دنبـــال صاحبش فرســـتاد.  کرد بـــه شـــکایت  آمـــد و شـــروع 

کـــه وقتی جوان  گفتنـــد: این حیـــوان اظهار می کند  همین کـــه آمد، پیامبـــر؟ص؟ به او 

بود براى شـــما )کار کرده اســـت( تا پیر شـــده و او به شـــما ســـود رســـانده اســـت، ولی 

شـــما می خواهید او را ســـر بُبرید! گفت: راســـت گفته است. رســـول خدا؟ص؟ فرمود: 
بنابرایـــن او را نحـــر نکنید؛ بلکـــه او را واگذارید! بدیـــن روی او را واگذاردند.«2

كار می كنند   امامان؟مهع؟ به فرمان خدا 
نامه های سر به ُمهر 

27- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »وصّیت بر امامت از آسـمان به صورت مکتوب بر 

محّمـد؟ص؟ نـازل شـد. چیـزى بـه صـورت نوشـتۀ سـر بـه ُمهر بـر محّمد؟ص؟ نازل نشـد، 

گفـت: یـا محّمـد! ایـن وصیت نامـۀ تـو در  جـز وصیـت دربـارۀ امامـت. جبرئیـل؟ع؟ 

میـان اّمـت تـو اسـت کـه نـزد اهـل بیت تو باشـد.

1.  همان، ص 343� 
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 347� 
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کـدام اهـل بیتـم؟ فرمـود: برگزیـده از ایشـان و فرزنـدان او تـا علـم  فرمـود: جبرئیـل! 

نبـّوت را از حضرتـت بـه ارث بـرد، چنـان کـه ابراهیـم؟ع؟ آن را بـه ارث داد و میـراث بِر 

یـۀ تـو از ُصلـب اوسـت.  آن، علـی؟ع؟ و ذّر

امـام؟ع؟ فرمـود: »بـر آن وصّیتنامـه ُمهرها بود. علی؟ع؟ ُمهر اول را باز کرد و آن چه 

در آن بـود اجـرا کـرد. حسـن؟ع؟ ُمهـر دوم را بـاز کـرد و بـه دسـتورى کـه در آن بـود عمـل 

گشـود و دید در آن نوشـته  کرد. حسـین؟ع؟ پس از درگذشـت حسـن؟ع؟ ُمهر سـوم را 

کـه جـز  اسـت: بجنـگ و بکـش و کشـته شـو! و مردمانـی را بـراى شـهادت بـا خـود ببـر 

بـا تو شـهادت نیابند. 

کرد. چون درگذشـت، آن را پیش از شـهادتش  فرمود: امام حسـین؟ع؟ نیز چنان 

کـرد و دیـد در آن نوشـته  بـه علـی بـن حسـین؟امهع؟ داد. آن حضـرت ُمهـر چهـارم را بـاز 

کـه علـم پنهـان شـده اسـت! و چـون آن  اسـت: خامـوش بـاش و سـر بزیـر افکـن؛ زیـرا 

گشـود و  کـرد، آن را بـه محّمـد بـن علـی؟امهع؟ داد و او مهـر پنجـم را  حضـرت وفـات 

کـن، امامـت پـدرت را تصدیـق نمـا،  کتـاب خـدا را تفسـیر  دیـد در آن نوشـته اسـت: 

ارث امامت را به پسـرت بسـپار، اّمت اسـامی را سـامان بده، به حق خداى عّزوجل 

اقـدام کـن، در موقـع بیـم و آسـودگی حـّق را بگـو و جـز از خـدا متـرس! او نیـز چنین کرد 

و سـپس آن را بـه جانشـین خـود داد«.

گفـت: فدایـت شـوم! شـما جانشـین او هسـتید؟ فرمـود: اى معـاذ؛ مـن از  راوى 

کنـی )یعنـی: آرى مـن  چیـزى بـاك نـدارم جـز اینکـه بـروى و سـخنی علیـه مـن نقـل 

جانشـین پـدرم هسـتم، امـا ایـن خبـر را بـه مخالفـان و دشـمنان مـا مگـو(. 

که از نسل  که این مقام را از پدرانت به تو رسانده، خواستارم   گفتم: از خداوندى 

کند، پیش از آن که شما از دنیا بروید! کسی را برآورد تا این مقام را نصیب او  تو 
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کرده است«. فرمود: »اى معاذ! خداوند چنان لطفی را 

کیسـت؟ بـا دسـت خـود اشـاره بـه طـرف عبـد صالـح  گفتـم: فدایـت شـوم! او   
کـه خوابیـده اسـت.«1 کـه در خـواب بـود و فرمـود: »همیـن  کـرد  کاظـم؟ع؟(  )امـام 

حدیث ائمه؟مهع؟ دشوار است
تاب ندارید!

28 - صّفـار از مفّضـل نقـل کـرده اسـت کـه می گویـد: از امام صادق؟ع؟ شـنیدم 

کسـي جـز فرشـتۀ مقـّرب  کـه می فرمـود: »حدیـث مـا "صعـب مسـتصعب« اسـت2، 

کـه خداونـد قلـب او را آزمـوده اسـت، تـاب تحمـل آن را  یـا پیامبـر مرسـل یـا مؤمنـی 
ندارنـد.«3

فرجام دشمنان 

گونه ای  29 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »حدیث ما صعب مسـتصعب اسـت، به 

کـه جـز سـینه هاى پرتوافکـن و دل هـاى سـالم و اخـاق نیکـو نمی توانـد آن را تحّمـل 

کنـد. بـه راسـتی خداونـد از شـیعیان مـا پیمـان گرفت، همان گونـه که از فرزنـدان آدم 
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كلينی، الکافی، ج 1، ص279�    .1
2� مرحـوم سـيد جـواد مصطفـوي در ترجمـه كافـي ج 2 ص 352 می نویسـد: صعـب بـه معنی 
دشـوار و مشـکل و سـركش اسـت و مسـتصعب مبالغه آن اسـت، یعنی بسـيار دشـوار؛ و یا 
آنکـه »صعـب« چيـزي اسـت كـه خـودش دشـوار باشـد و »مسـتصعب« آن اسـت كـه مـردم 

یراسـتار(.  آن را دشـوار شـمرند )و
3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 22� 

یه آن ها را برگرفت و آشـکار  4.  األعراف، 172: »موقعی كه پروردگارت از پشـت فرزندان آدم ذّر
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 بنابرایـن هرکـه بـا مـا وفـادار باشـد، خداونـد بر او بهشـت را مرحمت کنـد. و هرکه 
دشـمن مـا شـود و حـق مـا را ادا نکنـد، در آتـش همیشـه جاودانـه خواهـد بود!«1

سلمان و ابوذر 

 30- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »یـك روز در محضـر علـی بن الحسـین؟امهع؟ از تقّیه 

گر آن چه در دل سلمان بود ابوذر می دانست،   سخن رفت. فرمود: »به خدا سوگند که ا

کـرده بـود؛ بنابرایـن  او را از پـا درآورده بـود2 بـا این کـه رسـول خـدا؟ص؟ آن دو را بـرادر هـم 

گرفـت آیـا مـن پـروردگار شـما نيسـتم؟ آن هـا همگـی  یشـتن  گـواه بـر خو سـاخت و آن هـا را 
ى.« آر گفتنـد: 

1.  صفـــار قمـــی، بصائـــر الدرجـــات، ص 25. مرحـــوم ســـيد جـــواد مصطفـــوي در ترجمـــه اصـــول 
كـــه در ایـــن روایـــات  كافـــي، ج 2، ص 257 می نویســـد: »احادیـــث صعـــب و مســـتصعب 
ــر  گـ ــه ا كـ ــی و مواعـــظ و عبرتهاســـت  ــرآن و هدایـــت الهـ ــات قـ ــد آیـ ــده اســـت، ماننـ ــر شـ ذكـ
بیـــت و پذیـــرش  گوشـــی شـــنوا و دلـــی نـــرم و روحـــی مطيـــع برابـــر شـــود، آمادگـــی و مجذو بـــا 
ـــکار و تمـــرد  ـــا ان كنـــد، ب ـــی ســـخت و روحـــی ســـركش برخـــورد  ـــا دل ـــر ب گ ـــی ا پیـــدا می شـــود؛ ول
كریـــم می فرمایـــد: »از ایـــن  ـــر قســـاوت و طغيـــان آن می افزایـــد، قـــرآن  مواجـــه می شـــود، بلکـــه ب
كـــه بـــراى مؤمنـــان شـــفا و رحمـــت اســـت ولـــی ســـتمگران  قـــرآن آیه هایـــي نـــازل می كنيـــم 
كلمـــه صعـــب و مســـتصعب در  را جـــز خســـارت نمی فزایـــد« )اســـراء: 82(. بنـــا بـــر ایـــن 
ى مركـــوب  یـــرا یکـــی از معانـــی لغـــوى آن »تأّبـــى و ســـرفراز اینجـــا بســـيار مناســـب اســـت، ز
كـــه بلنـــد طبعـــی و آقـــا منشـــی دارد و حاضـــر  از پذیـــرش هـــر راكبـــی« اســـت، ماننـــد اســـبی 
ـــر او نشـــينند. احادیـــث اهـــل بیـــت عصمـــت هـــم  نيســـت جـــز ســـلطان و رجـــال مملکـــت ب
ــا اخـــالص  ــاك و بـ ــن پـ ــاء مرســـل و مؤمنيـ ــتگان مقـــرب و انبيـ ــليم فرشـ ــاى سـ ــر دلهـ در برابـ
ــر را چـــون جـــان شـــيرین در بغـــل می گيرنـــد، ولـــی  گرفتـــه، یکدیگـ و آزمـــوده انـــس و الفـــت 
گونـــه تناســـب و ســـنخيتی در ميـــان نيســـت،  كـــه هيـــچ  در برابـــر دلهـــاى ســـخت و ناپـــاك 

یراســـتار( ى و قبولـــی هـــم دیـــده نمی شـــود.« )و ســـازگار
ــرای معنـــاي ایـــن حدیـــث  ــه بـ ــرآة العقـــول ج 4 ص 315 چنـــد وجـ 2� عالمـــه مجلســـي در مـ
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کـه علـم علمـاء )امامان( سـخت و  دربـاره مـردم دیگـر چـه گمـان می بریـد! بـه راسـتی 

سـخت گیـر اسـت، جـز پیامبر مرسـل یا فرشـته مقّرب یا بنـده اى که دلـش را به ایمان 

آزمـوده باشـند، تـاب تحّمـل آن را ندارد.

آنگاه فرمود: به راسـتی سـلمان از علماسـت، چون مردى اسـت از ما خاندان؛ از 
ایـن رو او را در ردیـف علمـا یاد کردم.«1

امامان هدایت و ضاللت
راه و کژراهه 

کتـاب ابواألئمـة ]امیرالمؤمنیـن[؟ع؟ خوانـدم  31 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در 

کـه دو نـوع امـام اسـت: امـام هدایـت و امـام ضالـت. امامـان هدایـت فرمـان خـدا را 

بـر امـر خودشـان مقـّدم می دارنـد و حکـم خـدا را بـر حکم خودشـان ترجیـح می دهند؛ 

کـه امـر و حکـم خودشـان را بـر امـر و حکـم  کـه امامـان ضالـت، چنان انـد  در حالـی 

خـدا مقـدم می دارنـد؛ بـه خاطـر پیـروى از هـواى نفسشـان و بـرای مخالفـت بـا آن چـه 
کتـاب خـدا آمـده اسـت.«2 در 

ـــه علـــم، و ضميـــر  كلمـــۀ "لقتلـــه"( ب ـــد: »ضميـــر مرفـــوع )فاعـــل در  گوی آورده، از جملـــه آنکـــه 
ـــه  ـــوذر، او را ب ـــوذر برگـــردد )یعنـــي: علـــم اب ـــه اب كلمـــۀ "لقتلـــه"( ب منصـــوب )یعنـــي مفعـــول در 
گونـــه اســـرار  گـــر ایـــن  كشـــتن بدهـــد نـــه اینکـــه ابـــوذر ســـلمان را بکشـــد(. توضيـــح اینکـــه: ا
كتمـــان،  كتمـــان می شـــد، از شـــدت صبـــر بـــر ایـــن  بـــه ابـــوذر ســـپرده می شـــد و امـــر بـــه 
كتمـــان آن تـــوان نداشـــت و بـــرای مـــردم بازگـــو می كـــرد و او را  كـــه بـــر  جـــان مـــی داد؛ یـــا ایـــن 
كافـــي، ایـــن وجـــه  ـــر  می كشـــتند«. مرحـــوم شـــيخ محمـــد رضـــا جعفـــري در تعليقـــات خـــود ب

یراســـتار(.   را پســـندیده و برگزیـــده اســـت. )و
1.  كلينی، الکافی، ج1، ص401�

2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 32� 
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هر گروهی با امامش 

َماِمِهْم<1  اإِ اٍ� �بِ �نَ
أُ
ْدُعوا ُکّلَ ا ْوَم �نَ َ  32- امام صادق؟ع؟ فرمود: »چون این آیه نازل شد: >�ی

مسـلمانان گفتند: یا رسـول اهّلل ! آیا شـما امام و رهبر همۀ مسـلمانان نیسـتید؟ فرمود: 

مـن فرسـتادۀ خدایـم بـه سـوى همـۀ مـردم؛ ولـی پـس از مـن امامانـی از اهـل بیـت مـن، 

کـه در بیـن مـردم خواهنـد بـود. مـردم آن هـا را  از جانـب خـدا بـراى مـردم خواهنـد بـود 

کفـر و ضالـت و پیروانشـان بـر آن هـا سـتم روا می دارنـد.  تکذیـب می کننـد و رهبـران 

بدانیـد! هرکـه ایشـان را دوسـت بـدارد و پیرو آن ها شـود و ایشـان را تصدیـق کند، او از 

مـن و بـا مـن اسـت و بـه زودى مـرا ماقـات خواهـد کـرد. همچنین بدانید کـه هر کس 

بـر آنـان سـتم کنـد و بـر سـتم بـه ایشـان یـاری رسـاند و آنـان را تکذیـب کنـد، او از مـن و 
بـا مـن نیسـت و مـن از او بیـزارم.«2

گرفتن پیمان براى امامان؟مهع؟
وعده به پیروان اميرالمؤمنين؟ع؟ 

که فرمود:  33- صّفـــار از محّمد حلبی بـــه نقل از امام صادق؟ع؟ آورده اســـت 

»رســـول خـــدا؟ص؟ می فرمایـــد: خداونـــد اّمـــت مـــرا برایم در همـــان حال خـــاك و ِگل 

که تمـــام نام ها را  گونه  کرد و تمام نام هاى ایشـــان را به مـــن آموخت، همان  مجّســـم 

بـــه آدم؟ع؟ تعلیـــم داد. گروه هاى مختلـــف )صاحبان پرچم ها( بر مـــن گذر کردند، 

مـــن بـــراى علـــی؟ع؟ و شـــیعیانش از خدا آمـــرزش خواســـتم. پـــروردگارم مـــرا دربارۀ 

پیـــروان علـــی؟ع؟ بـــه خصلتـــی وعـــده داد. پرســـیدند: یـــا رســـول اهّلل ! آن خصلت 

کـــه ایمان بیـــاورد و پرهیزکار باشـــد،  چیســـت؟ فرمـــود: آمرزش ایشـــان؛ براى کســـی 

گروهی را با امام و رهبرشان می خوانيم.« 1.  اإلسراء، 71: »روز قيامت هر 
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 33� 
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هیـــچ ریـــز و درشـــتی را از ایشـــان فروگـــذار نمی کند و "تبدیـــل بدى ها بـــه نیکی ها"1 
ایشـــان است.«2 برای 

امام؟ع؟ فرشتۀ مرگ را می بیند
مأموریت 

34- معبد می گوید: با امام صادق؟ع؟ بودم. داشت راه می رفت تا وارد مسجدى 

 شـدکه پـدرش آن جـا عبـادت می کـرد و او در جایـی از آن مسـجد نمـاز می خوانـد. 

همیـن کـه نمـاز را بـه پایـان بـرد، فرمـود: »اى معبـد! آیـا این محـل را می بینـی؟« گفتم: 

آرى، فدایـت شـوم! فرمود: 

گهـان پیرمـردى خـوش  نا نمـاز می خوانـد،  و  بـود  ایسـتاده  »پـدرم در همیـن جـا 

گهـان مـردى  کـه او نشسـته بـود، نا سـیما بـه سـراغ او آمـد و نشسـت. در همـان حـال 

گندمگـوِن خـوش چهـره و خـوش انـدام آمـد، بـه پیرمرد گفـت: چرا اینجا می نشـینی، 

این جا مورد مأموریت تو نیسـت! هر دو برخاسـتند و رفتند و از نظر من پنهان شـدند 

و دیگـر چیـزى ندیـدم. پـدرم فرمـود: پسـر عزیـزم! آیـا این پیرمـرد و همراهـش را دیدى؟ 

ِکـه بـود و همراهـش چـه کسـی بـود؟ فرمـود: پیرمـرد، فرشـتۀ مـرگ  گفتـم: آرى، پیرمـرد 
بـود و آن کـه پـس از او آمـد، جبرئیـل بود.«3

1� خداونــد حکيــم بــرای بشــارت دادن و اميــد بخشــيدن بــه گنهکارانــي كــه بــه ســوي توبه روي 
گرفتــن، بخشــودن، گذشــت  یــژه قــرار داده اســت: نادیــده  رنــد، در چنــد مرحلــه لطــف و آو
یــدن. و ســرانجام: تبدیــل بدیهــا بــه نيکــي هــا. از مرحلــۀ اخيــر در آیــۀ 70 ســورۀ  كــردن، آمرز
<. در ایــن حدیــث، امــام صــادق؟ع؟  ا�ت ا�تهم ���ن �أ ّدل اهلل س�ی �ب ك �ی ول�أ

أ
ا فرقــان یــاد می كنــد >�ن

یــژۀ پیــروان و دوســتداران اميرالمؤمنيــن؟ع؟  كــه ایــن لطــف و فضــل الهــي و تذكــر می دهــد 
یراســتار(.    گام برمــي دارنــد. )و یــرا تنهــا آنــان در مســير حــق و هدایــت  اســت، ز

2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 83� 
3.  همان، ص 233� 
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امامان؟مهع؟ از باطن اشخاص باخبرند
ساختمان را بیش از توانایی آن باال مبر

35- اسـماعیل بـن عبدالعزیـز می گویـد: امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »اسـماعیل! 

بـراى مـن در وضوخانـه آب بگـذار!«

گذاشـــتم. امام؟ع؟ وارد شد. با خود  اســـماعیل می گوید: برخاســـتم و آب وضو 

کـــه وضـــو بگیـــرد، مـــن چنیـــن و چنان چیـــزى را  گفتـــم: او وارد وضوخانـــه می شـــود 

 . یم می گو

بیـش  را  ایـن سـاختمان  »اسـماعیل!  گفـت:  و  آمـد  بیـرون  کـه  نشـد  فاصلـه اى 

کـه خـراب می شـود! مـا را مخلـوق بدانیـد و هرچـه دربـارۀ مـا  از توانایـي آن بـاال مبـر 

می  خواهید بگویید! و )بدانید که( هرگز )به نهایت آن( نخواهید رسـید!« اسـماعیل 
می گویـد: و مـن همچنـان می گفتـم و می گفتـم و می گفتـم!1

گفته  پاسخی به پرسِش نا

36- حسـین بـن موسـی خّیـاط می گویـد: بـا جمیـل بـن دراج و عائـذ احمسـی به 

قصـد حـج بیـرون شـدم. عائـذ بـه مـن می گفـت: مـن بـا امـام صـادق؟ع؟ کارى دارم، 

بـارۀ آن بپرسـم. خدمـت آن حضـرت رسـیدیم. همین کـه نشسـتیم،  می خواهـم در 

کـه رو بـه خـدا آمـده، بـه خاطـر آن چـه بـر او  کـرد و فرمـود: »کسـی  بی مقدمـه رو بـه مـن 

کـرده اسـت، از چیـز دیگـرى نمی پرسـد!« واجـب 

راوى می گویـد: بـه عائـذ بـا چشـم اشـاره کردیم. همین که برخاسـتیم، پرسـیدیم: 

کـه مـا از آن حضـرت شـنیدیم )یعنـی آنچـه  گفـت: آن چـه را  حاجـت تـو چـه بـود؟ 

سـبب شـد که نپرسـم، سـؤال من این بود( من تواِن شـب زنده دارى را ندارم، ترسـیدم 

1.  همان، ص 236� 



125 فصل  پنجم: برخی از مقامات و شئون امامان معصوم؟مهع؟ 

گـردم.1 گنهـکار باشـم و مؤاخـذه شـوم و هـاك 

فراتر از حّد اندیشه

37- مالـك ُجَهنـی می گویـد: در محضـر امـام صـادق؟ع؟ بـودم، دسـتم را روى 

کـه خـدا تـو را بـزرگ داشـته و شـرافت  گفتـم: بـه راسـتی  گذاشـتم و بـا خـود  صورتـم 

اسـت!  بخشـیده 

که تو فکر می کنی!«2 امام؟ع؟ فرمود: »اى مالك! این امر باالتر از آن است 

خبر از درون 

38- عبـــداهّلل  نجاشـــی می گوید: به لباس من از ترّشـــح بول، اثری رســـیده بود. 

کردم. در شب ســـردى آن را در آب فرو بردم. همین که خدمت  من در مورد آن شـــك 

امـــام صـــادق؟ع؟ رســـیدم، بی مقدمه فرمود: »اثر بـــول را چون با آب ُشســـتی، از بین 
رفت.«3

ائّمه؟مهع؟ می دانند چه وقت می میرند
من امشب می ميرم 

آورده  بارۀ امام صادق؟ع؟  از جّدش در  به نقل  39- حسن بن علی بن ُعقبه 

است که »شبی که ابوجعفر )امام باقر؟ع؟( از دنیا رفت، امام صادق نزد آن حضرت 

کرد:  آمد، درحالی که او داشت با پروردگارش مناجات می کرد. با دست خود اشاره 

ى آمد، فرمود: پسر  پایان برد. سپس نزد و را به  تا مناجاتش  برو! عقب رفت  عقب 

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 239� 
2.  همان، ص 242� 
3.  همان، ص 242� 
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عزیزم! امشب همان شبی است که من از دنیا می روم و همان شبی است که رسول 

که  که پدرش علی بن الحسین؟امهع؟ در آن شبی  کرد  خدا؟ص؟ از دنیا رفت. و نقل 

از دنیا رفت، شربتی آورد و فرمود: این شربت را بنوش و فرمود: امشب همان شبی 
که از دنیا می روم! پس همان شب از دنیا رفت.«1 که مرا وعده داده اند  است 

امام مطابق كتاب خدا حكم می كند
در کتاب و سّنت 

کـه  گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟  کـرده اسـت  یـب نقـل 
َ
ُکل 40 - صفـار از سـورة بـن 

گـر آن  گفتـم: ا کتـاب«.  گفتـم: امـام بـه چـه وسـیله فتـوا می دهـد؟ فرمـود: »بـه وسـیلۀ 

گـر  در کتـاب نباشـد، چـه می کنـد؟ فرمـود: »بـه وسـیلۀ سـّنت فتـوا می دهـد.« گفتـم: ا

چیـزى در کتـاب و سـّنت نبـود چـه می کنـد؟ فرمـود: »هیچ مطلبی نیسـت مگر آن که 

کتـاب و سـّنت آمـده اسـت.«2  در 

كبر خدا نزد ائّمه؟مهع؟ است اسم ا
امين خدا در زمين 

41 - امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »خداى تبـــارك و تعالی به رســـول خدا؟ص؟ وحی 

کبر،  گشـــته اســـت؛ بنابراین اســـم ا کامل  گرفتـــه و روزگار تو  که نبـــّوت تو پایـــان  کـــرد 

میـــراث علـــم و آثـــار علم نبـــّوت را نزد علـــی بن ابی طالـــب؟ع؟ قرار ده! زیـــرا که من 

زمین را وانمی گذارم مگر آنکه عاِلمی در آن داشـــته باشـــم تا بدان وســـیله طاعت مرا 

 بشناســـند و والیت من به وسیلۀ او شناخته شـــود؛ به عنوان حّجتی بین درگذشت 

پیامبر تا خروج پیامبر دیگر. 

1.  همان، ص 482� 
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 388� 
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کبـر، میـراث علـم و آثـار علـم نبـّوت را بـه علی بن  از ایـن رو رسـول خـدا؟ص؟ اسـم ا
ابـی طالـب وصّیـت کرد.«1

اسامی شیعیان نزد امامان؟مهع؟ است
نام او در کتاب است 

گفتـم: مـن بـرادرزاده اى دارم  42- حبابـۀ والبّیـه2 می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ 

1.  همان، ص468� 
2� حبابـۀ والبّيـه بانویـي سـعادتمند بـود كـه عمـري دراز نصيبش شـده بود و این عمـر طوالني را 
در مسير شناخت و شناساندن امامان معصوم و دفاع از حریم امامت گذراند. در دانشنامه 
یـان حدیث شـيعه. وی دختر جعفر  جهـان اسـالم، در بـارۀ او آمـده اسـت: َحبابـه واِلــبيه، از راو
و منسـوب بـه والبـه، شـعبه ای از قبيلـه بنی اسـد، بـود و از ایـن رو بـه والبيه اسـدیه شـهرت یافت. 
یـان حضـرت علـی؟ع؟ دانسـته و ابن بابویـه در  كـوال او را از راو كنيـه اش اّم النـدی اسـت ابن ما
كتـاب مـن الیحضره الفقيـه حدیثـی فقهـی بـه روایـت حبابـه از امـام آورده اسـت. رجال شناسـان 
یان امام حسـن تـا امام باقـر؟مهع؟ آورده اند. دختـرش، فاطمه، را نيز  شـيعه نـام یـا كنيـه او را ذیـل راو
یـان امـام حسـن و امـام حسـين؟امهع؟ ذكـر كرده اند.بنابر یـک روایت در كافـی وی از امام علی  از راو
نشـانه امامـت خواسـت. امـام سـنگریزه ای از او طلـب كـرد و آن را بـا خاتـم خـود مهـر زد و توضيح 
گـر بـر ایـن كار توانـا باشـد امـام مفترض الطاعـه اسـت. از آن  داد كـه هـر كـس مدعـی امامـت شـد ا
پـس حبابـه آن سـنگریزه را نـزد یکایـک ائمـه تـا امـام رضـا؟ع؟ می بـرد و آنهـا آن را مهـر می زدنـد. 
ایـن مطلـب در منابـع دیگـر بـا همـان سـند و متـن نقـل شـده اسـت. براسـاس هميـن روایـت، 
گفتـه شـده كـه حبابـه زمـان امـام علـی تـا امـام رضـا؟ع؟ را درک كـرده و نـه ماه پـس از دیدار بـا امام 
رضـا؟ع؟ درگذشـته اسـت. امـام نيـز لبـاس خـود را كفـن او كـرده و بـر او نمازگـزارده اسـت. حبابـه 
را صاحبةالَحصـاة )صاحـب سـنگریزه( نيـز ناميده انـد. البتـه دو زن دیگـر، بـه نامهـای ام غانـم و 
گرفته اند.  ام اسلم، هم حکایتی مشابه وی دارند و از این رو این سه زن، صاحبات الَحصی نام 
در منابـع شـيعی، غالبـآ ذیـل بحـث اثبـات امامـت ائمـه یـا ذكـر معجـزات ایشـان، دربـاره حبابـه 
والبيـه مطالبـی آمـده اسـت، از جملـه شـفا یافتـن مـرض بـرص وی بـه دسـت امام حسـين؟ع؟، 
جـوان شـدن وی در 113 سـالگی بـا اشـاره امـام سـجاد؟ع؟ و سـياه شـدن مـوی سـپید سـرش بـا 

یراسـتار(.  دعـای امـام باقـر؟ع؟. )نقـل بـه تلخيـص، و
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کـه آیـا او از  کـه بـه مـن اعـام کنیـد  کـه آشـنا بـه فضیلـت شماسـت. مـن دوسـت دارم 

شـیعیان شـما اسـت؟ 

فرمـود: »نـام او چیسـت؟« عـرض کـردم: فـان بن فـان. امام کنیـزش را صدا زد و 

فرمـود: آن قامـوس را بیـاور!« او کتابـی را آورد کـه بـزرگ بود )بـه زحمت( حمل می کرد. 
گشود. سپس در آن نگریست و فرمود: »آرى، نام او و نام پدرش این جاست.«1 آن را 

امام شناسی
در خيمۀ امام منتَظر 

43- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »تـو نشـانه )امام( را بشـناس! چون آن را شـناختی، 

یانـی نرسـاند؛ زیـرا که خـداى عّزوجـل می فرماید:  تقدیـم و تأخیـر ایـن امـر )فـرج( تـو را ز

کسـی  َماِمِهْم<2؛ بنابرایـن هرکـه امـام خـود را بشناسـد، چـون  اإِ اٍ� �بِ �نَ
أُ
ْدُعوا ُکّلَ ا ْوَم �نَ َ >�ی

اسـت کـه در میـان خیمـۀ امـام منتَظر باشـد.«3

به مرگ جاهليت 

کـه در شـبی  44- امـام صـادق؟ع؟ خطـاب بـه یحیـی بـن عبـداهّلل فرمـود: »هـر 
کـه در آن شـب امـام خـود را نشناسـد، بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت.«4 بمیـرد 

هشدار از انکار 

گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ امامـان؟مهع؟ پرسـیدم.  45- حمـران بـن اعیـن 

1.  همان، ص 170� 
گروهی از مردم را با امام و پیشوایشان فراخوانيم.«  ى كه هر  2.  اإلسراء، 71: »روز

3.  كلينی، الکافی، ج1، ص371� 
ینب، الغيبه، ص 127�  4.  نعمانی، ابن ابى ز
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فرمـود: »هرکـه یکـی از امامـان زنـده را انـکار کنـد، در حقیقـت همـۀ امامـان درگذشـته 
کـرده اسـت.«1 را انـکار 

مانند منکر پیامبر خاتم 

46- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هرکـه بـه امامت پدران و فرزندان من معتقد باشـد 

کـه تمـام پیامبـران را  کسـی اسـت  کنـد، همچـون  ولـی مهـدى از فرزنـدان مـرا انـکار 

کردم: سـرورم! مهدِى از  قبول دارد ولی )رسـالِت( محّمد؟ص؟ را منکر اسـت.« عرض 

که شـخص او از انظار  کیسـت؟ فرمود: »پنجمیِن از فرزنداِن هفتمین،  فرزندان شـما 

مـردم غایب می شـود...«2 

مّدعیان امامت!
گمراه بدعت گذار 

کنـد و مـردم را فراخوانـد درحالی کـه  47- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »هرکـه خـروج 

از  کـه  کسـی  گـذار اسـت. و  گمـراِه بدعـت  کسـی باالتـر از او هسـت، او  بیـن مـردم 
کافـر اسـت.«3 کنـد درحالی کـه امـام نیسـت، او  جانـب خـدا اّدعـاى امامـت 

اّدعا نکنيد! 

 48 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هرکـه اّدعـاى امامت کنـد درحالی که اهلّیت آن 
کافر اسـت.«4 را ندارد، 

1.  همان، ص 129� 
2.  شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ص411�

ینب، الغيبه، ص 115�  3.  نعمانی، ابن ابى ز
4.  شيخ صدوق، عقاب األعمال، ص 214� 
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كه بمیرد و امام خود را نشناسد... هر 
گر نشناسد  ا

کـرد  49- ُفَضیـل بـن یسـار می گویـد: روزى امـام صـادق؟ع؟ بـا مـا آغـاز سـخن 

کـه امامـی نداشـته  کـه بمیـرد در حالـی  و فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: هـر 

باشـد، بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت.«.

یقیـن،  بـه  »آرى،  فرمـود:  اسـت؟  فرمـوده  را  ایـن  خـدا؟ص؟  رسـول  کـردم:  عـرض 

فرمـوده اسـت«.  کـه چنیـن  بـه خـدا  سـوگند 

گفتـم: بنابرایـن هرکـه بمیـرد و امـام نداشـته باشـد )اعتقاد بـه امام واقعی نداشـته 

باشـد( بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت؟ فرمـود: »آرى«.1 $ توضیـح مـرگ جاهلـي بـر 

اسـاس بیانـات مجلسـي و ... بیایـد $ 

جّنیان مسائل خود را از ائمه؟مهع؟ می پرسند
برادران شما 

 50 - ابن جبل می گوید: بر دِر خانه امام صادق؟ع؟ بودیم، گروهی روبروى ما درآمدند

نـگ و پوششـی بـر تـن داشـتند. مـا از امـام 
ُ
 هماننـد زّط )قومـی از اهـل سـودان و هنـد( ل

صادق؟ع؟ دربارۀآن ها پرسیدیم، فرمود: »آن ها برادران شیعه شما از جّنیان هستند.«2

غلّو و بلندپروازى
پیامی به اهل غلّو 

51 - مفّضـل بـن عمـر می گویـد: روزى خدمـت امـام صـادق؟ع؟ رسـیدم. دیـدم 

كلينی، الکافی، ج 1، ص376�   .1
2.  همان، ج1، ص394�
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گفتـم: فدایـت شـوم! شـما را چـه شـده اسـت؟  گرفتـه و غمگیـن اسـت.  افسـرده، 

فرمـود: »منـّزه اسـت خـدا و از آن چـه سـتمگران می گوینـد بسـی باالتـر اسـت. اى 

کـه مـن خدایـم. منـّزه اسـت خـدا و هیـچ  کافـر می پنـدارد  مفّضـل! ایـن دروغگـوى 

کـه مـا را  کسـی جـز او سـزاوار پرسـتش نیسـت. پـروردگار مـن و پدرانم،همـان اسـت 

آفریـده و بـه مـا عطـا کـرده و احسـان نمـوده اسـت؛ بنابرایـن ماییم نشـانه هاى هدایت 

و بزرگ تریـن حّجتـي کـه خداونـد بـراى بندگان پدید آورده اسـت. پس بـه آنان _ یعنی 

اصحـاب ابوالخّطـاب1 _ بگـو: مـا مخلوقیـم و بنـدگان تربیـت شـده ایم؛ ولـی مـا را از 

کـه کسـی جـز مـا را چنـان مقامـی نمی دهـد و ایـن  جانـب پروردگارمـان مقامـی اسـت 

مقـام تنهـا بـراى ما مناسـب اسـت نه کسـی دیگـر. ما نـورى از انوار خداییم، شـیعیان 

که مخالف ما هسـتند، در آتشـند. ما فرداى  کسـانی از خلق  ما از ما هسـتند و سـایر 

کنـد،  قیامـت در سـراى او مجـاور او هسـتیم. بنابرایـن هرکـه مـا را بپذیـرد و اطاعـت 
در بهشـت اسـت و هرکـه از آن کافـر دروغگـو اطاعـت کنـد، در آتـش دوزخ اسـت.«2

ابتدا معرفت، و آنگاه عمل خير

کـــه فـــردی از اصحابـــش، از قـــول یکی از  52- امـــام صـــادق؟ع؟ نقـــل می کنـــد 

شـــیعیان آن حضرت یادآور شـــد که از دین خارج شـــده، محرمات را حال دانسته 

ى در كار امامِت اســـماعيل بن  1.  ابوالخّطـــاب محّمـــد بـــن مقـــالص بـــن راشـــد منقـــرى. و
 جعفر؟ع؟ دســـت داشـــت، گرچه نخســـت از اصحاب امـــام باقر و امام صـــادق؟امهع؟ بود. 
ى بـــر ســـر گزافه گویى هـــاى خـــود عاقبـــت كشـــته شـــد. كشـــی  كـــرد. و او دعـــوى نبـــّوت 
روایـــت می كنـــد كه امـــام جعفر صادق عليه الســـالم فرمود: لعـــن اهّلل  اباالخطـــاب. به قول 
شهرســـتانی: ابوالخطـــاب، امامـــان را نخســـت پیامبـــر و ســـپس خـــدا می پنداشـــت و به 
 الوهيت جعفـــر بن محّمد و پدران او قائل بود. )برگرفته از: مشـــکور، محمدجواد، فرهنگ 

فرق اسالمی، ص 182(� 
2.  مغربى، نعمان بن محمد، دعائم اإلسالم، ج1، ص 50� 



اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟132

اســـت؛ از جملـــه کســـانی که )در نظـــر برخی افراد( از شـــیعیان او شـــمرده می شـــد! 

کـــه دین همـــان معرفت اســـت، بنابرایـــن هـــرگاه امام را  او گفـــت: آن هـــا معتقدنـــد 

شـــناختی هرکارى خواســـتی بکن! 

کافـران چـه چیزهـا را  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ِاّنـا هّلل  و ِاّنـا الیـه راجعـون. بنگریـد 

گوینـد: امـام را بشـناس و هرچـه از طاعـات  کـه نمی داننـد! بلکـه )امامـان معصـوم( 

کـه خـداى عّزوجـل عمـل بـدون  کـه از تـو پذیرفتـه اسـت! زیـرا  را خواسـتی انجـام ده 

گـر مـردى تمـام اعمـال خـوب را انجـام دهـد، تمـام عمـر را  معرفـت را نمی پذیـرد. ا

کنـد و همـۀ  روزه بگیـرد، شـب ها را بـه عبـادت بگذرانـد، مالـش را در راه خـدا انفـاق 

کـه آن واجبـات را  طاعـات الهـی را در طـول عمـرش انجـام دهـد؛ ولـی پیامبـرش را 

آورده اسـت، نشناسـد تـا بـه او ایمـان آورد و او را تصدیـق کنـد؛ همچنین امام زمانش 

را کـه خداونـد طاعـت او را واجـب کـرده، نشناسـد تـا اطاعتـش کند، سـودى به حال 

َعَمٍل  وا ِم�نْ 
ُ
َعِمل ی َما 

َ
ل اإِ ا 

ِدْم�نَ �تَ >َو  فرمـوده اسـت:  بـاره  ایـن  نـدارد. خـداى عّزوجـل در  او 

یـاد، قطعه قطعه  گـر بـدن نـادان از عبـادت ز <1 و پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ا
ً
ورا ُ �ش �ن اًء ّمَ اُه َه�بَ �نَ

ْ
َعل َ حب

�نَ
شـود، تنهـا دوري او نسـبت بـه خـدا بیفزایـد.«2

فرشتگان بر خانه هاى امامان فرود می آیند
ئک  محلّ نزول مال

بـه او فرمـود: »خانه هـاى مـا  کـه امـام صـادق؟ع؟  53- حسـین بـن عـاء آورده 

جـاى فـرود آمـدن فرشـتگان و محـل نـزول وحـی اسـت.« حضرتـش دسـت خـود را بـه 

را  یـم و همـه  كـه آن هـا انجـام دادنـد، می رو بـه سـراغ تمـام اعمالـی  الفرقـان، 123: »و مـا    .1
می نماییـم.« پراكنـده  غبـار  ذّرات  همچـون 

2.  مغربى، نعمان بن محمد، دعائم اإلسالم، ج1، ص54�
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سـمت پشـتی هاى پوسـتی داخـل خانـه زد و فرمـود: »بـه خـدا سـوگند، بسـا مدت هـا 
کـه فرشـتگان بـر این هـا تکیـه داده انـد و بارهـا از بال هـاى نورسته شـان چیده ایـم!«1

ئک پیام مال
 54 - ابوبصیر می گوید: از امام صادق؟ع؟ در بارۀ این آیه پرسیدم که می فرماید:
هتِ 

�نَّ َ حب
ْ
ال ُروا �بِ ْ�شِ �ب

أَ
وا َو ا �نُ ْحرنَ

وا َو لاَ �تَ ا�نُ حنَ
 �تَ

لاَّ
أَ
هتُ ا

َ
ك �أِ

َملاَ
ْ
ِهُم ال �یْ

َ
ُل َعل رنَّ �نَ �تَ اُموا �تَ �تَ ّمَ اْس�تَ

ُ ُه �ش
َ
ا الّل �نَ ُّ وا َر�ب

ُ
ال �نَ �تَ �ی ِ �ن

َّ
�نَّ ال  >اإِ

<2. فرمـود: »آنـان امامان از آل محّمدند.«3  وَعُدو�نَ ْم �تُ �تُ ىی ُک�ن �تِ
َّ
ال

امامان گنجینه داراِن علم خدایند
معدن وحی خدا 

 55 - امام صادق؟ع؟  فرمود: »ما والیان امر خدا و خزانه داران علم الهی و معدن 
وحی خدا هستیم.«4

هیچ چیز از ایشان پوشیده نیست
پنهان نمی دارد 

کم تـــر، کریم تر، واالتـــر و داناتر  56- امـــام صـــادق؟ع؟  فرمود: »به راســـتی خدا حا
از آن اســـت که حّجتی از ســـوى خود بـــر بندگانش تعیین کند، ســـپس چیزى از امر 

آن هـــا را از او پنهان دارد.«5

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص90�
سـپس  اسـت  یگانـه  خـداى  مـا  پـروردگار  گفتنـد:  كـه  كسـانی  یقيـن  »بـه   :30 فّصلـت،    .2
اسـتقامت كردنـد، فرشـتگان الهـی بـر آن هـا نـازل می شـوند كه نترسـيد و غمگين نباشـيد و 

كـه بـه شـما وعـده داده شـده اسـت.«  بشـارت بـاد بـه شـما آن بهشـتی 
3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 93� 

4.  همان، ص105� 
5.  همان، ص 122� 
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آیا پنهان می دارد؟ 

57- ســـعد بـــن ابـــی األصبـــغ  گویـــد: خدمـــت امـــام صـــادق؟ع؟ نشســـته بـــودم. 

گفـــت: از او چیـــزى را بپرســـید تـــا  کرخـــی1 بـــر آن حضـــرت وارد شـــد.  حســـین بـــن ســـرى 

امـــام؟ع؟ جـــواب دهنـــد. 

 امام صادق؟ع؟ چیزى به او گفتند. او ســـه مرتبه گفت: این طور نیســـت! ســـپس

کـــه حّجـــت خـــود بـــر  کســـی را   امـــام صـــادق؟ع؟ بـــه او فرمـــود: »آیـــا بـــه نظـــر تـــو، خداونـــد 
ـــرار می دهـــد، چیـــزى از امـــور مـــردم را از او پنهـــان مـــی دارد؟!«2 آفریدگانـــش ق

اخبار آسمان 

گرامی تـر  گویـد: امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خداونـد داناتـر و  58- مفّضـل بـن عمـر 

گردانـد، ولـی خبـر آسـمان را صبـح و شـام، از  از آن اسـت اطاعـت بنـده اى را واجـب 
او پنهـان بـدارد!«3

آن چه در شب قدر بر اهل بیت فرود می آید

شب قدر و امامتان 

َر�تُ  �نْ ُ َها �ی �ی گفتم: >�نِ  59 - هشام می گوید: با امام صادق؟ع؟ در بارۀ این آیه سخن 

ٍم<4.  ْمٍر َ�ِك�ی
أَ
ُكّلُ ا

1� نام او را »حسن بن سری كرخی« نيز نوشته اند. 
2.  همان، ص 123�

3.  همان، ص 125� 
4.  الدخان، 4: در آن شب هر امرى حکيمانه تبيین می شود. 
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فرمود: »مربوط به شـب قدر اسـت که در آن شـب، مسـافران حج نوشـته می شـود 

و نیـز آن چـه _ از طاعـت یـا معصیـت، مـرگ یا زندگی و آن چه را که خدا در شـب و روز 

بـه وجـود مـی آورد _ مقـّدر می گـردد؛  سـپس بـه صاحـب زمیـن )امـام( داده می شـود.« 

حـارث بـن مغیـره بصـرى پرسـید: صاحـب زمیـن کیسـت؟ فرمـود: »صاحـب )امـام( 
شما!«1

امامان علم منایا و بالیا دارند
به خوبی می شناسيم

$ علم منایا و بایا و وصایا توضیح می خواهد $ 

60 - ابوبصیـر می گویـد: امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ابابصیـر! بـه ما اهـل بیت، علم 

منایـا و بایـا و وصایـا و فصـل الخطـاب را داده انـد. و مـا شـیعیانمان را می شناسـیم، 
هماننـد مـردی کـه افـراد خانـوادۀ خـودش را می شناسـد.«2

نوادر دربارۀ امامت

آل محمد کيست؟ 

کـه ازدواج با او  61 - امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »تنها کسـی از آل محّمد؟ص؟ اسـت 
بر محّمد؟ص؟ حرام باشـد.«3

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 221�
2.  همان: ص 267� 

3.  اصـل عاصـم بـن ُحَميـد )ضمـن االصـول السـتة عشـر( ص 38. توضيـح آنکـه برخـی افراد 
گاه بـه تمـام  در زمـان امـام صـادق؟ع؟ معنـای آل محمـد را بسـيار وسـيع می دانسـتند و 
امـت، آل محمـد می گفتنـد. امـام صـادق بـا ایـن عبـارت، معنـای آل را بـه فرزنـدان پیامبر و 

بـه طـور خـاّص اهـل بیـت؟مهع؟ محـدود كردنـد. )مترجـم(
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کفارۀ گناه 

62- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »همـواره پـدرم می فرمود: »آتش دوزخ کسـی از آن ها 

را کـه ایـن امـر )امامـت( را وصف کند )بشناسـد( به کام خـود نمی برد.« عرض کردم: 

فدایـت شـوم! بـه یقیـن برخـی از آن هـا کارهایـی را انجـام می دهنـد کـه هرکـس چنـان 

کارهایـی انجـام دهـد، خداونـد آتـش دوزخ را بـر آنهـا واجـب می کنـد! فرمـود: »پـدرم 

گـر از کسـی چنـان کارهایـی سـر زنـد، تـِن او بـه بیمـارى و تـرس مبتا گردد  می فرمـود: ا

تـا )آن مـوارد، کّفـارۀ گناهـش شـود و ( بـدون گنـاه از دنیـا بیـرون رود.«1 

مأموریم به صبر

ــز روى آن  ــودم و امــام صــادق؟ع؟ نی ــا ب ــوه صف ک ــد: روى  ــال می گوی 63- بشــیر نّب

 ایستاده بود. حضرتش پایین آمد و من هم در پی او آمدم. ابودوانیق )منصور دوانیقی( 

ســوار بــر شــترش و بــه همــراه او ســپاهیانش ســوار بــر اســب و شــتر آمــد. آنــان مزاحــم امــام 

کــه از اســبان آن هــا بــر امــام؟ع؟ بیمنــاك شــدم. پیــش  گونــه اى  صــادق؟ع؟ شــدند، بــه 

ــا دســت خــود  ــا حضرتــش، ب ــان ب کنــم و بیــن آن ــه وســیلۀ خــود، او را حفــظ  ــا ب رفتــم ت

ــو در روى  ــدۀ ت ــن آفری ــو و بهتری ــدۀ ت ــن بن ــروردگارا! ای ــم: پ گفت ــود  ــا خ ــدازم. ب ــه ان فاصل

کــه همچنــان او را رنــج می دهنــد! زمیــن اســت، بــا ایــن افــراِد بدتــر از ســگان 

گفتــم: لّبیــك! فرمــود: »چشــم  ــه مــن نگریســت و فرمــود: »اى بشــیر!«  امــام؟ع؟ ب

خــود را بــاال بگیــر تــا ببینــی!«. نــگاه کــردم. بــه خــدا ســوگند، محافظــی را دیــدم بزرگتــر از 

کــه می بینــی داده انــد؛  کنــم. فرمــود: »اى بشــیر! بــه مــا آن چــه را  آن کــه بتوانــم توصیــف 
کنیــم، پــس صبــر می کنیــم.«2 کــه صبــر  یــم  ولــی مــا )از طــرف خداونــد( مأمور

1.  اصل جعفر بن محمد حضرمی )ضمن االصول الستة عشر( ص 87� 

كتـاب عبدالملـک بـن حکيـم )ضمـن االصـول السـتة عشـر( ص 100. در ایـن حدیـث    .2
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ّيین 
ّ
از سرشت عل

64- امـــام صـــادق؟ع؟  فرمـــود: »بـــه راســـتی خداونـــد )جســـم( ما را از سرشـــت 

یّین" خلق کرد. همچنین شـــیعیان ما را از 
ّ
ّییـــن آفریـــد و دل هاى ما را از "فـــوق عل

ّ
عل

کرد؛ از این  یّین خلـــق 
ّ
کـــی پایین تر از آن آفرید و دل هاى ایشـــان را از سرشـــت عل خا

که آن ها از ما هســـتند. دشـــمنان ما  رو دل هاى آن ها به ســـوى ما مایل اســـت، زیرا 

ِگل ســـخت )ســـّجین( و دل هاى آن ها را از "پایین تر از ســـّجین" آفریده اســـت.  را از 

محقّقـــًا خداوند هر سرشـــتی را به معدن خـــودش باز می گرداند؛ از ایـــن رو آن ها را به 
علّییـــن و این ها را به ســـّجین بـــاز می گرداند.«1

گامـي  كـه وقتـي بشـير بـه قصـد دفـاع از امـام زمانـش در برابـر یـك خطـر احتمالـي  می بینيـم 
برداشـت، حضرتش این گام مبارك را بي پاسـخ نگذاشـت؛ از یك سـوي برخي از مقامات 
خـود را بـه او نشـان داد؛ از سـوي دیگـر، جایـگاه خـود را در صبـر بـه او نمایانـد، تا روشـن شـود 
گلـو" بـه عبادتـي دشـوار بـه نـام »صبـر«  ایـن خانـدان، همگـي "خـار در دیـده، اسـتخوان بـه 
كـه از چنـان امکانـي  گذاشـت  مأمورنـد؛ بعـالوه جلـوه اي از عبودیـت خـود را بـه نمایـش 
ایـن  درگاه خداونـد حکيـم. ضمنـًا  بـه  بندگـي  انجـام وظيفـۀ  بـرای  فقـط  نمی گيـرد،  بهـره 
جملـۀ اخيـر، پاسـخي اسـت روشـن بـه برخـي از تردیدهایـي كـه نسـبت بـه مقامـات امامـان 

یراسـتار(.  معصـوم؟مهع؟ مطـرح می شـود. )و
كـــه بـــه "احادیـــث  گـــروه احادیـــث  1.  صفـــار قمـــی، بصائـــر الدرجـــات، ص 24. در بـــارۀ ایـــن 
ـــن  گفتگـــو شـــده اســـت. خالصـــۀ همـــه آنکـــه ای ـــوط  ـــع مرب ـــد، در مناب طينـــت" شـــهرت دارن
كـــه در جـــاي خـــود آمـــده اســـت.  احادیـــث بـــا اختيـــار انســـان منافـــات ندارنـــد، بـــه تفصيلـــي 
كتـــاب مباحثـــي در الهيـــات رضـــوي، ســـيد  از جملـــه منابـــع مفيـــد در ایـــن زمينـــه بنگریـــد: 
ــي  ــر ملکـ ــد باقـ ــان، محمـ ــج البيـ ــير مناهـ ــيدان، ص 69-72 و 300-305؛ تفسـ ــر سـ جعفـ
ميانجـــي، جـــزء 30، ص 253-256؛ مقالـــۀ تحليـــل احادیـــث طينـــت از منظـــر فقـــه 
كریمـــي و روح اهّلل داوري، مجلـــه حدیـــث پژوهـــي، شـــماره 18، ســـال  الحدیـــث، محمـــود 

یراســـتار(.  1396، ص 65- 84. )و
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امان از غفلت مردم 

ـــم  ـــر خ ـــدا؟ص؟ روز غدی ـــول خ ـــخن رس ـــردم از س ـــود: »م ـــادق؟ع؟  فرم ـــام ص 65- ام

یـــداد( مشـــربۀ اّم ابراهیـــم1  کـــه روز )رو گونـــه  کردنـــد؛ همـــان  دربـــارۀ علـــی؟ع؟ غفلـــت 

کـــه مـــردم نـــزد آن حضـــرت بـــراى عیادتـــش می آمدنـــد. علـــی؟ع؟ آمـــد  کردنـــد  غفلـــت 

ـــه رســـول خـــدا؟ص؟ نزدیـــك شـــود ولـــی جایـــی پیـــدا نکـــرد. چـــون رســـول خـــدا؟ص؟  ـــا ب ت

گـــروه مردمـــان! بـــراى  ـــاز نمی کننـــد، صـــدا زد: اى  کـــه مـــردم بـــراى علـــی؟ع؟ جـــا ب دیـــد 

کنیـــد!  ـــاز  علـــی جـــا ب

ــا خـــود روى بســـتر خویـــش نشـــاند. آن گاه فرمـــود:  گرفـــت و بـ ســـپس دســـت او را 

گـــروه مردمـــان! اینان انـــد اهـــل بیـــت مـــن. هنـــوز مـــن زنـــده ام درحالی کـــه شـــما  اى 

گـــر مـــن از  بـــه طـــور علنـــی آن هـــا را ســـبك می شـــمارید؟! بدانیـــد، بـــه خـــدا ســـوگند، ا

ـــن َروح  ـــه یقی ـــود! ب ـــب نمی ش ـــما غای ـــدا از ش ـــی خ ـــروم( ول ـــا ب ـــوم )از دنی ـــب ش ـــما غای ش

کـــه  کســـی اســـت  و راحـــت و رضـــوان و شـــادمانی و بشـــارت و دوســـتی و محّبـــت بـــراى 

امامـــت و والیـــت او را بپذیـــرد و تســـلیم او باشـــد، و همچنیـــن بـــراى اوصیـــاى پـــس از او. 

کـــه  کـــه آن هـــا پیـــروان مـــن انـــد. و هـــر  کـــه آن هـــا را بـــه شـــفاعتم در آورم؛ زیـــرا  حـــّق اســـت 

ـــًا از مـــن اســـت. کنـــد، محّقق از مـــن پیـــروى 

نسـبت او بـه مـن، مانند کسـی اسـت با ابراهیـم؟ع؟ که از او پیـروى کند؛ چرا که 

كتـــاب الوافـــی ج 14 ص 1386 در باره  1� مرحـــوم شـــيخ ابوالحســـن شـــعرانی در تعليقـــات 
مشـــربه اّم ابراهيم می نویســـد: $ فارســـی شـــود $ » و مشـــربة أّم إبراهيم« إّنما سّميت مشربة 
یة هناك  أّم إبراهيـــم ألّن أّم إبراهيـــم بـــن النبّي؟ص؟ ولدته فيهـــا و كان الّنبّي؟ص؟ أســـکن مار
و مشـــربة لغـــة الغرفـــة و ذرع هـــذا المســـجد مـــن القبلة الی الّشـــام أحد عشـــر ذراعـــا و من 
المشـــرق إلـــی المغرب نحو أربعة عشـــر ذراعـــا یتصل به في المشـــرق ســـقيفة لطيفة قاله 

الّســـمهودّي و روي أّن النبـــّي؟ص؟ فـــي مشـــربة أّم إبراهيم و هي مـــن صدقاته ...«.  
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من از ابراهیم ام و ابراهیم از من اسـت؛ دین او دین من، سـّنت او سـّنت من و فضل 

او فضـل مـن اسـت. مـن از او برتـرم و فضـل مـن بـر او، تصدیـق )و اجابـت( قـول مـن 
ٌم<2،1 ٌع َعِل�ی ْع�نٍ َو الّلُه َسِم�ی َها ِم�ن �بَ ْعصنُ َ  �ب

هتً �یَّ ّرِ
اسـت بـه وسـیلۀ سـخن خداونـد: >دنُ

درختی خدایی 

 66- امام صادق؟ع؟  فرمود: »ما شجره اى از طرف خداییم. هرکس به ما پیوندد، 

ی َما 
َ
ا َ�ْ�َر�تَیی َعل ٌس �یَ

�نْ وَل �نَ �تُ �ن �تَ
أَ
خداونـد بـر او پیونـدد«. سـپس ایـن آیه را تاوت فرمـود: >ا

4،3> �نَ ِر�ی ا�نِ ِم�نَ الّ�َ
َ
�تُ ل �ن ُک�ن ِه َو اإِ

َ
�بِ الّل �ن َ ط�تُ �نِیی �ب ّرَ �نَ

خوبِی شما و سخن مردم 

67- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »مـا اهـل بیـت هـرگاه از کسـی خیرى سـراغ داشـته 
باشـیم، هیـچ گاه سـخنان مـردم، آن خوبـِی او را در نظـر مـا از بیـن نمی بـرد.«5

گر گوش شنوا می بود...  ا

که بهترین پدر بود _ رحمت خدا بر او باد! _  68 - امام صادق؟ع؟  فرمود: »پدرم 

گـروه )گـروه ده نفـرى( پیـدا کنـم علـم را بـه آن هـا بـه امانـت  گـر سـه   همـواره می گفـت: ا

بسـپارم، درحالی کـه آن هـا اهلّیـت آن را داشـته باشـند. هر آینه خواهـم گفت آن چه را 

کـه نیـازى بـه نگریسـتن در حـال و حرام نباشـد و نیز به آنها خبـر می دهم آن چه را که 

گرفتـه شـده  كـه بعضـی از بعضـی دیگـر  1.  آل عمـران، 34: آن هـا فرزنـدان و دودمانـی بودنـد 
بودنـد و خداونـد شـنوا و داناسـت. 

2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 53� 
3.  الزمـر، 56: مبـادا كسـی روز قيامـت بگویـد: افسـوس بـر من از كوتاهی هایـى كه در اطاعت 

خـدا كـردم! و از مسـخره كننـدگان آیـات او بودم!
4.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 62� 

5.  همان، ص 362� 
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تـا روز قیامـت پیـش  آیـد. بـه راسـتی کـه حدیـث مـا صعب مسـتصعب اسـت؛ ایمان 
نیـاورد بـه آن مگـر بنـدۀ مؤمنـی کـه دلش را بـه ایمان آزموده باشـند.«1

ميزان و صراط، علی؟ع؟ است

ٌم<2 فرمود: »به خدا سوگند  �ی �تِ َّ ُمْ��تَ یی
َ
ا ِصَراٌط َعل  69- امام صادق؟ع؟ درباره آیه >َهدن

که علی؟ع؟ میزان و صراط است.«3 که این صراط مستقیم، علی است. به خدا 

سخنی با چاه 

70- سـلیمان بـن خالـد می گویـد: ابوعبداهّلل  بلخی در سـفرى بـا امام صادق؟ع؟ 

کـن آیـا در این جـا چاهـی می بینـی؟« بلخـی بـه راسـت و  همـراه بـود. فرمـود: »نـگاه 

گفـت: چیـزى ندیـدم. امـام؟ع؟ فرمـود: »آرى،  کـرد، سـپس برگشـت و  چـپ نگاهـی 

بـاز هـم نـگاه کـن!« بـاز رفـت و برگشـت.

آن گاه امام؟ع؟ با صداى بلند صدا زد: »اى چاِه پر آِب شنواى فرمانبر پروردگارش! 

کن!« راوی گوید: پس از سخن  ما را از آن چه خداوند در تو قرار داده است، سیراب 

کیزه ترین و لطیف ترین و شیرین ترین آب از آن جوشید! بلخی  امام؟ع؟ گواراترین، پا

عرض کرد: فدایت شوم! در شما سّنتی چون سّنت موسی؟ع؟ است.4 

پرده ها کنار می رود 

گفتـم: فرسـتادگان خـدا از  71- مفّضـل بـن عمـر می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ 

1.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 478� 
كه بر عهده من است. « 2.  الحجر، 41: »این راه مستقيمی است 

3.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 512� 
4.  همان، ص 513� 
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کنـاری مـی رود«1.  بـه  کـه رسـول خداینـد؟ فرمـود: »بـراى آن هـا پـرده  کجـا می داننـد 

کـه مؤمن اسـت؟ فرمـود: »با تسـلیم بودن  کـردم: مؤمـن بـه چـه وسـیله می دانـد  عـرض 
کـه بـر او وارد می شـود!«2 بـه خـدا در تمـام امـورى 

هدایت خانواده 

72 - ســـلیمان بـــن خالـــد می گوید: به امام صـــادق؟ع؟ گفتم: مـــن خانواده اى 

کـــه از مـــن حرف شـــنوایی دارند. آیـــا آن ها را بـــه این امر )امامت شـــما( دعوت  دارم 

وا  وا �تُ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا کتـــاب خـــود می فرمایـــد: >�یَ کنـــم؟ فرمـــود: »آرى، خداى تعالی در 

4،3.> اَرهتُ ِح�بَ
ْ
اُ� َو ال

وُدَها ال�نَّ  َو�تُ
ً
ارا ْم �نَ

ُ
ك ْهِل�ی

أَ
ْم َو ا

ُ
َ�ك �نُ �ن

أَ
ا

معيار کمال ایمان 

ایمـان  درجـات  تمـام  دارد  دوسـت  »هرکـه  می فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام   -  73

کنـد، بایـد بگویـد: قـول و عقیـدۀ مـن در همـه چیـز همـان قـول و عقیـدۀ آل  کامـل  را 

محّمـد؟مهع؟ اسـت؛ آن چـه در باطـن و آن چـه آشـکارا انجـام دهنـد و آن چـه از آن ها به 
مـا رسـیده و در آن چـه نرسـیده اسـت.«5

1� یعنی با چشم، فرشتگان را می بینند )مترجم( 
2.  همان، ص 522� 

3.  التحریـم، 6: اى كسـانی كـه ایمـان آورده ایـد خـود و خانـواده خویش را از آتشـی كه هيزم آن 
ید.  سـنگ ها و انسانهاسـت نگهدار

4.  برقی، المحاسن، ص231� 
5.  كلينی، الکافی، ج1، ص391�
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مهدویت

صفات امام مهدى؟ع؟
تجدید حيات دین 

1- عبـداهّلل  بـن عطـا مکـی می گویـد: از بزرگـی از فقهـا، یعنـی امـام صـادق؟ع؟1 

که سـیرۀ او چگونه اسـت؟ فرمود: »رفتار او مانند  راجع به سـیرۀ مهدى؟ع؟ پرسـیدم 

رفتـار رسـول خـدا؟ص؟ اسـت. هرچـه را پیـش از او بـوده اسـت، خـراب می کنـد؛ همان 
که رسـول خدا؟ص؟ امر زمان جاهلیت را از بین برد و او اسـام را از نو می سـازد.«2 گونه 

وعدۀ الهی 

اِلَحا�تِ  الّصَ وا 
ُ
َعِمل َو  ْم 

ُ
ك ِم�ن وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ُه 

َ
الّل >َوَعَد  می فرمایـــد:  متعـــال  خداونـــد   -2

ى  �نَ یی اْر�تَ ِ �ن
َّ
ُهُم ال �نَ ُهْم ِد�ی

َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ
َمك �یُ

َ
ِلِهْم َو ل �بْ

�نَ ِم�ن �تَ �ی ِ �ن
َّ
�نَ ال

َ
ل �نْ ْر�نِ َکَما اْس�تَ

أَ
ا

ْ
ُهْم �نِیی ال

�نَّ ِل�نَ �نْ ْ��تَ �یَ
َ
ل

گزیـر، بدین گونه )شـيخ  1� شـدت تقيـه در زمـان امـام صـادق؟ع؟ بـه حـدی بـوده كـه گاهـی نا
مـن الفقهـاء( از امـام صـادق؟ع؟ یاد می كردند تا مشـکلی پیش نيایـد. در چند روایت دیگر 
نيـز مشـابه هميـن تعبيـر در مـورد حضرتـش به كار رفته اسـت؛ به عنوان نمونـه: كتاب كافی 

یراسـتار(.  چاپ دار الحدیث، ج 2 ص 256 و ج 13 ص 359 و 464. )و
ینب، الغيبه، ص 231�  2.  نعمانی، ابن ابى ز
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1>
ً
ا �أ �یْ

َ �بِیی سش  
و�نَ

ُ
ِرك

ْ ُ�ش �ی  
َ
لا ىی  �نِ

ُدو�نَ ْع�بُ َ �ی  
ً
ا ْم�ن

أَ
ا ِهْم  ْو�نِ ْعِد �نَ َ �ب �ن  ّمِ ُهم 

�نَّ
َ
ل ّدِ �بَ �یُ

َ
ل َو  ُهْم 

َ
ل

 امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ایـن آیـه فرمـود: »ایـن آیـه دربـاره قائـم و اصحـاب او نـازل 
شده اسـت.«2

اذن جهاد 

ْصِرِهْم  ی �نَ
َ
َه َعل

َ
�نَّ الّل ِلُموا َو اإِ �نَُّهْم طنُ

أَ
ا  �بِ

و�نَ
ُ
ل ا�تَ �تَ ُ �نَ �ی �ی دنِ

َّ
�نَ ِلل دنِ

أُ
3- خـداى تعالـی می فرمایـد: >ا

ٌر<3  ِد�ی
�تَ
َ
ل

امام صادق؟ع؟ فرمود: »این آیه دربارۀ قائم و اصحاب اوست.«4

ج انتظار فر
4- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »نزدیك تریـن حالتـی کـه ایـن جمـع به خـدا نزدیك و 

خداوند ازایشـان راضی تر اسـت، زمانی اسـت که حّجت خدا را در دسـترس ندارند، 

او از ایشـان پنهـان اسـت و بـر ایشـان ظاهـر نمی شـود و نمی داننـد او کجاسـت؛ بـا این 

گاهند و یقیـن دارند.  همـه آن هـا بـه وجود امـام آ

كـه از شـما ایمـان آورده انـد و اعمـال صالـح انجـام داده انـد  1.  النـور، 55: خداونـد بـه كسـانی 
ى زميـن خواهد كـرد همان گونه كه پیشـينيان  وعـده می دهـد كـه آن هـا را قطعـا خلفـاى رو
یشـه دار و پابرجا  كه براى آن ها پسـندیده به طور ر ى زمين بخشـيد و آیینی را  را خالفت رو
در صفحـه زميـن مسـتقّر سـازد و خـوف و ناامنـِی آن هـا را بـه امنيـت و آرامـش مبـّدل خواهد 

كـرد، تنهـا مـرا می پرسـتند و چيـزى را شـریك مـن قرار نخواهنـد داد. 
ینب، الغيبه، ص 240�  2.  نعمانی، ابن ابى ز

كه جنگ از طرف دشـمنان بر آن ها تحميل شـده اجازه  3.  الحج، 39: »خداوند به كسـانی 
ى  گرفته انـد و خداونـد قـدرت بـر یـار كـه آن هـا مـورد سـتم قـرار  جهـاد داده شـده اسـت چـرا 

كـردن آن هـا را دارد. «
ینب، الغيبه، ص 241�  4.  نعمانی، ابن ابى ز
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بـه راسـتی کـه حّجـت خـدا باطـل نمی شـود و پیمـان او از بیـن نمـی رود؛ بنابرایـن 

کـه بیشـترین غضـب خـدا  در آن زمـان هـر صبـح و شـام بـه انتظـار فـرج باشـید؛ زیـرا 

کرده انـد و بـر ایشـان ظاهـر  گـم  کـه مـردم حّجـت خـدا را  بـر دشـمناِن او زمانـی اسـت 

کـه  نیسـت، درحالی کـه خـداى عّزوجـل می دانـد اولیـاى او تردیـد ندارنـد؛ در صورتـی 

گـر او بدانـد کـه ایشـان تردیـد می کنند، یك چشـم برهـم زدن حّجت خود را از ایشـان  ا
پنهـان نمی سـازد و چنیـن اّتفاقـی نمی افتـد؛ مگـر از دسـت بدتریـن مردمـان.«1

همرکاب رسول خدا 

5- از امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر که در حال انتظار این امر بمیرد، مانند کسـی 

کـه در محضـر  کـه بـا قائـم؟ع؟ در خیمـه او باشـد؛ بلکـه همچـون کسـی اسـت  اسـت 
رسـول خدا؟ص؟ شمشـیر بزند.«.2

طول مّدت غیبت
کـه امامشـان از آن هـا غایـب  6- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »زمانـی بـر مـردم بیایـد 

گـردد.« عـرض کـردم: مـردم در آن زمـان چـه کننـد؟ فرمـود: »بـه همـان امـرى کـه بودند 
گـردد.«3 کـه برایشـان روشـن  تمّسـك می جوینـد تـا وقتـی 

در دوران فترت 

شما  آیا  کردم:  عرض  رسیدم،  صادق؟ع؟  امام  خدمت  می گوید:  7-ابوحمزه 

گفتم: پس او کیست؟ فرمود: »آن که زمین را پر از عدل و  صاحب األمرید؟ فرمود: »نه«. 

داد کند، چنان که پر از ظلم و جور شده باشد. او در دوران فترت )دست نیافتن ظاهری 

1.  همان، ص 161� 
2.  شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ج 2 ص 644� 

3� نعمانی، الغيبه،، ص 158� 
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به( امامان بیاید، چنان که رسول خدا؟ص؟ در دوران فترت رسوالن مبعوث شد.«1

دو غيبت 

8- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »محققـًا بـراى صاحـب ایـن امـر دو غیبـت اسـت: 

کـه بعضـی می گوینـد: مـرده اسـت، بعضـی  یکـی از آن هـا بـه قـدرى طـول می کشـد 

کشـته شـده اسـت و بعضـی می گوینـد: از بیـن رفتـه اسـت. بدیـن روی،  می گوینـد: 

کسـی از اصحـاب وى بـر سـر امـر او )امامتـش( نمی مانـد بـه جز جمع اندکـی! )در این 

کسی چه ولّی و چه غیر ولّی، از جاى او اّطاع ندارد؛ مگر همان خدمتکارى  زمان( 
کارهـاى اوسـت.«2 کـه عهـده دار 

پس از نوميدی

9- امام صادق؟ع؟ فرمود: »اى منصور! این امر، شما را نیاید مگر پس از ناامیدى. 

 نـه بـه خـدا سـوگند، نیایـد تـا مشـخص شـوید، نـه بـه خـدا نیایـد تـا امتحـان شـوید!

 نـه بـه خـدا سـوگند، نیایـد تـا شـقاوتمند )پـس از آزمـوده شـدن در آزمونهـای دشـوار( 

کـه شـقاوت را بـر می گزیننـد، شـقاوت درونـی خـود را ابـراز دارند و کسـانی که اهل  آنها

سـعادت اند، بـه سـعادت برسـند.«3 

اوليای خدا 

ْم 
َ
ها ل ما�نُ �ی  اإِ

ً
�ا �نْ ُع �نَ �نَ �نْ َ َك لا �ی ِ

ا�تِ َر�بّ �یَ
آ
ْع�نُ ا �تِیی �بَ

أْ
ا ْوَم �یَ َ >�ی 10- خـداى تعالـی می فرمایـد: 

 4>
ً
را �یْ

ها �نَ ما�نِ �ی اإِ �نِیی  �تْ  ْو َکَ��بَ
أَ
ا ُل  �بْ

�تَ �تْ ِم�نْ  َم�نَ
آ
ا �نْ 

ُ
ك �تَ

كلينی، الکافی، ج1، ص 341�    .1
ینب، الغيبه، ص 172�  2.  نعمانی، ابن ابى ز

كلينی، الکافی، ج1، ص 370�    .3
ى كـه چنيـن آیاتـی صـورت پذیـرد ایمان آوردن افـرادى كه قباًل ایمان  4.  األنعـام، 158: آن روز
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امام صادق؟ع؟ درباره این آیه فرمود: »یعنی خروج قائم منتَظر از ما )اهل بیت(«

  سپس فرمود: »ابابصیر! خوشا به حال شیعیان قائم ما، آنانی که در زمان غیبت 

یند. آنان همان اولیاى  وى انتظار ظهورش را می کشـند و در ظهور او نیز فرمانبردار او
کـه نـه بیمی بر آنان اسـت و نه اندوهگیـن می گردند.«1 خداینـد 

امام عصر زمین را پر از عدل و داد می كند
 11- امام صادق؟ع؟  فرمود: »این دنیا ســـپرى نمی شـــود تا آنکه مردى از ما )اهل 

که به قضاوت آل داوود قضاوت می کند و بّینه و دلیل نمی خواهد2  کند   بیت( قیام 
کس حق او را می دهد.«3 و به هر 

تعیین وقت ظهور

دروغ می گویند 

12- ابوبصیـر می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ قائـم پرسـیدم. فرمـود: »کسـانی 
کـه وقـت تعییـن می کننـد دروغ می گویند، زیرا مـا اهل بیت وقت تعیین نمی کنیم.«4

مانند قيامت 

13- مفّضـل بـن عمـر می گویـد: از سـرورم امـام صادق؟ع؟ پرسـیدم: آیا بـراى امام 

نياورده انـد و آن هـا كـه عمـل نيکی انجـام نداده اند، پذیرفته نخواهد شـد. 
1.  شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ص 357� 

2. از یـک سـوی علـم الهـی بـه حضرتـش داده شـده كـه نيـازی بـه شـاهد و بّینـه پیـدا نکنـد. از 
سـوی دیگـر آن امـام همـام، از طـرف خداونـد مأمـور بـه ایـن گونه قضـاوت اسـت و این یکی 

یراسـتار(�  از اختصاصات ایشـان اسـت. )و
كلينی، الکافی، ج1، ص 398�    .3
كلينی، الکافی، ج1، ص 368�    .4
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کـه مـردم آن را بداننـد؟ فرمـود: »هرگـز؛ خداونـد  منتَظـر مهـدى وقـت معینـی هسـت 

وقتـی بـراى ظهـور تعیین نفرموده اسـت که شـیعیان مـا بدانند.« گفتم: سـرورم! چرا؟ 

کـه خداونـد می فرمایـد:  فرمـود: »چـون ایـن مطلـب هماننـد سـاعت )قیامـت( اسـت 

�تْ �نِیی 
َ
ل �تُ

َ  ُهَو �ش
لاَّ َها اإِ �تِ

َها ِلَو�تْ �ی ِ
ّ
ل َ حب ُ َد َر�بِّیی لاَ �ی ُمَها ِع�ن

ْ
َما ِعل

�نَّ ْل اإِ
ا�نَ ُمْرَساَها �تُ �یَّ

أَ
اَعهتِ ا َك َع�نِ الّ�َ و�نَ

ُ
ل َْ��أَ >�ی

1>... ْر�نِ
اأَ

ْ
َوال ماَوا�تِ  الّ�َ

کسی نفرموده است.  و فرمود: »علم آن ساعت نزد خداست و به 

َء�تُْهْم 
آ
ا ا �ب ُهْم ِادن

َ
�نِّی ل

َ
ا َراُطَها �نَ ْ سش

أَ
اَء ا ْد �بَ �تَ هتً �نَ �تَ عنْ َ ُهم �ب �یَ �تِ

أْ
ا �ن �تَ

أَ
اَعهتَ ا  الّ�َ

لاَّ  اإِ
ُرو�نَ �نُ �ن َ َهْل �ی و فرمود: >�نَ

راُهْم<2 
ْ
ك دنِ

َمُر<3  �تَ
ْ
�تَّ ال َ اَعهتُ َو ا�ن�ش ِ الّ�َ َر�بَ�ت �تَ و فرمود: >ا�تْ

وا  َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
َها َو ال و�نَ �بِ ِم�نُ وأْ ُ �نَ لاَ �ی �ی ِ �ن

َّ
َها ال ُل �بِ ْع�بِ َْ��تَ ِر�ی�بٌ �ی

اَعهتَ �تَ َعّلَ الّ�َ
َ
َك ل ْدِر�ی و فرمـود: >َما �یُ

ٍد<4  ِع�ی َ ٍل �ب لاَ �ی صنَ �نِ
َ
اَعهتِ ل َماُرو�نَ �نِیی الّ�َ ُ �نَ �ی �ی ِ �ن

َّ
�نَّ ال  اإِ

لاَ
أَ
َح�تُّ ا

ْ
َها ال

�نَّ
أَ
ُمو�نَ ا

َ
ْعل َ َها َو �ی و�نَ ِم�نْ �تُ �نِ

ْ ُم�ش

 گفتم: معناى »ُیماروَن« چیست؟ فرمود: »می گویند: »چه وقت به دنیا آمد؟ و چه 

1.  األعـراف، 187: »از تـو دربـاره سـاعت می پرسـند كـه در چـه زمانـی وقـوع می یابـد؟ بگـو: ایـن 
علـم تنهـا نـزد پـروردگار مـن اسـت هيـچ كس جـز او نمی توانـد وقت آن را آشـکار سـازد، قيام 

آن سـاعت در آسـمان ها و زمين مسـأله سـنگينی اسـت.«
گهـان فرا رسـد )آن گاه  ى دارنـد كـه قيامـت نا 2.  محّمـد، 18: »آیـا آن هـا كافـران جـز ایـن انتظـار
ایمـان آورنـد( درحالی كـه هـم اكنـون نشـانه هاى آن آمـده اسـت امـا هنگامـی كـه بیایـد تذّكر 

)و ایمـان( آن ها سـودى نـدارد.«
3.  القمر، 1: »آن ساعت نزدیك شد و ماه از هم شکافت.« 

كـه بـه قيامـت  ى، 17 و 18: »تـو چـه می دانـی شـاید آن سـاعت نزدیـك باشـد، آن هـا  4.  شـور
كـه ایمـان آورده انـد پیوسـته بـا تـرس  ایمـان ندارنـد دربـاره آن شـتاب می كننـد ولـی آن هـا 
گاه باشـيد كسـانی كه در قيامـت تردید  مراقـب آننـد، می داننـد حـق اسـت و خواهـد آمـد، آ

گمراهـی عميقـی هسـتند.«  می كننـد در 
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کسـی او را دید؟ و کجا هسـت؟ چه وقت ظهور می کند؟ و همه این ها از شـتابزدگی 

کـه در  کار قـدرت اوسـت.آنان کسـانی اند  در امـر خـدا و تردیـد در قضـاى او و ورود در 

یـان می برنـد و محّققًا براى کافران بدترین سـرانجام اسـت«. دنیـا ز

گفتـم: آیـا هیـچ وقتـی بـراى آن )ظهـور( نمی باشـد؟ فرمـود: »مفّضـل! مـن وقتـی را 

بـراى آن تعییـن نمی کنـم و وقتـی هـم بـراى آن تعییـن نشـده اسـت و بـه راسـتی هـر کـه 

کنـد خـود را شـریك خـدا در علـم او دانسـته  بـراى )ظهـور( مهـدى مـا وقتـی را تعییـن 

کـه بـر راز الهـی دسـت یافتـه اسـت. درحالی کـه خـدا را رازى  اسـت و مّدعـی اسـت 

گمـراه از راه خـدا منحـرف از اولیـاى خـدا  نیسـت؛ مگـر بـر ایـن خلـِق بخـت برگشـتۀ 

واقـع شـده اسـت. نیـز هیـچ خبـرى بـراى خدا نیسـت؛ مگـر اینکه تنهـا اولیاى خـدا را 

َمحـرم راز دانسـته و در نـزد ایشـان اسـت و خداونـد تنهـا بـه ایشـان القـا کرده تـا بر مردم 

کسـی جـز خـدا نمی دانـد.( حّجـت باشـند.«1 )زمـان ظهـور و قیامـت را 

امام زمان؟ع؟ مردم را می بیند، ولی مردم او را نمی بینند
در موسم حج 

14- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »مـردم از دسترسـی بـه امـام محـروم می شـوند. او در 
موسـم حـج حضـور دارد و آن هـا را می بینـد ولـی آن هـا او را نمی بیننـد.«2

انكار امام مهدى
مانند انکار پیامبر خاتم 

گـردن نهـد ولـی  15- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هرکـه بـه )امامـت( تمـام امامـان 

1.  مجلسی، بحار األنوار، ج 53، ص 1 تا 3� 
ینب، الغيبه، ص175�   2.  نعمانی، ابن ابى ز
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که همه پیامبران را بپذیرد  کسـی اسـت  کند، همچون  )امامت( مهدى؟ع؟ را انکار 

ولـی نبـّوت محّمـد؟ص؟ را منکـر شـود.«

کیسـت؟ فرمـود: »پنجمیـن از  گفتنـد: یـا بـن رسـول اهّلل ! مهـدى از فرزنـدان شـما 
کـه شـخص او از نظرهـا غایـب می شـود....«1 فرزنـدان )امـاِم( هفتـم 

شکایت می برم 

16- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمود: قائم از فرزندان من، اسـم او 

کنیـه مـن و شـمایل او شـمایل مـن و سـّنت او سـّنت مـن اسـت،  کنیـۀ او  اسـم مـن و 

کتـاب پـروردگارم  ـت )دیـن( و شـریعت مـن به پـا مـی دارد و آنـان را بـه 
ّ
مـردم را بـر مل

کـرده اسـت و هرکـه  کنـد از مـن اطاعـت  عّزوجـل فـرا می خوانـد. هرکـه او را اطاعـت 

کرده است و هرکه در زمان غیبتش او را  کند، در حقیقت نافرمانی مرا  نافرمانی او را 

منکـر شـود، درحقیقـت مـرا انـکار کرده و هرکـه او را تکذیب کند، مرا دروغگو دانسـته 

و هـر کـه او را تصدیـق کنـد، مـرا تصدیـق کـرده اسـت. 

که مرا در بارۀ امر او تکذیب کنند،   من به خدا شـکایت می برم از دسـت کسـانی 

 سخنم در بارۀ وضع او را منکر شوند و اّمتم را از راه او گمراه کنند. کسانی که ستمکارند، 
که چگونه زیر و رو می شوند و دگرگون می گردند.«2 به زودى خواهند دانست 

سّنت هایى از پیامبران در آن حضرت است
مانند یوسف؟ع؟ 

گفـت: بـه مـن بگـو:  17- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »یعقـوب؟ع؟ بـه فرشـتۀ مـرگ 

کنـده قبض می کنی؟ گفت: متفـرق قبض روح می کنم.  ارواح را دسـته جمعـی یـا پرا

1.  شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ص 333، 338، 411� 
2.  همان، ص411� 
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گفـت: آیـا ضمـن ارواحـی کـه گرفتـه اى، آیـا روح یوسـف را هـم گرفتـه اى؟ گفـت: 

بـرای  یـد و  گفـت: پسـران مـن! برو بـه پسـرانش  کـه  بـود  نـه. )امـام؟ع؟ افـزود:( آن جـا 

کنیـد!«1«2  یوسـف و بـرادرش جسـت و جـو 

کـه  مـا  زمـان  افـرادی در  بنابرایـن حـال  شـیخ صـدوق ذیـل حدیـث می افزایـد: 

نسـبت بـه صاحب الّزمـاِن غایـب مـا معرفـت دارنـد، حـال یعقـوب در معرفـت خـود 

بـه یوسـف و غیبـت اوسـت. ولـی حـال جاهـان بـه او و غیبـت او و مخالفـان امـر او، 

کار نادانـي شـان بـه امـر یوسـف و غیبـت او تـا  کـه  حـال خانـدان و خویشـان اوسـت 

که تو در همان  گفتند: »به خدا سـوگند  که به پدرشـان یعقوب؟ع؟  آن جا رسـیده بود 

گمراهـی پیشـین خـود هسـتی.«3 

چـون بشـیر پیراهـن یوسـف را روى صـورت یعقـوب؟ع؟ افکنـد، چشـمانش بینـا 

 شـد و گفـت: مگـر مـن بـه شـما نگفتـم کـه مـن از )امـور( خداونـد مطالبـی می دانـم کـه 

 شما نمی دانید؟ )امام؟ع؟ افزود:( این جمله خود دلیل بر آن است که او می دانست 

که یوسف زنده است، ولی تنها به خاطر امتحان و آزمون او غایب شده بود.4 

یاران و یاوران آن حضرت
سيصد و سيزده تن 

 18- ابان بن تغلب می گوید: در مسجد مّکه خدمت امام صادق؟ع؟ بودم. دست 
گرفت و فرمود: »ابان! به زودى خداى تعالی سیصد و سیزده تن را در این مسجد  مرا 

1.  یوسف، 87� 
2� شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ص 144�

3.  یوسف، 95� 
4.  شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ص 144� 
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که اهل مّکه می شناسند. هنوز خداوند پدران و اجداد آن ها را نیافریده  شما می آورد 

است، شمشیرها برایشان حمایل شده و بر هر شمشیرى نام یك نفر با نام پدرش و 

شمایل و نسبش نوشته است؛ سپس منادیی ندا دهد: این است مهدى، به داورى 
و قضاى داوود و سلیمان؟امهع؟ داورى می کند و از کسی شاهد و دلیل نمی طلبد.«1

گهان، فراخوان!  نا

کـه جوانـان شـیعه در خانـه هایشـان  19- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در آن بیـن 

گهـان در یـك شـب بـدون وعـدۀ قبلـی بـه سـمت صاحبشـان )امـام  خوابیده انـد، نا
مّکـه می شـوند.«2 وارد مسـجد  بامـدادان  و  عصـر؟ع؟( حرکـت می کننـد 

وصف یاران حضرتش در قرآن 

گـر  20- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: » یـاران صاحـب ایـن امـر محفـوظ انـد؛ حتـی ا

تمـام مـردم از میـان برونـد، خداونـد اصحـاب او را برایـش بیـاورد. و آنان اند که خداى 

 3.> �نَ ِر�ی كَا�نِ َها �بِ ُ�وا �بِ �یْ
َ
 ل

ً
ْوما َها �تَ ا �بِ �نَ

ْ
ل

ْد َوكَّ �تَ ِء �نَ لاَ َها هوأُ ْر �بِ �نُ
ْ
ك َ �ن �ی اإِ

عّزوجـل فرمـوده اسـت: >�نَ

ْوٍم  �تَ �تِیی الّلُه �بِ
أْ
ا  �یَ

َ�ْو�نَ کـه خداونـد دربـارۀ ایشـان فرمـوده اسـت: >�نَ آنـان همان هاینـد 
5،4> �نَ ر�ی كَا�نِ

ْ
ی ال

َ
هتٍ َعل ِعرنَّ

أَ
�نَ ا �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ی ال

َ
هتٍ َعل

َّ
ل دنِ

أَ
ُه ا و�نَ ِح�بُّ ُ ُهْم َو �ی ِح�بُّ ُ �ی

1.  نعمانی، الغيبة، ص 313� 
2.  نعمانی، الغيبة، ص 316� 

گـر اینـان ایـن حقيقـت را نپذیرنـد؛ بـه جمعيـت غيـر كافرى كـه در برابر حق  3.  اإلنعـام، 89: »ا
یـت نگهبانـی آن را داده ایـم.« تسـليم می شـوند، مأمور

 4.  المائده، 54: »به زودى خداوند گروهی را براى حمایت از این آیین برمی انگيزد كه هم خدا
آن هـا را دوسـت دارد و هـم آن هـا خـدا را دوسـت می دارنـد، در برابـر مؤمنـان خاضـع و در برابـر 

كافـران پرقدرتند.«
ینب، الغيبه، ص 316�  5.  نعمانی، ابن ابى ز
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نيروی یاران امام عصر 

�نٍ 
ْ
ی ُرك

َ
ل ِویی اإِ

آ
ْو ا

أَ
هتً ا ّوَ

ْم �تُ
ُ
ك  لِیی �بِ

�نَّ
أَ
ْو ا

َ
گفـت: >ل 21- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »لـوط؟ع؟ 

از  لـوط،  کـه  بـود  قائـم؟ع؟  قـوت  و  توانایـی  داشـتن  آرزوى  تنهـا  او  سـخن  ٍد<.1  ِد�ی
َ سش

کـه هـر مـردى از ایشـان توانایـِی چهـل  کـرد. بـه راسـتی  سرسـختی اصحـاب وى یـاد 

گـر بـر کوه هایـی از آهـن برخورد  مـرد را دارد و قلبـش محکم تـر از آهـن آب دیـده اسـت، ا

کننـد، از جـا برکنند.آنـان شمشـیرها را بـر غاف نکننـد تا زمانی که خداوند از ایشـان 
راضـی شـود.« 2

پرچم رسول خدا؟ص؟ با اوست
پرچمی از برگ بهشتی 

آن حلقـه  کـه  وقتـی  تـا  نمی کنـد  قیـام  »قائـم؟ع؟  فرمـود:  امـام صـادق؟ع؟   -22

کامـل می شـود؟ فرمـود: »بـا ده هـزار.  گفتـم: بـا چـه تعـدادى آن حلقـه  کامـل شـود!« 

جبرئیـل سـمت راسـت او و میکائیـل از سـمت چپـش، سـپس پرچـم را بـه اهتـزاز 

مـی آورد و آن هـا را حرکـت می دهـد…. آن رایـت همـان پرچـِم رسـول خـدا؟ص؟ اسـت 

کـرد«.  کـه جبرئیـل؟ع؟ آن را در جنـگ بـدر نـازل 

سـپس فرمـود: »یـا ابامحّمـد! بـه خـدا کـه آن نـه )از جنـس( پنبـه اسـت، نـه کتان، 

نـه ابریشـم و نـه حریر.«

کـه رسـول  گفتـم: پـس از چـه جنسـی اسـت؟ فرمـود: »از برگ هـاى بهشـتی اسـت 

گشـود، سـپس پیچید و به علی؟ع؟ داد. این پرچم همچنان  خدا؟ص؟ روز بدر آن را 

در دسـت علـی؟ع؟ بـود تـا اینکـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در جنـگ بصـره )َجَمـل( آن را 

1.  هود، 80: »گفت: افسوس، اى كاش در برابر شما قدرتی یا پشتيبان محکمی داشتم!«
2.  شيخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ص 673� 
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گشـود، آنـگاه خداونـد او را بـه پیـروزی رسـاند. سـپس آن را در هـم پیچیـد و اینـك در 

کنـد، آن را  کـه قیـام  کنـد. زمانـی  کسـی آن را نگشـاید تـا قائـم؟ع؟ قیـام  نـزد ماسـت. 
بگشـاید...«1

حوادث وقت قیام قائم؟ع؟
برخوردی دشوار 

23- فضیـل بـن یسـار گویـد: امام صادق؟ع؟  فرمـود: زمانی که قائم ما قیام کند، 

از نادانـِی مـردم چیزهایـی ببینـد، سـخت تر از آن چـه رسـول خـدا؟ص؟ از نادانـان دورۀ 

جاهلّیت دید«2. 

 عرض کردم: چگونه اسـت؟ فرمود: »رسـول خدا؟ص؟ بر مردمی آمد که سـنگ ها، 

مـا  قائـم  ولـی  می پرسـتیدند؛  را  تراشـیده  خشـک  چوب هـای  چوب هـا،  صخره هـا، 

چـون قیـام کنـد، میـان مردمـی بیایـد که همگی کتاب خـدا )قرآن( را بـراى او تأویل و 

کننـد و در برابـر او دلیـل از قـرآن آورنـد.«  توجیـه 

ى داخل خانه هاى ایشـان  که عدل و داد و سـپس فرمود: »بدان! به خدا سـوگند 
وارد شـود، همان گونه که گرما و سـرما وارد می شود.«3

ینب، الغيبه، ص 307�  1.  نعمانی، ابن ابى ز
2� توضيـح آنکـه نادانـی در اینجـا، بـه معنـای »جهـل ضـد عقـل« اسـت نـه »جهـل ضـد علـم« 
كـه غالبـًا بـه اذهـان مـا می رسـد. عقـل، یعنـی حکمـت، انسـان را بـه عبودیـت فـرا می خواند 
و جهـل بـه اسـتکبار در برابـر خداونـدی كـه تمـام وجـود و نعمت های ما از آِن اوسـت. بدین 
بـا جهـل  كـه مقابلـه  بـا جهـل بدیـن معنـی بسـيار دشـوار اسـت، در حالـی  روی، برخـورد 
بـه معنـای ضـّد علـم، دشـوار نيسـت. تفسـير زندگـی جاهلـی بـه زندگـی بـدون تابـش انـوار 
حجتهـای الهـی بـر زندگـی، بـه هميـن دليـل اسـت. و مقابلـۀ حضرتـش بـا چنيـن زندگـی 

یراسـتار(.   شـيطانی نيـز بدیـن روی صـورت می گيـرد. )و
3.  همان، ص 297� 
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آیندگان و روندگان 
24- امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: »چــون قائــم؟ع؟ قیــام کنــد، کســانی از ایــن امــر 
کــه از اهــل آن بــه شــمار می آمدنــد )یعنــی بــه ظاهــر  )والیــت اهــل بیــت( بیــرون رونــد 
بــا اهــل بیــت بودنــد(؛ ولــی افــرادى هم چــون خورشــید پرســتان و ماه پرســتان وارد آن 

شــوند!«1

تعليم قرآن در زمان ظهور 
25- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »گویـی مـن شـیعیان علـی؟ع؟ را )در زمـان ظهـور( 

کـه قـرآن در دستشـان باشـد و بـه مـردم قـرآن می آموزنـد.«2 می بینـم 

ظهور قائم؟ع؟

پیروز غایب 
ا  ِادن 26- مفّضـل بـن عمـر بـه نقـل از امام صـادق؟ع؟ درباره قـول خداى تعالـی: >�نَ
وِر<3 آورده اسـت کـه فرمـود: »بـه راسـتی کـه از ماسـت آن امـام پیروز غایب.  ا�تُ َر �نِی ال�نّ �تِ

�نُ

کنـد، نکتـه اى در دل او پدیـد آرد، او ظاهـر  چـون خـداى عّزوجـل بخواهـد او را ظاهـر 
شـود و بـه امـر خـداى تعالی قیـام کند.«4

سيمای جوانی 
 27- امـام صـادق؟ع؟ آورده اسـت فرمـود: »بـه راسـتی وقتـی قائـم؟ع؟ قیـام کند،

 مردم او را منکر شوند؛ زیرا که وى به صورت جوان برومندى جانب ایشان برمی گردد؛ 

1.  همان، ص 317� 
2.  مجلسی، بحاراالنوار، ج 89 ص 59� 

3.  المّدّثر، 8: »چون در صور دميده شود. «
4.  كلينی، الکافی، ج1، ص343�
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در ایـن حـال، جـز کسـانی کـه خداونـد در عالـم ذِرّ اّول از ایشـان پیمـان گرفته اسـت، 
پابرجـا نمانند.«1 

مطالب دیگر دربارۀ غیبت
بقية اهلل 

28- عمـر بـن زاهـر بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ می گویـد: شـخصی از او پرسـید: 
آیـا بـه امـام قائـم؟ع؟ می تـوان بـا عبـارت »سـام بـر تـو اى امیرالمؤمنیـن« عـرض ادب 
بـه حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  از طـرف خـدا  کـرد؟ فرمـود: »نـه، ایـن عنـوان، 
اختصـاص یافتـه اسـت، پیـش از او کسـی بـدان نامیـده نشـده اسـت و پـس از او هـم 

کافـر، خـود را بـدان ننامـد«.  کسـی جـز 

گفتـم: قربانـت شـوم، چگونـه بـه او سـام دهنـد؟ فرمـود: »بایـد بگوینـد: سـام   
م  �تُ �ن ُک�ن ْم اإِ

ُ
ك

َ
ٌر ل �یْ

ِه �نَ
َ
هتُ الّل �یَّ �تِ َ بـر تـو اى بّقیــة اهّلل !« سـپس ایـن آیـه را تـاوت فرمـود: >�ب

3،2> �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ

تمام عمر در خدمتش 
گـر مـن او را درك می کـردم، تمـام دوران زندگیـم را  29- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: » ا

در خدمـت او بـودم.«4

نپذیرفتـن طوالنـی  انـکار،  از علتهـای  الغيبـه، ص 211. یکـی  ینـب،  ز ابـى  ابـن  نعمانـی،    .1
بـودن عمـر امـام زمـان؟ع؟ اسـت، همانطـور كـه برخـی از فرقه هـای اسـالمی دربـارۀ حضـرت 
و  ذّر  عوالـم  بـارۀ  در  )مترجـم(.  آمـد.  خواهـد  دنيـا  آخرالّزمـان  در  او  می گوینـد  مهـدی؟ع؟ 
پیمانهایى كه در آن عوالم از انسـان گرفته شـده اسـت، رجوع شـود به كتاب »جایگاه عالم 

یراسـتار(.  ذّر و ارواح در فطـرت توحيـدی انسـان« نوشـته محمـد بیابانـی اسـکویى. )و
2.  هود، 86: » اگر مومن باشيد، باقی گذاشته خدا  براى شما بهتر است!«

كلينی، الکافی، ج 1، ص411�   .3
ینب، الغيبـة، ص 245�  4.  نعمانی، ابن ابى ز
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در اردوگاه مهدوی 

ْدُعوا  ْوَم �نَ َ 30- ُفَضیـل بـن َیسـار نقـل می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آیـۀ >�ی

گـر  ا کـه  چـرا  بشـناس!  را  خـود  امـام  »فضیـل!  فرمـود:  پرسـیدم.  َماِمِهْم<1  اإِ �بِ اٍ�  �نَ
أُ
ا ّلَ  كُ

یانـی بـه حـال تـو نـدارد. هرکه  امـام خـود را بشناسـی، تقدیـم و تأخیـر ایـن امـر )ظهـور( ز

امامش را بشناسـد، آنگاه پیش از قیام صاحب این امر بمیرد، به منزلۀ کسـی اسـت 

کـه در اردوگاه او نشسـته اسـت؛ نـه، بلکـه ماننـد کسـی اسـت کـه زیـر پرچـم اوسـت.« 

کسـی اسـت  کرده انـد: »بـه منزلـۀ  راوی می گویـد: بعضـی از اصحـاب مـا چنیـن نقـل 

کـه همـراه رسـول خـدا؟ص؟ بـه شـهادت رسـیده باشـد.«2 

همدیگر را می بینند 

31- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »مؤمـن در زمـان قائـم؟ع؟ در مشـرق اسـت، آنـگاه 

بـرادرش را کـه در مغـرب اسـت می بینـد. همچنیـن آن که در مغرب اسـت، برادرش را 

کـه در مشـرق اسـت، می بینـد«.3 

گروهی را با امام و رهبرشان می خوانيم.« 1.  اإلسراء، 71: »روز قيامت هر 
ینب، الغيبـة، ص 329�  2.  نعمانی، ابن ابى ز

3.  مجلسی، بحار االنوار، ج 52 ص 391�  
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 فصل هفتم: 

فصایل اهل  بیت؟مهع؟

فضایل امیرالمؤمنین؟ع؟
دانش هایی الهی 

چنـد  مـرا  می گفـت:  همـواره  »امیرالمؤمنیـن؟ع؟  صـادق؟ع؟  فرمـود:  امـام   -1

خصلـت داده انـد کـه هیـچ کـس بدان هـا بـر من سـبقت نجسـته اسـت: مرا علـم بایا 

و منایـا و فصـل الخطـاب داده انـد1.«2 

تعليم قرآن و علوم دیگر 

2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »خداونـد متعـال بـه رسـول خـدا؟ص؟ قـرآن را تعلیـم 

1� عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج 2 ص 371 می نویسـد: علـم منایـا یعنـی علـم بـه عمـر 
ر و آفـات یـا خيـرات؛  آدميـان؛ بالیـا یعنـی آنچـه خداونـد مـردم را بدانهـا می آزمایـد، چـه شـرو
كـه نسـب حـالل را از حـرام بـه وسـيلۀ آن  انسـاب یعنـی علـم بـه نسـب های صحيـح مـردم 
بتـوان تشـخيص داد؛ فصـل الخطـاب یعنـی خطـاب فاصـل بیـن حـق و باطـل یـا خطابـى 
كـه اسـتوار بـود و  لـت آن بـر مقصـود روشـن باشـد یـا جوابهـای حضرتـش در قضاوتهـا  كـه دال

یراسـتار(.  همـگان را قانـع می كـرد. )و
2. ، صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 268� 
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کـه خداونـد بـه پیامبـرش  داد1 و مطالـب دیگـر نیـز بـه وى آموخـت. تمـام آن چـه را 
بـه علـی؟ع؟ آموخـت.«2 تعلیـم داد، رسـول خـدا؟ص؟ آن را 

از من بپرسيد! 

3 - علـی بـن نعمـان می گویـد: بـه امـام صادق؟ع؟ گفتـم: موضوعی را از کسـانی 

از اهل بیت پرسـیدم، ولی به پاسـخی نرسـیدم! امام؟ع؟ فرمود: »سـؤالت چیست؟« 

کـه علـی؟ع؟ فرمـود: از مـن بپرسـید پیـش از آن کـه مـرا از دسـت  گفتـم: نقـل می کننـد 

بدهیـد! بـه خـدا سـوگند کـه نـه در بـارۀ هیـچ زمیـن سرسـبز و زمین خشـك می پرسـید 

گمـراه و صـد نفـرى هدایـت می شـوند؛ مگـر آنکـه  کـه صدنفـرى  گروهـی  و نـه در بـارۀ 

گـر بخواهـم _ سـوارۀ آن هـا و جلـودار و رانندۀ آن ها را به شـما خبـر می دهم. امام  مـن _  ا
صـادق؟ع؟ فرمـود: »ایـن سـخن حّق و درسـت اسـت.«3

فاروق 

4- امـام صـادق؟ع؟  فرمـود: »امیرالمؤمنیـن علـی بن ابی طالـب؟ع؟ جـزا دهنـدۀ 

از طـرف خـدا  و دوزخ  بیـن بهشـت  کننـده  تقسـیم  او  قیامـت اسـت.  روز  مـردم در 

اسـت. هیـچ کـس بـر آن هـا وارد نمی شـود مگر در یکـی از دو بخش )بهشـت یا دوزخ( 

کبـر اسـت.«4  اسـت و او فـاروق ا

کافر یا ذليل؛ دوراهِی انتخاب 

5- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: اطاعـت علـی )بـه 

یراستار( 1.  یعنی علوم و بواطن قرآن )و
2.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 290�

3.  همان، ص 296� 
4.  صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 415� 
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کفـر بـه خداسـت.  ـت اسـت و نافرمانـی او 
ّ
ظاهـر و بـر مبنـای نگـرش عمـوم مـردم( ذل

کفر  ت باشـد و نافرمانی او 
ّ
گفتند: یا رسـول اهّلل ! چگونه می شـود اطاعت علی؟ع؟ ذل

کنیـد  گـر او را اطاعـت  بـه خـدا؟ فرمـود: زیـرا علـی؟ع؟ شـما را وادار بـه حـق می کنـد، ا

کفـر  کنیـد بـه خـدا  گـر او را نافرمانـی  یـد و ا )ظاهـرًا و در نظـر بیشـتر مـردم( شـما خوار
یده ایـد!«1 ورز

نوید 

کـه  6- امـام صـادق؟ع؟ از پـدران بزرگـوارش از قـول رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت 

فرمـود: »جبرئیـل؟ع؟ از طـرف پـروردگارم بـر مـن نـازل شـد و گفت: یا محّمـد! خداوند 

کـه مـن دوسـتداران او  تـو را سـام می رسـاند و می فرمایـد: بـه بـرادرت علـی بشـارت ده 
را عـذاب نمی کنـم و بـه دشـمنان او رحمـت مـن نمی رسـد.«2

فضيلت فضایل 

فرمـود:  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  اسـت  آورده  پدرانـش؟مهع؟  قـول  از  صـادق  7-امـام 

»خـداى تبـارك و تعالـی بـراى بـرادرم علی بـن ابی طالب؟ع؟ فضایلی قرار داده اسـت 

کـه جـز او کسـی نتوانـد بشـمارد؛ بنابرایـن هرکـه فضیلتـی از فضایـل او را بـا اقـرار بـه آن 

گذشـتۀ نزدیـک،  گذشـتۀ دور و چـه  گذشـته او را، چـه  گناهـان  کنـد، خداونـد  ذکـر 

گناهـان جـّن و انـس وارد قیامـت شـود.  گرچـه بـا  بیامـرزد؛ ا

هرکـس فضیلتـی از فضایـل علـی بن ابی طالب؟ع؟ را بنویسـد، تـا وقتی که اثرى 

کنند.  از آن نوشـته باقی اسـت، فرشـتگان همچنان براى او طلب آمرزش 

كلينی، الکافی، ج 8 ص 166�    .1
2.  صدوق، امالی، ص 39 مجلس 10� 
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کـه از راه  گناهانـی را  گـوش فـرا دهـد، خداونـد  هرکـس بـه فضیلتـی از فضایـل او 

شـنیدن مرتکـب شـده اسـت بیامـرزد. 

هرکـس بـه نوشـته اى از فضایـل او بنگـرد، خداونـد گناهـان او را کـه با نـگاه کردن 

مرتکب شـده اسـت، بیامرزد. 

کـردن بـه علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ عبـادت  سـپس رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: نـگاه 

کـردِن او عبـادت اسـت. و ایمـان هیـچ بنـده اى پذیرفتـه نیسـت مگـر بـه  اسـت و یـاد 

والیـت او و بیـزارى از دشـمنان او.«1 

شاخص ایمان و نفاق 

8 - امـام صـادق؟ع؟ از پـدر بزرگـوارش و او از پدرانش؟مهع؟ آورده اسـت که فرمود: 

گـروه اصحـاب مـن! خـداى متعـال  »روزى رسـول خـدا؟ص؟ بـه اصحابـش فرمـود: اى 

کـه او  شـما را بـه والیـت علـّی بـن ابی طالـب؟ع؟ و پیـروى از او فرمـان می دهـد؛ زیـرا 

کافـر می شـوید، و از او  کـه  ولـّی و امـام شـما پـس از مـن اسـت؛ بـا او مخالفـت مکنیـد 

جـدا نشـوید کـه گمـراه می شـوید.

خداونـــد جـــّل جالـــه، علـــی؟ع؟ را نشـــانه ای بیـــن ایمـــان و نفـــاق قـــرار داده 

کینـــۀ او را داشـــته  اســـت؛ بنابرایـــن هرکـــه او را دوســـت بـــدارد مؤمـــن اســـت و هرکـــه 

باشـــد، منافـــق اســـت. خـــداى تعالـــی علـــی؟ع؟ را وصـــّی مـــن و پـــس از مـــن مشـــعل 

گنجینـــۀ علـــم و جانشـــین مـــن در بیـــن  هدایـــت قـــرار داده اســـت. بنابرایـــن او رازدار و 

ــه درگاه  ــد، )بـ ــتم روا دارنـ ــه او سـ ــه بـ کـ ــم  ــانی از اّمتـ کسـ ــن از  ــن اســـت. مـ ــدان مـ خانـ
خـــدا( شـــکایت می کنـــم.«2

1.  صدوق، امالی، ص 138 مجلس 28�
2.  صدوق، امالی، ص 285 مجلس 47� 
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امام اهل تقوا 

9 - امــام صــادق؟ع؟ از پــدران بزرگــوارش؟مهع؟ از قــول رســول خــدا؟ص؟ آورده اســت 

کــه فرمــود: »چــون مــرا بــه آســمان بردنــد، پــروردگارم ســه کلمــه را دربــارۀ علــی؟ع؟ از مــن 

گرفــت: فرمــود: یــا محّمــد! علــی امــام پرهیــزکاران، رهبــر نخبــگان و سرپرســت  پیمــان 
مؤمنــان اســت.«1

ام سلمه! بشنو و گواه باش 

ــد: »رســول  کــه می فرمای ــان حدیثــی طوالنــی از امــام صــادق؟ع؟ آمــده  10 - در پای

خــدا؟ص؟ بــه اّم ســلمه فرمــود:

گــواه بــاش، ایــن علــّی بــن ابــی طالــب در دنیــا و آخــرت  گــوش بــده و   اّم ســلمه! 

بــرادر مــن اســت.

گــواه بــاش، ایــن علــی بــن ابــي طالــب در دنیــا و آخــرت  گــوش بــده و   اّم ســلمه! 

وزیــر مــن اســت. 

ــن  ــدار م ــا پرچم ــب در دنی ــی طال ــن اب ــّی ب ــن عل ــاش، ای ــواه ب گ ــنو و  ــلمه! بش اّم س

اســت و فــردا در آخــرت لــواى حمــد را بــر دوش دارد.

گــواه بــاش، ایــن علی بــن ابــی طالــب وصــّی و خلیفــۀ پــس  گــوش بــده و   اّم ســلمه! 

از مــن و ادا کننــدۀ تعهــدات و مدافــع حــوض مــن اســت. 

گــواه بــاش، ایــن علــی بن ابــی طالــب ســرور مســلمانان و امــام   اّم ســلمه! بشــنو و 

کشــندۀ بیعــت شــکنان، بیــرون رفتــگان از دیــن و  پرهیــزکاران و رهبــر نخبــگان و 

کثیــن، قاســطین، مارقیــن( اســت.  منحرفــان )نا

1.  صدوق، امالی، ص 476 مجلس 72�
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کـه در  کثیـن( کیاننـد؟ پاسـخ داد: کسـانی  گفتـم: یـا رسـول اهّلل  بیعـت شـکنان )نا

گفتـم: منحرفـان از دیـن  مدینـه بـا او بیعـت می کننـد و در بصـره آن را می شـکنند. 

بیـرون  گفتـم:  سـپس  شـام.  اهـل  از  یارانـش  و  یـه  معاو فرمـود:  کیاننـد؟  )قاسـطین( 
کیاننـد؟ فرمـود: اصحـاب نهـروان.«1 رفتـگان از دیـن )مارقیـن( 

قسيم الجّنة و الّنار 

11- مفّضـل بـن عمـر می گویـد: به امـام صادق؟ع؟ گفتم: چـرا امیرالمؤمنین علی 

بـن ابـی طالـب؟ع؟ قسـیم الجّنــة و الّنـار شـد؟ فرمـود: »چـون محبـت او عیـن ایمـان 

کافـران خلـق  کفـر اسـت و بهشـت بـراى اهـل ایمـان و دوزخ بـراى  و دشـمنی او عیـن 

شـده اسـت. از ایـن رو او قسـیم الجّنــة و الّنـار اسـت؛ زیـرا کـه جـز اهل محبـت او وارد 

بهشـت نمی شـود و جـز دشـمن او وارد دوزخ نمی گـردد.«

او  اوصیـا  و  پیامبـران  بنابرایـن  یابـن رسـول اهّلل !  کـردم:  مفّضـل می گویـد: عـرض 

را دوسـت می داشـتند و دشـمناِن ایشـان او را دشـمن می داشـتند؟ فرمـود: »آرى«. 

گفتـم: ایـن چگونـه می شـود؟ 

کـه پیامبـر؟ص؟ در جنـگ خیبـر فرمـود: فـردا پرچـم را بـه  فرمـود: »مگـر نمی دانـی 

کـه او خـدا و رسـولش را دوسـت مـی دارد و خـدا و رسـولش نیـز  دسـت کسـی می دهـم 

او را دوسـت دارنـد. برنمی گـردد مگـر خداونـد به دسـت او )خیبـر را( فتح کند و پرچم 

گفتـم: آرى.  کـرد؟«  را بـه علـی؟ع؟ داد و خـداى متعـال بـه دسـت او فتـح 

فرمـود: »مگـر نمی دانـی کـه رسـول خـدا؟ص؟ وقتـی آن مـرغ بریـان را آوردنـد، عرضـه 

داشـت: پـروردگارا! محبوب تریـِن خلـق خـود را نـزد مـن بفرسـت تـا از ایـن مـرغ بـا مـن 

گفتـم: آرى.  بخـورد؛ مقصـودش علـی؟ع؟ بـود؟« 

1.  صدوق، امالی، ص 381 مجلس 60؛ معانی االخبار، ص 204� 
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را  مـردى  ایشـان  اوصیـاى  و  الهـی  سـفیران  و  پیامبـران  کـه  رواسـت  »آیـا  فرمـود: 

کـه خـدا و رسـول خـدا او را دوسـت می دارنـد و او هـم خـدا و  دوسـت نداشـته باشـند 

کـردم: نـه. رسـولش را دوسـت دارد؟« عـرض 

کـه مؤمنـان از امت هـاى ایشـان، حبیـب خـدا و حبیـب  فرمـود: »و آیـا رواسـت 

گفتـم: نـه. رسـول خـدا و پیامبـران خـدا را دوسـت نداشـته باشـند؟« 

کـه تمـام پیامبران و رسـوالن و همـه مؤمنان، دوسـتداراِن  فرمـود: »پـس ثابـت شـد 

کـه دشـمنان و مخالفان ایشـان، دشـمنان  علـی بـن ابی طالـب هسـتند و روشـن شـد 

گفتـم: آرى.  ایشـان و همۀ دوسـتان ایشـانند؟« 

کسی وارد بهشت  ى از پیشینیان و پسینیان،   فرمود: »بنابراین جز دوستداراِن و

کسـی وارد دوزخ نشـود. پس در این  نگردد و جز دشـمن او از پیشـینیان و پسـینیان، 

صورت او قسـیم بهشـت و دوزخ اسـت.«

کردیـد، خداونـد  گفتـم: یابـن رسـول اهّلل ! مشـکل مـرا حـل  گویـد:  مفّضـل بـن عمـر 

مشـکل شـما را حـل کنـد! از آن چـه خداونـد بـه شـما آموختـه اسـت بیشـتر بفرمایید! 

فرمـود: »مفّضـل بپرس!«

گفتم: یابن رسول اهّلل ! بنابراین، علی بن ابی طالب؟ع؟ دوستش را وارد بهشت   

و دشـمن خـود را وارد دوزخ می کنـد، یـا آنهـا را رضـوان )به بهشـت( و مالك )به دوزخ( 

وارد می سازد؟

فرمـود: »مفّضـل! مگـر ندانسـتی کـه خـداى تعالی رسـول خـدا؟ص؟ را مبعوث کرد 

- در وقتـی کـه او روحـی بـود  بـه همـۀ پیامبـران، در حالـی کـه آن ها هـم ارواحی بودند؛ 

و ایـن پیـش از دو هـزار سـال قبـل از آفرینـش خلق بـود؟« گفتم: آرى. 

 فرمـود: »مگـر نمی دانـی کـه پیامبر؟ص؟ ایشـان را به توحید و طاعت خدا و پیروى 
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از دسـتور او فراخوانـد و در برابـر آن وعـدۀ بهشـت داد و مخالفـان را وعـدۀ عـذاب داد، 

آن هـا او را اجابـت کردنـد و دوزخ را نپذیرفتند؟« گفتم: آرى.

پـروردگار  جانـب  از  کـه  وعیـدى  و  وعـده  بـراى  پیامبـر؟ص؟  آیـا  »بنابرایـن  فرمـود: 

چـرا.  گفتـم:  نیسـت؟«  ضامـن  داده،  عّزوجـل 

گفتم: آرى.  فرمود: »آیا علی بن ابی طالب؟ع؟ خلیفه و امام امت او نیست؟« 

فرمـود: »آیـا رضـوان و مالـك، از جملـه فرشـتگان و آمـرزش خواهـان براى شـیعه او 

کـه بـه خاطـر محّبـت وى نجـات یافته اند؟« گفتـم: چرا. نیسـتند 

فرمـود: »پـس در ایـن صـورت، علـّی بـن ابی طالـب؟ع؟ تقسـیم کنندۀ بهشـت و 

کننـدگان فرمـان او بـه امـر  دوزخ از جانـب رسـول خداسـت، و رضـوان و مالـك اجرا

خـداى تعالـی هسـتند. مفّضـل! این مطلب را پنهـان دار که از علم اندوخته و پنهان 
خداسـت! مبـادا آن را بـه نااهلـش بگویـی!«1

خليفۀ خدا در زمين 

12- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون روز قیامـت شـود، منـادى از انـدرون عـرش 

نـدا دهـد: خلیفـۀ خـدا در زمینـش کجاسـت؟ آنـگاه داوود پیامبـر؟ع؟ از جـا برخیزد. 

خطـاب رسـد کـه منظـور مـا تـو نیسـتی، هرچنـد کـه خلیفـۀ خـدا بـودى. 

دوبـاره نـدا رسـد: کجاسـت خلیفـه خـدا در روى زمیـن؟ امیرالمؤمنیـن علـّی بـن 

ابـی طالـب؟ع؟ بـه پـا خیـزد. از جانـب خـداى عّزوجـل نـدا رسـد: اى آفریـدگان! ایـن 

اسـت علـی بـن ابـی طالـب، خلیفـۀ خـدا در زمیـن و حّجـت او بـر بندگانـش. پـس 

کنون نیز به ریسـمان او آویزد تا  یسـمان )والیـت( او چنـگ زده بود، ا هرکـه در دنیـا بـه ر

گیـرد و در پـی او بـه درجـات بلنـد بهشـتی راه یابـد«.  از نـور او روشـنی 

1.  شيخ صدوق، علل الشرایع، ص 161 تا 163، باب 130� 
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 امام صادق؟ع؟ فرمود: »مردمانی چند که در دنیا به ریسمان )والیت( او آویخته 

بودند، به پا خیزند و در پی آن حضرت وارد بهشت شوند. 

سـپس از جانـب خـداى عّزوجـل نـدا رسـد: بدانیـد، هرکـس در دنیـا بـه دنبـال 

ى را ببـرد. در  کـه او بخواهـد و پیشـوایی راه افتـاده اسـت )امـروز هـم( در پـی او هرجـا 

گرفتنـد، از پیـروان  کـه مـورد تبعیـت قـرار  کسـانی )پیشـوایان باطـل(  کـه  اینجاسـت 

اَل  گسسـته شـود. >َو �تَ خـود تبـّری جوینـد و عـذاب را ببیننـد و تمـام رشـته هایشـان 
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قّصۀ والعادیات 

کـه می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ تفسـیر  کـرده اسـت  13-صـدوق از حلبـی نقـل 

<3 را پرسـیدم.
ً
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ْ
آیـۀ >َو ال

 فرمـود: پیامبـر خـدا در سـرّیه اى4 عمـر بـن خطـاب را فرسـتاد. او شکسـت خـورده 

برگشـت، درحالی کـه او نسـبت تـرس بـه اصحابـش می داد و همراهانش به او نسـبت 

 1.  البقره، 166 و 167: »در این هنگام رهبران گمراه آنان دست رد به سينه آن ها می زنند و از پیروان
خـود تبـّرى می جوینـد و در همـان حـال عـذاب الهـی را به چشـم خود می بینند و دستشـان 
از همـه جـا كوتـاه می شـود می گوینـد: اى كاش مـا بـار دیگـر بـه دنيا باز می گشـتيم تـا از آن ها 
ز از مـا تبـّرى جسـتند، ایـن چنيـن خداونـد اعمـال  تبـّرى جوییـم همـان گونـه كـه آن هـا امـرو
ایشـان را بـه صـورت مایـه حسـرت بـه آن هـا نشـان می دهـد و آن هـا هرگـز از آتـش دوزخ بیـرون 

نخواهند شـد.«
2.  شيخ طوسی، األمالی، ص 64، مجلس 3� 

3.  العادیات، 1: »سوگند به اسبان دونده درحالی كه نفس زنان پیش می روند.«
كـه پیامبـر )صلی اهّلل عليـه  و  آلـه ( در آنهـا حضـور  گوینـد  كوچکـی را  4.  سـریه، جنگ هـاى 

)مترجـم(.  نداشـت 
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ترسـویی می دادنـد. همین کـه خدمـت پیامبـر؟ص؟ رسـید، پیامبـر؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ 

فرمـود: تـو سرپرسـت این هـا بـاش و خـودت را با هرکه از سـواران مهاجـر و انصار مایلی 

کـن! رسـول خـدا؟ص؟ او را فرسـتاد و فرمـود: روزهـا پنهـان شـو و شـب ها حرکـت  آمـاده 

کـن و مبـادا دیده بـان را از خـود جـدا کنـی!

حضرتـش بـه آن جـا رسـید کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـان داده بـود. شـبانه بـه سـمت 

 >
ً
�ا �بْ

ا�تِ صنَ عاد�ی
ْ
کرد. هنگام صبح بر آن ها حمله برد و خداوند آیۀ >َو ال  ایشان حرکت 

کرد.«1 _ تا آخر آیات _ را بر او نازل 

معنای حدیث غدیر 

 14 - ابراهیم بن رجاء شیبانی می گوید: به امام صادق؟ع؟ گفتند: رسول خدا؟ص؟ 

کـه فرمـود:  از ایـن سـخن خـود دربـاره علـی؟ع؟ در روز غدیـر خـم چـه نظـری داشـت 

هرکـه را مـن مـوال و صاحـب اختیـارم علـی مـوال و صاحـب اختیار اسـت؛ خدایا ولّی 

کـه او را بـه والیـت بپذیـرد و دشـمن بـدار هرکـه او را دشـمن بـدارد؟ کسـی بـاش 

امـام صـادق؟ع؟ بـا شـنیدن ایـن سـؤال راسـت نشسـتند! سـپس فرمودنـد: »بـه 

خـدا سـوگند، همیـن مطلـب را از رسـول خـدا؟ص؟ پرسـیدند. فرمـود: خداونـد مـوالى 

مـن اسـت؛ از خـودم بـه مـن سـزاوارتر اسـت، بـا وجـود او مرا اختیارى نسـبت بـه خودم 

نیسـت. مـن نیـز مـوالى مؤمنانـم و از خود آن ها به ایشـان سـزاوارترم، با وجـود من آن ها 

یـم، از خـود او سـزاوارتر بـه او  کـه مـن مـوالى او اختیـارى بـر خـود ندارنـد. آنـگاه هرکـه را 

هسـتم، بـا وجـود مـن او را بـر خـود اختیـارى نیسـت؛ بنابراین علی بـن ابی طالب؟ع؟ 
ى اختیـارى از خود نـدارد.«2 مـوالى اوسـت، سـزاوارتر بـه او از خـود اوسـت، بـا وجـود و

1.  شيخ طوسی، االمالی، ص 407 مجلس 14�
2.  طبری، عمادالدین، بشارة المصطفی، ج 2 ص 51� 
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مرا می شناسيد؟ 

 15 - امام صادق؟ع؟ از پدرش از قول ابن عّباس آورده است که می گوید: »علی 

بـن ابـی طالـب؟ع؟ نگاهـی بـه سرشناسـان از مـردم کردنـد و گفتنـد: مـن بـرادر و وزیـر 

رسـول خدایـم؟ص؟. شـما همـه می دانیـد کـه مـن پیش از همۀ شـما به خدا و رسـولش 

یـج همـه شـما وارد اسـام شـدید. محّققًا منم پسـر عموى  ایمـان آوردم، بعدهـا بـه تدر

کـه بانـو و  رسـول خـدا و بـرادر و شـریك او در نسـب، پـدر فرزنـدان او و همسـر دختـرش 

سـرور فرزنـدان او و بانـوى زنـان اهل بهشـت اسـت. 

که هرگز ما با رسـول خدا از جاى بیرون شـدنی بیرون نرفتیم؛   به خوبی می دانید 

کنـم و برگـردم. و مـن از همـه شـما نـزد او محبوب تـر و مـورد اطمینـان بیشـتر  کـه فـرار 

کـه مـرا بـراى اعـام برائـت از مشـرکان  و دشـمن سـتیزتر و مؤّثرتـر بـودم. و شـما دیدیـد 

فرسـتاد؛ بیـن مسـلمانان پیمـان بـرادرى بسـت.

پیامبـر بـراى خـود فقـط مـرا برگزیـد و بـه مـن فرمـود: تو در دنیـا و آخرت بـرادر منی و 

من در دنیا و آخرت برادر تو هسـتم. و همه مردم را از مسـجد )از سـکونت در محوطه 

کـرد. و دربـاره مـن فرمـود: جایـگاه تـو نـزد مـن  کـه اسـتثنا  مسـجد( بیـرون رانـد، جـز مـرا 
همچـون نسـبت هـارون بـه موسـی اسـت، جـز این که پـس از من پیامبرى نیسـت.«1

حبل اهلل 

ِصُموا  16 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »ماییم آن ریسمان خدا که فرموده است: >َو اْع�تَ

وا...<2 بنابرایـن چنـگ زننـده بـه والیـت علی بن ابی طالب؟ع؟  �تُ ّرَ �نَ  َو لَا �تَ
ً
عا ِم�ی َ ِل الّلِه حب َح�بْ �بِ

كشـف  1.  ابـن مغازلـی، علـی بـن محمـد، مناقـب اإلمـام علـی بـن ابیطالـب، ص 41 و 111؛ 
الغمـة ج 1 ص 80� 

یسمان خدا چنگ بزنيد و متفّرق نشوید.« 2.  آل عمران، 103: »همگی به ر
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کـه بـر او چنـگ زد، مؤمـن اسـت و هرکـه از او  چنـگ زننـده بـه نیکـی اسـت؛ پـس هـر 
گسسـت، بیـرون از ایمان اسـت.«1

فضایل فاطمه؟اهع؟
همسر اميرالمؤمنين؟امهع؟ 

 17- امام صادق؟ع؟ فرمود: »رسول خدا؟ص؟ فاطمه؟اهع؟ را به همسرِى علی؟ع؟ 
که برابر سی درهم بود.«2 که او داشت؛  کم بها  درآورد، در برابر زرهی 

اندوهی سخت 

18 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »به راسـتی فاطمه؟اهع؟ پس از رحلت پدرش هفتاد 

و پنـج روز )بـه نقـل دیگـری نـود و پنـج روز( زنـده بـود3، در حالی که اندوهی سـخت از 

رحلـت پـدر بـر دل داشـت. جبرئیـل؟ع؟ نـزد او می آمد و نسـبت به درگذشـت پدرش 

او را بـه خوبـی تسـلیت مـی داد و خـوش دل می سـاخت و از حـال پـدر و جـاى او خبـر 

گـزارش مـی داد و  مـی داد و آن چـه در آینـده بـراى فرزنـدان ایشـان اّتفـاق می افتـد بـه او 

علـی؟ع؟ آن ها را می نوشـت.«4 

كم حسکانی، شواهد الّتنزیل، ج1، ص 169�  1.  حا
2.  حميری، قرب اإلسناد، ص 80� 

نـــدارد و دندانه هـــا در یـــک ســـطح اســـت، شـــکل  كـــه نقطـــه  كهـــن،  كوفـــی  در خـــط   �3
كـــه تشـــخيص آنهـــا از  كلمـــۀ »ســـبع« و »تســـع« بـــه حـــدی بـــه هـــم شـــباهت دارد   مکتـــوب دو 
ـــه  كلم ـــن دو  ـــی ای ـــی و حدیث یخ ـــوص تار ـــه در نص ك ـــا  ـــر ج ـــن روی ه ـــت. بدی ـــوار اس ـــم دش  ه
كـــرده اســـت. اختـــالف بیـــن 75  كار را بـــر آینـــدگان دشـــوار   و مشـــتقات آنهـــا بـــکار رفتـــه، 
یـــخ شـــهادت حضـــرت زهـــرا؟اهع؟ نمونـــه ای از ایـــن اختالفهـــا اســـت.  و 95 روز در تار

یراســـتار(.   )و
4.  كلينی، الکافی، ج1، ص458�
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معنای فاطمه 

19 - امـــام صادق؟ع؟ فرمود: »فاطمه؟اهع؟ ُنه اســـم در پیشـــگاه خـــداى عّزوجل 

ثه و زهراء. 
َ

دارد: فاطمـــه، صّدیقـــه، مبارکه، طاهره، زکّیـــه، رضّیه، مرضّیـــه، محّد

گفتم: ســـرورم!  ســـپس فرمـــود: »آیـــا می دانـــی چـــرا وی، فاطمـــه نامیده شـــد؟« 

گر  شـــما بفرماییـــد. فرمود: »چـــون از بدیها بریده و گسســـته اســـت«. آن گاه فرمود: »ا

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــا او ازدواج نمی کـــرد، بر روى زمین تا قیامت بـــراى او همتایی از 
آدم و پـــس از او نبود.«1

معنای زهراء 

کـه چـرا ایشـان را زهـراء  20- از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ فاطمـه؟اهع؟ پرسـیده شـد 

کـه در محـراب خـود می ایسـتاد، نـورش بـراى اهـل  نامیده انـد؟ فرمـود: »چـون وقتـی 
کـه نـور سـتارگان بـراى اهـل زمیـن می درخشـد.«2 آسـمان می درخشـید؛ همچنـان 

قّصۀ فدک 

21-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون رسـول خـدا؟ص؟ درگذشـت و ابوبکـر بـه جـاى 

کـرد.  بیـرون  از فـدك  را  او  و  را در پـی وکیـل فاطمـه؟اهع؟ فرسـتاد  کسـی  او نشسـت، 

فاطمـه؟اهع؟ نـزد ابوبکـر آمـد و گفـت: یـا ابابکر! تو مّدعی هسـتی که جانشـین پدر منی 

کـرده  و بـه جـاى او نشسـته اى، درحالی کـه فرسـتاده ات نماینـدۀ مـرا از فـدك بیـرون 

اسـت، بـا اینکـه می دانـی رسـول خـدا؟ص؟ آن را بـه مـن مرحمـت فرموده و من بـراى آن 

گواهانـی دارم! 

1.  شيخ صدوق، االمالی، ص 592 مجلس 86� 
2.  صدوق، علل الشرایع، ج 1 ص 181� 
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از شـنیدن سـخن  گفـت: پیامبـر؟ص؟ ارث نمی گـذارد! فاطمـه؟اهع؟ پـس  ابوبکـر 
ابی بکـر نـزد علـی؟ع؟ برگشـت و بـه او خبـر داد. 

علـی؟ع؟ فرمـود: نـزد وى برگـرد و بگـو تـو می پنـداری پیامبـر؟ص؟ ارث نمی گـذارد؛ 
از پـدرم ارث  بـرد، چگونـه مـن  از زکرّیـا ارث  از داوود و یحیـی  درحالی کـه سـلیمان 
نمی بـرم؟ )حضـرت زهـرا بازگشـت و چنـان فرمـود(. عمـر گفـت: آیـا تـو را کسـی تعلیم 
گـر تعلیـم یافتـه باشـم، پسـرعمو و همسـرم مرا تعلیم داده اسـت!  داده اسـت؟ فرمـود: ا
کـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده اند که  ابوبکـر گفـت: عایشـه و عمـر شـهادت می دهنـد 

می فرمـود: محققـًا پیامبـران ارث نمی گذارنـد. 

اسـام  آن هـا در  کـه  ایـن نخسـتین شـهادت دروغـی اسـت  فرمـود:  فاطمـه؟اهع؟ 
شـهادت داده انـد! سـپس فرمـود: فـدك را رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن مرحمـت فرمـوده 
اّم ایمـن و  آمـد،  بیـاور! فاطمـه؟اهع؟  را  آنهـا  گفـت:  ابوبکـر  و مـن دلیـل و شـاهد دارم. 
علـی؟ع؟ را بـرد. ابوبکـر گفـت: اّم ایمـن! آیـا تو خـود، از پیامبر؟ص؟ شـنیدى که بگوید: 

ـق بـه فاطمـه اسـت؟ 
ّ
فـدک متعل

کـه می فرمـود:  گفتنـد: مـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدیم  اّم ایمـن و علـی؟ع؟ هـر دو 
فاطمـه بانـوى زنـان اهـل بهشـت اسـت. سـپس اّم ایمـن گفـت: کسـی کـه سـرور زنـان 
کـه  ـق بـه او نباشـد؟! و مـن 

ّ
کـه متعل اهـل بهشـت باشـد، آیـا چیـزى را اّدعـا می کنـد 

گواهـی نمی دهـم!1  یکـی از زنـان بهشـتم، جـز بـه آن چـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده ام، 

گفـت: اّم ایمـن! از ایـن حرف هـا بگـذر! شـما دو نفـر بـه چـه چیـز شـهادت  عمـر 
می دهیـد؟

كـه فضائـل بسـيار دارد و در منابـع  یـد، از بانـوان صحابـى اسـت  1� اّم ایمـن مـادر اسـامة بـن ز
معتبر فریقين آمده اسـت. پیامبر شـهادت داده بود كه ایشـان از بانوان بهشـتی اسـت و این 

یراسـتار(.  گواهـی پیامبـر، ميـان مسـلمانان صدر اسـالم شـهذت داشـت. )و
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گفـت: مـن در خانـۀ فاطمـه نشسـته بـودم و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز نشسـته  اّم ایمـن 

بـود کـه جبرئیـل؟ع؟ بـر او نـازل شـد. چبرئیـل گفـت: یـا محّمـد! بـه پـا خیز کـه خداى 

تبـارك و تعالـی مـرا مأمـور سـاخته اسـت تـا بـر بـال خـودم حکـم فـدك را بنویسـم! 

آنـگاه رسـول خـدا؟ص؟ بـه پـا خاسـت، بـه همـراه جبرئیل؛ و مـن درنگی نکـردم که 

پیامبـر؟ص؟ بـاز گشـت. فاطمـه؟اهع؟ گفـت: پدرجـان کجا رفتـی؟ فرمـود: جبرئیل؟ع؟ 

کـرد... پیامبـر؟ص؟  بـر بـال خـود حکـم فـدك را بـراى مـن نوشـت و حـدود آن را تعییـن 

کنیـد. فاطمـه هـم قبـول  فرمـود: آن )فـدك( هدیـه بـه شـما باشـد، شـما آن را تصـّرف 

گـواه باشـید!  کـرد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: اّم ایمـن! تـو و علـی 

عمـر پـس از شـنیدن سـخنان اّم ایمـن گفـت: تـو زن هسـتی، و شـهادت یـک زِن 

تنهـا پذیرفتـه نیسـت. اّمـا علـی؟ع؟ نیـز بـه سـود خـودش گواهـی می دهـد. 

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »این جـا بـود که فاطمه؟اهع؟ خشـمگین از جا بلند شـد و 

گفـت: خدایـا! ایـن دو نفـر در حّق دختر پیامبرت سـتم کردند؛ پس آن ها را به شـّدت 

سـرکوب کن! سپس بیرون شد.

ى آن روانداز پشـمی بود. چهل  کـرد، در حالی کـه رو علـی؟ع؟ او را بـر االغـی سـوار 

گرداند؛ حسـن و حسـین؟امهع؟ نیز با او  روز )یا چهل شـب( دِر خانه مهاجران و انصار 

بودنـد و فاطمـه؟اهع؟ می فرمـود: اى گـروه مهاجـران و انصـار! خـدا را یـارى کنید که من 

دختـر پیامبـر شـما هسـتم! روزى شـما بـا او بیعـت کردیـد کـه از او و فرزندانـش چنـان 

دفـاع کنیـد کـه از خـود و فرزندانتـان دفـاع می کنیـد! بـه بیعت خود با رسـول خدا؟ص؟ 

وفـا کنید!« 

معاذ  به  این که  تا  نداد،  مثبت  پاسخ  و  نکرد  یارى  را  او  »کسی  فرمود:  امام؟ع؟ 

آمده ام،  تو  به سراغ  کمك خواهی  برای  فرمود: معاذ بن جبل! من  بن جبل رسید. 



اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟174

درحالی که تو با رسول خدا؟ص؟ بیعت کردى که او را و فرزندان او را یارى کنی، و چنان 
کرده و  که از خود و فرزندانت دفاع می کنی. ابوبکر فدك مرا غصب  پشتیبان او باشی 
وکیل مرا از آن بیرون رانده است. معاذ گفت: آیا فرد دیگرى هم با من هست؟ فرمود: 
نه، کسی به من پاسخ مثبت نداد. معاذ گفت: پس کمک مِن تنها به کجا می رسد؟«

ى بیرون شـد. پسـر معاذ وارد شـد و پرسـید:  امـام؟ع؟ فرمـود: »فاطمـه؟اهع؟ از نـزد و
کمـك مـرا در برابـر  گفـت: آمـده بـود و  دختـر محّمـد؟ص؟ بـراى چـه آمـده بـود؟ معـاذ 
ابوبکـر می طلبیـد؛ زیـرا کـه خلیفـه فـدك را از آن بانـو گرفتـه اسـت. گفـت: چـه جوابـی 
گفـت: پـس تـو از  کجـا می رسـد؟ پسـر  گفتـم تنهـا یـارِى مـن بـه  گفـت:  دادى؟ معـاذ 
گفـت:  گفـت؟ معـاذ  گفـت: آرى. پرسـید: او بـه تـو چـه  کـردى؟  یـارى او خـوددارى 
فرمـود: بـه خـدا سـوگند کـه بـا زبان فصیح، با تو در منازعه و سـتیز خواهـم بود تا زمانی 

کـه بـر رسـول خـدا؟ص؟ وارد شـوم!«

امـام؟ع؟ فرمـود: »پسـر معـاذ گفـت: بـه خـدا سـوگند مـن هـم با تـو در سـتیز حتمی 
کـه بـه دختـر محّمـد؟ص؟  کـه بـر رسـول خـدا؟ص؟ وارد شـوم؛ زیـرا  خواهـم بـود تـا وقتـی 

پاسـخ مثبـت نـداده ای!« 

ى بیـرون رفـت که می فرمود: به خدا سـوگند  فرمـود: »فاطمـه؟اهع؟ درحالـی از نـزد و
کـه مـن و تـو در محضـر رسـول خـدا؟ص؟  کلمـه اى بـا تـو سـخن نخواهـم گفـت تـا وقتـی 

گـرد هـم آییم، سـپس برگشـت. 

کـه او از عمـر نرم خوتـر اسـت، و بـه او بگـو: تـو  علـی؟ع؟ فرمـود: نـزد ابوبکـر تنهـا بـرو 
دعـوِى جانشـینی پـدرم را دارى و می گویـی خلیفـه و جانشـین او هسـتی؛ در صورتـی 
کـه بـه مـن ببخشـی، بایـد  گـر فـدك مـال تـو بـود، آن گاه مـن آن را از تـو می خواسـتم  کـه ا

بـه من مـی دادى!

گفـت:  کـرد، ابوبکـر  فاطمـه؟اهع؟ چـون نـزد ابوبکـر آمـد و همیـن مطالـب را بیـان 
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راسـت می گویـی. کاغـذى خواسـت و نوشـت که فدك به فاطمه برگـردد. فاطمه؟اهع؟ 

بـا نوشـتۀ او بیـرون آمـد. عمـر او را دیـد. گفـت: دختـر محّمـد! آن نوشـته اى کـه همـراه 

نوشـته  فـدك  بازگردانـدن  بـراى  ابوبکـر  کـه  اسـت  نوشـته اى  فرمـود:  دارى چیسـت؟ 

کـرد. عمـر  گفـت: آن را بـه مـن بـده! فاطمـه؟اهع؟ از دادن آن خـوددارى  اسـت. عمـر 

کـه بـه پسـرى بـه نـام محسـن بـاردار بـود، آن را  بـا پـاى خـود لگـدى بـه پهلـوى او زد. او 

کنـده  کـه گویـی می بینـم گوشـواره از گوشـش  کـرد. سـپس عمـر سـیلی بـر او زد  سـقط 

یـد. گرفـت و در شـد و افتـاد؛ آنـگاه نوشـته را 

کـه عمـر زد، بیمـار  فاطمـه؟اهع؟ بـا آن حـال رفـت؛ هفتـاد و پنـج روز، از آن ضربتـی 

گفـت. چـون وقـت وفـات رسـید، علـی؟ع؟ را خواسـت و  مانـد و سـپس دنیـا را وداع 

کنـی(، وگـر نـه بـه ابـن زبیـر  گـر تعّهـد می کنـی )کـه مطابـق وصیـت مـن عمـل  گفـت: ا

وصیـت می کنـم! 

علـی؟ع؟ گفـت: دختـر محّمـد؟ص؟! تعّهـد می کنـم کـه بـه وصّیـت تو عمـل کنم! 

کـه چـون از دنیـا  گفـت: تـو را بـه حـّق رسـول خـدا؟ص؟ درخواسـت دارم  فاطمـه؟اهع؟ 

رفتـم، مبـادا آن دو نفـر بـر جنـازة مـن حاضـر شـوند و بـر مـن نمـاز بگزارنـد. علـی؟ع؟ 

فرمـود: ایـن حـق تـو اسـت.

کـه   همین کـه از دنیـا رفـت، شـبانه او را در خانـۀ خـودش بـه خـاك سـپرد. صبـح 

کننـد. ابوبکـر و عمـر نیـز  شـد، مـردم مدینـه می خواسـتند در تشـییع جنـازۀ او شـرکت 

آمده بودند. علی؟ع؟ به سـمت آن دو بیرون شـد. پرسـیدند: اى اباالحسـن! با دختر 

کـه او  محّمـد؟ص؟ چـه کـردى؟! آیـا او را تجهیـز کـردى؟! فرمـود: آرى، بـه خـدا سـوگند 

را بـه خـاك سـپردم! گفتنـد: چـه چیـز باعث شـد کـه بدون اّطـاع ما او را دفـن کنی؟! 

فرمـود: او خـود بـه مـن چنیـن دسـتورى داده بود!

کنم و  گفت: به خدا سـوگند، باید نبش قبر  عمر پس از شـنیدن پاسـخ علی؟ع؟ 



اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟176

گاه باش! به خدا سـوگند تا وقتی  بـر جنـازۀ او نمـاز بخوانـم! علـی؟ع؟ فرمـود: بـدان و آ

کنـی و تـو  کـه جـان دارم و ذوالفقـار در دسـت مـن اسـت، تـو نمی توانـی او را نبـش قبـر 

بهتـر از همـه کـس ایـن را می دانـی! ابوبکـر گفـت: بـرو که او از ما سـزاوارتر اسـت. آنگاه 
مردم برگشـتند.«1

دیده ها را ببندید! 

22- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »چــون روز قیامــت شــود، خداونــد پیشــینیان و 

 پســینیان را در یك جا گرد آورد، ســپس فرمان دهد که منادي ندا کند: چشــم هایتان 

ــا فاطمــه؟اهع؟ دختــر پیامبــر؟ص؟ از صــراط  یــد، ت را ببندیــد و ســرهایتان را پاییــن انداز

کنــد.  عبــور 

فرمــود: خایــق چشمانشــان را می بندنــد. فاطمــه؟اهع؟ ســوار بــر شــترى از شــتران 

 بهشــتی و بــا هفتــاد هــزار فرشــته پشــت ســرش می آیــد و در جایی از جایگاه هــاى بلنِد 

ــن  ــین ب ــود حس ــن خون آل ــد و پیراه ــرود می آی ــترش ف ــپس از ش ــتد. س ــت می ایس قیام

علــی؟امهع؟ را روى دســت بگیــرد و عــرض کنــد: پــروردگارا! ایــن پیراهــن پســر من اســت 

کردنــد!  کــه بــا او چــه  و تــو بهتــر می دانــی 

ندایـی از درگاه خـداى عّزوجـل بیایـد: اى فاطمـه! تـو را در بـارگاه من حّقی اسـت 

کـه بایـد راضـی شـوى! عـرض می کنـد: پـروردگارا! از قاتـل پسـرم انتقـام بگیـر! خداوند 

بـه تـوده اى از آتـش فرمـان دهـد تـا از جهنـم بیـرون آیـد؛ قاتـان حسـین بـن علـی؟امهع؟ 

را بچینـد، همـان گونـه کـه پرنـده، دانـه را می چینـد. سـپس آن تـوده آتـش، آن هـا را بـه 

گردنـد!  ب 
ّ

گردانـد و در آن جـا بـه انـواع عذاب هـا معـذ دوزخ بـاز 

کننده  سـپس فاطمه؟اهع؟ به شـتر خود سـوار می شـود تا با همان فرشـتگاِن بدرقه 

1.  شيخ مفيد، اإلختصاص، ص 185-182� 
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وارد بهشـت گـردد، درحالی کـه فرزندانـش در جلـو و مـردم دوسـتدار ایشـان، از سـمت 
راسـت و چپ او هسـتند.«1

جایگاه خدیجه 
23 - امـام صـادق؟ع؟ می فرمـود: »چـون خدیجـه؟اهع؟ از دنیـا رفـت، فاطمـه؟اهع؟ 
بـه رسـول خـدا؟ص؟ پنـاه می بـرد و اطـراف او می گشـت و می گفـت: پدرجـان! مـادرم 

کجاسـت؟« 

امـام؟ع؟ فرمـود: »جبرئیـل؟ع؟ نـازل شـد و گفـت: پـروردگارت فرمـان می دهد که 
یـد تـازه و زبرجـِد طـا  فاطمـه را سـام برسـان و بـه او بگـو: مـادرت در خانـه اى از مروار
کنار آسـیه و مریم.  نشـان اسـت، بندهایش از طا و سـتون هایش از یاقوت سـرخ، در 
کـرد: او )خـدا( سـام اسـت و از جانـب او سـام  فاطمـه پـس از شـنیدن پیـام، عـرض 

و بـه درگاه او سـام بـاد!«2

بانوی بانوان بهشتی 
24- رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: فاطمـه بانـوى زنـان اهـل بهشـت و آسـیه بانـوى زنـان 
زمـان خـود اسـت. از امـام صادق؟ع؟ در بارۀ این حدیث پرسـیدند. فرمـود: »آن مقام 
از آِن مریـم اسـت، و فاطمـه بانـوى زنـان بهشـت از پیشـینیان و پسـینیان اسـت، و 
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: یـا فاطمـه! خـداى تعالـی بـراى خشـم تـو، خشـمگین و بـراى 

خشـنودى تـو، خوشـنود می شـود.«3

تقسيم کار 

 25- امام صادق؟ع؟ فرمود: »امیرالمؤمنین؟ع؟ هیزم جمع می کرد و آب می آورد 

1.  شيخ مفيد، األمالی، ص 130 مجلس 15� 
2.  شيخ طوسی، األمالی، ج1، ص 175 مجلس 6� 

3.  فتّال نيشابوری، محمد بن حسن، روضة الواعظين، ج 1 ص 149� 
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و جارو می کرد. فاطمه؟اهع؟ نیز آسیا می کرد و خمیر می ساخت و نان می پخت.«1

وصيت بانوی بانوان 

26- امـام صـادق از قـول پدرانـش؟مهع؟ فرمـود: »چـون فاطمـه؟اهع؟ در آسـتانۀ مرگ 

گریه می کنی؟ فرمود:  گریسـت. امیرالمؤمنین؟ع؟گفت: بانوى من! چرا  گرفت،  قرار 

بـه خاطـر آن چـه پـس از من بر سـر تـو می آید گریه می کنم. علی؟ع؟ گفـت: گریه نکن! 

بـه خـدا کـه ایـن چیزهـا در راه خدا براى من کوچك اسـت.«

فرمـود: »وصیـت کـرد کـه آن دو نفـر )شـیخین( را اجـازه )تشـییع و نمـاز( ندهد که 
علـی؟ع؟ هم اجازه نـداد.«2

پارۀ تن پیامبر 

27- امـام صـادق از قـول پـدرش و جدش علی بن الحسـین از جدش علی؟مهع؟ 

که فرمود: »نابینایی از فاطمه؟اهع؟ اذن ورود خواست. او خود را پوشاند.  آورده است 

کـه  )بعـد اذن ورود داد.( پیامبـر؟ص؟ پرسـید: چـرا از او خـود را پوشـاندی، در صورتـی 

کـه او را می بینـم و  گـر او مـرا نمی بینـد، مـن  گفـت: یـا رسـول اهّلل ! ا او تـو را نمی بینـد؟! 

گواهـی  او حضـور مـرا حـس می کنـد! پیامبـر؟ص؟ پـس از شـنیدن پاسـخ وى فرمـود: 
کـه تـو پـارۀ تن منـی!«3 می دهـم 

پرسش و پاسخ 

28- امـام صـادق از قـول پـدرش؟امهع؟ فرمودنـد: علـی؟ع؟ بـر فاطمـه دختـر رسـول 

1.  مجلسی، بحار األنوار، ج 43، ص151�
2.  همان، ص218�

3.  حلی، العدد القویة، ص 224� 
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گفـت: یـا علـی!  کـه سـخت غمگیـن بـود. فاطمـه؟اهع؟  خـدا؟ص؟ وارد شـد، در حالـی 

ایـن انـدوه بـراى چیسـت؟ فرمـود: رسـول خـدا از مـا سـؤالی کـرد کـه جوابی نداشـتیم. 

کـه زن چیسـت؟ گفتیـم:  فاطمـه؟اهع؟ گفـت: آن سـؤال چـه بـود؟ فرمـود: از مـا پرسـید 

نامـوس اسـت. فرمـود: چـه وقـت بـه پـروردگار خویـش نزدیك تـر اسـت؟ مـا نتوانسـتیم 

چیـزى بگوییـم. فاطمـه؟اهع؟ گفـت: نـزد پـدرم برگـرد و بـه او اعـام کـن کـه نزدیك ترین 

کـه آخـر خانـه اش بنشـیند. حالـت زن بـه پـروردگارش آن اسـت 

گـزارش کـرد. پیامبـر؟ص؟ پرسـید: آیـا ایـن جـواب  علـی؟ع؟ رفـت و بـه پیامبـر؟ص؟ 

کـه فاطمـه؟اهع؟ بـه او گفتـه اسـت. پیامبـر؟ص؟  کـرد  از خـود توسـت؟ علـی؟ع؟ عـرض 
فرمـود: راسـت گفتـه اسـت! بـه یقیـن فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت.«1

هر که دلگيرش کند...

29- امـام صـادق؟ع؟ از قـول رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »تنهـا فاطمـه پـارۀ تـن مـن 

اسـت. هرکـه او را دلگیـر کنـد، مـرا دلگیـر کرده و هرکه او را خشـنود سـازد، مرا خشـنود 
سـاخته اسـت.«2

اجرای امر خداوند 

آیـه:  »چـون  فرمـود:  کـه  اسـت  آورده  علـی؟امهع؟  قـول  از  صـادق؟ع؟  امـام   -30 

ُه<3 نـازل شـد، رسـول خـدا؟ص؟ فاطمـه؟اهع؟ را طلبیـد و فـدك را بـه 
ْر�بی َ��تَّ

�تُ
ْ
ا ال �تِ دنَ

آ
>َو ا

او بخشـید«.4

1.  راوندی، قطب الدین، النوادر، ص 14� 
2.  ابوُنَعيم اصفهانی، حلية األولياء، ج3، ص206� 

3.  اإلسراء، 26: »و حق نزدیکان اهل بیت را ادا كن!«
كم حسکانی، شواهد الّتنزیل، ج1، ص 439�  4.  حا
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تزویج به امر خداوند 

چـون  خـدا؟ص؟  »رسـول  فرمایـد:  پدرانـش؟مهع؟  قـول  از  صـادق؟ع؟  امـام   -31

گفتنـد: دختـر رسـول خـدا! فانـی  فاطمـه؟اهع؟ را بـه شـوهر داد، زنـان نـزد وى آمدنـد و 

کردنـد، پـدرت آن هـا را جـواب رّد داد، آنـگاه تـو را بـه مـرد  و فانـی از تـو خواسـتگارى 

کـرد. یـج  تزو بی مالـی  تهی دسـت 

ـت را از او 
ّ
کـه پـدرش؟ص؟ بـر او وارد شـد، در چهـره اش )اثـر( آن را دیـد.1 عل  همیـن 

پرسـید. فاطمـه؟اهع؟ بـراى وى نقـل کـرد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: فاطمـه  جـان! خداوند مرا 

که پیش از همه اسـام آورده و از همه عالم تر  که تو را به همسـرِى او درآورم  فرمان داد 

و حلم او از همه بیش تر اسـت و من جز به فرمان آسـمانی این ازدواج را برقرار نکردم! 
کـه او در دنیا و آخرت برادر من اسـت؟!«2 مگـر تـو نمی دانـی 

فضایل امام حسن مجتبی؟ع؟
مانند پیامبر 

کنیـۀ وى )امـام حسـن( ابومحّمـد اسـت، در مدینـه،  گویـد:  32- شـیخ مفیـد 

وى  تولـد  هفتـم  روز  و  آمـد  دنیـا  بـه  هجـرى  سـوم  سـال  رمضـان  مـاه  نیمـه  شـب 

کـه جبرئیـل؟ع؟ آن را  فاطمـه؟اهع؟ او را در پارچـه اى از پارچه هـاى ابریشـمی بهشـت 

کـرده بـود، پیچیـده، خدمـت پیامبـر؟ص؟ آورد و پیامبـر او را  بـر رسـول خـدا؟ص؟ نـازل 

1� ایـن جملـه بیـان ابـن ابـى الحدیـد اسـت كـه شـيعه نيسـت و اوج فضائـل حضـرت صدیقـۀ 
كه دارد، بعيد اسـت.  كبری را نمی شناسـد. اما این مطلب از حضرتش با عظمت مقامی 
بـه هـر حـال، هـدف بـزرگان اماميـه از نقـل اخبـار اهـل تسـنن، اسـتناد بـه آن بخـش از یـک 
كـه اقـرار آنهـا بـه فضيلتـی از فضائـل اهـل بیـت بـه شـمار می آیـد؛ و ایـن بـه  حدیـث اسـت 

یراسـتار(.  معنـای قبـول تمـام محتـوای آن حدیـث نيسـت. )و
2.  شرح نهج البالغه، ج13، ص227�
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کـرد.«  گوسـفند نـرى را بـرای او عقیقـه  حسـن نامیـد و 

 جماعتی از جمله احمد بن صالح تمیمی از عبداهّلل  بن عیسی از امام صادق؟ع؟ 

کرده انـد. »حسـن، شـبیه ترین مـردم از نظـر ُخلـق و آقایـی و رفتـار  ایـن حدیـث را نقـل 
به رسـول خـدا؟ص؟ بـود.«1

گزارش کوتاه 

کـــه فرمود: »حســـن بن علی؟امهع؟ در ســـال  33- امـــام صـــادق؟ع؟ آورده اســـت 

 پنجاهم هجرى در چهل و هفت سالگی از دنیا رفت و پس از رسول خدا؟ص؟ چهل 
کرد.«2 سال زندگی 

داروی درد پا 

 34-امام صادق؟ع؟ فرمود: »حسن بن علی؟امهع؟ یك سال پیاده به مکه می رفت.

 هـر دو پایـش ورم کـرد. یکـی از موالیانـش گفـت: ای کاش سـوار شـوید تـا ایـن ورم فـرو 

کـه بـه ایـن منـزل برسـیم مـردی سیاهپوسـت پیـش  نشـیند. فرمـود: نـه، هرگـز! وقتـی 

ى چانه نزن!  کن و دربارۀ بهاى آن با و که روغنی با خود دارد، آن را خریدارى  می آید 

 گفت: پدر و مادرم به فدایت! ما به هیچ منزلی نرسیدیم که کسی باشد و چنین 

دارویـی را بفروشـد. فرمـود: آری، آن مـرد در پیـش اسـت، اندکـی بـه ایـن منـزل مانـده 

گهـان آن سیاهپوسـت پیـدا شـد. امـام حسـن؟ع؟  اسـت. یـك میـل راه پیمودنـد. نا

فرمـود: نـزد ایـن مـرد بـرو و دارو را از او بگیـر و بهـاى آن را بپـرداز!«

را  روغـن  ایـن  غـام!  اى  پرسـید:  سیاهپوسـت  مـرد  گرفـت(  را  دارو  و  رفـت  )او 

1.  شيخ مفيد، اإلرشاد، ج 2 ص 5� 
2.  كلينی، الکافی، ج1، ص461� 



اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟182

گفـت: مـرا  گفـت: بـراى حسـن بـن علـی؟امهع؟. آن مـرد  کسـی می خواهـی؟  بـراى چـه 

کـرد: پـدر و مـادرم بـه فدایـت!  نـزد او ببـر! او را نـزد امـام؟ع؟ آورد. سیاهپوسـت عـرض 

کـه شـما می دانسـتید مـن  یـد، در حالـی  مـن نمی دانسـتم شـما بـه ایـن دارو نیـاز دار

کنـون در برابـر آن بهایـی از شـما نمی گیـرم. مـن غام  چنیـن دارویـی در اختیـار دارم. ا

کـه خداونـد پسـر سـالمی بـه مـن  کنیـد  شـما هسـتم. فقـط یـك دعـا در پیشـگاه خـدا 

مرحمـت کنـد و دوسـتدار شـما خانـواده )اهـل بیـت( باشـد؛ زیرا که من همسـرم را در 

کـردم و آمـدم.  حـال زایمـان تـرك 

که خداوند پسـر سـالمی به تو مرحمت  امام حسـن؟ع؟ فرمود: به خانه ات برگرد! 
کرده و او از شیعیان ماست.«1

گزارش دفن حضرتش 

 35- امـــام صادق؟ع؟ فرمود: »حســـین بن علی؟امهع؟ خواســـت بدن حســـن بن 

 علی؟امهع؟ را کنار قبر رسول خدا؟ص؟ به خاك بسپارد و گروهی را گرد آورده بود. شخصی 

 گفـــت که از حســـن بن علی؟امهع؟ شـــنیده اســـت که می فرمـــود: مبـــادا در )دفن( من 

کام نبود، حســـین؟ع؟ دست از آنها باز نمی داشت )منصرف  گر این   خونی بریزد. ا

کند!«2  کنار رسول خدا؟ص؟ دفن  نمی شد( تا او را در 

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »نخسـتین زنـی کـه پـس از رسـول خـدا؟ص؟ سـوار بر اسـتر 

1.  كلينی، الکافی، ج1، ص463�
كالمـی  كـه حضـرت سيدالشـهداء؟ع؟ بـه خاطـر  2� از ظاهـر ایـن عبـارت چنيـن بـر می آیـد 
گردانـد؛ در حالـی  كـرده، از درگيـری بـا آن جماعـت روی  كـه فـردی از امـام حسـن؟ع؟ نقـل 
گفـت: قاعدتـًا  كـه حضرتـش نيـاز بـه تذكـر فـردی دیگـر نداشـت. در چنيـن مـواردی بایـد 
كـه  كـه فـردی دیگـر سـخنی بگویـد و حجـت بـر همـگان  سيدالشـهدا؟ع؟ اجـازه می دهـد 

یراسـتار(.  معرفـت بـه مقـام امامـت حسـنين؟امهع؟ ندارنـد، تمـام شـود. )و
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کنار قبر  کردن حسـن بن علی؟امهع؟  که سـمت مسـجد آمد و از دفن  شـد، عایشـه بود 
رسـول خـدا؟ص؟ مانع شـد.«1

فضایل امام حسین؟ع؟
گزارش کوتاه 

 36 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »حسین بن علی؟امهع؟ در روز عاشورا به سن پنجاه 

و هشت سالگی درگذشت«2. )به شهادت رسید.(«3 

نالۀ فرشتگان و امام منتقم 

کار حسـین؟ع؟ بدان جا شـد )یعنی شـهید  37- امام صادق؟ع؟ فرمود: »چون 

کردنـد و عرضـه داشـتند: پـروردگارا! بـا  شـد(، فرشـتگان بـه درگاه خـدا نالـه و شـیون 

حسـین برگزیـده و پیامبـرزاده ات چنیـن رفتـار می کننـد؟! 

امـام صـادق؟ع؟ افـزود: خداونـد تمثالی از قائم؟ع؟ را به آن ها نشـان داد و فرمود: 
به وسـیلۀ این شـخص، از آن ها انتقام این شـهید را می گیرم!«4

چهار هزار فرشته 

38- هـارون بـن حمـزه غنـوى می گوید: از امام صادق؟ع؟ شـنیدم که می فرمود: 

1.  شيخ صدوق، علل الشرایع، ج1، ص 225� 
2� در ایـن حدیـث سـخن از قبـض روح اسـت، بـا اینکـه شـهادت سيدالشـهدا؟ع؟ قطعـی 
كـه در روایـات، بـه هـر نـوع درگذشـت و رحلـت، از  یـخ اسـت. . بایـد دانسـت  و بدیهـی تار
شـهادت تـا مرگ هـای طبيعـی و مـرگ بـر اثـر بیمـاری و ...، رحلـت و قبـض روح بـه كار رفته 

یراسـتار(.  اسـت. )و
3.  كلينی، الکافی، ج1، ص463�

4.  همان، ص465�
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»خـداى تبـارك و تعالـی چهـار هـزار فرشـته آشـفته و غبارآلـود را بـر قبـر حسـین؟ع؟ 

گمـارده اسـت، کـه تـا روز قیامـت بـر او گریـه می کنند. پـس هرکه با معرفت بـه حق او، 

گـر بیمـار  کنـد، فرشـتگان او را بدرقـه می کننـد تـا بـه جـاى امـن خـود برسـد. ا یارتـش  ز

گـر بمیـرد، بر جنازۀ او حاضر شـوند و  شـود، هـر صبـح و شـام از او عیـادت می کننـد و ا
تـا روز قیامـت بـراى او از خـدا آمـرزش خواهنـد.«1

اّم سلمه در سوگ 

کـه وى روزى  نقـل فرمودنـد  از ام سـلمه  پـدرش؟امهع؟  قـول  از  امـام صـادق   -39

کشـتند! مـن  را  گفـت: پسـرم حسـین  گریـه می کنـی؟  می گریسـت! پرسـیدند: چـرا 

رسـول خـدا؟ص؟ را از زمـان رحلتـش تـا کنـون خـواب ندیـده ام؛ جز امشـب. گفتـم: پدر 

و مـادرم بـه فدایـت! چـرا دگرگـون و پریشـانید؟ فرمـود: تمـام شـب را بـراى حسـین و 
می کنـدم.«2 قبـر  اصحابـش 

ابا عماره! بخوان! 

40-امـام صـادق؟ع؟ بـه ابـی عمـارۀ ُمنِشـد )نوحـه خـوان( فرمـود: »اى اباعمـاره! 

گریـه  دربـارۀ حسـین بـن علـی؟امهع؟ شـعرى بخـوان!« شـعرى برایشـان خوانـدم. ایشـان 

کـه مـن همچنـان می خوانـدم و  بـه خـدا  گریسـتند. می گویـد:  بـاز خوانـدم،  کردنـد. 

گریـه را از داخـل خانـه شـنیدم. فرمـود:  گریـه می کردنـد تـا این کـه صـداى  ایشـان 

کـه دربـارۀ حسـین بـن علـی؟امهع؟ شـعرى بخوانـد و پنجـاه نفـر را  »یـا اباعمـاره! هـر 

بگریانـد بهشـت بـراى اوسـت. 

1.  شيخ صدوق، األمالی، ص 14 مجلس 4� 
2.  همان، ص 139 مجلس 29� 
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آِن  از  بهشـت  بگریانـد،  را  تـن  و سـی  بخوانـد  دربـارۀ حسـین؟ع؟  هرکـه شـعرى 

اوسـت. 

هرکـه شـعرى دربـارۀ حسـین؟ع؟ بخوانـد و بیسـت تـن را بگریانـد بهشـت از آن 

اوسـت. 

هرکه شعرى براى حسین؟ع؟ بخواند و ده نفر را بگریاند، بهشت براى اوست. 

آِن  از  بهشـت  بگریانـد  را  نفـر  یـك  و  بخوانـد  دربـارۀ حسـین؟ع؟  کـه شـعرى  هـر 

اوسـت. 

هرکه شعرى دربارۀ حسین؟ع؟ بخواند و خود بگرید بهشت برای اوست 

کننـدگان قـرار  گریـه  و هرکـه دربـارۀ حسـین؟ع؟ شـعرى بخوانـد و خـود را شـبیه 
دهـد، بهشـت از آن اوسـت.«1

لعن قاتالن امام حسين؟ع؟ 

بـرای  بـودم. آب  امـام صـادق؟ع؟  ِرّقـی می گویـد: خدمـت  کثیـر  بـن  41- داوود 

گریـه می کننـد و چشمانشـان پـر از  خـوردن خواسـتند. همین کـه آشـامیدند، دیـدم 

ُکشـنده حسـین؟ع؟ را لعنت کند،  اشـك شـده اسـت. سـپس فرمود: »یا داوود! خدا 

کـه  چـه قـدر یـاد امـام حسـین؟ع؟ زندگـی را ناخـوش می کنـد! هیـچ بنـده اى نیسـت 

کنـد؛ مگـر این کـه خداونـد  کنـد و قاتـل او را لعنـت  آبـی بنوشـد و حسـین؟ع؟ را یـاد 

صد هزار حسـنه براى او بنویسـد و صد هزار بدى را از نامة عملش محو سـازد و صد 

هـزار درجـه، او را بـاال ببـرد. و چنـان اسـت کـه گویی صد هزار بنده را آزاد کرده اسـت 
کنـد!«2 و روز قیامـت خداونـد او را بـا چهـره ای بـاز محشـور 

1.  همان، ص 141 مجلس 29� 
2.  همان، ص 142 مجلس 29� 
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هشدار به اّمت 
 42 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »چون )آن ظالم( حسین بن علی؟امهع؟ را با شمشیر
کـرد تـا سـر او را ببـرد، منـادى از میـان عـرش درگاه رّب العـّزه نـدا   زد و سـپس مبـادرت 
داد و گفت: اى اّمت سـرگرداِن سـتمکاِر پس از پیامبرش! خداوند شـما را براى عید 

قربـان و فطر موّفـق نگرداند!«1 

گزیـر، آن هـا موفـق نشـده و  کـه نا سـپس امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بـه خـدا سـوگند 
هرگـز موفـق نخواهنـد شـد تـا آن زمـان کـه خون خـواه حسـین؟ع؟ قیـام کنـد!«2 

ریشه کنِی سلطنت ظالمان 
 43 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »حسین بن علی؟امهع؟ را کشتند، خداوند سلطنت
کشـت، خداوند سـلطنت او  ید بن علی؟ع؟ را  کن سـاخت. هشـام، ز یشـه   آن ها را ر
کشـت، پس خداوند سـلطنت او را به خاطر  را نابود سـاخت. ولید، یحیی بن زید را 

قتـل فرزندان رسـول خـدا؟ص؟ از بین برد.«3

پدر حجت ها 
گفت: حسـین بن علی؟امهع؟ را در   44 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »سـلمان فارسـی 

1� ایـن مضمـون در كتـاب شـریف كافـی نيـز روایـت شـده اسـت. از توضيـح عالمـه مجلسـی 
كاشـانی )الوافـی ج 9 ص 1340( بـر می آیـد  )مـرآة العقـول ج 16 ص 411( و مولـی فيـض 
یت هـالل. ب.  كـه چنـد وجـه بـرای ایـن جملـه قابـل بیـان اسـت: الـف. اشـتباه مـردم در رؤ
بـى خبـری از مسـائل شـرعی روزه و فطـر. ج. دسـت نيافتـن بـه توفيـق نمـاز در حضـور امـام 
معصـوم در مـاه رمضـان و در عيـد فطـر د. دسـت نيافتـن بـه نمـاز عيـد بـدان گونـه كه رسـول 
خـدا اقامـه می فرمـود. فيـض كاشـانی می افزایـد: بـه هـر حـال، ایـن نفریـن بـه مخالفـان اهـل 

یراسـتار(.   گمراهـی عمـر می گذراننـد. )و كـه سـرگردان اند و در  بیـت اختصـاص می یابـد 
2.  صدوق، االمالی، ص 161 مجلس 31� 

3.  شيخ صدوق، عقاب االعمال، ص 220� 
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دامـن رسـول خـدا؟ص؟ دیـدم، داشـت بیـن چشـمان او را می بوسـید و لب هایـش را 
می مکیـد و می فرمـود: »تـو آقایـی و آقـازاده، پـدر آقازادگانـی. تو حّجت و پسـر حّجت، 
کـه )همگـی( از ُصلـب تـو  پـدر حّجت هایـی. تـو امامـی و پسـر امـام و پـدِر ُنـه امامـی 

هسـتند! نهمیـِن ایشـان قائـم آن هاسـت.«1

شفا در تربتش 
 45 - محّمدبن مسلم  گوید: از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ شنیدم که می فرمودند
کشـته شـدن امـام حسـین؟ع؟ امامـت را در فرزنـدان او  و: »خـداى تعالـی در عـوض 
کنـار قبـر او مقـرر داشـت. و  قـرار داد، شـفا را در تربـت او نهـاد و اجابـت دعـا را در 

روزهـاى آمـد و برگشـِت زائـر را از عمـر او حسـاب نکنـد.«

محّمـد بـن مسـلم می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: ایـن همـه شـکوه و جال 
بـه وسـیله حسـین؟ع؟ بـه زائـران وی می رسـد؛ پس در برابـر این جانبازى بـراى خوِد او 
چه پاداشـی اسـت؟ فرمود: »خداى تعالی او را به پیامبر؟ص؟ ملحق سـاخته و با وى 
ُهم  �تُ َّ �ی ّرِ

ُهْم دنُ َع�تْ �بَ
وا َو ا�تَّ َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
در درجـه و مقـام اوسـت.« سـپس ایـن آیه را تـاوت کـرد: >َو ال

ُهْم...<3،2 �تَ َّ �ی ّرِ
ِهْم دنُ ا �بِ

�نَ َح�تْ
ْ
ل

أَ
ٍ ا َما�ن �ی اإِ �بِ

امامت در دودمان امام حسين؟ع؟ 
وا َو  َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
46 - مفّضــل بــن عمــر می گویــد: از امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ آیــه >َو ال

ــت  ــت اس ــور امام ــود: »منظ ــیدم. فرم ُهْم...<4 پرس �تَ َّ �ی ّرِ
ِهْم دنُ ا �بِ

�نَ َح�تْ
ْ
ل

أَ
ٍ ا َما�ن �ی اإِ ُهم �بِ �تُ َّ �ی ّرِ

ُهْم دنُ َع�تْ �بَ
ا�تَّ

1. حر عاملی، اثبات الهداة، ج 2 ص 217� 
ى از ایشان ایمان آوردند فرزندانشان   2. الطور، 24: »كسانی كه ایمان آوردند و فرزندانشان به پیرو

را در بهشت به آنها ُملحق می كنيم.«
3� شيخ طوسی، األمالی، ج1، ص 317 مجلس 11� 

آوردنـد  ایمـان  ایشـان  از  ى  پیـرو بـه  فرزندانشـان  و  آوردنـد  ایمـان  كـه  الطـور، 24: »كسـانی   .4
می كنيـم.« ُملحـق  آنهـا  بـه  بهشـت  در  را  فرزندانشـان 



اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟188

گفتــم:  کــه خداونــد آن را تــا روز قیامــت در فرزنــدان حســین؟ع؟ قــرار داده اســت.« 
چگونــه در فرزنــدان حســین؟ع؟ قــرارداد نــه در فرزنــدان حســن؟ع؟؟ فرمــود: »موســی و 
هــارون؟امهع؟ هــر دو پیامبــر ُمرســل و بــرادر هــم بودنــد، اّمــا خداونــد نبــّوت را در فرزنــدان 

هــارون قــرار داد، نــه موســی«.1 

گریه های امام سجاد؟ع؟ 
گریســت.  47- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »علــی بــن الحســین؟امهع؟ بیســت ســال 
هیــچ خوردنــی در مقابــل آن حضــرت نگذاشــتند، مگــر )بــا دیــدن آن( گریســت. غام 
ــا  کــه شــما ب وى عرضــه داشــت: یابــن رســول اهّلل ! فدایتــان شــوم! مــن از آن بیــم دارم 

گریــه هــاك شــوید. ایــن همــه 

 فرمــود: مــن غــم و اندوهــم را تنهــا بــه درگاه خــدا ِشــکوه می کنــم و از جانــب خــدا 
کــه شــما نمی دانیــد. مــن هیــچ گاه بــه خــاك افتــادِن فرزنــدان  چیزهایــی می دانــم 

ــم را می گیــرد.  گلوی ــاد نمــی آورم، مگــر آنکــه بغــض  ــه ی فاطمــه؟اهع؟ را ب

کــه  کــرد: آیــا وقــت آن نرســیده اســت  کــه راوی عــرض  در روایتــی آمــده اســت 
پســر  دوازده  پیامبــر؟ع؟  یعقــوب  تــو!  بــر  واى  فرمــود:  پذیــرد؟  پایــان  غم هــاى شــما 
یــاد،  گریــۀ ز داشــت. خداونــد یکــی از آن هــا را از نظــرش غایــب ســاخت. او در اثــر 
کــه پســرش زنــده  کمــرش از غــم و انــدوه خــم شــد، درصورتــی  چشــمانش ســفید و 
کــه در  بــود. ولــی مــن پــدر، بــرادر، عمــو و هفــده تــن از خاندانــم را بــه چشــم خــود دیــدم 

گیــرد؟!«2 کشــته شــده اند! بنابرایــن چگونــه غــم مــن پایــان  اطــراف مــن 

معجزه ای در عاشورا 

48- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون حسـین؟ع؟ آمـاده پیـکار شـد، دسـتور داد 

1. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبى طالب، ج 4، ص 46� 
2. همان، ص 165 – 166� 
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کنـده بودنـد، آتـش برافروزنـد تـا آن قـوم از یـك طـرف  یـش  کـه اطـراف اردو در خندقـی 

بجنگنـد. مـردى از سـپاه ابـن سـعد- لعنــة اهّلل  علیـه- بـه نـام ابـن ابی جویریـه ُمَزنـی 

پیـش آمـد. همین کـه چشـمش بـه آتـش فـروزان افتـاد، دسـت هایش را بـه هـم زد و نـدا 

کـه در  داد: ای حسـین و ای اصحـاب حسـین! بشـارت بـاد شـما را بـه آتـش دوزخ، 

دنیـا زود بـه سـراغ آن رفتیـد! 

امـام  مزنـی.  جویریـه  ابن ابـی  گفتنـد:  کیسـت؟  مـرد  ایـن  فرمـود:  حسـین؟ع؟ 

حسـین عرضـه داشـت: خدایـا! عـذاب آتـش را در دنیـا پیش از آخرت به او بچشـان! 
کـرد و او را داخـل همـان آتـش انداخـت و او در همـان آتـش سـوخت.«1 اسـب او رم 

سگ هایی دیدم...
49-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون حسـین بـن علـی؟امهع؟ از عقبـة البطـن بـاال 

رفـت، بـه اصحابـش فرمـود: من جز کشـته شـدن چیز دیگـرى نمی بینم. پرسـیدند: از 

یـا دیـدم. گفتنـد: یـا اباعبـداهّلل !  کجـا می فرماییـد؟ فرمـود: خوابـی کـه آن را در عالـم رؤ

چـه خوابـی دیدید؟ 

فرمـود: سـگ هایی را در خـواب دیـدم کـه بـر مـن حمله ورنـد و بدترین آن ها سـگ 

رنگارنگی بود.«2 

ساالر شهيدان 

 50 - اّم سعید احمسّیه می گوید: خدمت امام صادق؟ع؟ بودم، کسی را فرستاده 

یـارت قبـور شـهدا کرایـه کنـد. فرمـود: »چـه چیـز  بـودم تـا برایـم االغـی جهـت رفتـن بـه ز

شـهیدان  سـاالر  کـردم:  عـرض  می شـود؟«  مانـع  شـهیدان  سـاالر  یـارت  ز از  را  شـما 

1. طوسی، ابن حمزه، الثاقب فی المناقب، ص 340� 
كامل الزیارات، ص 75 باب 23�  2. ابن قولویه، 
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ى چه پاداشـی اسـت؟ فرمود: »یك  کیسـت؟ فرمود: »حسـین؟ع؟«. گفتم: براى زائر و

کـرد و فرمـود: - چنیـن و  حـج و عمـره مقبولـه، و از خیـر - سـه مرتبـه بـا دسـتش اشـاره 

ی ذکـر نکـرده اسـت[.«1  کـه راو چنـان و چنیـن ]سـه مـورد از فضائـل 

زیارت در شب جمعه 

کـه بـه »حیـره« )نزدیـک   51- صفـوان جّمـال می گویـد: امـام صـادق؟ع؟ وقتـی 

کوفـه( آمـد، بـه مـن فرمود: »آیا مایلی به زیارت قبر حسـین؟ع؟ بـروى؟« گفتم: فدایت 

یـارت نکنـم، درحالی کـه  یـارت می کنیـد؟ فرمـود: »چگونـه آن را ز شـوم! شـما آن را ز

فـرود  وى  سـوى  بـه  فرشـتگان  بـا  می کنـد2،  یـارت  ز را  آن  جمعـه  شـب  هـر  خداونـد 

کـه برتریـن  کـه برتریـن پیامبـران اسـت و مـا  می آیـد3 و انبیـاء و اوصیـاء و محّمـد؟ص؟ 

اوصیـاء هسـتیم.« 

کـــرد: فدایت شـــوم! پس شـــما در هر شـــب جمعـــه آن را زیارت  صفـــوان عرض 

یارت پـــروردگار را درك کنید؟ فرمـــود: »آرى، اى صفوان! مازم آن باش   می کنیـــد تا ز

1. همان، ص 109 باب 37� 
یژۀ  یـارت خـدای تعالی كنایه از آن اسـت كـه رحمت های و 2� عالمـه مجلسـی می نویسـد: »ز
خـود را بـر حضرتـش و بـر زائـران آن امـام همـام فـرو می فرسـتد«. عالمـه امينـی نيـز مشـابه ایـن 
كامـل  بیـان را بـه تفصيـل بیشـتر می نویسـد؛ چنانکـه در تعليقـات اسـتاد بهـراد جعفـری بـر 

یراسـتار(.   الزیـارات )چـاپ انتشـارات جعفـری راد، 1396، ص 223( آمـده اسـت. )و
یارت خدای جل جالله به معنای نزول مالئکه  3� در توضيـح معنـای ایـن جملـه گفتـه اند: ز
یارت سيدالشهدا؟ع؟ است كه علّو مقام حضرتش نزد  و پیامبران و جانشينان آنان برای ز
خـدای جليـل را نشـان می دهـد. روشـن اسـت كـه ایـن گونه جمـالت به معنای جسـميت 
كـه بـه قرینـۀ دههـا روایـت معتبـر و متواتـر نـزد اماميـه خداونـد منـزه  خـدای تعالـی نيسـت، 
كامـل الزیـارات، چـاپ  از آن اسـت. ]برگرفتـه از توضيـح اسـتاد بهـراد جعفـری بـر حدیـث، 

یراسـتار(.  جعفـری راد، ص 223[ )و
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یـــارت قبر حســـین؟ع؟ براى تـــو نوشـــته شـــود، آرى به حقیقـــت، این   تـــا فضیلـــت ز
فضیلت است.«1

دعای فرشتگان 

یـارت )قبـر( امـام حسـین؟ع؟ را تـرك مکـن! مگـر  52- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ز
کـه فرشـتگان بـراى ایشـان دعـا می کننـد؟«2 دوسـت نـدارى از کسـانی باشـی 

نماز در مزار حضرتش 

 53- صفوان جّمال ضمن حدیث طوالنی می گوید: از امام صادق؟ع؟ پرسیدم:

کنار )قبر امام( حسـین؟ع؟ نماز بخواند، چه پاداشـی اسـت؟ فرمود:   براى کسـی که 

»هـر کـس در آن جـا دو رکعـت نمـاز بخوانـد، چیـزى را از خـدا درخواسـت نکنـد، مگـر 
آنکـه خداونـد به او مرحمت نماید.«3

آداب زیارت 

کنـی،  یـارت  54- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون خواسـتی قبـر حسـین؟ع؟ را ز

کـه  کـه دل شکسـته، غمگیـن، ژولیـده و غبارآلـود باشـی؛ زیـرا  کـن  یـارت  در حالـی ز
گرسـنه و تشـنه کشـته شـد«4 حسـین؟ع؟ دل شکسـته، غمگین، ژولیده و غبارآلود، 

آرزو 

 55- عبداهّلل  َطّحان می گوید: از امام صادق؟ع؟ شنیدم که می فرمود: »هیچ کسی

كامل الزیارات، ص 113 باب 38� 1. ابن قولویه، 
2. همان، ص 119� 

3.  همان، ص 129 باب 46� 
4.  همان، ص 132، باب 48� 
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  نیست مگر در روز قیامت آرزو می کند که کاش از زائران قبر حسین؟ع؟ بود، چون می بیند 
کرامتی نزد خدا دارند و با آن ها چگونه رفتار می شود.«1 که زائران امام حسین چه 

فضایل علی بن الحسین؟امهع؟
گزارش کوتاه 

56- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »علــی بــن حســین؟امهع؟ پنجــاه و هفــت ســاله بــود 

کــه از دنیــا رفــت، بــه ســال نــود و پنــج هجــرى. وى ســی و پنــج ســال پــس از شــهادت 
حســین؟ع؟ زنــده بــود.«2

من کجا و عبادت علوی؟ 

57- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »ابوجعفــر )امــام باقــر؟ع؟( خدمــت پــدرش؟ع؟ 

کــه او از عبــادت چنــان شــده اســت که هیچ کــس نشــده؛ از بیدارخوابی  رفــت و دیــد 

ــه  ــانیش ب ــجده، پیش ــر س ــده، در اث ــیب دی ــمانش آس ــه چش گری ــده، از  ــش زرد ش رنگ

کــرده اســت. گــودى افتــاده و از قیــام در نمــاز، پاهایــش ورم 

گریه دیدم، نتوانستم  که او )پدرم( را با آن حال از   امام باقر؟ع؟ می فرماید: وقتی 

که داشـت فکر می کرد، پس از اندکی  کردم. او  گریه  کنم و دلم سـوخت و  خوددارى 

کـه  کتابـی را  از ورود مـن، نگاهـی بـه مـن انداخـت و فرمـود: پسـر عزیـزم! بخشـی از آن 

عبـادت )جـّدم( علـی؟ع؟ در آن نوشـته اسـت بـه من بـده! آوردم و بـه او دادم. اندکی 

گفـت: چـه  از آن را خوانـد، سـپس در حالـت بی تابـی آن را از دسـت خـود وانهـاد و 
کسـی را تـاب و تـواِن عبـادت علـی بن ابی طالب؟ع؟ اسـت؟!«3

1.  همان، ص 135 باب 50� 
كلينی، الکافی، ج1، ص 468�   .2

3.  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبى طالب، ج 4 ص 149� 
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فضایل محّمد بن علی؟امهع؟
سالم پیامبر 

 58- امام صادق؟ع؟ فرمود: »رسول خدا؟ص؟ روزى به جابر بن عبداهّلل  انصارى

 فرمـود: جابـر! تـو زنـده خواهـی بـود تـا فرزنـدم، محّمـد بن علی بن حسـین بـن علی بن 

ابـی طالـب؟مهع؟ را )کـه در تـورات معـروف بـه باقـر اسـت( ببینـی. چـون او را دیـدى، 

سـام مـرا بـه او برسـان! 

جابـر بعدهـا خدمـت علـی بـن الحسـین؟امهع؟ رسـید. محّمـد بـن علـی؟امهع؟ را که 

پسـربچه اى بـود، در محضـر ایشـان دیـد. عـرض کـرد: پسـر جـان! رو بـه طـرف من کن! 

گفـت:  کـرد. جابـر  گفـت: پشـت بـه طـرف مـن بایسـت! پشـت  کـرد. سـپس  رو بـه او 

سـوگند بـه پـروردگار کعبـه، شـمایل او همـان شـمایل رسـول خداسـت!

کیسـت؟ فرمـود: پسـِر مـن و  سـپس از علـی بـن الحسـین؟امهع؟ پرسـید: ایـن پسـر 

صاحـب أمـر )امامـت( پـس از مـن، محّمـد الباقـر اسـت. جابـر بـا شـنیدن نـام باقـر از 

جـا برخاسـت، خـودش را روى پاهـاى آن حضـرت انداخـت، پاهـاى او را می بوسـید 

و می گفـت: یابـن رسـول اهّلل ! جانـم بـه فدایـت! سـام پـدرت را بپذیر! رسـول خدا؟ص؟ 

تـو را سـام رسـاند. 

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »امـام باقـر؟ع؟ بـا شـنیدن سـخن جابـر چشـمانش پـر از 

کـه آسـمان ها و زمیـن باقـی اسـت، بـر پـدرم  اشـك شـد. بـه او فرمـود: جابـر! تـا وقتـی 
کـه سـام او را بـه مـن رسـاندى.«1 رسـول خـدا؟ص؟ درود بـاد. و بـر تـو نیـز، اى جابـر، 

نقش انگشتری 

59-امـام جعفـر صـادق؟ع؟ فرمـود: »نقـش انگشـترِى پـدرم محّمـد بن علی؟امهع؟ 

1.  شيخ صدوق، األمالی، ص 353 مجلس 56� 
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ایـن بـود: القـّوة هّلل  جمیعـًا )تمـام نیرو از آِن خداسـت(«1

درباره اهل بیت؟مهع؟
آداب محبت اهل بیت 

یـد، خدا و رسـول خـدا؟ص؟ را بزرگ  60 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »از خـدا پـروا دار

شـمارید و کسـی را بـر رسـول خـدا؟ص؟ برتـر ندانیـد، زیرا خـداى تعالی او را برتر دانسـته 

یـد، در بـاره شـان غلـّو  اسـت. اهـل بیـت پیامبرتـان را بـه طـور معتـدل دوسـت بدار

کـه  کـه مـا نمی گوییـم شـما هـم نگوییـد؛ زیـرا  کنـده نشـوید! و آن چـه را  نکنیـد و پرا

گونـه اى( و مـا را )بـه  گـر شـما چیـزى بگوییـد و مـا هـم چیـزى، خداونـد شـما را )بـه  ا

گونـه اى( بـر می انگیـزد، در حالی کـه مـا آن گونـه خواهیـم بـود کـه خدا خواسـته و شـما 
)بـه وضـع دیگـرى( خواهیـد بـود!«2

پیوند 

61 - امام صادق؟ع؟ فرمود: »هرکه با ما ارتباط پیدا کند، با رسول خدا؟ص؟ ارتباط 

یافته و هرکه با رسول خدا؟ص؟ مرتبط شود، در حقیقت با خدا پیوند یافته است.«3 

تذکر اّم سلمه 

62- امام صادق؟ع؟ می فرمود: »زنی از انصار، ما اهل بیت را دوست می داشت 

و همبستگي خود را بارها به ما اعام می کرد. روزى عمر بن خطاب او را در هنگام 

آل  خدمت  گفت:  ى؟  می رو کجا  انصارى  پیرزن  اى  پرسید:  دید.  ما  نزد  آمدن 

یخ جرجان، ص 329�  1.  سهمی، حمزة بن یوسف، تار
2.  حميری، قرب اإلسناد، ص 129 حدیث 452� 

3.  برقی، المحاسن، ص 62�
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محّمد؟ص؟ می روم تا سامی عرضه  بدارم و تجدید پیمان کنم و حق ایشان بگزارم. 

گفـت: واى بـر تـو، امـروزه آن هـا حّقـی بـر تـو و مـا ندارنـد. تنهـا در زمـان رسـول  عمـر 

خـدا؟ص؟ حقـی داشـتند. امـا امـروز حقـی بـراى آن هـا نیسـت؛ برگـرد! 

او برگشـت، نزد اّم سـلمه آمد. اّم سـلمه فرمود: چرا دیر به سـراغ ما آمدى؟ پیرزن 

گفـت: عمـر بـن خطـاب را دیـدم. سـخنان خـود بـه عمـر و سـخنان عمـر را بـراى اّم 

گفتـه اسـت، حـّق آل محمـد؟ص؟ تـا روز  کـرد. اّم سـلمه فرمـود: او دروغ  سـلمه نقـل 
قیامـت بـر مسـلمانان واجـب اسـت.«1

دوستان و دشمنان 

 63- امام صادق؟ع؟ فرمود: »به خدا سوگند کسی از عرب و عجم ما را دوست 

کســی از اینــان و آنــان مــا را  نمــی دارد مگــر اهــل خانواده هــا و افــراد شــریف و اصیــل. و 
دشــمن نمــی دارد مگــر هــر ناپــاك نابــکار!«2

ویژگی ها 

کـه بـه  64-امـام صـادق؟ع؟ بـه ابـن ابـی یعفـور فرمـود: »خداونـد یگانـه و یکتـا 

یکتایـی خـود در امـر خویـش یگانـه اسـت، برخـی از بنـدگان را آفریـد و امـر دینـش را 

بـه ایشـان سـپرد. پسـر َیعفـور! ماییـم آن بنـدگان برگزیـده؛ ماییـم حّجـت خـدا در بیـن 

بنـدگان او، گواهـان وى بـر آفریدگانـش، امینـان بـر وحی او، خزانـه داران علم او. ماییم 

گاه او در میان  گویا و قلب آ که از آن در به درگاه او آیند. ماییم چشم و زبان  آن دری 

کـه راهنمـاى بـه سـوی اوسـت. ماییـم عامـان بـه امـر او و فراخوانـان  خلـق و آن درى 

1.  كلينی، الکافی، ج8، ص156�
2.  همان، ج8، ص316�
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بـه راه او. تنهـا بـه وسـیلۀ مـا خـدا را شـناختند و فقـط بـه وسـیلۀ مـا خدا را پرسـتیدند. 
گـر مـا نبودیـم، مـردم خـدا را نمی پرسـتیدند!«1 کـه ا ماییـم راهنمایـان بـه سـوی خـدا 

آل محمد و اهل البيت و امت 
کیست اند؟  65 - ابوبصیر می گوید: از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: آل محّمد؟ص؟ 
فرمـود: »فرزنـدان او.« گفتـم: اهـل بیت او چه کسـانی اند؟ فرمود: »امامان که اوصیای 

کسا.«  کدامند؟ فرمود: »اصحاب  گفتم: عترت او  اویند.« 

کـه آن چـه از طـرف خـدا آمـده  کسـانی اند؟ فرمـود: »مؤمنانـی  گفتـم: اّمـت او چـه 
کـه مأمـور بـه  اسـت، بـاور دارنـد و بـه ثقلیـن )قـرآن و عتـرت( چنـگ زده انـد، ثقلینـی 
کـه خداونـد  بـه ایشـان هسـتند. قـرآن و عتـرت او، اهل بیـت پیامبـر اسـت  تمّسـك 
کامـل آن هـا را مطّهـر داشـته اسـت و آن دو، پـس از  پلیـدى را از ایشـان زدوده و بـه طـور 

رسـول خـدا، دو جایگزیـن بـر اّمـت انـد.«2

ی و تبّری 
ّ
پاداش تول

محّرمـات  آورد،  بجـا  را  الهـی  واجبـات  »هرکـس  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام   -66
خـدا را تـرك گویـد، والیـت اهـل بیـت پیامبـر خدا را نیکو شـمارد و از دشـمنان خداى 
کـه بخواهـد، وارد می شـود.«3 عّزوجـل بیـزارى جویـد، از هـر یـك از هشـت دِر بهشـت 

معنای مستضعف 

 67- امام صادق؟ع؟  فرمود: »رسول خدا؟ص؟ نگاهی به علی، حسن و حسین؟مهع؟ 

کشاند« گریست و فرمود: شما را پس از من به ضعف خواهند  کرد و 

1.  شيخ صدوق، التوحيد، ص 152�
2.  شيخ صدوق، األمالی، ص 240 مجلس 42� 

3.  همان، ص 474 مجلس 72� 
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 مفّضل می گوید: عرض کردم: یابن رسول اهّلل ! معناى این کام پیامبر چسیت؟ 

که خداوند عّزوجل  که شما پس از من آن امامانی هستید   فرمود: »معنایش آن است 
2،1> �نَ �ی َواِر�شِ

ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب
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�ن �نَّ
أَ
ُد ا ِر�ی می فرماید: >َو �نُ

شگفتا! 

 68- امام صادق؟ع؟ فرمود: »چه می شود گروه هایی از امت مرا که چون نام ابراهیم 

 و آل ابراهیم؟ع؟ نزد آن ها برده شود، دل هایشان شاد و چهره هایشان از شادمانی روشن 

گردد؛ ولی همین که نام من و اهل بیتم برده می شود، دل هایشان رمیده و چهره هایشان 

کسی  درهم می شود؟! سوگند به خدایی  که مرا بحّق به نبّوت برانگیخته است، اگر 

کند، ولی والیت اولوا األمر از ما اهل بیت را  با عمل هفتاد پیامبر، خدا را ماقات 
نداشته باشد، خداوند هیچ توبه و فدیه و کار نیك او را نخواهد پذیرفت.«3

پایۀ اسالم 

69- امـام صـادق از قـول پدرانـش؟مهع؟ فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: 
»... هـر چیـزى اساسـی دارد، و اسـاس و پایـۀ اسـام، محّبـت مـا اهـل بیـت اسـت.«4

کار نيک 

کـه هرکـس آن  کار نیکـی خبـر ندهـم  70- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »آیـا شـما را بـه 

گـر کسـی آن را  را انجـام دهـد از هـول و هـراس روز قیامـت ایمـن باشـد و کار بـدى کـه ا

1.  القصـص، 5: »مـا می خواهيـم بـر مسـتضعفان زميـن مّنـت نهيـم و آن ها را مشـمول مواهب 
خـود نماییـم و پیشـوایان خـود قرار دهيـم و وارثان حکومت جّبـاران گردانيم.«

2� معانی االخبار، ص 79 
3.  شيخ مفيد، األمالی، ص 115 مجلس 13� 

4.  یحيى بن حسين، تيسير المطالب فی أمالی آبى طالب، ص 378� 
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کار  گفتند: بله یا رسـول اهّلل ! فرمود: آن  انجام دهد خداوند او را به رو در آتش اندازد؟ 
نیـك، محّبـت ماسـت و آن کار بـد، دشـمنی و کینـه ورزی با ماسـت.«1

مجالسی که حضرتش دوست می دارد 

71-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »آیـا شـما می نشـینید و حدیـث نقـل می کنیـد؟« 

گفتـم: فدایـت شـوم! آرى. 

فرمـود: »بـه راسـتی مـن ایـن مجالـس را دوسـت دارم، زیـرا آن هـا امـر مـا را دوسـت 

دارنـد. بـه یقیـن هرکـه مـا را یـاد کنـد و نـزد او مـا را یـاد کننـد و از چشـم او بـه انـدازۀ بـال 

یـا  گـر چـه بیـش از کـف در مگسـی اشـك بیـرون شـود، خداونـد گناهـان او را بیامـرزد؛ ا

باشد.«2 

ریزش گناه 

72 - بـا همیـن اسـناد امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »محّبـت مـا اهـل بیـت گناهان را 
کـه تندبـاد، بـرگ را از درخـت می ریـزد.«3 از بنـدگان می ریـزد، همـان گونـه 

درباره فاطمه بنت اسد
دوزخ بر او حرام است 

که  از امام صادق؟ع؟ شنیدم  کثیر هاشمی می گوید:  73 - عبدالّرحمان بن 

گفت: یا محّمد! خداى تعالی بر تو  می فرمود: »جبرئیل؟ع؟ بر پیامبر؟ص؟ فرود آمد و 

که تو را فرود آورده و  سام می رساند و می فرماید: محّققًا من آتش دوزخ را بر صلبی 

1.  مغربى، نعمان بن محمد، دعائم اإلسالم، ج1، ص71� 
2� صدوق، مصادقة اإلخوان، ص 32� 

3.  شيخ صدوق، ثواب األعمال، ص 223� 
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کردم.  کرده است، حرام  کفالت  که تو را  کرده است و دامنی  که تو را حمل  شکمی 

کـرد: ُصلبـی  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: یـا جبرئیـل! ایـن را بـراى مـن توضیـح ده! عـرض 

کـرده،  کـه تـو را حمـل  کـه تـو را فـرود آورده، عبـداهّلل  بـن عبدالمّطلـب اسـت. شـکمی 

بـن  ابوطالـب  شـده،  دار  عهـده  را  تـو  کفالـت  کـه  دامنـی  اسـت.  وهـب  بنـت  آمنـه 
عبدالمّطلـب و فاطمـه بنـت اسـد اسـت.«1

جامۀ پیامبر 

74- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »فاطمـه بنـت اسـد بـن هاشـم بـه رسـول خـدا؟ص؟ 

کـرد و آن حضـرت پذیرفـت.  وصیـت 

عـرض کـرد: یـا رسـول اهّلل ! مـن می خواهـم ایـن کنیـزم را آزاد کنـم. رسـول خدا؟ص؟ 

فرمـود: آن چـه از کار خیـر پیـش از خـود بفرسـتید، بـه زودى آن را خواهیـد یافت. 

همین کـه از دنیـا رفـت  خدایـش از او راضـی بـاد! رسـول خـدا؟ص؟ پیراهـن خـود 

کننـد. پیامبـر خـود در قبـر وى خوابیـد و  کفـن  کـه او را در آن جامـه  را درآورد و فرمـود 

فرمـود: جامـه ام در روز قیامـت باعـث ایمنـی اوسـت. خوابیـدن من در قبـر او نیز براى 
کـه خداونـد بـه او گشـایش دهـد.«2 آن اسـت 

دشمنان اهل بیت؟مهع؟
سرنوشت دشمنان

75- امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: »هرکـه مـا اهـل 

کنـد.«  بیـت را دشـمن بـدارد، خـداى عّزوجـل او را یهـودى محشـور 

1.  شيخ صدوق، االمالی ص 607 مجلس 88�
2.  شيخ صدوق، علل الشرایع ج 2 ص 470 باب 222� 
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کلمـه  گرچـه شـهادتین بگویـد؟ فرمـود: آرى! او بـا ایـن دو  گفتنـد: یـا رسـول اهّلل  ا

فقـط خـون خـودش را نـگاه داشـته یا از پرداخـت جزیه معاف شـده، درحالی که خوار 

و زبـون اسـت. 

سـپس پیامبـر فرمـود: هرکـه مـا اهـل بیـت را دشـمن بـدارد، خداونـد او را یهـودى 

کند به دّجال  گر او دّجال را درك  برانگیزاند. پرسـیدند: چگونه یا رسـول اهّلل ؟ فرمود: ا
ایمـان آورد.«1

فرجام نواصب 

گرچـه متعّبـد و  76-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر ناصبـی )دشـمن اهـل بیـت( ا

ی 
َ
ْصل . �تَ هتٌ اِص�بَ هتٌ �نَ

َ
کوشـا باشـد، سـرانجام در شـمار اهل این آیه اسـت: >َعاِمل در عبادت 

3،2> هتً َ�اِم�یَ  
ً
ارا �نَ

ناصبی کيست؟ 

کـه مـا را برنجانـد و بـا مـا  کسـی نیسـت  77-امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ناصبـی 

دشـمنی کنـد؛ زیـرا کسـی را نمی یابـی کـه بگوید: من بـا محّمد و آل محّمد دشـمنم! 

درحالی کـه  می گسـتراند،  جنـگ  بسـاط  شـما  بـراى  کـه  اسـت  کسـی  ناصبـی  ولـی 
یـد و از شـیعیان مـا هسـتید.«4 می دانـد شـما مـا را دوسـت دار

1.  شيخ صدوق، عقاب األعمال، ص 204� 
كـرده و خسـته شـده اند، سـرانجام وارد آتـش  كـه پیوسـته عمـل  2.  الغاشـيه، 3 و 4: »آن هـا 

می گردنـد.« سـوزان 
3.  شيخ صدوق، عقاب األعمال، ص 207� 

4.  همان، ص 207� 



201

 فصل هشتم: 

معاد

مرگ و قیامت

بدن انسان بعد از مرگ 

1- عّمار بن موسی می گوید: از امام صادق؟ع؟ پرسیدند که وقتی کسی می میرد، 

گوشـت و اسـتخوانی بـراى او نمی مانـد، جـز   بدنـش می پوسـد؟ فرمـود: »آرى، حّتـی 

ِگـرد می ماند  کـه از آن خلـق شـده اسـت که فرسـوده نمی شـود و در قبر  همـان طینتـی 
تـا همچـون خلقت اول، از آن آفریده شـود.«1

پاداش نگاه به کفن 

کفـن خـود را آمـاده سـازد، هروقـت بـه آن  کسـی  گـر  2- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ا
کنـد، بـرای وی پـاداش باشـد.«2 نـگاه 

كلينی، الکافی، ج3، ص251 و 252� 1. ـ 
2. ـ همان، ص253�
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در قبر چه می گذرد؟ 

3- ابوبصیـر می گویـد: بـه امـام صادق؟ع؟ از وسـواس )غمهای دنیوی( شـکایت 

کـردم. فرمـود: »یـا ابامحّمـد! در قبـر، بند از بندت جدا شـود. چون تـو را در گورت دفن 

کرم هـا و حشـرات از سـوراخ هاى بینـی تـو درآینـد  کننـد، دوسـتانت از تـو بازگردنـد، 

کـه دارى )غمهـای دنیـا( از تـو  کـه یـاد این هـا آنچـه را  گوشـتت را بخورنـد  کرم هـا  و 

می گیـرد.«

 ابوبصیـر می گویـد: بـه خـدا سـوگند، هیـچ گاه ایـن سـخن را بـه یـاد نیـاوردم، مگـر 
آن کـه هـر چـه غـم دنیـا داشـتم، همـه از مـن دور می شـد.1

روح فالنی را بگير! 

آیـا  شـوم!  فدایـت  گفتـم:  صـادق؟ع؟  امـام  بـه  می گویـد:  سـالم  بـن  اسـباط   -4

 ملك الموت می داند چه کسی را قبض روح می کند؟ فرمود: »نه؛ بلکه کار او بر اساس
کن!«2 که از آسمان نازل می شود: فانی پسر فانی را قبض روح   دستورى است 

فایدۀ مرگ 

5- امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »گروهـــی در زمان گذشـــته به پیامبر خـــود گفتند: 

کـــرد، خداوند مـــرگ را از آن ها  از پـــروردگارت بخـــواه مـــرگ را از ما بـــردارد. او هم دعا 

کـــه خانه هـــا بـــر آن ها تنگ شـــد و  یـــاد شـــد  برداشـــت. بـــه قـــدرى جمعیـــت آنـــان ز

یاد شـــد. شـــخصی پیش می آمد، درحالی کـــه به پدر، جّد، مـــادر و جّد  نسل شـــان ز

جـــّدش غـــذا مـــی داد، به نظافت شـــان می پرداخـــت و به آن هـــا رســـیدگی می کرد تا 

این کـــه از پیگیـــرِی معـــاش بازمی ماند. پس از ایـــن گفتند: از پـــروردگارت بخواه که 

1. همان، ص255�
2. همان.
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مـــا را بـــه حالی که بودیـــم بازگرداند. آنگاه پیامبرشـــان از پروردگارش خواســـت آن ها 
را به حـــال قبلی شـــان بازگرداند.«1

حرارت مرگ 

6- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »عیسـی بـن مریـم کنـار قبـر یحیـی بن زکریـا؟امهع؟ آمد 

کنـد. او را فراخوانـد. او  کـه یحیـی را بـراى او زنـده  کـرد  و از پـروردگارش درخواسـت 

گفـت:  گفـت: از مـن چـه می خواهـی؟  جـواب داد، از قبـر بـه جانـب عیسـی درآمـد و 

می خواهـم انیـس مـن باشـی، همـان گونه کـه در دنیا بودى. او گفت: یا عیسـی! هنوز 

حـرارت مـرگ از مـن آرام نگرفتـه اسـت، درحالی که تو می خواهی مـرا به دنیا بازگردانی 
گذاشـت و به قبرش بازگشـت.«2 و دوبـاره حـرارت مـرگ بـه مـن بازگردد؟! آنگاه او را وا

مرگ در حال احرام یا در حرمين 

 7-امام صادق؟ع؟ فرمود: »هرکس در حال احرام بمیرد، خداوند او را لبیك گویان
کبِر روز قیامت در امان است.«4  برانگیزد و هرکس در یکی از دو حرم3 بمیرد، از فزع ا

مرگ در حين زایمان 

 8- آن حضرت فرمود: »هرگاه زنی در روزهاى زایمانش بمیرد، دیوان روز قیامت 
گشوده نشود.«5 )براى حساب او( 

1. همان، ص260�
2. كلينی، الکافی، ج3، ص 260� 

 3. چنانکـــه از حدیـــث دیگر )الکافی ج 4 ص 548( بر می آید، مراد از حرمين، مکه و مدینه 
یراستار(.  است. )و

4. كلينی، الکافی، ج4، ص 256�
5. راوندی، الدعوات، ص 242� 
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مرگ در غربت 
9- آن حضرت فرمود: »مرگ شخص غریب )در غربت( مانند شهادت است.«1

نمی داند...
 2> ُمو�تُ ْر�نٍ �تَ

أَ
ِ ا

ّ
یی

أَ
ا ٌس �بِ

�نْ ْدِریی �نَ  َو َما �تَ
ً
دا ِ��بُ عنَ

ْ
ك ا �تَ ٌس ما دنَ �نْ ْدِریی �نَ  10- خداوند فرمود: >َو َما �تَ

امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه فرمود: »از قدم تا قدم )نمی داند که در کجا می میرد(.«3

زمين های گریان 
کـه خـدا را در  11- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـرگاه مؤمـن بمیـرد، قطعـات زمینـی 
کـه عملـش از آنجـا بـاال می رفـت و  آنهـا عبـادت می کـرد، بـر او می گریـد. نیـز آن درى 

کـه بـر آن سـجده می کـرد.«4 هـر جایـی از زمیـن 

فردا را از عمرتان ندانيد! 
بـد  را  مـرگ  بشـمارد،  عمـرش  از  را  فـردا  »هرکـس  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام   -12

اسـت.«5 کـرده  همراهـی 

نماز و دعا برای ميت 

گفتـم: از طـرف مـرده می شـود  13-عمـر بـن یزیـد می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ 

نماز خواند؟ فرمود: »آرى؛ حتی ممکن اسـت آن مّیت در تنگنا باشـد، پس خداوند 

1. همان.
 2. لقمان، 34، » و هيچ كس نمی داند فردا چه به دست می آورد و كسی نمی داند در چه سرزمينی 

می ميرد!«
3. شيخ صدوق، من الیحضره الفقيه، ج1، ص 139� 

4. همان.
5. همان. 
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گشـایش بخشـد. آنـگاه بیاینـد و بـه او بگوینـد بـه خاطـر نمـاز فـان  آن تنگنـا را بـر او 
گفتـم: می توانـم دو نفـر را در دو  بـرادرت از طـرف تـو، ایـن تنگنـا از تـو برداشـته شـد.« 
رکعـت شـریك کنـم؟ فرمـود: »آرى، مّیـت بـا یـك ترّحم و اسـتغفار خوشـنود می شـود، 

کـه بـه او می دهـی، خوشـحال می شـود.«1 کـه زنـده بـه وسـیلۀ هدیـه اى  گونـه  همـان 

محبت به یتيم 
کـس دسـت محّبـت بـر سـر یتیمـی نکشـد،  14- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هیـچ 
کـه از زیـر دسـت وی می گـذرد، در روز  مگـر آنکـه خـداى عّزوجـل در برابـر هـر مویـی 

کنـد.«2  قیامـت نـورى بـه او عطـا 

پرسش قبر
همراهان در گور 

کسـی  کـه امـام صـادق علیه السـام می فرمـود: »چـون  15- ابوبصیـر نقـل می کنـد 
کـه یکـی از راسـت و دیگـرى از  را در قبـر خـود بگذارنـد، دو فرشـته بـه سـراغ او بیاینـد، 
طـرف چـپ او باشـد. شـیطان هـم در مقابـل او بیایـد، در حالـی کـه چشـمانش چـون 
که در مقابل شماسـت چه می گویی؟  کسـی  گفته می شـود: دربارۀ  مس باشـد. به او 

 فرمود: او به شدت می هراسد. وقتی مؤمن باشد، بگوید: در بارۀ محّمد؟ص؟ رسول
کـه رؤیایـی در آن نباشـد.  گوینـد: بخـواب، خوابـی   خـدا از مـن بپرسـید. آنهـا بـه وى 
و قبـرش ُنـه ذراع فـراخ گـردد. سـپس جایـگاه خـود را در بهشـت ببینـد و همـان اسـت 
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َ
�تُ الّل ِ

�بّ
َ �ش ُ قـول خـداى تعالـی: >�ی

1. همان، ج 1 ص 183� 
2. همان، ج1، ص 188� 

گفتـار و اعتقـاد ثابـت و  كـه ایمـان آورده انـد بـه خاطـر  كسـانی را  3. ابراهيـم، 27: »خداونـد 
آخـرت.« در  هـم  و  دنيـا  در  هـم  دارد  ثابت قـدم  پایداري شـان 
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کــه از مقابــل شــما درآمــد  کســی  گوینــد: ایــن  کافــر باشــد، دو فرشــته  گــر  اّمــا ا

بگذارنــد.«1  تنهــا  بــا شــیطان  را  او  آنهــا  نمی دانــم!  بگویــد:  کیســت؟ 

گزارش اهل شّک و اهل یقين 

16- ســلیمان بــن خالــد می گویــد: از امــام صــادق؟ع؟ در مــورد آنچــه صاحــب قبر 

کــه بــه آنهــا منکــر و نکیــر می گوینــد _ بــه ســراغ  می بینــد، پرســیدم. فرمــود: »دو فرشــته _ 

  صاحب قبر می آیند و در بارۀ رسول خدا؟ص؟ می پرسند. می گویند: دربارۀ این مردى 

کــه در میــان شــما درآمــد، چــه می گویــی؟ می گویــد: او کیســت؟ دو فرشــته می گوینــد: 

کــه می گفــت: رســول خداســت؛ آیــا او راســت می گفت؟  آن کســی 

گر از اهل شك باشد، گوید: نمی دانم، از مردم شنیدم که این را می گفتند؛   فرمود: ا

ولــی مــن نمی دانســتم آیــا راســت اســت یــا دروغ! بــا شــنیدن ایــن ســخن، دو فرشــته او 

کــه اهــل آســمان ها و زمیــن می شــنوند؛ جــز مشــرکان.  را ضربتــی می زننــد 

گـــر اهـــل یقیـــن باشـــد، نمی ترســـد، بلکـــه می گویـــد: آیـــا راجـــع بـــه رســـول  اّمـــا ا

خداســـت؟  فرســـتاده  او  کـــه  می دانـــی  آیـــا  می گوینـــد:  می پرســـید؟  خـــدا؟ص؟ 

کـــه هدایـــت و دیـــن  کـــه او بـــه حـــق، رســـول خداســـت،  گواهـــی می دهـــم  می گویـــد: 

حـــق را آورد. 

آنــگاه جایــگاه خــود را در بهشــت می بینــد و قبــرش فــراخ می گــردد، ســپس بــه او 

کــه یــك  کــه رؤیایــی در آن نباشــد، در خوشــترین حالتــی  می گوینــد: بخــواب، خوابــی 
خوابیــده دارد.«2

1. اهوازی، حسين بن سعيد، الّزهد، ص 86�
2. اهوازی، حسين بن سعيد، الّزهد، ص 88� 
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چهل روز باران 

17- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »چــون خــدا بخواهــد آفریــدگان را برانگیــزد، چهــل 
یــد.«1 گوشــت ها برو گــرد آیــد و  روز بــر زمیــن بــاران ببــارد؛ پــس بنــد تــا بنــِد افــراد 

از چه کسی می پرسند؟ 

کــه ایمــان  کســی  18- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »در قبــر نمی پرســند، مگــر از 
کفــر خالــص. اّمــا دیگــران را بــه حــال خــود می گذارنــد.«2 خالــص دارد، یــا 

سؤال از مّيت 

کــه مّیــت دفــن می شــود، دو فرشــته منکــر و  19- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: » وقتــی 

نکیــر بــه ســراغ او می آینــد. صــداى آنهــا چــون رعــد ُغّرنــده و چشمانشــان ماننــد بــرق 

گام می نهنــد. کــه زمیــن را بــا دندانشــان می رباینــد و در موهایشــان  رباینــده، 

گــر مؤمــن باشــد،  کیســت و دینــت چیســت؟ ا  از مّیــت می پرســند: پــروردگارت 

گویــد: پــروردگارم اهّلل  و دینــم اســام اســت. بــه او می گوینــد: چــه می گویــی دربــارۀ 

کــه در بیــن شــما درآمــد؟ می گویــد: آیــا در بــارۀ محّمــد رســول خــدا؟ص؟  ایــن مــرد 

او رســول خداســت؟ می گویــد:  کــه  گواهــی می دهــی  آیــا  می پرســید؟ می گوینــد: 

کــه  گوینــد: بخــواب، خوابــی  کــه او رســول خداســت. پــس بــه او  گواهــی می دهــم 

گشــوده  ــراى او  ــه ســوى بهشــت ب ــردد، درى ب ــراخ می گ ــه ذراع ف ــدارد. قبــرش ُن ــا ن ی رؤ

می شــود و جایــگاه خــود را در آنجــا می بینــد. 

اّمــا وقتــی کافــر باشــد، دو فرشــته بــر او وارد شــوند و شــیطان در برابــر او بــا چشــمانی 

1. همان، ص 88�
2.كلينی، الکافی، ج3، ص235�
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از مــس بایســتد و بپرســند: پــروردگارت کیســت؟ و دینــت چیســت؟ و چــه می گویــی 

کــه در بیــن شــما درآمــد؟ می گویــد: نمی دانــم.  در برابــر آن مــردى 

ط 
ّ
آنـان بیـن او و شـیطان را خلـوت می کننـد و نـود و ُنـه افعـی در قبـرش بـر او مسـل

گـر یکـی از آن مارهـا بـر زمین بدمد، هرگز گیاهـی از آن نروید. نیز درى از  می شـوند کـه ا
دوزخ بـه روى او گشـوده می شـود و جـاى خـودش را در آنجـا می بینـد.«1

تشيیع جنازه 

20- ابوبصیر می گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود: » وقتی ]جنازۀ[ مؤمن را از خانه اش 

کنند، درحالی که ازدحام دارند. زمین  بیرون بیاورند، فرشتگان او را تا قبرش تشییع 

که من دوست داشتم چون  گوید: مرحبا به تو، خوش آمدى. به خدا سوگند! بدان 

تویی روى من راه برود، تا ببینند با تو چه می کنم. آنگاه تا هرجا چشم ببیند، فراخ 

گردد. بعاوه دو فرشته در قبر بر او وارد شوند که هم نشینان قبر او منکر و نکیرند.

دو فرشـته روح را تا خاصرۀ او در او می افکنند، او را می نشـانند و از او می پرسـند: 

اسـام.  می گویـد:  چیسـت؟  دینـت  می گوینـد:  اهّلل .  بگویـد:  کیسـت؟  پـروردگارت 

کیسـت؟ می گویـد: محّمـد ]صلـی اهّلل علیـه و آلـه[. می گوینـد:  می گوینـد: پیامبـرت 

کیسـت؟ می گوید: فان. ندا دهنده اى از آسـمان ندا می دهد: بنده ام راسـت  امام تو 

گفت، در قبرش فرشـی بهشـتی بگسـترید و برایش درى سـوى بهشـت بگشـایید. و از 

جامه هاى بهشـتی بر او بپوشـانید تا نزد ما بیاید و آنچه نزد ماسـت برایش بهتر اسـت. 

سـپس بـه او گفتـه می شـود: بخـواب، چـون خـواب عـروس کـه رؤیایی در آن نباشـد.

گـر کافـر باشـد، فرشـتگان درآیند؛ تا قبرش او را تشـییع کننـد، درحالی که  فرمـود: ا

گویـد: چـه بـد آمـدى! بـه خـدا  او را لعنـت می کننـد تـا بـه قبـرش برسـد. زمیـن بـه او 

1. همان، ص236�
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کـه بـر روى مـن راه می رفـت، بیـش از همـه تـو را  کسـانی  کـه در میـان  سـوگند؛ بـدان 
کـه امـروز بـا تـو چـه می کنـم. پـس قبـر بـر او  گزیـر خواهـی دیـد  ناخوشـنود می داشـتم. نا
کـه اعضایـش در هـم فـرو رود. آنـگاه فرشـتگان قبـر؛ یعنـی  تنـگ می شـود، بـه طـورى 

کـه منکـر و نکیـر باشـند، بـر او وارد شـوند.  هم نشـینان در قبـرش؛ 

کافـر در یـك صـورت وارد  گفـت: فدایـت شـوم! آیـا دو فرشـته بـر مؤمـن و  ابوبصیـر 
ى وارد می کننـد.  می شـوند؟ فرمـود: »نـه، او )کافـر( را می نشـانند و روح را تـا خاصـرۀ و
کیسـت؟ به لکنت می افتد و می گوید: از مردم )چیزی(  به او می گویند: پروردگارت 

کـه می گفتنـد! دو فرشـته بـه او می گویند: ندانسـتی؟  شـنیدم 

می گوینـد:  او  بـه  می کنـد.  پیـدا  لکنـت  چیسـت؟  دینـت  پرسـند:  مـی  بعـاوه 
کیسـت؟ می گویـد: از مـردم )چیـزی( شـنیدم  نفهمیـدى؟ نیـز می گوینـد: پیامبـرت 
کـه می گفتنـد. پـس بـه او می گوینـد: نفهمیـدى؟! در بـارۀ امـام زمانـش نیـز از او سـؤال 

می شـود.

در ایـن حـال، ندادهنـده اى از آسـمان نـدا می دهـد: بنده ام دروغ گفـت؛ در قبر او 
کنیـد و درى از دوزخ  فرشـی از آتـش برایـش بگسـترانید و جامه هـاى آتشـین بـر تنـش 

برایـش بگشـایید تـا نـزد مـا بیایـد و در نـزد مـا جز شـّر برایش نیسـت.

مأمـوران مـوّکل الهـی سـه ضربـت بـا گرزى بـر او بزنند. هر ضربتی چنان اسـت که 
گـر بـا آن گـرز بـه کوه هـاى تهامـه1 یك  از قبـر او آتـش شـعله ور می شـود؛ بـه گونـه ای کـه ا

کسـتر شود.2  ضربت بزنند، خا

یشـه »ت ه م« در لغـت بـه معنـای شـدت گرمـا و سـکون بـاد و   1� تهامـه )جمـع آن: ِتهاِئـم( از ر
گفتـه  كن  گـرم همـراه بـا هـوای سـا هـوا اسـت و در اصطـالح بـه زميـن پسـت بـا آب و هـوای 
 می شـود� تهامه به مکه نيز اطالق می شـد و به پیامبر، از این جهت، تهامی گفته می شـد. 

یراستار(.    )و
2� مجلسی، بحار االنوار، ج 6 ص 263 – 265� 
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برای شما از برزخ بیم دارم 
ــما  ــه ش ک ــنیده ام  ــم: ش گفت ــادق؟ع؟  ــام ص ــه ام ــد: ب ــد می گوی ــن یزی ــرو ب 21- عم
می فرماییــد: همــه شــیعیان مــا در بهشــتند، بــا وجــود آنچــه در بیــن آنهــا هســت. 
کــه در بهشــت انــد« گفتــم: فدایــت شــوم! بــا  فرمــود: »همــه را تصدیــق می کنــم بــه خــدا 
کــه دارنــد؟! فرمــود: »در قیامــت همــۀ شــما در بهشــتید  وجودگناهــان فــراوان و بزرگــی 
ــرزخ  ــر شــما در ب کــه مــن ب ــه خــدا  ــی ب ــر؛ ول ــا وصــّی پیامب ــِر مطــاع ی ــا شــفاعت پیامب ب
روز  تــا  شــخص  ُمــردن  زمــان  از  »قبــر،  فرمــود:  چیســت؟  بــرزخ  گفتــم:  می ترســم.« 

قیامــت.«1

از چه کسی می پرسند؟ 
کــه ایمــان محــض و یــا کفر  22- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »در قبــر، تنهــا از کســانی 
محــض دارنــد ســؤال می شــود؛ امــا افــرادی جــز ایــن دو را بــه حــال خــود می گذارنــد«. 
کفــر محــض  کــه ایمــان محــض یــا  و دربــارۀ رجعــت فرمــود: »در وقــت قیــام قائــم، هــر 
تــا روز بازگشــت )قیامــت( رجــوع  اّمــا ســواى اینهــا  بــاز می گــردد؛  بــه دنیــا  باشــد، 

ــد.«2 ندارن

ارواح مؤمنان
در قالب بدن 

23- ابوبصیــر نقــل می گویــد: از امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ ارواح مؤمنــان پرســیدم. 
گــر او را  کــه( ا فرمــود: »در بهشــت بــه همــان صــورت بدن هــاى خــود هســتند. )تــا آنجــا 

ببینــی بگویــی: فانــی اســت.«3 

1. كلينی، الکافی، ج3، ص242�
2. همان، ص 235� 

3. شيخ طوسی، تهذیب االحکام، ج 1 ص 466� 
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كافران ارواح 
پرسـیدم.  مشـرکان  ارواح  بـارۀ  در  صـادق؟ع؟  امـام  از  می گویـد:  ابوبصیـر   -24

ب انـد، می گوینـد: پـروردگارا! قیامت را برپا مکـن و وعده هایی 
ّ

فرمـود: »در آتـش معـذ
کـه بـه مـا داده اى قطعـی مگـردان و آینـدگاِن مـا را بـه پیشـینیاِن مـا ملحـق مسـاز!«1

كودكان
25 - زراره می گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: چـه می فرمایید دربـاره کودکانی 

بـه آن هـا پرسـیدند.  از بلـوغ می میرنـد؟ فرمـود: »از رسـول خـدا؟ص؟ راجـع  کـه پیـش 

کـرد.  کـه بـا آن هـا چـه خواهـد  فرمـود: خـدا بهتـر می دانـد 

سـپس امـام صـادق؟ع؟ بـه مـن فرمـود: »زراره! آیـا می دانـی مـراد رسـول خـدا؟ص؟ 

از آن کامـش چـه بـود؟« گفتـم: نـه، فرمـود: »مـرادش این اسـت کـه آن هـا را واگذارید، 
چیـزى دربـاره آن هـا نگوییـد و علـم آن هـا را بـه خـدا بازگشـت دهیـد!«2

در آستانه قیامت
گزارش پایان عمر دنيا 

26 - عبیـد بـن زراره می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم: هـرگاه خداونـد اهـل 

کنـد و بـه  زمیـن را بمیرانـد، آنـگاه مدتـی هماننـد آنچـه خلـق را آفریـده اسـت، درنـگ 

ماننـد آنچـه اهـل زمیـن و آسـمان دنیـا را میرانـده اسـت و چنـد برابـر آن، سـپس اهـل 

آسـمان دوم را بمیرانـد. آن گاه بـه قـدرى کـه خایـق را آفریده و بـه قدرى که اهل زمین 

1. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 89� 
2. كلينی، الکافی، ج3، ص 249� 
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کنـد. سـپس  و آسـمان دنیـا را و آسـمان دوم را میرانـده اسـت و چنـد برابـر آن درنـگ 

اهـل آسـمان سـوم را بمیرانـد، آن گاه بـه ماننـد آنچـه خلـق را آفریـده و بـه ماننـد آنچـه 

اهـل زمیـن و آسـمان دنیـا و آسـمان دوم و سـوم را بمیرانـد و چنـد برابـر آن درنـگ کند. 

سـپس اهـل آسـمان چهـارم را بمیرانـد. آنگاه بـه قدرى که خایق را آفریـده و به مانند 

آنچـه اهـل زمیـن و آسـمان دنیـا و آسـمان دوم، سـوم و چهـارم و چنـد برابـر آن را درنگ 

کنـد، سـپس اهـل آسـمان پنجـم را بمیراند.

که زمین را آفریده و به مانند آنچه اهل زمین و اهل آسـمان دنیا  گاه به قدرى  آن 

کنـد. سـپس  و دوم، سـوم، چهـارم و پنجـم و چنـد برابـر آن را میرانـده اسـت، درنـگ 

که خلق را آفریده و به مانند آنچه اهل  اهل آسـمان ششـم را بمیراند. آن گاه به قدرى 

زمیـن و اهـل آسـمان دنیـا و آسـمان دوم، سـوم، چهـارم، پنجـم، ششـم و چنـد برابـر آن 

کـه خایـق را  را درنـگ نمایـد، آن گاه اهـل آسـمان هفتـم را بمیرانـد. سـپس بـه قـدرى 

آفریـده و بـه ماننـد آنچـه اهـل زمیـن و اهـل آسـمان ها را تا آسـمان هفتم و چنـد برابر آن 

درنـگ کنـد. آن گاه میکائیـل را بمیرانـد و بعـد به مانند آنچه خلـق را آفریده و همانند 

همـه آن هـا و چنـد برابـر آن را درنـگ کنـد، سـپس جبرئیـل را بمیراند. سـپس به قدرى 

کـه خلـق را آفریـده و هماننـد تمـام آن هـا و چنـد برابـر آن را درنگ کند، آن گاه اسـرافیل 

را بمیرانـد. سـپس بـه ماننـد آنچـه خلـق را آفریـده و به انـدازه تمام آن ها و چنـد برابر آن 

کنـد آن گاه ملك المـوت را بمیراند. درنـگ 

کیسـت؟!  امـام صـادق افـزود: سـپس خـداى تعالـی می گویـد: امـروز ُملـك از آِن 

کـه اّدعـاى خدایـی  کجاینـد سـتمکارانی  پـس خـود پاسـخ دهـد: از آِن خـداى قّهـار! 

کـه  بـا مـن داشـتند؟! کجاینـد متکّبـران؟! و نظیـر ایـن را می فرمایـد. آن گاه بـه قـدرى 

خلـق را آفریـده اسـت و ماننـد همـه آن هـا و چند برابر آن درنگ کند، سـپس خایق را 

برانگیـزد، یـا در صـور دمیده شـود.
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عبید بن زراره می گوید: عرض کردم: این کار که بسی طوالنی می شود! فرمود: آیا 

که آنچه پیش از آفرینش خلق بوده، طوالنی تر و یا همین قدر بوده است؟  می دانی 
گفتم: نه. فرمود: آن هم همین طور.1 گفتم: این قدر! فرمود: آیا آن را می دانستی؟ 

بهشت و نعمت هایش
ویژگی های بهشت 

نـه شـب«.  اسـت  روز  »بهشـت،  فرمـود:  امـام صـادق؟ع؟  گویـد:  ابوبصیـر   -27

گفتم: بیشـتر بفرمایید! فرمود: »بوى بهشـت، از مسـافت هزار سـال به مشـام می رسـد 

گر تمام اهـل دنیا باشـند، خوردنی  و پسـت ترین مقـام بهشـتی بـرای کسـی اسـت کـه ا
کنـد؛ یـا فرمـود: هرچـه را بخواهنـد«2 کفایـت  و آشـامیدنِی آن، همـه را 

گفت و گوی مؤمن با خداوند 

28- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »خداونــد روز قیامــت بــر بنــدۀ مؤمنــش احســان 

کرامتــش نزدیــك می ســازد، ســپس نعمت هایــی را معرفــی می کنــد  می کنــد و او را بــه 

کــه بــه او داده اســت. می فرمایــد: در فــان روز مــرا نخوانــدى و مــن خواســته تــو را عطــا 

کــردم؟ آیــا در رفــع فــان ضــرر و  کمــك  کمــك نخواســتی،  کــردم، در فــان روز از مــن 

ــا از مــن  کــه آن را از تــو برداشــتم و بــه نالــه ات رحــم آوردم؟ آی یــان، از مــن نخواســتی  ز

ــو  ــه ت ــا از مــن خدمتــکار نخواســتی، مــن ب کــردم؟ آی ــو را مالــك  کــه ت مالــی نخواســتی 

خدمتــکار دادم؟ آیــا از مــن نخواســتی فــان زن را بــه همســرى تــو درآورم، بــه تــو همســر 

ــزد اهلــش اســتوار بــود؟ دادم، درحالی کــه او در ن

آن بنـده می گویـد: آرى، پـروردگارا! هـر آنچـه خواسـتم عطایـم کـردى. من بهشـت 

ید نرسی )ضمن: االصول الستة عشر(، ص 47� 1. اصل ز
2. كتاب حسين بن عثمان )ضمن: االصول الستة عشر( ص 326� 
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کـه خواسـته بـودى  را از تـو خواسـته بـودم، خـداى عّزوجـل بفرمایـد: بـدان مـن آنچـه را 

کـردم؟!  برایـت انجـام دادم، اینـك بهشـت بـراى تـو مبـاح اسـت؛ آیا خوشـنودت 

مؤمـن بگویـد: آرى، پـروردگارا! البتـه کـه راضـی شـدم. پـس خداونـد بفرمایـد: من 

از اعمـال تـو راضـی بـودم و اینـك براى تـو بهترین پاداش را پسـندیدم و بهترین پاداش 
کن بهشـت گردانم.«1 کـه تو را سـا تـو آن اسـت 

نامۀ عمل 

کـه می فرمـود: »خـداى تعالـی  29- راوی می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم 

چـون حسابرسـی مؤمنـی را اراده کنـد، نامـۀ عمـل او را به دسـت راسـتش دهـد، آنگاه 

از او مابیـن خـود و او حسـاب کشـد و بگویـد: بنـدۀ مـن! چنیـن و چنـان کـردى و ایـن 

طـور و آن طـور عمـل نمـودى! 

عـرض کنـد: آرى، پـروردگار مـن! چنان کردم. خداونـد بفرماید: من آن را آمرزیدم 

و بـه نیکی هـا تبدیـل کـردم، پس مردم بگویند: سـبحان اهّلل ! مگـر این بنده هیچ بدى 

َحاَس�بُ  ُ َ�ْو�نَ �ی
ِه �نَ ِ �ن ِم�ی �یَ ُه �بِ

ا�بَ و�تَِی ِک�تَ
أُ
ا َم�نْ ا ّمَ

أَ
نداشت؟! و آن است قول خداى عّزوجّل: >ا

 2.>
ً
ْهِلِه َمْ�ُرورا

أَ
ی ا

َ
ل ِل�بُ اإِ �تَ �ن َ  َو �ی

ً
را َِ��ی  �ی

ً
ا ِ�َ�ا�ب

کـدام اهلـش؟ فرمـود: »اهـل و خانـوادۀ او در دنیـا، همـان اهـل او در  بـه  گفتـم: 

باشـند.  گـر مؤمـن  ا بهشـت اسـت، 

حضرتـش افـزود: هـرگاه خداونـد، به بنده اى شـّر را اراده کند، او را در حضور مردم 

حسابرسـی کنـد و او را مغلـوب سـازد و نامـۀ عملـش را به دسـت چـپ او دهد. و این 

1. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص90�
كـه نامـه عملـش بـه دسـت راسـتش داده شـود بـه زودى حسـاب  2. اإلنشـقاق، 9-7: »كسـی 

گـردد.« آسـانی بـر او شـود و خوشـحال بـه خانـواده اش بـاز 



215 فصل هشتم: معاد 

ُه 
�نَّ  اإِ

ً
را ی َسِع�ی

َ
ْصل َ  َو �ی

ً
ورا �بُ

ُ ْدُعوا �ش  �یَ
َ�ْو�نَ

ْهِرِه �نَ ُه َوَراَء طنَ ا�بَ
َ ِک�تَ و�تِیی

أُ
ا َم�نْ ا ّمَ

أَ
اسـت قـول خداونـد: >َو ا

 1>
ً
َمْ�ُرورا ْهِلِه 

أَ
ا �نِیی  ا�نَ 

َ
ك

�ن 
َ
�ن ل

أَ
�نَّ ا ُه طنَ

�نَّ گفتـم: کـدام اهـل؟ فرمـود: »اهـل او در دنیـا«. گفتـم: قـول خداونـد: >اإِ
ُحوَر<2؟ فرمـود: »گمـان َبـرد کـه او هرگـز برنمی گـردد.«3 َ �ی

نامۀ خدای توانای حکيم 

کـه می فرمـود: »روز قیامـت،  30- ابوبصیـر می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم 

که در آن نوشته است: نامۀ خداى توانای حکیم،  گشوده می دهند  مؤمن را نامه ای 
فانـی را وارد بهشـت گردانید.«4

صراط 

 31- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »مـردم طبقه به طبقه از صـراط می گذرند و صراط،

یکتـر از مـو و تیزتـر از شمشـیر اسـت. بعضـی چـون بـرق، برخـی چـون اسـب تنـدرو،    بار

 بعضی چهاردست و پا، بعضی با پاى پیاده و بعضی آویخته می گذرند؛ درحالی که
 آتش قسمتی از او را می گیرد و قسمتی را وا می گذارد.«5

چند بهشت 

از  متعـال  خداونـد  زیـرا  بهشـت؛  یـك  »نگوییـد:  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام   -32

كه نامه عملش پشـت سـرش داده شـود در شـعله هاى آتش  1. اإلنشـقاق، 13-10: »اما كسـی 
می سـوزد چـرا كـه او پیوسـته در ميـان خانواده اش مسـرور بود!« 

2. همان، 14: » او گمان می كرد هرگز بازنمی گردد.«
3. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 92�

4. همان.
5. همان، ص 92-93� 
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از بعضـی دیگـر اسـت.«1 باالتـر  برخـی  کـه  درجاتـی سـخن می گویـد 

به دست قدرت خدا 

33- امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »خداونــد بــه دســت قــدرت خــود، بهشــتی آفریــده 

کــه هیــچ چشــمی آن را ندیــده و هیــچ مخلوقــی بــر آن اطــاع نیافتــه اســت.  اســت 

پــروردگار، هــر بامــداد، آن را بگشــاید و بفرمایــد: عطــر و بویــت را بیفــزا! در جــواب گویــد: 

هتٍ  ّرَ ُهم ِم�ن �تُ
َ
َ ل �ی �نِ

�نْ
أُ
ٌس ما ا �نْ ُم �نَ

َ
ْعل لاَ �تَ مؤمنــان رســتگارند. و همــان اســت قــول خداونــد: >�نَ

3 .2> و�نَ
ُ
ْعَمل َ وا �ی َما َکا�نُ اًء �بِ رنَ َ �نٍ �ب ُ ْع�ی

أَ
ا

سخن بهشت 

 34- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بهشـت می گویـد: پـروردگارا! دوزخ را همـان طـور

  که وعده داده اى پر کردى، مرا نیز همان طور که وعده دادى پر کن! از این رو خداوند 

فرمـود:  امـام؟ع؟  سـپس  می سـازد!«  بهشـت  وارد  را  آن هـا  و  می آفرینـد  را  مخلوقـی 
را ندیده انـد.«4 و غـّم دنیـا  کـه هـّم  آن هـا  بـه حـال  »خوشـا 

در قيامت 

35- ابوبصیـر می گویـد: بـه امـام صادق؟ع؟ گفتم: خداوند هرگاه اهل بهشـت را 

وارد بهشـت و اهـل دوزخ را وارد دوزخ کنـد، بایسـتد! )یعنـی از خلـق کردن باز ایسـتد 

1. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص99�
2. السـجده/17: هيـچ كـس نمی دانـد چـه پـاداش مهمـی كه باعث روشـنی چشمهاسـت در 

آن نهفته اسـت.
3. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 102�

4. همان، ص 103� 
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کـرده اى! خـداى تعالی خلقـی را می آفریند  و دیگـر خلـق نکنـد؟( فرمـود: »چـه گمان 
تا او را بپرسـتند.«1

گزارش ابن ابی یعفور 

36- ابـن ابی یعفـور می گویـد: بـر امـام صـادق؟ع؟ وارد شـدم. درحالی کـه جمعی 

گفتـم:  از اصحـاب نـزد وى بودنـد، فرمـود: »پسـر ابی یعفـور! آیـا قـرآن را خوانـده اى؟« 

آرى، ایـن نـوع قرائـت را. فرمـود: »مـن هـم در بـارۀ همـان پرسـیدم، نـه جـز آن«.

گفتم: فدایت شوم، آرى، براى چه؟

وى  از  را  آن  کــه  گفــت  ســخنی  خــود  قــوم  بــراى  موســی؟ع؟  »چــون  فرمــود: 

نتوانســتند تحمــل کننــد، از ایــن روی در مصــر بــر وى خــروج کردند و بــا او جنگیدند. 

ــراى قــوم خــود حدیثــی  کشــت. عیســی؟ع؟ نیــز ب ــان را  ــا ایشــان جنگیــد و آن او هــم ب

کردنــد. بــا  ى خــروج  کــه آن هــا تحمــل نکردنــد، لــذا از ایــن رو در تکریــت بــه و گفــت 

کشــت. و آن اســت قــول خــداى  ــا ایشــان جنگیــد و آن هــا را  او جنگیدنــد و او هــم ب

ِهْم  ی َعُدّوِ
َ
وا َعل َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ا ال ْد�نَ �یَّ

أَ
ا

 �نَ
هتٌ �نَ َر�ت َطا�أِ َل َو َک�نَ �ی ْسَرا�أِ ىی اإِ �نِ

َ هتٌ ِم�نْ �ب �نَ �ت َطا�أِ َم�نَ
آ
ا عّزوجــّل: >�نَ

 2.> �نَ اِهِر�ی طنَ ُ�وا  ْص�بَ
أَ
ا

�نَ

که از ما اهل بیت قیام می کند و سـخنی را براى شـما  او نخسـتین قائمی اسـت 

می گویـد کـه آن را تحّمـل نمی کنیـد، در محـّل »رمیلـۀ دسـکره« بـر او خـروج می کنید و 

بـا وى می جنگیـد. او هـم بـا شـما می جنگـد و شـما را می کشـد و آن آخریـن خروجـی 

که اتفـاق می افتد. اسـت 

1. همان، ص 103� 
ّیون پیوسـتند  2. الصـف، 14: »در ایـن هنـگام گروهـی از بنـی اسـرائيل ایمـان آوردنـد و به حوار
كردیم  كه ایمان آورده بودند در برابر دشـمنان آن ها تأیید  كسـانی را  كافر شـدند ما  گروهی  و 

و سـرانجام بر آنها پیروز شـدند.«
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سـپس  مـی آورد؛  گـرد  را  پسـینیان  و  پیشـینیان  خداونـد،  آن گاه  ابی یعفـور!  پسـر 

محّمـد؟ص؟ را در بیـن مـردم زمـان خـودش می آورنـد و بـه او می گوینـد: یـا محّمـد! آیـا 

رسـالت خـود را رسـاندی؟ و در برابـر قـوم خـودت، بدانچـه امـر کـرده بودیـم کـه آن ها را 

کـردى؟  بگویـی، اسـتدالل 

می گویـد: آرى، پـروردگار مـن! آنـگاه، از آن مـردم می پرسـند: آیـا شـما را تبلیغ و در 

کـرد؟ گروهـی می گوینـد: نـه. از محّمـد؟ص؟ همیـن را می پرسـند.  برابـر شـما اسـتدالل 

کـرده اسـت،  کـه او تبلیـغ  می فرمایـد: آرى، پـروردگار مـن! درحالی کـه خـدا می دانـد 

ولـی سـه مرتبـه آن را بـاز می گویـد و سـرانجام محّمـد؟ص؟ را تصدیـق می کنـد و سـخن 

آن هـا را دروغ می شـمارد، سـپس آن هـا سـوى جهنـم رانـده می شـوند. 

پس از او علی؟ع؟ را در بین مردم زمانش می آورند. به او نیز همچون محّمد؟ص؟ 

گفتـه می شـود و قومـش او را دروغگـو می داننـد؛ ولـی خداونـد سـخن او را تصدیـق و 

سـخن آن ها را تکذیب می کند، سـه مرتبه آن را مکّرر می دارد، پس از او حسـن و بعد 

کم ترین اصحاب را دارد. که  حسـین و سـپس علی بن الحسـین؟مهع؟ 

 اصحـاب او: ابوخالـد کابلـی، یحیـی بـن اّم طویـل، سـعید بـن مسـّیب، عامـر بن 

گواهـان احتجاجـات آن حضرتنـد.  واثلـة و جابـر بـن عبـداهّلل  انصـارى اسـت و آن هـا 

آنـگاه پـدر مـرا یعنـی محّمـد بـن علـی؟امهع؟ را بـر همیـن منـوال می آورنـد و بعـد مـرا بـا 

کـرد. کـه چـه خواهیـد  شـما. از مـن و شـما می پرسـند. پـس نیـک بنگریـد 

پسـر ابی یعفـور! خـداى عّزوجـل امـر بـه طاعـت خـود و طاعـت رسـولش و طاعـت 

کـه اوصیـاى رسـول اوسـت.  اولـوا األمـرى می کنـد 

پسـر ابی یعفـور! ماییـم حّجت هـاى خـدا در بیـن بندگانـش، گواهـان بـر آفریـدگان 

او، امینـان او در زمیـن، گنجینـه داران علـم او، فراخوانان به سـوى سـبیل او و عامان 
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کـرده و هرکـه مـا را عصیـان  بـه آن. بنابرایـن هرکـه از مـا اطاعـت کنـد، خـدا را اطاعـت 
کنـد، خـدا را نافرمانـی کرده اسـت.«1

اهل بهشت 

کیـزه  پـاك و پا را  بـه مـن فرمـود: »خـداى تعالـی بهشـت  امـام صـادق؟ع؟   -37

کـه حـال زاده باشـد.« امـام صـادق؟ع؟  کسـی  آفریـده اسـت. وارد آن نمی شـود مگـر 
کدامـن باشـد.«2 کـه مـادرش پا کسـی  افـزود: »خوشـا بـه حـال 

اهل تقوا 

38- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »حضـرت علـی؟ع؟ از رسـول خـدا؟ص؟ تفسـیر آیـۀ 

<3 را پرسـید. فرمـود: یـا علـی! آن گـروه جـزء سـوارگان نیسـتند؛ آنـان  �نَ �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ُر ال ُ ْح�ش ْوَم �ن َ >�ی

کـه خداتـرس بودنـد، خـدا هـم آن هـا را دوسـت داشـته و آنـان را از  مردانـی هسـتند 

خـواّص قـرار داده و از اعمالشـان راضـی اسـت. از ایـن رو آنـان را پرهیـزکاران نامیـده 

اسـت. 

سـپس فرمـود: یـا علـی! بـدان، سـوگند بـه آن  خدایی که دانه و هسـته را شـکافت 

کـه صورتهایشـان  و آفریـدگان را آفریـد، آنـان از قبرهایشـان بیـرون می آینـد، درحالـی 

چـون بـرف سـفید اسـت و جامه هـاى سـفیدى بـر تن دارند همچون سـفیدِى شـیر، با 
یـد می درخشـد«4 کفش هـاى زریـن کـه بندهـاى آن هـا از مروار

1. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 103 – 104�
2. صدوق، علل الشرایع، ج 2 ص 564، باب 363� 

3. مریـــم، 85: »در آن روز پرهيـــزكاران را دســـته جمعـــی بـــه ســـوى خـــداى رحمـــان محشـــور 
می كنيـــم.«

4. مجلسی، بحار األنوار، ج7، ص172�
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اذن ورود 
گفتـم: فدایـت شـوم!  39- عبـاس بـن یزیـد می گویـد: روزى بـه امـام صـادق؟ع؟ 

<1 چیسـت؟ 
ً
را �ی  َک�بِ

ً
كا

ْ
 َو ُمل

ً
ما ِع�ی �یْ�تَ �نِ

أَ
ّمَ َرا

َ �یْ�تَ �ش
أَ
ا َرا دنَ تفسـیر آیـۀ >َو اإِ

کنـد، پیکـی را نـزد ولّیـی از  فرمـود: »چـون خداونـد، اهـل بهشـت را وارد بهشـت 
گویند: بایسـت تا برایت  اولیاى خود بفرسـتد. او پرده ای را بر دِر بهشـت ببیند. به او 
اذن بگیریـم! فرسـتادۀ خـدا بـه او نرسـد مگـر بـا اذن ورود. و آن اسـت قـول خداوند: >َو 

.2>
ً
را �ی  َک�بِ

ً
كا

ْ
 َو ُمل

ً
ما ِع�ی �یْ�تَ �نِ

أَ
ّمَ َرا

َ �یْ�تَ �ش
أَ
ا َرا دنَ اإِ

عمل صالح 
40-امام صادق؟ع؟ فرمود: »عمل صالح به بهشت می رود و براى صاحبش آنجا را 
آماده می کند، همان سان که کسی غامی را می فرستد تا )جایی را( براى او فرش کند. 

4 .3> ْمَهُدو�نَ َ ِسِهْم �ی �نُ �ن
ِلاأَ وا الّصالحا�تِ �نَ

ُ
وا َو َعِمل َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ا ال ّمَ

َ
سپس این آیه را تاوت کرد: >ا

معروف، دری از بهشت 
41- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بهشـت درى دارد بـه نـام "معـروف" کـه هیـچ کـس 

کارهـای خـوب.«5 از آن وارد نمی شـود، مگـر صاحبـان 

آنان که وارد بهشت نمی شوند 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »چـون  کانـش؟مهع؟ آورده  42- امـام صـادق؟ع؟ از نیا

1. اإلنسان،20: »و هنگامی كه آنجا را ببينی نعمت ها و ملك عظيمی را می بینی!«
2. مجلسی، بحار األنوار، ج8، ص 197� 

3. الروم، 44: »اما كسانی كه ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، به سود خود آماده می سازند.«
4. مجلسی، بحار األنوار، ج8، ص197�

5. همان. 
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خداونـد، بهشـت بریـن را آفریـد، خشـت آن را از طـاى درخشـنده و مشـك مخلـوط 

آفریـد. سـپس بـه آن دسـتور داد کـه بـه جنبـش درآ یـد و سـخن گفت. عرضه داشـت: 

تـو آن خدایـی کـه جـز تـو زنـدة پایـدار معبـود بحّقی نیسـت! پس خوشـا به حال کسـی 

کـه او را قـادر بـر ورود مـن کنـی! 

کـه  سـوگند  جایگاهـم  بلنـداى  و  جالـم  و  عـّزت  بـه  بفرمایـد:  عّزوجـل  خـداى 

کـه  گروهـی بـر تـو وارد نشـوند: می گسـار، پافشـار بـر رباخـوارى، سـخن چین، بی غیرتـی 

در خانـه اش بـر فسـق و فجـور گـرد آینـد، کسـی کـه نزد پادشـاه جاسوسـی مـردم کند تا 
گورهـا و پیمـان شـکنان.«1 آن هـا را هـاك سـازد، شـکافنده 

حساب
جایگاه شيعه در بهشت 

کانش؟مهع؟ آورده که رسول خدا؟ص؟ فرمود:  43- ابوبصیر به نقل از امام صادق از نیا
»یا علی! من نخستین کسی هستم که خاك از سر و صورتش پاك می کند، درحالی که تو 
با منی، سپس سایر آفریدگان. یا علی! تو و شیعیانت بر حوض )کوثر(، هرکه را دوست 
دارید، سیراب می کنید و هرکه را نخواهید مانع می شوید. شما از فزع اکبر در سایۀ عرش 

در امانید، درحالی که مردم بی تابند و شما بی تاب نیستید، و مردم غمگین اند و شما 

ُحْ��نَى 
ْ
ا ال

ُهم ِم�نَّ
َ
�تْ ل �تَ �نَ َس�بَ �ی ِ �ن

َّ
�نَّ ال غمگین نیستید. دربارة شما این آیه نازل شده است: >اإِ

�نُُهُم  ْحرنُ َ  �ی
َ
. لا اِلُ�و�نَ ُسُهْم �نَ �نُ �ن

أَ
َه�تْ ا �تَ ْ َ�َها َو ُهْم �نِیی َما اسش َْ�َمُعو�نَ َ�ِ��ی  �ی

َ
. لا َعُدو�نَ َها ُم�بْ َك َع�نْ ول�أِ

أُ
ا

 2> وَعُدو�نَ ْم �تُ �تُ یی ُک�ن ِ �ن
َّ
ُم ال

ُ
ْوُمك َ ا �ی

هتُ هدنَ
َ
ك �أِ

َملاَ
ْ
اُهُم ال

�تَّ
َ
ل �تَ ُر َو �تَ ْک�بَ

اأَ
ْ
ُع ال رنَ �نَ
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1. مجلسی، بحار األنوار، ج8، ص199�
2. األنبياء، 101 - 103: »كسانی كه به خاطر خوبى هایشان وعده نيك از قبل دادیم از این آتش 
اكبر  فزع  متنّعمند،  آنچه بخواهند جاودانه  در  نمی شنوند،  را  آتش  آن ها صداى  دورند، 

آن ها را غمگين نمی كند، فرشتگان به استقبال می آیند، این همان روز موعود است.«
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یا علی! تو و شیعیانت را در موقف می طلبند و در باغ هاى بهشتی برخوردارید.«1

مانند ماه شب چهاردهم 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »چـون روز  کانـش؟مهع؟ آورده  44 - امـام صـادق از نیا

ى منبرهایـی از نـور، که صورت هایشـان چون ماه  قیامـت شـود، اقوامـی را می آورنـد رو

شـب چهـارده می درخشـد و پیشـینیان و پسـینیان بـر آن هـا غبطه می خورند. سـپس 

کت شـد، آنـگاه سـه بـار همیـن کام را بازگفت. سـا

 عمـر بـن خطـاب گفـت: پـدر و مادرم به فدایت! آن ها شـهیدان اند؟ فرمود: آن ها 

گفـت: آن هـا پیامبراننـد؟  کـه تـو می پنـدارى.  شـهیدان انـد، ولـی نـه از آن شـهیدانی 

بـاز گفـت: آن هـا اوصیاینـد؟ پیامبـر؟ص؟ فرمـود: آن هـا اوصیایند؛ ولی نـه آن اوصیا که 

تـو تصـّور می کنـی. گفـت: از اهـل آسـمان اند یـا از اهـل زمیـن؟ فرمـود: آن هـا اهل زمین 

کـرد: پـس مـرا از ایشـان خبـر دهید! با دسـت خود اشـاره بـه علی؟ع؟ کرد  انـد. عـرض 
و فرمـود: ایـن و پیروان این هسـتند.«2

نامه هاى اعمال
سه نامه 

45- امام صادق؟ع؟ فرمود: »نامه هاى اعمال در روز قیامت سـه دسـته اسـت، 

نامـه اى کـه در آن نعمتهاسـت و نوشـتارى کـه در آن خوبیهاسـت و دیوانـی کـه در آن 

گناهـان اسـت. بیـن دیـوان نعمت هـا و خوبی هـا مقایسـه می شـود، پـس بدی ها تمام 

خوبی هـا را فرامی گیـرد و گناهـان می مانـد!«3 

1. مجلسی، بحار األنوار، ج7، ص179�
2. مجلسی، بحار األنوار، ج7، ص 179� 

3. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 94�
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سور
دیوار 

46-ابوبصیـر می گویـد: امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »روز قیامت، نـور در بین مردم به 

قدر ایمانشان تقسیم می شود. قسمت منافق از نور به قدر انگشت ابهام پاى چپش 

اسـت و بـه او داده می شـود. )بـه مؤمنـان( می گویـد: بایسـتید تـا از نـور شـما برگیـرم! 

کردنـد.  کـه نـور را بیـن آن هـا تقسـیم  <1 یعنـی آن جـا 
ً
ورا ـِمُ�وا �نُ �تَ

ْ
ال ْم �نَ

ُ
ُعوا َوَراَءك َل اْر�بِ �ی  >�تِ

آن ها برمی گردند ولی میانشان دیوارى کشیده می شود. 

ْم 
ُ
ك

ی َولِك�نَّ
َ
ل َ وا �ب

ُ
ال ْم �تَ

ُ
�ن َمَعك

ُ
ك ْم �نَ

َ
ل
أَ
آنهـا از پشـت آن دیـوار ایشـان را صـدا می زننـد: >ا

ُرور.ُ  عنَ
ْ
ِه ال

َ
الّل ُکم �بِ ّرَ ِه َو عنَ

َ
ْمُر الّل

أَ
اَء ا ُّ َ��تَّى �بَ َما�نِیی

اأَ
ْ
ُم ال

ُ
ك �تْ ّرَ ْم َو عنَ �تُ �بْ

ْم َو اْر�تَ ْص�تُ َّ َر�ب ْم َو �تَ
ُ
َ�ك �نُ �ن

أَ
ْم ا �تُ �نْ �تَ �نَ

ُر<2  َمِص�ی
ْ
َس ال �أْ ْم َو �بِ

ُ
َ َمْولك اُر ِه�ی

َواُکُم ال�نَّ
أْ
ُروا َما �نَ َک�نَ �ی ِ �ن

َّ
هتٌ َو لاَ ِم�نَ ال ْد�یَ ْم �نِ

ُ
ك  ِم�ن

دنُ �نَ وأْ ُ  �ی
ْوَم لاَ �یَ

ْ
ال �نَ

سـپس فرمـود: یـا ابامحّمـد! بـدان؛ به خدا سـوگند، خداوند این را نـه در بارۀ یهود 
و نصارا، بلکه در بارۀ اهل قبله اسـت.«3

كه از آتش بیرون آیند كسانی 
نجات یافتگان 

که وارد آتش  کسانی پرسیدم  47- عمر بن ابان  گوید: از امام صادق؟ع؟ در بارۀ 

دوزخ می گردند، بعدًا از آن بیرون شوند و سپس وارد بهشت گردند. فرمود: »اگر بخواهی، 

1. الحدید، 13: »گفته می شود: به پشت سر خود برگردید و كسب نور كنيد.«
كت انداختيد  یند: چرا ولی شـما خـود را به هال 2. همـان، 14: »مگـر مـا بـا شـما نبودیم؟ می گو
فـرا رسـيد، شـيطان  مـرگ  تـا  فریـب داد  را  و دراز شـما  آرزوهـاى دور  و  كشـيدید  انتظـار  و 
ز نـه از شـما فدیـه پذیرفتـه می شـود و نـه از  فریبـکار شـما را در برابـر خـدا فریـب داد، پـس امـرو

كافـران، جایتـان آتـش اسـت و همـان سرپرسـت شماسـت و چـه بـد جایـى اسـت!«
3. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 93� 
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سخن پدرم در آن باره را برایت بگویم. حضرتش فرمود: مردمانی از دوزخ بیرون می آیند. 

کنار دروازه بهشت به نام »َحَیوان«  پس از آن که سوخته باشند، آنها را سوى رودى در 
ببرند. آنان، از آب آن بر خود می پاشند و گوشت، پوست و مویشان می روید.«1

اميد به رحمت الهی 

گفتم: حدیثی را  48- عبدالّرحمـــان بن حّجـــاج می گوید: به امام صـــادق؟ع؟ 

که می گویند«. ســـپس فرمود: »رســـول  مـــردم نقل می کننـــد. فرمود: »آن طور نیســـت 

 خدا؟ص؟ فرموده است: آخرین بنده اى را که فرماِن رفتن سوى آتش می دهند، همین 

 که فرماِن بردن او را به ســـوى آتش می دهند، نگاهی می کند. ســـپس خداى عّزوجل 

کردى؟  می فرماید: او را زود بیاورید! چون بیاورند، خطاب رسد: بندۀ من! چرا نگاه 

گمانی به تو نداشتم.   بگوید: پروردگارا! من چنین 

خـــداى متعـــال بفرمایـــد: بنـــدۀ مـــن! چـــه گمانی بـــه مـــن داشـــتی؟! می گوید: 

کن بهشت خود  که خطاى مرا می بخشـــی و مرا ســـا گمانم به تو آن بود  پروردگار من! 

 می گردانـــی. خداونـــد جّبـــار بفرماید: فرشـــتگان من! بـــه عّزت و نعمت هـــا و بایایم 

و جالـــت و برتریـــم و جایـــگاه واالیم ســـوگند، این بندۀ مـــن ســـاعتی از زندگیش را 

گمـــان خیر به  گـــر از زمان زندگي خود، ســـاعتی  گمـــان خیر به من نداشـــت. ا هرگـــز 

مـــن داشـــت، آن را وســـیلۀ آتـــش دوزخ نمی ترســـاندم. با آنکـــه دروغ می گویـــد، به او 

گردانید! اجازه دهیـــد و وارد بهشـــت 

گمـان خیـر بـه خـدا داشـته  کـه  سـپس رسـول خـدا فرمـود: هیـچ بنـده اى نیسـت 

گمـان بـد  کـه  کنـار ظـّن اوسـت و هیـچ بنـده اى نیسـت  کـه خداونـد،  باشـد مگـر آن 

داشـته باشـد؛ مگـر آن کـه خداونـد در نـزد گمـان اوسـت. و آن اسـت قـول خداوند: >َو 

1. اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 95� 
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ُ
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حسنه ای غير منتظره 

که هیچ حسـنه اى  49- امام صادق؟ع؟ فرمود: »روز قیامت بنده اى را می آورند 

گوینـد: یـادت بیـاور، آیـا حسـنه اى را بـه خاطـر مـی آورى؟ فکـر می کنـد و  نـدارد. بـه او 

کنـار مـن رد شـد،  می گویـد: هیـچ حسـنه اى نـدارم؛ جـز این کـه فـان بنـدۀ مؤمـن تـو از 

آبـی از مـن خواسـت تـا وضـو بگیـرد و بـا آن نمـاز بخوانـد، بـه او دادم. خداونـد متعـال 
می فرمایـد: بنـده مـرا وارد بهشـت کنیـد!«3

شفاعت
شفاعت کن!

50 - امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »چـون روز قیامـت شـود، خـداى عّزوجـل عالـم و 

عابـدى را برانگیـزد. هنگامـی کـه در محضـر خـداى عّزوجـل بایسـتند، بـه عابد گفته 

کـه بـه  گوینـد: بایسـت بـه سـبب ادب خوبـی  شـود: راهـی بهشـت شـو. امـا بـه عالـم 
کـن!«4 مـردم آموختـی، آن هـا را شـفاعت 

همیشگی در دوزخ )خلود(
ماندگار در دوزخ 

 51 - منصـور بـن حـازم می گویـد: به امام صادق؟ع؟ در بارۀ کسـانی سـخن گفتم 

كت  1. فّصلت،23: »این گمان بدى بود كه درباره پروردگارتان داشتيد، و همان موجب هال
یانکاران شدید.«  شما گردید و سرانجام از ز

2� اهوازی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 97� 
3. همان، ص 97� 

4. شيخ صدوق، علل الّشرایع، ج2، ص 394، باب 131� 
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 که از دوزخ بیرون نمی شوند فرمود: »دشمنان علی؟ع؟ براى همیشه و تمام روزگاران 
در دوزخ ماندگارند.«1

بهشت و دوزخ $ج 20 ص 313 – 326 $ 
گزارشی مفّصل از قيامت 

52 - امام صادق؟ع؟ از قول رسول خدا؟ص؟ فرمود2: 

کنـد، بـه ملـک المـوت بفرمایـد: تـو و  »)1( چـون خداونـد قبـض روح مؤمـن را اراده 
یـادى بـرده اسـت؛ روح او را بـراى من  کـه بـه خاطـر مـن رنـج ز یـد  یارانـت، سـراغ بنـده ام برو

یـد تـا نـزد خـود او را آسـایش دهـم.  بیاور

کیـزه و بـوى خوش نزد او مـی رود. بر  )2( ملـك المـوت بـه صـورت زیبـا و جامه هـاى پا
دِر خانـه می ایسـتد. از دربـان اذن می طلبـد؛ نـه پـرده درى می کنـد و نـه در را می شـکند. 
یحـان و حریـر سـفید و مشـك خوشـبو،  بـه همـراه پانصـد فرشـته از یـاران، بـا دسـته هاى ر
کـه پـروردگارت تـو را سـام می رسـاند.  می گوینـد: سـام بـر تـو اى ولـّی خـدا! مـژده بـاد تـو را 
یحـان و بهشـت پرنعمـت  کـه از تـو راضـی اسـت نـه خشـمگین، و تـو را بـه َروح و ر بـدان 

مـژده باد!

گرفتارى و باى دنیاست، و ریحان برگرفته  امام صادق؟ع؟ افزود: َروح، آسودگی از 
 از تمـام بوهـاى خـوش بهشـتی اسـت. آن را روى چانـه اش می گـذارد، بـوى آن به روح وى 

که همواره در آسـایش اسـت تا نفسـش بیرون می شـود.  گونه ای  می رسـد، به 

 )3( رضوان خازن بهشت به سراغ او می آید و او را از شربت بهشتی سیراب می کند 
که در قبر و قیامت هرگز تشـنه نمی شـود تا سـیراب وارد بهشـت می گردد. به فرشـته مرگ 

1. مجلسی، بحار األنوار، ج8، ص362�
2� ایـن حدیـث طوالنـی گزارشـی مفّصـل از مراحـل مـرگ و بـرزخ و قيامـت اسـت. چـون نسـبتًا دراز دامـن 
گرامـی، بـه بندهایـى  گيـرِی بیشـتِر خواننـدگان  گزیـده ای از آن نقـل شـد. ثانيـًا بـرای بهـره   

ً
اسـت، اوال

یراسـتار(.  تقسـيم شـد. )و
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می گویـد: روح مـرا بازگـردان تـا بـا پیکـرم و پیکـرم با روحـم درآمیزد! ملك المـوت می گوید: 
هـر کـدام از شـما با دیگرى همراه شـوید.

کـه مـن شـتابان در   )4( روح می گویـد: خـدا تـو را از بابـت پیکـر، جـزاى خیـر دهـد 
ـم. اینـک تا روز قیامـت درود بر تو. بدن نیز همان 

ّ
ُکنـد و معطل طاعـت آنـم و از نافرمانیهـا، 

گونـه بـه روح می گویـد.

مـورد  و  یـده  آمرز ایمـان،  بـا  کیـزه!  پا را صـدا می زنـد: اى روح  )5( ملك المـوت روح 
کننـد، سـختی ها را از او  غبطـه از دنیـا بیـرون آى! بدیـن سـان فرشـتگان بـه او مهربانـی 

یـد برسـد.  گـردد و بـه زندگـی جاو برطـرف سـازند، مـوارد بـراى او سـهل 

کـه قبـض روح  گروهـی  )6( خداونـد دو صـف از فرشـتگان برایـش برانگیزانـد غیـر از 
کننـد؛ آن هـا در دو صـف میـان منـزل وى تـا قبـرش بایسـتند، بـراى او طلـب آمـرزش و  او 

کننـد.  از او شـفاعت 

)7( ملـك المـوت دوبـاره او را سـیراب می کنـد و از جانـب خـدا او را به کرامت و خیر 
بشـارت می دهـد، همـان گونـه کـه مـادر بـه فرزنـدش محّبـت خـود را نشـان دهد؛ بـا روغن 
و ریحـان بدنـش را چـرب می کنـد، بقـاى او را می طلبـد و جـان خـود و پـدر و مـادرش را 

فـداى او می کنـد. 

گلـوگاه برسـد، دو فرشـتۀ نگهبـاِن همـراه او می گوینـد: اى ملـك  )8( چـون جـان بـه 
گـر بـاش! او بـرادر خـوب و هم نشـین خـوب بـوده و  المـوت! بـا رفیـق مـا مهربان تـر و مدارا
هرگـز آنچـه خـدا را خشـمناك سـازد بـر مـا نشـان نـداده اسـت. چـون روح او را درآوردى، 
یحان بهشـتی در  همچـون شـاخۀ درخـت خرمـا داخـل جلد سـفیدى بگـذار و از هر نوع ر
آن قـرار ده و بـه نوعـی آن هـا را کنـار هم قرار دهند. فرشـتگانی کـه قبض روح می کنند، آن 

را تـا آسـمان دنیـا بـاال برند.

گشـوده می شـود و دربانان به او می گویند: خداوند  )9( آنگاه درهاى آسـمان براى او 
کـه در آن بـوده اسـت، همچنـان عمـل صالـح او بـر مـا می گـذرد و  باقـی بـدارد پیکـرى را 
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شـیرینی صـداى او را می شـنویم. درهـا و دربانـان نیـز بـراى فقـدان او می گرینـد و عرضـه 
می دارنـد: پـرودگارا! ایـن بنـده ات عمل صالح داشـته اسـت و ما صـداى او را به ذکر قرآن 
گـردان، بـه  می شـنیدیم! نیـز می گوینـد: خدایـا! بـه جـاى او بنـده اى را بـراى مـا مبعـوث 

کـه او می رسـاند!  گـوش مـا همـان را برسـاند 

کـه می خواهـد، انجـام می دهـد و او را بـه سـمت زندگـی بـاال  )10( خداونـد آنچـه را 
می برنـد. همـۀ فرشـتگان آسـمان بـه او خوش آمـد می گوینـد و برایـش شـفاعت و طلـب 

آمـرزش می کننـد و خـداى تعالـی می فرمایـد: رحمـت مـن بـر آن روح بـاد!

 )11( ارواح مؤمنـان از او دیـدار می کننـد، هماننـِد دیـدار شـخص غایبـی از غایـب، و 
یـد تـا بهبـود یابـد؛ چرا کـه او از گرفتـارى بزرگی رها  بـه یکدیگـر می گوینـد: ایـن روح را بگذار
کنـد، از او می پرسـند: فانـی و فانـی چـه  کـه اسـتراحت  شـده اسـت. همچنیـن زمانـی 
کننـد و می گوینـد: او را بـه طبقـه اى از جهنـم  گـر ُمـرده باشـند بگرینـد و اسـترجاع  کـرد؟ ا

بردنـد، پـس: اّنـا هّلل  و اّنـا الیـه راجعـون!

کـه از آن روح، ایشـان را آفریده ایـم  )12( خداونـد بفرمایـد: آن )روح( را بـر او بازگردانیـد 
 و در آن بـاز می گردانیـم و از آن بـار دیگـر بیـرون آوریم. چون تابوت او را بردارند، فرشـتگان 
آن را حمـل کننـد و بـا شـتاب او را ببرنـد، درحالـی کـه شـیطانها بـه ردیـف ایسـتاده از دور 

می نگرنـد، امـا بـر او هیچ سـلطه و نفـوذى ندارند.

 )13( چـون او را بـه قبـرش برسـانند، قطعـات زمیـن ماننـد باغ هـاى سرسـبز سـوى او 
گویـد: خدایـا او را در دل مـن قـرار ده!  کننـد و هـر قطعـه اى از آن  مبـادرت 

کرده اسـت، قرار می دهند.  که خداوند براى او مقّرر  گودالی   )14( او را می آورند. در 
گذارنـد، پـدر و مـادر، همسـر، فرزنـدان و برادرانـش بـر او نمـودار شـوند. بـه  چـون در قبـرش 
همسـرش گویـد: چـرا گریـه می کنـی؟ می گویـد: بـراى فقدان تو که مـا را بی یاور گذاشـتی! 

)15( آنـگاه صورتـی زیبـا بیایـد. او بگوید: تو کیسـتی؟ می گوید: منم عمل صالِح تو، 
امروز به امر خدا براى تو سـنگرى اسـتوار و سـپر و سـاحم. بگوید: بدان، به خدا سـوگند، 
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گـر می دانسـتم کـه تـو در اینجـا هسـتی بـه یقیـن خـود را بـه تـو می سـپردم و بـه وجـود مال و  ا
فرزندانم فریفته نمی شـدم. 

گویـد: »اى ولـّی خـدا! تـو را بـه نیکـی مـژده بـاد!« )امـام؟ع؟ افـزود:(  )16( او در پاسـخ 
کـه برمی گردنـد و پـس از فراغـت  بـه خـدا سـوگند او صـداى کفش هـاى مـردم را می شـنود 
دسـت ها را از خـاك بـه هـم می زننـد و پـاك می کننـد، درحالی کـه روح او بـه وى بازگشـته 

اسـت؛ امـا آن هـا نمی داننـد.

)17( زمیـن می گویـد: خـوش آمـدى، مرحبـا بـه تـو اى ولـّی خدا! بدان به خدا سـوگند 
کـه در دل منـی!  کـه تـو را دوسـت داشـتم. بـر روى مـن بـودى و امـروز بیشـتر دوسـت دارم 
بـدان بـه عـّزت پـروردگارم کـه مجـاورت تـو را نیکـو شـمارم و خوابگاهـت را خنـك و جاى 
تـو را فـراخ گردانـم. محققـًا مـن باغی از باغ هاى بهشـت یـا گودالی از گودال هـاى دوزخم! 

)18( خداونـد فرشـته اى را سـوى وى برانگیـزد کـه بـا دو بـال خود، از راسـت و چپ و 
گهان قبـرش دایره اى  از پیـش و پـس بزنـد و از هـر طـرف چهـل نور برایش گسـترش یابد، نا

گردد.  از نـور 

که با جامه هایشـان قبر  )19( منکر و نکیر وارد شـوند. آن ها دو فرشـتۀ سـیاه چهره اند 
را می کاونـد و حدقه هایشـان را - کـه چـون دیـگ مسـی اسـت - زیر موهایشـان قـرار داده و 

صدایشـان همچون رعد غرنده و چشمانشـان چون برق درخشـنده اسـت! 

 )20( آنان او را برانند و بر سر او فریاد بکشند و بگویند: پروردگارت کیست؟ پیامبرت 
قـدرى  بـه  راسـتی مؤمـن  بـه  کیسـت؟  رهبـرت  و  کسـی اسـت؟ دینـت چیسـت؟  چـه 
کـه جـرأت از دسـت بدهـد، بـا تـوکل بـه خـدا بـدون هیـچ خویشـاوندى  خشـمگین شـود 
و نسـبت، بگویـد: پـرودگار مـن و شـما و پـروردگار همـه چیز، اهّلل  اسـت؛ پیامبر من و شـما 
کـه خداونـد بـا وجـود آن دینـی را  محّمـد خاتـم پیامبـران اسـت؛ دیـن مـن اسـام اسـت 
کتاب ها سـیطره دارد و آن قرآن عظیم اسـت.  که بر همۀ  نپذیرفته و رهبر من قرآن اسـت 

)21( دو فرشـته پس از شـنیدن سـخنان وى می گویند: راسـت گفتی و موفق شـدى، 
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خـدا تـو را توفیـق دهـد و راه نمایـد. بنگـر زیـر پاهایـت چـه می بینـی؟! می بینـد درى از 

اّنـا الیـه راجعـون. دو فرشـته می گوینـد: اى ولـّی خـدا!  اّنـا هّلل  و  دوزخ اسـت، می گویـد: 

کـه ایـن بـراى توسـت نـه تـو بـراى آن! بلکـه  غـم مخـور و متـرس، مـژده و بشـارت بـاد تـو را 

خداونـد اراده فرمـود تـا بـر تـو بنمایانـد کـه از چه چیـزى نجاتت داده و خنکـی عفوش را بر 

تـو بچشـاند. ایـن در بـه روى تـو بسـته شـد؛ دیگـر هرگز وارد آتش نشـوى. بنگر باالى سـرت 

چـه می بینـی؟! منـازل خـود را از بهشـت و همسـرانش را از حـور العیـن می بینـد. 

گویند: اى ولّی خدا!  که یکی از همسران اوست.   )22( او قصد حور العین می کند، 

کـه بـه تـو ملحـق نشـده اند؛ پـس شـادمان همچـون عاشـقی  تـو بـرادران و خواهرانـی دارى 

گسـترده و لحـد می گذارنـد. در حجلـه تـا روز قیامـت بخـواب! بدیـن سـان برایـش فـرش 

کـه   بـه خـدا سـوگند هیـچ بچـه اى در حضـور مـادر و پـدرش چنیـن بـا نـاز نخوابیـده 

سـنگین تر از خـواب او باشـد. 

)23( چـون روز قیامـت شـود، تـوده اى از آتـش بـه سـراغ او آیـد و پیرامـون او را بگیـرد. 
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هـرگاه بـر حـال مداومـت بـر سـجده باشـد: >�تَ

گویـد: مـن بـه شـفاعت  گـردد و  ٌر<.1 نـزد خـدای تبـارك بایسـتد و تنزیـل سـجده از او  ِد�ی
�تَ

رّب العالمیـن آمـده ام. 

 )24( پس از آن توده اى از عذاب، از سـمت راسـت او بیاید. نماز از طرف ولّی خدا 

می گویـد: تـو را بـه پیـش مـا راهـی نیسـت. آن عـذاب از سـمت چـپ وى بیایـد. زکات از 

جانـب ولـّی خـدا گویـد: تـو راهـی نـداری بـه آنچـه نـزد مـن اسـت. او از سـمت بـاال بیایـد. 

گـوش دل  کـه او مـرا بـه  قـرآن می گویـد: تـو را بـه ولـّی خـدا از طـرف مـن راهـی نیسـت، چـرا 

سـپرده و بـه زبانـش توحیـد پـروردگار می گفتـه اسـت. پـس آن تـوده آتـش خشـمناك بیرون 

رود و بگویـد: ایـن شـما و ایـن ولـّی خـدا و ولـّی شـما!

 1. الملك، 1: »پربركت و زوال ناپذیر است كسی كه حکومت جهان هستی به دست او است
 و او بر هر چيز تواناست.«
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)25( صبـر - کـه در گوشـه اى از قبـر بـود - می گویـد: بـدان، به خدا سـوگند که چیزى 

کـه نـزد  گیـرم، مگـر این کـه دیـدم آنچـه را  کار ولـّی خـدا را برعهـده  کـه  مـرا مانـع از آن نشـد 

شـما بـود. چـون شـما عـذاب قبـر و سـختِی آن را از ولـّی خـدا برگرداندیـد، اینـک مـن براى 

ولـّی خـدا در نـزد میـزان و صـراط دوزخ و هنـگام عرضـه بـه پیشـگاه خـدا، اندوختـه ای و 

دژی نگاهبان باشـم. 

)26( امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: بـراى ولـّی خـدا نـود و ُنـه در، از منـزل بهشـت او بـه 

ت و نـور از آنهـا تـا روز قیامـت بـر 
ّ

کـه روح و ریحـان، بـوى خـوش، لـذ قبـرش گشـوده شـود؛ 

کـه چیـزى بـراى او محبوب تـر از لقـاء اهّلل  نیسـت. پـس می گویـد:  او وارد می شـود، تـا آنجـا 

پـروردگارا! بـر قیـام قیامـت بشـتاب تـا بـه خانـواده و مالـم بازگـردم.

تـرس درآیـد،  بـدون  و  بـدن  قبـرش پوشـیده  از  برخیـزد،  قیامـت  فریـاد   )27( چـون 

درحالی کـه امـن و امـان داده شـده و مـژدۀ رضـوان، َروح، ریحان و خیرات حسـان را دارد. 

کـه در دنیـا بـا او بودنـد، از او اسـتقبال می کننـد، خـاك از سـر  )28( آن دو فرشـته اى 

و صورتـش می زداینـد، از او جـدا نمی شـوند، بـه او نویـد می دهنـد و احسـان می کننـد، 

هـول و وحشـت قیامـت را از او می زداینـد و بـه او می گوینـد: اى ولّی خـدا! تو را امروز ترس 

کـه در دنیـا عمـل تـو را سرپرسـتی می کردیـم، اینـک  و اندوهـی نباشـد! مـا همـان هسـتیم 

کـه بـه خاطـر اعمالتـان شـما را  امـروز در آخـرت دوسـتان تـو هسـتیم! ببیـن آن بهشـتی را 

وارث آن قـرار داده انـد. 

)29( در سـایۀ عـرش بایسـتد و نزدیـِك درگاه پـروردگار تعالـی قرار گیـرد، به طورى که 

گویـد. از آن بابـت روسـفید و  بیـن او و درگاه خـدا حجابـی از نـور اسـت و بـه او خوش آمـد 

که صورتش چون ماه، طولش  دلشـاد، و از شـادمانی هفتاد ذراع طوالنی شـود؛ در حالی 

طول آدم، صورتش صورت یوسـف، زبانش زبان محّمد؟ص؟، دلش دل اّیوب باشـد. هر 

کنـد. آنـک خطـاب رسـد: بنـده ام! نامـه عملـت را  یـده شـود سـجده  کـه از او آمرز گناهـی 

بخـوان. پـس اعضـاى بدنش از شـادى و شـعف بلرزد. 
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یاد و خوبی هایت را کم کردیم؟ می گوید:   )30( خداى جبار بفرماید: آیا بدى هایت را ز
آقاى من! بلکه تو قائم به عدل و قسطی و بهترین فیصله دهندگانی! 

خداونـد بفرمایـد: بنـدۀ مـن! چـرا شـرم نکـردى، حریـم مـرا پـاس نداشـتی و از مـن پروا 

کـردم ولـی تـو رسـوایم نکـردى؛ زیـرا خایـق بـه مـن  نکـردى؟ بگویـد: آقـاى مـن! مـن بـدى 

می نگریسـتند. پـس خـداى جبـار بفرمایـد: بـه عّزتـم سـوگند، اى گنهـکار! امـروز هـم تـو را 

رسـوا نکنم. 

 )31( بدى هـا بیـن او و بیـن خـدا پوشـیده شـود و نیکی هـا براى خایق آشـکار گردد. 

گـر مـرا بـه دوزخ انـدازى،  کنـد، بگویـد: آقـاى مـن! ا گناهـی سـرزنش  هرچـه او را بـه خاطـر 

کنـی. کـه سرزنشـم  بهتـر از ایـن اسـت 

 )32( خـداى جبـار بی شـریك بـر او بخنـدد تـا او شـادمان شـود و بگویـد: آیـا فان روز 

کردی و روزى برادر مؤمنت را پوشـاندى؟ با  گرسـنه اى را سـیر  که روزی  را به خاطر دارى 

تاش و کوشش در بیابان ها راهی حّج شدى و در حال احرام، مرا خواندى؟ با چشمان 

بی تـاب، شـبی از تـرس مـن بیـدارى کشـیدى، از بیـم مـن چشـمانت را فروهشـتی؟ پـس 

یـده  کـردى آمرز کـردى، قدردانـی می شـوى و آنچـه بـدى  آن بـه ایـن! و امـا آنچـه خوبـی 

اسـت. صورتـت را برگـردان! چـون برگردانـد، رحمـت پـروردگار را بینـد؛ روسـفید و دلشـاد 

شـود و تاجـی بـر سـر و زیـورى و خلعتهایـی بـر دسـتش نهند. 

 )33( خداونـد بفرمایـد: اى جبرئیـل! بنـده ام را آزاد بگـذار و کرامتـم را بـر او بنمایـان. 

کـه نامـۀ عملـش بـه دسـت راسـت باشـد و تا  آنـک، از )دادگاه( خـدا در حالـی بیـرون آیـد 

گشـوده شـود و نـدا  گسـترده و نامـۀ عملـش بـراى مؤمنـان مـرد و زن  چشـم انداز، جایـش 

 1> هتٍ �یَ هتٍ َراصنِ
َ �ش ُهَو �نِیی ِع�ی

ْه. �نَ �یَ ٍ ِ�َ�ا�بِ �ت �نِّیی ُملاَ
أَ
�تُ ا �ن �نَ �نِّیی طنَ ْه. اإِ

�یَ ا�بِ
ا ِک�تَ َروأُ ُم ا�تْ می کنـد: >َهاوأُ

گوینـد: جـواز ورودت؟ می گویـد: جـواز  گهـان بـه دروازۀ بهشـت برسـد. بـه او  )34( نا

 1. الحاقه،20: »اى اهل محشر نامه مرا بگيرید و بخوانيد! من یقين داشتم )كه قيامتی در كار
است و( به حساب اعمالم می رسم، پس او در یك زندگی رضایت بخش قرار خواهد داشت.«
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مـن ایـن نوشـته اسـت: »بـه نـام خداونـد بخشـایندۀ مهربـان! این جـوازى اسـت از جانب 
خـداى عزیـز دانـا بـراى فانـی پسـر فانـی، از جانـب پـروردگار عالمیان!«

 )35( منـادى نـدا می دهـد، بـه گونه ای که همگی می شـنوند: بدانید که فانی پسـر 
که هرگز پس از آن نگون بخت نشـود!  گونه اى خوشـبخت اسـت  فانی به 

کشــیده و آبــی جــارى و میوه هــاى  )36( وارد بهشــت شــود. ببینــد درختــی بــا ســایۀ 
کــه از ســاقۀ آن دو چشــمه جــارى اســت، بــه ســراغ یکــی از آن هــا  یختــه بــه نــام رضــوان،  آو
کنــد. و چــون بیــرون آیــد، در نعمــت  مــی رود. و هــرگاه بــه آن جــا رود، از آن شســت و شــو 

شــادابی باشــد. 

کـه در درون او هرگـز ناراحتـی، بیمـارى و  گونـه ای  )37( از چشـمۀ دیگـر بنوشـد، بـه 
 1>

ً
 َطُهورا

ً
ا َرا�ب

َ ُُّهْم سش اُهْم َر�ب دردى نباشـد. آن اسـت قـول خـداى تعالـی: >َو َس�تَ

کنند و بگویند: خوشـا به حال تو! وارد شـو در شـمار  )38( فرشـتگان از او اسـتقبال 
یـد و برگ هایشـان  واردان! پـس وارد شـود. ببینـد درختانـی ردیـف، شاخه هایشـان از مروار

زیـور و زینت هـا، میوه هایشـان ]آویـزان و دلربا[ باشـد.

کنند و بگویند:   )39( فرشـتگان با شـتران و اسـبان و زیور و زینت ها از او اسـتقبال 
خواهـی،  آنچـه  و  بپـوش  خواهـی،  آنچـه  و  شـو  سـوار  خواهـی،  را  آنچـه  خـدا!  ولـّی  اى 

کـن! درخواسـت 

)40( بدانچـه میـل دارد سـوار شـود و آنچـه بخواهـد بپوشـد؛ درحالـی کـه سـوار بر شـتر 
یـا اسـبی از نـور بـا جامه هایـی از نـور و زیـورى از نـور اسـت. بـه خانـه اى از نـور مـی رود، 
فرشـتگانی از نـور و مغبچگانـی از نـور و دخترکانـی از نـور بـه همـراه او حرکـت می کنند، تا 
کـه فرشـتگان بدانچـه از نـور می بیننـد، از هیبـت او بـه یکدیگـر می گوینـد: فاصلـه  آنجـا 

گروهـی از فرسـتادگان خـداى حلیـم غفـور آمدنـد. کـه  بگیریـد 

 )41( نگاهی به کاخ اول خود می افکند که از نقرۀ تابان به وسیلۀ ُدّر و یاقوت است. 

ک به آن ها می نوشاند.« 1. اإلنسان، 21: »و پروردگارشان نوشيدنی ای بس پا
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همسرانش شرفیاب می شوند و می گویند: مرحبا! مرحبا! نزد ما فرود آى! 

کاخ خـود می کنـد. فرشـتگان می گوینـد: اى ولـّی خـدا!  )42( قصـد فـرود آمـدن بـه 
ـق دارد؛ تـا بـه کاخـی از طا می رسـد که بر سـرش تاجی 

ّ
ایـن کاخ و دیگـر کاخ هـا بـه تـو تعل

از ُدّر و یاقـوت اسـت. همسـرانش شـرفیاب می شـوند و بـه او می گوینـد: مرحبـا! مرحبـا! 
کـه فرشـتگان گوینـد: اى ولـّی  اى ولـّی خـدا! بـر مـا فـرود آى! می خواهـد بـر آن هـا فـرود آیـد 

کـه ایـن کاخ و دیگـر کاخ هـا از آِن تـو اسـت!  کـن  خـدا! حرکـت 

کـه بـاالى آن تاجـی از یاقـوت و ُدّر اسـت. می خواهـد فـرود  )43( بـه کاخـی می رسـد 
کاخ هـا  کاخ و دیگـر  کـه ایـن  کـن  گوینـد: اى ولـّی خـدا! حرکـت  کـه فرشـتگان بـه او  آیـد، 
کـه از یاقـوت سـرخ اسـت و در بـاال تاجـی از ُدّر  کاخـی می رسـد  مـال تـو اسـت. آن گاه بـه 
کـه  و یاقـوت دارد. می خواهـد فـرود آیـد، فرشـتگان می گوینـد: اى ولـّی خـدا! حرکـت کـن 

کاخ هـا از آِن تـو اسـت. کاخ و دیگـر  ایـن 

کاخ را مـی رود. همـۀ آن هـا را بـه دّقـت می نگـرد   )44( حرکـت می کنـد تـا تمـام هـزار 
کاخ  و در ملـك خـودش تندتـر از یـك چشـم بـر هـم زدن سـیر می کنـد. چـون بـه آخریـن 
می رسـد، سـر بـه پاییـن می افکنـد. فرشـتگان می گوینـد: اى ولـّی خـدا! تـو را چـه شـده 
اسـت؟ می گویـد: بـه خـدا سـوگند، نزدیـك اسـت چشـمم را بربایـد! می گوینـد: اى ولـّی 

کـرى معنـا نـدارد.  کـوری و  کـه در بهشـت،  خـدا! مـژده بـاد تـو را 

کـه درونـش را از بیـرون و بیرونـش را از درون می بیننـد. یـك  کاخـی مـی رود  )45( بـه 
خشـت از نقـره، خشـتی از طـا، خشـتی از یاقـوت، خشـتی کـه در ماطـش مشـك به کار 
رفته اسـت، به شـرفی از شـرف نور می درخشـد و شـخص روى خود را در دیوار می بیند! 

آن اسـت قـول خداونـد: »ِختاُمـُه ِمْسـٌك«1 یعنـی ُمهِر نوشـیدنی آن... 

  )46( پروردگار تعالی به پیامبران اذن می دهد. شخصی با گروه فرشتگان پیرامونش
گشـوده و نـورى پیـش روى آنهاسـت، بهشـتیان بـه او   درآیـد. درحالی کـه بال هایشـان را 

كه بر آن نهاده شده از مشك است. « 1. المطّففين، 26: »مهرى 
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می نگرنـد. بـرای دیدنـش سـوى او گـردن می کشـند و می گوینـد: این کیسـت؟ فرشـتگان 
کـه اذن ورود بـه درگاه خـدا یافتـه اسـت. می گوینـد: ایـن ابراهیـم خلیـل اسـت 

گـروه فرشـتگان پیرامـون وى درمی آیـد کـه فرشـتگان بال ها  )47( شـخصی در میـان 
و  می کننـد  دراز  وى  سـوى  گردن هـا  بهشـتیان  آنهاسـت،  پیشـاپیش  در  نـور  و  گشـوده 
کـه بـا خـدا بـه  کیسـت؟ فرشـتگان می گوینـد: موسـی بـن عمـران اسـت  می گوینـد: ایـن 

گفـت، اذن ورود بـه درگاه خـدا را یافتـه اسـت! گونـه ای ویـژه سـخن 

که بال ها گسترده اند و نورى گروه فرشتگان پیرامونش درآید   )48( شخصی در بین 
 پیـش روى آنهاسـت اهـل بهشـت گردن هـا سـوى او کشـند و می گوینـد: ایـن کیسـت که 

اذن ورود بـر درگاه خـدا را یافتـه اسـت؟

کلمة اهّلل  عیسی بن مریم است.   فرشتگان می گویند: این روح اهّلل  و 

)49( شـخصی میـان گروهـی هماننـد همـه گروه هـاى قبـل؛ هفتـاد برابـر از فرشـتگان 
پیرامونـش کـه بال هـا گشـوده اند و نـور پیشـاپیش آنهاسـت درمی آیـد. اهل بهشـت سـوى 
کـه اذن ورود بـه درگاه خـدا بـه او داده شـده  گـردن می کشـند و می گوینـد: ایـن کیسـت  او 
اسـت؟ فرشـتگان می گوینـد: ایـن برگزیـده بـه وحـی و امیـن شـمرده شـده بـه رسـالت، 
کـه اذن ورود  سـرور فرزنـدان آدم اسـت. ایـن محّمـد پیامبـر اسـت ]صلـی اهّلل علیـه و آلـه[ 

بـه درگاه خـدا را یافتـه اسـت.

)50( آنگاه کســـی در بین گروهی از فرشـــتگان پیرامونش - که بال ها گشـــوده و نورى 
در پیش روى آن هاســـت _ درآید که اهل بهشـــت گردن ها ســـوى او بکشـــند. می پرسند: 
کیســـت؟ فرشـــتگان می گوینـــد: ایـــن بـــرادر رســـول خـــدا؟ص؟ در دنیـــا و آخـــرت  ایـــن 
]علـــی؟ع؟[ اســـت. آن گاه به پیامبـــران، صّدیقان و شـــهیدان اذن می دهنـــد؛ پس براى 
پیامبـــران منبرهایـــی از نور و براى صّدیقان تختی از نور و براى شـــهیدان کرســـی هایی از 

می شـــود. نهاده  نور 

)51( پروردگا ر تعالی بفرماید: خوش آمدید، پیش قراوالن، زائران و همسایگان من! 
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گرسنه اند؛  که مردم چیزى نخورده اند و  کنید! مّدتی است  اى فرشتگان! آن ها را اطعام 
سـیراب نشـده اند و تشـنه اند. مدتـی اسـت کـه مـردم نخوابیده انـد و ایسـتاده اند؛ در امان 
کنـد. بـراى آنهـا )پیامبران، صدیقان و شـهیدان( غذاهایی با طعم عسـل و  نبـوده و بیمنا
نرمـی کـره و سـفیدى بـرف بیاورنـد کـه هرگز نظیر آن هـا را ندیده اند! سـپس می فرماید: اى 
فرشـتگان مـن! آن هـا را میـوه دهیـد! پـس انـواع میوه هـا بـه آن ها دهنـد که هرگز نظیـر آن ها 

گـوارا، پرآب، به سـفیدى بـرف و نرمی کره.  را ندیده انـد؛ تـازه، 

از یکدیگـر  را  انـار می افتـد و صـورت آن مـردان  از  )52( پیامبـر؟ص؟ فرمـود: دانـه اى 
می پوشـاند. 

)53( بـه فرشـتگان خطـاب می رسـد: آن هـا را بپوشـانید! به سـراغ درختی از بهشـت 
کـه بـا نـور خـداى رحمـان صیقـل داده  می رونـد. از آن هـا لباس هـاى فاخـرى می چیننـد 

شـده است. 

 )54( می فرمایـد: آن هـا را معطـر کنیـد! بـادى از جانـب عـرش می آیـد بـه نـام »ُمثیـرة« 
که سفیدتر از برف است و چهرۀ آن ها و پیشانی و پهلوهایشان را دگرگون می سازد.

کـه نهفتـه  کـه بـه نـور او _  ـی می کنـد، بـه طـورى 
ّ
 )55( خـداى سـبحان بـر ایشـان تجل

از چشـم هـر بیننـده اسـت _ می نگرنـد. می گوینـد: منّزهـی تـو، مـا حـّق عبـادت را بجـا 
نیاوردیـم، اى خـداى بـزرگ! 

هـر  بـراى شـما  نیسـت، می فرمایـد:  او معبـودى  کـه جـز  سـرانجام خـداى سـبحان 
جمعـه دیـدارى اسـت؛ بیـن هـر جمعـه تا جمعه هفت هزار سـال از سـال هایی اسـت که 

ید!«1 می شـمار شـما 

1. شيخ مفيد، اإلختصاص، ص 365-345. گزیده ای از این حدیث نقل شد. 


