تألیف:

عالم محقق مرحوم شیخ عزیز اهلل عطاردی
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ترجمه :حجت االسالم و المسلیمن محمد رضا عطائی
تلخیصّ :
سید مجید نبوی
ّ
تدوین :دکتر سمیه خلیلی آشتیانی
(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی _ واحد تهران غرب)
با نظارت و ویرایش علمی :دکتر عبدالحسین طالعی
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چاپ ّاول | 1400 :شمارگان 1000 :نسخه | قیمت 400/000 :ریال
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مقدم ،نبش خیابان ادیبی ،شمارۀ 26
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فهرست مطالب
مقدمه��������������������������������������������������������������������17
فصل اول:
عقل و علم21/

در ملکوت 25�����������������������������������������������...
چندسفارش ������������������������������������������������25
عا ِلمراستین �������������������������������������������������25
برتر از عابد ������������������������������������������������������25

فضيلتعقل������������������������������������������������������21
پنج ویژگی������������������������������������������������������� 21اوصاف و فضايل دانشمندان����������������������26
عمل به علم ��������������������������������������������������26
به اندازۀ عقلشان �����������������������������������������21
شفاعتعا ِلم ����������������������������������������������26
توگو ����������������������������������������������������������22
گف 
آداب تعلیم ���������������������������������������������������26
نمادهاینادانی ��������������������������������������������22
علم و خشیت ���������������������������������������������27
عقل و حيا و بخشندگى����������������������������22
احیای امر اهل بیت ����������������������������������27
سلب عقل �����������������������������������������������������22
عبرتبگیر! �������������������������������������������������� 23فهم و انديشۀ دينى ������������������������������������������27
سامان امور ����������������������������������������������������27
باالترینسرمایه ���������������������������������������������23
از آموختن شرم هرگز مکن �����������������������27
حجت خدا ��������������������������������������������������23
خیرانسان ������������������������������������������������������28
راهنمای اهل ایمان �����������������������������������23
ّ
ّ
باالترینسرمایه ��������������������������������������������� 23تمسك به كتاب خدا و سنت ��������������������28
محور ّ
خاستگاهوسواس ��������������������������������������24
حق ������������������������������������������������������28
مایۀ کفر �����������������������������������������������������������28
فضيلت دانش و كسب آن ��������������������������24
به قدر روایت و معرفت �����������������������������28
وجوب طلب علم ��������������������������������������24
شریک اجر ���������������������������������������������������� 24فراگرفتن از شخص صادق �������������������������29
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ارزش حدیث �����������������������������������������������29

کالم صحیح در توحید ��������������������������36
بيان و تعريف ���������������������������������������������������37
قفل بر دلها ����������������������������������������������������37
حق روشن است ���������������������������������������37
اتمام ّ
حجت �����������������������������������������������38

نوشتن و نقل حديث���������������������������������������29
برتر از هزار عابد ���������������������������������������������29
سبباعتماد �����������������������������������������������29
بنویسید! ���������������������������������������������������������30
علمچیست؟ ���������������������������������������������� 30هدايت�����������������������������������������������������������������38
چهلحدیث ������������������������������������������������30
توفیق و خذالن �������������������������������������������38
َصرف علم������������������������������������������������������������ 30عرش و كرسى �����������������������������������������������������40
ّ
سبب آمرزش ������������������������������������������������30
تسلط بر عرش �����������������������������������������������40
توحید یعنی 40��������������������������������������������� ...
حق عا ِلم �������������������������������������������������������������31
کرسی ���������������������������������������������������������������40
حقوقعا ِلم ���������������������������������������������������31
زمين خالى از دانشمند نمىشود���������������� 32زمان و مكان���������������������������������������������������������41
در زمان نگنجد ��������������������������������������������41
برای رفع نیاز دینی ��������������������������������������32
برتر از آنچه میگویند �����������������������������������41
همنشينىدينداران ������������������������������������������32
مایۀشرافت �������������������������������������������������� 32آزمايش ������������������������������������������������������������������42
ّ
مشیت و حکم و آزمون ����������������������������42
عالمان بد ������������������������������������������������������������32
سودی َ
نبرد ���������������������������������������������������� 32قضا و قدر �����������������������������������������������������������42
عمل بدون بصیرت �����������������������������������32

قضایالهی ��������������������������������������������������42

متفرقات�������������������������������������������������������������� 33امر و نهى ��������������������������������������������������������������43
امر و نهی به مردم ����������������������������������������43
رحمت خدا ������������������������������������������������33
پاداش علم ��������������������������������������������������� 33جبر و تفويض ����������������������������������������������������43
پاداشهمنشینان ������������������������������������33
تدبیریلطیف �������������������������������������������43
فصل دوم:
توحید و عدل الهی35/

سه دیدگاه ����������������������������������������������������43

بداء�������������������������������������������������������������������������44
علم خدا ���������������������������������������������������������44
خدای تعالی در وصف نگنجد ����������������35
فراتر از چگونگی ����������������������������������������� 35اسماء و صفات خدا ��������������������������������������44

بلاطمتسرهف
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علمی بدون معلوم ������������������������������������� 44نوح؟ع؟������������������������������������������������������������������51
انتظار قوم نوح؟ع؟ ��������������������������������������51
رؤيت ���������������������������������������������������������������������45
چشم او را نمیبیند ������������������������������������ 45ابراهيم؟ع؟ ����������������������������������������������������������52
غیرت ��������������������������������������������������������������52
به چشم دل ���������������������������������������������������45
گفت و گو با نمرود ��������������������������������������52
تباین خدا با خلق ���������������������������������������������46
تهی از خلق ���������������������������������������������������46
فضیلت توحيد و اهل آن �����������������������������46
پاداش توحید �����������������������������������������������46
قدرت خدا ����������������������������������������������������������46
خزانههایخدا ��������������������������������������������46
علم خدا ��������������������������������������������������������������47
ِ
علم بدون جهل ������������������������������������������47
ّ
حق خدا ��������������������������������������������������������������47
معنایتقوا ����������������������������������������������������47
ّ
كلياتتوحيد����������������������������������������������������47
تردیدنکنید! ������������������������������������������������47
فطرتتوحید ����������������������������������������������48
خوشنودی خدا �������������������������48
خشم و
ِ
برترین نیکی ،باالترین گناه �������������������48
فصل سوم:
ّ
نبوت49/

يعقوب و يوسف؟امهع؟�������������������������������������54
یعقوب و عیص ������������������������������������������54
کالم یعقوب؟ع؟ ����������������������������������������54
همان دلیل ��������������������������������������������������55
امام قائم؟ع؟ در روز ظهور ���������������������55
ّايوب؟ع؟������������������������������������������������������������55
آزمون ���������������������������������������������������������������55
شماتتدشمنان ��������������������������������������55
موسى؟ع؟ �����������������������������������������������������������56
شکنجههایفرعون ���������������������������������56
ّ
حق شکر �������������������������������������������������������57
راه ّ
تقرب به خدا �����������������������������������������57
پیامد مال زیاد ��������������������������������������������58
ِ
صبر و شکر ���������������������������������������������������58
لقمانحكيم ������������������������������������������������������59
سفارشهایلقمان ����������������������������������59
عمران؟ع؟�����������������������������������������������������������59
ویژگیهایحضرتعیسی؟ع؟ ���������59
ّ
علت ارسال پیامبران ��������������������������������������60
علتبعثت ���������������������������������������������������60

آدم؟ع؟������������������������������������������������������������������49
بهشت آدم؟ع؟ �������������������������������������������49
سخنابلیس �����������������������������������������������49
می آمرزم �����������������������������������������������������������50
چهار کلمه ����������������������������������������������������� 50عيسى؟ع؟ �����������������������������������������������������������61

8

اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟

بداء و برکت صدقه ������������������������������������� 61راهنمايى به امام؟ع؟ �������������������������������������76
لطفالهی ���������������������������������������������������76
نتیجۀ اعمال خیر فرزند برای پدر ���������62
حضرت ّ
مردم را واگذار �����������������������������������������������76
محمد؟ص؟����������������������������������������62
وقتی وحی میرسید 62���������������������������� ...نصوص بر امامت امامان؟مهع؟��������������������77
ّ
وصی هر امام �����������������������������������������������77
همگاننیازمندشفاعتش63����������������...
صاحبانوالیت ������������������������������������������78
هر چه میخواهی بپرس �������������������������63
دوست پیامبر کیست؟ ��������������������������78
خواب و بیداری ������������������������������������������64
ّ
به ام سلمه سپرد ����������������������������������������79
نخستینها ���������������������������������������������������64
ّ
گواهان وصیت امام باقر؟ع؟ �����������������79
تحفۀآسمانی �����������������������������������������������65
چه کسی تو را می َ
این است امام شما! �����������������������������������80
رهاند؟ �������������������������65
وصیتی از آسمان �����������������������������������������80
مانع از عذاب �����������������������������������������������66
تا روز قیامت82��������������������������������������������...
تقسیمنگاه ��������������������������������������������������67
ّ
هر کس ادعا کند82����������������������������������� ...
ّامی بود �����������������������������������������������������������67
برترین عید ّامت ������������������������������������������82
خیبر ���������������������������������������������������������������67
پایینمجلس ���������������������������������������������� 67مقام پيامبر؟ص؟ و امام؟ع؟���������������������������83
بوی خوش ���������������������������������������������������68
امامت حضرت ابراهیم؟ع؟ �����������������83
در ُحدیبیه ����������������������������������������������������68
اولوا العزم �������������������������������������������������������84
میهمانیجابر ����������������������������������������������68
دروازۀ دانش خدایی ���������������������������������84
برده ات را مزن!����������������������������������������������70
برتری داد85���������������������������������������������������...
گزارش معراج ������������������������������������������������� 70زمين خالى از امام نمىشود�������������������������85
شاخصی برای ّ
فضیلت آن چهار تن ���������������������������������71
حق ����������������������������������85
فصلچهارم:
امامت73/

حتی یکی از دو تن ������������������������������������85
پیمانی از رسول ������������������������������������������86
ایماننمیآورند ������������������������������������������86

نيازمندى به حجت���������������������������������������73
ّقیم قرآن ��������������������������������������������������������� 73امامان در مقام عيناهّلل ����������������������������������86
فهرستفضائل �����������������������������������������75
امت وسط ����������������������������������������������������86
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از امامان بپرسید ����������������������������������������97

امامان را بشناسید ������������������������������������� 87امامان راسخان در علماند ���������������������������97
وجوب اطاعت امامان؟مهع؟ ������������������������89

علمی که بداء از آن است ����������������������97

مرگجاهلی ������������������������������������������������89

راسخان در علم �����������������������������������������98

اولی االمر �����������������������������������������������������������90

آنان را که علم دادند98�����������������������������...

امانت ،امامت است ����������������������������������90

علم نزد کیست؟ ��������������������������������������98

آنان گواهان خدايند�������������������������������������������90

علم صحیح نزد ماست �������������������������98

گواهان بر امت ������������������������������������������������ 90امامان؟مهع؟ هوشياران اند ������������������������������99
ّ
متوسمین ������������������������������������������������������99
امامان رهبران راستين اند �������������������������������91
هشداردهنده و راهنما �������������������������������91

اعمال بر امامان عرضه مىشود ������������������99

امامان واليان امرند��������������������������������������������92

پیامبر را آزار ندهید �������������������������������������99

والیان امر خدا �����������������������������������������������92

کارهایتانرامیبینند ���������������������������������100

خزانه داران خدا در زمین ������������������������� 92علم پيامبر؟ص؟ نزد ايشان است �������������������100
شگفتا از مردم!����������������������������������������������100

بزرگتریننعمت خدا ���������������������������������92
َ
امامانمستخلفاناند �������������������������������������92

علم رسول نزد امیرالمؤمنین ��������������������100

خلفای خدا در زمین ��������������������������������92

نه از روی رأی شخصی ���������������������������101

امامان نور خدا هستند �����������������������������������93

كتابهاى آسمانى نزد ايشان است����101

نور ،یعنی امامان معصوم �������������������������93

علم الکتاب نزد کیست؟ ����������������������101

صفات امام ��������������������������������������������������������93

وارث تورات و انجیل �������������������������������102

پنج روح ���������������������������������������������������������� 93اسم اعظم نزد ايشان است���������������������������103
چگونه امام را بشناسیم؟ ������������������������94

حرفهایی از اسم اعظم �����������������������������103

اماماننشانههاهستند ����������������������������� 95سالح رسول خدا نزد ايشان است ������������103
ارواح امامان؟مهع؟ �����������������������������������������95

وارثان علم و سالح رسول �����������������������103

شناخت روح ����������������������������������������������97

سه ویژگی امامان ���������������������������������������104

امامان؟مهع؟ اهل ذكرند �����������������������������������97
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فصل پنجم:
ادب قرآنی ����������������������������������������������������113
برخی از مقامات و شئون امامان
گران نیاید!����������������������������������������������������113
ُ َّ
معصوم؟مهع؟105/
ّ
ائمه؟مهع؟ محدث اند�������������������������������������114
َّ
جفر ،جامعه و مصحف فاطمه؟اهع؟ �������105
محدث کیست؟ �������������������������������������114
صحیفۀ رسول خدا ����������������������������������105
در جنگ بنى قريظه و بنى نضير ����������114
َّ
کتابعلی؟ع؟ �����������������������������������������105
محدثبودند ����������������������������������������������114
مصحففاطمه؟اهع؟ ������������������������������� 106امامت پيمان الهى است ����������������������������114

علم امامان فزونى میيابد�����������������������������107
چشمۀفزاینده ������������������������������������������� 107امامان؟مهع؟ زبانها را مىدانستند �������������115
علوم انبياء نزد ّ
ائمه؟مهع؟ است������������������108
به زبان نبطی �����������������������������������������������115
ارثپیامبران ����������������������������������������������108
ذبیحه و دعای یهودیان ��������������������������115
شاخص برتری �������������������������������������������108
قطفتا و قصه اش ��������������������������������������116
آب اندک و دریای بزرگ ������������������������� 108امامان؟مهع؟ زبان پرندگان را مىدانند�������117
علم كتاب نزد ّ
ائمه؟مهع؟ است�������������������109
زبان هر جنبنده ای را117�������������������������...
گواه نبوت �����������������������������������������������������109
درد دل شتر آبکش �����������������������������������117
امامان؟مهع؟ علم غيب مىدانند���������������� 109امامــان؟مهع؟ بــه فرمــان خــدا كار مىكننــد
تمام علم کتاب �����������������������������������������117������������������������������������������������������������������������������� 109
خداوند اعالم میدارد �������������������������������111
نامههای سر به ُمهر �����������������������������������117
تداوم وصیت ����������������������������������������������114

امامــان؟مهع؟ عا ِلــم بــه رویدادهــای گذشــته و

حديث ائمه؟مهع؟ دشوار است �������������������119
تاب ندارید!��������������������������������������������������119
فرجامدشمنان �������������������������������������������119
سلمان و ابوذر ���������������������������������������������120

آیندهاند �����������������������������������������������������������������111
علم به گذشته و اینده�������������������������������111
می دانم111����������������������������������������������������� ...
خداوند ،کریم تر است از آنکه 112��������....امامان هدايت و ضاللت ����������������������������121
كارهــا بــه پیامبــر و اهــل بیــت وا گــذار شــده
راه و کژراهه ���������������������������������������������������121
است���������������������������������������������������������������������112
هر گروهی با امامش ���������������������������������122
در مخالفت ما خیری نیست �������������� 112گرفتن پيمان براى امامان؟مهع؟�������������������122
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وعده به پیروان امیرالمؤمنین؟ع؟ ������ 122هر كه بميرد و امام خود را نشناسد130�������...
اگرنشناسد ��������������������������������������������������130
امام؟ع؟ فرشتۀ مرگ را مىبيند ����������������123
ّ
جنيــان مســائل خــود را از ائمــه؟مهع؟
مأموریت �����������������������������������������������������123
مىپرسند ������������������������������������������������������������130
برادران شما ��������������������������������������������������130
ّ
غلو و بلندپروازى����������������������������������������������130
پیامی به اهل ّ
غلو ���������������������������������������130

امامان؟مهع؟ از باطن اشخاص باخبرند ��124
ســاختمان را بيــش از توانایــی آن بــاال مبــر
��������������������������������������������������������������������������124
پرسش ناگفته ����������������������124
پاسخی به
ِ
ّ
فراتر از حد اندیشه��������������������������������������125
ابتدا معرفت ،و آنگاه عمل خیر�����������131
خبر از درون ������������������������������������������������� 125فرشــتگان بــر خانههــاى امامــان فــرود میآیند
ّ
ائمــه؟مهع؟ مىداننــد چــه وقــت مىميرنــد ������������������������������������������������������������������������������132
ّ
�������������������������������������������������������������������������������125
محل نزول مالئک ����������������������������������132
من امشب میمیرم ����������������������������������125
پیاممالئک������������������������������������������������133
داران علم خدايند ���������133
امام مطابق كتاب خدا حكم مىكند����� 126امامان گنجینه ِ
در کتاب و ّ
سنت �������������������������������������126
معدن وحی خدا ��������������������������������������133
اسم اكبر خدا نزد ّ
ائمه؟مهع؟ است ������������� 126هيچ چيز از ايشان پوشيده نيست����������133
امین خدا در زمین ������������������������������������126
پنهاننمیدارد ������������������������������������������133
اسامى شيعيان نزد امامان؟مهع؟ است���127
نام او در کتاب است �����������������������������127

آیا پنهان میدارد؟ ������������������������������������134
اخبار آسمان ���������������������������������������������134

امامشناسى����������������������������������������������������� 128آنچــه در شــب قــدر بــر اهــل بیــت فــرود
َ
در خیمۀ امام منتظر ������������������������������� 128مىآيد������������������������������������������������������������������134
به مرگ جاهلیت �������������������������������������128
شب قدر و امامتان ���������������������������������134
هشدار از انکار ������������������������������������������ 128امامان علم منايا و باليا دارند���������������������135
مانند منکر پیامبر خاتم ��������������������������129
بهخوبیمیشناسیم �����������������������������135
ّ
مدعيانامامت! ��������������������������������������������� 129نوادر دربارۀ امامت �����������������������������������������135
گمراه بدعت گذار ������������������������������������129
آل محمد کیست؟ ��������������������������������135
ّادعانکنید! ������������������������������������������������129
کفارۀ گناه ���������������������������������������������������136
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مأموریم به صبر������������������������������������������ 136تعيين وقت ظهور�������������������������������������������147
ّ
دروغمیگویند ������������������������������������������147
از سرشت عل ّیین �����������������������������������137
مانندقیامت ���������������������������������������������147
امان از غفلت مردم ��������������������������������138
درختیخدایی ����������������������������������������� 139امــام زمــان؟ع؟ مــردم را مىبينــد ،ولــى مــردم
خوبی شما و سخن مردم ��������������������� 139او را نمىبينند���������������������������������������������������149
ِ
139
�����������������������
بود...
ی
م
شنوا
گوش
اگر
در موسم حج ���������������������������������������������149
میزان و صراط ،علی؟ع؟ است ����������� 140انكار امام مهدى ���������������������������������������������149
سخنی با چاه ���������������������������������������������140
مانند انکار پیامبر خاتم ��������������������������149
پردهها کنار میرود ������������������������������������140
شکایتمیبرم �������������������������������������������150
ّ
هدایتخانواده ������������������������������������������141
ســنتهايى از پيامبــران در آن حضــرت
معیار کمال ایمان ������������������������������������� 141است���������������������������������������������������������������������150
فصلششم:
مهدویت143/

صفات امام مهدى؟ع؟ �����������������������������143
تجدید حیات دین ���������������������������������143
وعدۀ الهی ��������������������������������������������������143
اذن جهاد �����������������������������������������������������144

مانندیوسف؟ع؟ ��������������������������������������150
ياران و ياوران آن حضرت������������������������������151
سیصد و سیزده تن �����������������������������������151
ناگهان،فراخوان! �������������������������������������152
وصف یاران حضرتش در قرآن ������������152
نیروی یاران امام عصر ����������������������������153

انتظار فرج ���������������������������������������������������������� 144پرچم رسول خدا؟ص؟ با اوست�����������������153
همرکاب رسول خدا �������������������������������145
پرچمی از برگ بهشتی ���������������������������153
ّ
طول مدت غيبت ���������������������������������������� 145حوادث وقت قيام قائم؟ع؟�����������������������154
در دوران فترت �����������������������������������������145
برخوردی دشوار ����������������������������������������154
دو غیبت �����������������������������������������������������146
آیندگان و روندگان �����������������������������������155
پس از نومیدی��������������������������������������������146
تعلیم قرآن در زمان ظهور ����������������������155
اولیای خدا �������������������������������������������������� 146ظهور قائم؟ع؟�������������������������������������������������155
امــام عصــر زميــن را پــر از عــدل و داد مىكنــد

������������������������������������������������������������������������������147

پیروز غایب ������������������������������������������������155
سیمایجوانی �����������������������������������������155
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مطالب دیگر دربارۀ غيبت ������������������������156
بقیة اهلل ��������������������������������������������������������156
تمام عمر در خدمتش ����������������������������156
در اردوگاه مهدوی �����������������������������������157
همدیگررامیبینند ��������������������������������157
فصلهفتم:
ل بیت؟مهع؟159/
فصایل اه 
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هر که دلگیرش کند179�������������������������� ...
اجرای امر خداوند ������������������������������������179
تزویج به امر خداوند ���������������������������������180

فضايلاميرالمؤمنين؟ع؟ ����������������������������159
دانشهاییالهی ���������������������������������������159
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کافر یا ذلیل؛
ِ
نوید �����������������������������������������������������������������161
فضیلتفضایل ����������������������������������������� 161فضایل امام حسن مجتبى؟ع؟ ����������������180
مانندپیامبر �������������������������������������������������180
شاخص ایمان و نفاق ����������������������������162
گزارش کوتاه ������������������������������������������������181
امام اهل تقوا ����������������������������������������������163
داروی درد پا ������������������������������������������������181
ام سلمه! بشنو و گواه باش ������������������163
قسیم ّ
گزارش دفن حضرتش ����������������������������182
الجنة و ّالنار �����������������������������������164
خلیفۀ خدا در زمین �������������������������������� 166فضايل امام حسين؟ع؟�����������������������������183
ّ
گزارش کوتاه ����������������������������������������������183
قصۀوالعادیات ����������������������������������������167
نالۀ فرشتگان و امام منتقم �����������������183
معنای حدیث غدیر ������������������������������168
چهار هزار فرشته �������������������������������������183
مرامیشناسید؟ ���������������������������������������169
ّ
ام سلمه در سوگ ������������������������������������184
حبل اهلل �������������������������������������������������������169
ابا عماره! بخوان! �������������������������������������184
فضايلفاطمه؟اهع؟ �����������������������������������������170
لعن قاتالن امام حسین؟ع؟ ���������������185
همسرامیرالمؤمنین؟امهع؟ ����������������������170
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معجزه ای در عاشورا ����������������������������188
ساالرشهیدان �������������������������������������������189
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بلاطمتسرهف

مرگ در حین زایمان ��������������������������������203
مرگ در غربت ��������������������������������������������204
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زمینهای گریان ���������������������������������������204
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نماز و دعا برای میت ������������������������������204
محبت به یتیم ������������������������������������������205
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گفت و گوی مؤمن با خداوند ������������� 213شفاعت ������������������������������������������������������������225
شفاعت کن!���������������������������������������������225
نامۀ عمل �����������������������������������������������������214
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مقدمه
مع ــارف اعتق ــادی مس ــلمانان از دو منبع قرآن کر ی ــم و روای ــات پیامبر اکرم؟ص؟
و ائم ــه؟مهع؟ سرچش ــمه میگی ــرد و حتی بس ــیاری از روایات تفس ــیری برجای مانده
در ب ــارۀ آیاتی با موض ــوع مباحث اعتقادی اس ــت.
در میان شیعیان میراثی که از روایات ائمه؟مهع؟ دربارۀ اصول و مباحث اعتقادی
اس ــت بخش قاب ــل توجه ــی از روای ــات را در ب ــر میگیرد ،بس ــیاری از نگاشـــتههای
دانش ــمندان امامی ــه از قرن اول تا کن ــون ،برای بیان و تبیین اص ــول اعتقادی امامیه
و نش ــان دادن جه ــان بین ــی اصیل اس ــام اس ــت که ب ــه گ ــردآوری روایـــات از ائمه
هدی؟مهع؟ اختص ــاص دارد.
دوران ام ــام ص ــادق؟ع؟ یعنـــی ابت ــدای ق ــرن دوم هجری ش ــاهد گســـتردهترین
انتق ــال ق ــدرت در تمدن اس ــامی ب ــود؛ خالفت از بن ــی امیه به بنی عبـــاس منتقل
ش ــد ،ای ــن انتقال ق ــدرت فضای ــی را ایج ــاد کرد ک ــه صادقی ــن؟مهع؟ و به ویـــژه امام
ص ــادق؟ع؟ فض ــای علم ــی بهتری ب ــرای تبیین مبان ــی اعتقادی و فقهی شـــیعیان
داش ــته باش ــند و به تربیت ش ــاگردان ّ
مبرزی در زمینههای فقهی ،کالمی و تفسیری
بپردازند.
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از دوران ام ــام ص ــادق؟ع؟ کتابه ــای اعتق ــادی متعددی باقی مانده اســـت که
توس ــط اصح ــاب این ام ــام همام تدوین ش ــده اس ــت و احادیث اعتقـــادی روایت
ش ــده از ایش ــان را در آن گ ــردآوری کردهان ــد ،برخ ــی از این کت ــب در جوامع حدیثی
متق ــدم و متأخ ــر مانن ــد کاف ــی و بحاراالن ــوار نق ــل ش ــده 1و برخـــی همچنـــان مانند
ّ
کت ــاب توحی ــد مفضل 2ت ــا امروز ب ــه صورت مس ــتقل باقی مانده اســـت.
احادی ــث اعتقادی باق ــی مانده از امام ص ــادق؟ع؟ مثل دیگر احادیث ایشـــان
ّ
و س ــایر امام ــان در کت ــب حدیث ــی متع ــدد پراکندگی داش ــت که با همـــت محقق
عطاردی (ره) در قالب مسند هر یک از امامان امروزه در اختیار ما قرار گرفته است.
در این سلس ــله ،مسند امام صادق؟ع؟ در  22مجلد به عربی نوشته و انتشار یافت
که حجت االسالم و المسلمین آقای عطایی آن را به فارسی برگرداند .در ترجمه ایشان
اسناد روایات حذف شده و روایات فقهی نقل نشده است.
ای ــن جل ــد از تلخی ــص مس ــند ام ــام صادق؟ع؟ ب ــه احادیـــث مرتبط بـــا اصول
عقای ــد و مس ــائل مربوط ب ــه آن اختص ــاص دارد .محقق عطاردی 3در ســـاختار این
بخش از مس ــند ،از کتاب کافی ش ــیخ کلین ــی (ره) و دیگر مصادر حدیثی شـــیعی
به ــره گرفت ــه و مانند کتاب کافی مباح ــث اعتقادی را با احادیث عقـــل و علم آغاز
 .1کتابهایـــی مانند اإلســـتطاعة و الجب ــر از زرارة بن اعین؛ اإلمامة از علی ب ــن نعمان؛ اإلمامة
از از هشـــام بن حکم.
ّ
 .2این کتاب گزارشـــی از جلس ــات امام صادق؟ع؟ اس ــت که امام صادق در آنها به مفضل
بـــن عمـــر مطالبی را دربـــارۀ مباحث خداشناس ــی ام ــا کرده ان ــد .این کتاب ب ــا نامهای
ّ
َ ّ
دیگـــری چون «التوحید و االدل ــة و التدبیر المروی عن الص ــادق؟ع؟»« ،کتاب ف ِکر» و«کنز
یش ــود .بنگرید :ش ــیخ آقابـــزرگ طهران ــی ،الذریعة
الحقائـــق و المعـــارف» نیز ش ــناخته م 
الی تصانیف الشـــیعة،ج ،4ص.483
 .3در جلد اول این مجموعه زندگی نامه ایشان آمده است.
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ک ــرده و پ ــس از آن به مباح ــث توحید ،نب ــوت و امامت و  ...پرداخته اســـت.
ه ــدف اصل ــی تدوین و نش ــر ای ــن کتاب ،دسترس ــی و آش ــنایی عموم مـــردم با
احادیث ــی مرتبط با اصول عقاید از امام صادق؟ع؟ اس ــت که به س ــفارش مؤسســـۀ
فرهنگ ــی نب ــأ و ب ــا هم ــکاری مرک ــز فرهنگی خراس ــان انج ــام ش ــده و به زیـــور طبع
درآم ــده و امی ــد اس ــت در بهرهمنـــدی از مع ــارف برج ــای مانده از ام ــام صادق؟ع؟
مفید و راهگش ــا باشد.
والحمدهلل ّ
العالم� ن�
ر�
ی
ب
آ� ب� ن
ا� ماه 1399
ف
ت
مصاد� ب�ا سالرو�ز
ام�ر
1442ه�ری
 17بر� ی�ع الاول
ولاد� پ� ی� ب
ج
ق
اکرم؟ص؟ و امام صاد�؟ع؟
آ
سم�ه خ� یل�لی � ش� ت� ی�ا�نی
ی
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فصل اول:

عقل و علم
فضيلت عقل
پنج ویژگی
 -1ابوخال ــد عجم ــى مىگويد :ام ــام صادق؟ع؟ فرم ــود« :پنج ویژگی اســـت كه
ىه ــا مح ــروم اس ــت» .گفتـــم :فدايت
در ه ــر ك ــس نباش ــد ،از بس ــيارى از بهرهمند 
نه ــا چ ــه ویژگیهاییان ــد؟ فرم ــود« :عق ــل ،دي ــن ،ادب ،بخشـــندگى و
ش ــوم! آ 
ُ
1
خوش خلقى».

به اندازۀ عقلشان

ّ
 -2حســن بــن علــى بــن فضــال بــا يــك واســطه نقــل میکنــد کــه امــام صــادق؟ع؟
فرم ــود« :هرگ ــز رس ــول خ ــدا؟ص؟ از عم ــق خ ــرد خ ــود ب ــا م ــردم س ــخن نگف ــت» .نی ــز
رســول خــدا؟ص؟ فرمــود« :مــا پيامبــران دســتور داريــم كــه بــا مــردم بــه انــدازۀ عقلشــان
س ــخن بگويي ــم».

2

 .1برقی ،المحاسن ،ص .191
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.23
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توگو
گف 
 -3امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خـداى تبـارك و تعالـى چـون عقـل را آفر يـد ،بـه او
فرمـود :پيـش بيـا! پيـش آمـد .سـپس فرمـود :دور شـو! دور شـد .فرمـود :بـه ّ
عـزت و
جاللـم سـوگند ،هيـچ مخلوقـى را نيافر يـدهام كـه نـزد مـن عزيزتـر از تو باشـد .من هر كه
را دوسـت بـدارم ،بـه وسـيله تـو كمـك و پشـتيبانى مىكنـم».

1

نمادهای نادانی
 -4ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :نادانى در س ــه ویژگ ــی نمودار اســـت :خودبينى،
مجادلۀ ز ي ــاد ،خدانشناس ــى؛ اينان هم ــان زيانكارانند».

2

عقل و حيا و بخشندگى
 -5امـــام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :خ ــداى تبارك و تعال ــى ،آدم؟ع؟ را به ســـه ویژگی
برانگیخ ــت كه يك ــى از آنها را برگزيند :عق ــل ،حيا و بخش ــندگى .آدم؟ع؟ عقل را
برگز ي ــد .جبرئي ــل به حيا و بخش ــندگى گف ــت :باال رو ي ــد! گفتند :مـــا مأموريم كه از
عقل جدا نش ــويم».

3

سلب عقل
 -6ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :ه ــرگاه خداون ــد (به س ــبب اعمال بـــد) بخواهد
از بن ــدهاى نعمت ــى را بگي ــرد ،نخس ــتين چي ــزى را ك ــه از او دگرگون مىســـازد ،عقل
اوست».

4

 .1شیخ مفید ،االختصاص ،ص .244
 .2همان ،ص .244
 .3همان ،ص .245
 .4همان ،ص .245
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عبرت بگیر!
 -7ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :ش ــخص خردمند از يك س ــوراخ (گزنـــده) دو بار
گزيده نمىش ــود».

1

باالترین سرمایه
 -8امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هيـچ سـرمايهاى بـا اعتمادتـر از عقـل نيسـت .هيچ
مصيبتـى بزرگتـر از نادانـى ،هيـچ پشـتوانهاى محك متـر از رايزنـى (و مشـورت) ،هيـچ
ّ
پرهيـزكارى همچـون خويشـتن دارى ،هيـچ عبادتـى همچـون تفكـر ،هيـچ راهبـرى
ُ
بهتـر از توفيـق (الهـى) ،هيـچ همدمـى بهتـر از ُحسـن خلق و هيچ ميراثـى بهتر از ادب
نیست».

2

حجت خدا
«حجـت خـدا بـر بندگانـش پيامبـر اسـت و ّ
 -9امـام صـادق؟ع؟ فرمـودّ :
حجـت
بيـن هـر بنـده ای بـا خداونـد ،عقـل اسـت».

3

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

4

باالترین سرمایه
 -11س ّ
ـرى بـن خالـد بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ آورده اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟
 .1همان ،ص .245
 .2همان.
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.25
 .4همان.
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فرمـود« :يـا علـى! هيـچ فقرى سـختتر از نادانى نيسـت و هيچ مالـى بهرهورتر از عقل
نباشد».

1

خاستگاه وسواس
هّلل بـن سـنان مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :شـخصى نسـبت
 -12عبـدا 
بـه وضـو و نمـاز خـود گرفتـار وسـواس اسـت و در عيـن حـال ،شـخصی عاقـل اسـت.
فرمـود« :كـدام عقـل؟! او كـه مطيـع شـيطان اسـت!» گفتـم :چهگونـه فرمانبـر شـيطان
ّ ً
اسـت؟ فرمـود« :از او بپـرس کـه از كجـا ايـن وسوسـه بـه او دسـت مىدهـد؟ مسـلما
خواهـد گفـت :از عمـل شـيطان اسـت».

2

فضيلت دانش و كسب آن
وجوب طلب علم
 -13امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :طلـب علـم واجـب اسـت» .در حديـث ديگـرى
فرمـود« :طلـب دانـش بـر هـر مسـلمانى واجـب اسـت .بـدان كـه خداونـد ،جوينـدگان
علـم را دوسـت مـىدارد».

3

شریک اجر
 -14ابوبصير مىگويد :از امام صادق؟ع؟ شنيدم كه مىفرمود« :هر كه به ديگرى
كار خيرى را بياموزد ،ثواب كس ــى را مىبرد كه آن خير را انجام دهد» .پرســـيدم :اگر
او ه ــم ب ــه ديگ ــرى تعلي ــم دهد؟ آيا ب ــاز هم ب ــه تعليم دهن ــدۀ اول ،ثـــواب عمل اين
ه ــم مىرس ــد؟ فرم ــود« :اين ث ــواب ،اگر ب ــه همه م ــردم ه ــم بياموزند همچنـــان به او
 .1همان ،ص.26
 .2همان ،ص .12
 .3برقی ،المحاسن ،ج  1ص .225
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مىرس ــد» .گفت ــم :ا گ ــر آن تعليم دهن ــده بميرد؟ فرم ــود« :اگرچ ــه بميرد».1

در ملکوت ...
 -15امام صادق؟ع؟ فرمود« :هركه دانش آموزد و آن را به كار بندد و براى رضاى
خـدا بـه ديگـرى بيامـوزد ،در ملكـوت آسـمانها او را بـزرگ خواننـد؛ گويند :بـراى خدا
فـرا گرفـت و بـراى خـدا عمـل كرد و براى خـدا تعليم داد».

2

چند سفارش
 - 16امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :علـم بياموز يـد؛ بـا حلـم و وقـار ،خـود را بياراييـد و
نسبت به شاگردان و همچنين نسبت به استاد خود فروتنى كنيد! مبادا دانشمندانی
روش ِبد شما ارزش علم شما را از بين ببرد!»
ستمكار باشيد تا ِ

3

عا ِلم راستین

ْ َ
َّ َ ْ َ َّ
 -17امــام صــادق؟ع؟ در تفســير آيــهِ :إ<� ن� َما ي��خ ش�ى الل َه ِم نْ� ِع بَ� ِاد ِه ال ُعل َم ُاء> 4فرمــود:

«مقصــود از علمــاء كســانى هســتند كــه رفتارشــان گفتارشــان را تصديــق كنــد .هــر كه
رفتــارش گفتــارش را تصديــق نكنــد ،عالــم نيســت».

5

برتر از عابد
 -18ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :ي ــك دانش ــمند باالتر از ه ــزار عابد و هـــزار زاهد
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.35
 .2همان.
 .3همان ،ج ،1ص.36
 .4فاطر« :28 ،تنها بندگان دانشمند از خدا خشیت دارند».
 .5کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.36
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اس ــت .دانش ــمندى كه به وسيلۀ علم خود س ــود رس ــاند ،بهتر و باالتر از هفتاد هزار
عابد است».

1

اوصاف و فضايل دانشمندان
عمل به علم
 -19امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :هركـه بدانچـه مىدانـد عمـل كنـد ،از آنچـه نداند
كفايت شـود».

2

شفاعت عا ِلم

 - 20امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :چـون روز قيامـت شـود ،خـداى ّ
عزوجـل عالـم و
عابـد را برانگيـزد .همينكـه در محضـر خـدا بايسـتند بـه عابـد گوينـد :بـرو به بهشـت.
امـا بـه عالـم دسـتور میدهنـد کـه بايسـتد و بـه او گویند :بـه خاطر اینکه به مـردم ادب
آموخت هـای ،آنهـا را شـفاعت كـن!»

3

آداب تعلیم
 -21امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :بـر عالـم الزم اسـت كـه در وقـت تعليـم درشـتى
نكنـد و ا گـر ديگـران چيـزى بـه او آموزنـد ،از فـرا گرفتـن ننـگ نداشـته باشـد!»

4

ً
 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص . 8احتماال مراد از این اعداد ،بیان کثرت باشد؛ لذا بین
این دو جملۀ حدیث ناسازگاری نیست و هر یک به بیانی کثرت را میرسانند( .ویراستار).
 .2شـیخ صـدوق ،ثـواب األعمـال ،ص .161عالمـه مجلسـی مینویسـد :مـراد از ایـن جملـه
ّ
ایـن اسـت کـه خداونـد ،او را تعلیـم میدهـد بـدون اینکـه او خـود زحمـت تعلـم را بکشـد.
(بحـار االنـوار ،ج  2ص ( )30ویراسـتار).
 .3شیخ صدوق ،علل الشرایع ،ج  ،2ص.394
ّ
 .4حلیّ ،ورام بن ابی فراس ،تنبیه الخواطر ،ج ،1ص.85
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علم و خشیت
 -22امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :پـرواداری از خـدا (خشـيت) ميـراث علـم اسـت.
علـم ،شـعاع معرفـت و قلـب ايمـان اسـت .هـر كـه از خشـيت محـروم باشـد ،عالـم
نيسـت ،هرچنـد كـه در مشـكالت علمـى موشـكافى كنـد؛ چنانكـه خـداى تعالـى
ْ َ
َّ َ ْ َ َّ
ُ َ ُ 2 ،1
فرمـوده اسـتِ :إ<� ن� َما ي��خ ش�ى الل َه ِم نْ� ِع بَ� ِاد ِه العلماء>

احیای امر اهل بیت
 -23امام صادق؟ع؟ فرمود« :از قول ما نقل حديث كنيد ،هيچ مشكلى ندارد.
خدا رحمت آورد بر كسى كه امر ما را احيا كند (احاديث ما را به ديگران بازگويد)».

3

فهم و انديشۀ دينى
سامان امور
 -24امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :شـخص مسـلمان سـامان نمیگیـرد مگـر بـا سـه
خصلـت :درسـت فهميـدن (مباحـث) دينـى ،انـدازه دادن بـه امور زندگـى و پايدارى
در برابـر ناماليمـات».

4

از آموختن شرم هرگز مکن
 -25امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :شـخصی کـه نمیدانـد ،نبايـد خجالـت بكشـد.
بدیـن روی وقتـى كـه چيـزى را نمىدانـد( ،بایـد) آن را بيامـوزد».

5

 .1فاطر« :28 ،تنها بندگان عالم و دانشمندند كه از خدا مىترسند».
ّ
ّ ّ
 .2حلی ،ابن فهد ،عدة الداعى ،ص .78
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،2ص.151؛ راوندی ،دعوات ،ص .63
 .4الفقه المنسوب الی االمام الرضا؟ع؟ ،ص .371
 .5برقی ،المحاسن ج  1ص .9
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خیر انسان
 -26امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـرگاه خداونـد خيـر بنـدهاى را بخواهـد ،به او فهم
عمیـق ديـن مىدهد».

1

ّ
ّ
تمسك به كتاب خدا و سنت
محور ّ
حق

ّ
 -27امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خدا؟ص؟ فرمود« :براى هر حقى نشـانهای

اسـت و روى هر حقى نور درخشـانى اسـت .آنچه موافق با كتاب خدا (قرآن) اسـت
عمل كنيد و آنچه مخالف كتاب خداسـت فروگذاريد».

2

مایۀ کفر

 -28امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـر كه با كتاب خدا و س ّـنت پيامبر؟ص؟ مخالف
باشـد كافر است».

3

به قدر روایت و معرفت
 -29امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :پـدرم امـام باقـر؟ع؟ فرمـود :پسـر عزيـزم! جايـگاه
نهـا بشـناس؛ ز يـرا كـه معرفـت ،همـان درايـت
شـيعيان را بـه قـدر روايـت و معرفـت آ 
تهـاى روايـات اسـت كـه مؤمـن بـاال مـىرود تـا بـه
روايـت اسـت و بـه وسـيلۀ دراي 
عالىتريـن درجـات ايمـان مىرسـد.
به راستی من در كتاب على؟ع؟ نگريستم و يافتم كه بها و قدر هرکس به میزان
 .1کلینی ،الکافی ج  1ص .32
 .2همان ،ص .69
 .3همان ،ص .70

 ملع و لقع :لوا لصف
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معرفت اوســت؛ زيرا كه خداى تبارك و تعالى مردم را به قدری که در دنيا عقل داده
است ،محاسبه مىكند».

1

فرا گرفتن از شخص صادق
ارزش حدیث
 -30امام صادق؟ع؟ فرمود« :يك حديث كه شخصی صادق از شخصی دیگر
بشنود که او هم صادق باشد ،بهتر است از تمام دنيا و آنچه در دنياست».

2

نوشتن و نقل حديث
برتر از هزار عابد
 -31معاو یــﺔ بـن عمـار گو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :شـخصی ُپرحديـث
اسـت كـه از شـما ز یـاد حديـث نقـل مىكنـد و در بيـن مـردم گسـترش مىدهـد و آن را
در دل شـيعيان شـما جا مىاندازد ،در حالی که شـايد عابدى از شـيعيان شـما اين
گونـه اهـل نقـل روايـت نباشـد ،كداميـك از ايـن دو باالترنـد؟ فرمود« :آنكـه حديث ما
را ز يـاد نقـل مىكنـد و در بيـن مـردم میگسـتراند و در دل شـيعيان مـا اسـتوار مىدارد،
از هـزار عابـد باال تـر اسـت».

3

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

4

 .1شیخ صدوق ،معانی األخبار ،ص .1
 .2شیخ مفید ،اإلختصاص ،ص .61این برتری بدان رو است که دنیا فانی است و آخرت باقی،
و در آخرت بر اساس عمل به گفتار قرآن و اهلبیت؟مهع؟ پاداش داده میشود( .مترجم)
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص.7
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.52
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بنویسید!
 -33از ابوبصيـر نقـل شـده کـه امـام صـادق؟ع؟ مىفرمـود« :بنويسـيد! تـا زمانـی
کـه مطلبـى را ننويسـيد ،نمىتوانيـد حفـظ کنیـد (نـگاه دار یـد)!».1

علم چیست؟
 -34ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود :ش ــخصى نزد رس ــول خ ــدا؟ص؟ آمـــد و گفت :يا
ـوش دل به ســـخن اســـتادان
رس ــولاهّلل! عل ــم چيس ــت؟ فرم ــود« :دم فروبس ــتن و گ ـ ِ

س ــپردن ».پرس ــید :پس از آن چيس ــت؟ فرمود« :خوب گوش دادن» .باز گفت :پس

از آن چيس ــت؟ فرمود« :به خاطر س ــپردن» .پرس ــید :پ ــس از آن چه؟ فرمـــود« :به كار
بس ــتن» .گفت :ديگر چ ــه؟ فرمود« :نش ــر دادن».

2

چهل حدیث
 - 35امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـر كـس چهل حديث از احاديـث ما را به خوبی
حفـظ کنـد (نـگاه دارد) ،خداونـد روز قيامت او را عالم و فقيه برانگیزاند»

3

َصرف علم
سبب آمرزش
 - 36ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :ش ــخصى س ــخنى را مىگويد .آنـــگاه خداوند
 .1همـان ،ص .51حفـظ 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
دادهانـد( .مترجـم)
 .2همان ،ص .48
ّ
 .3کلینـی ،الکافـی ،ج ،1ص  .49حفـظ در ایـن حدیـث نیـز ،شـیوههای متنـوع دارد ،ماننـد:
نوشتن ،درس دادن ،ترویج ،عمل ،و از بر دانستن( .ویراستار ،با استفاده از توضیح عالمه
مجلسی در بحار االنوار ج  2ص .)158 - 156
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ب ــدان وس ــيله ايمان ــى در قل ــب ديگ ــرى ثبت مىكن ــد كه س ــبب آمرزش هـــر دو نفر
آنها مىش ــود».

1

حق عا ِلم
حقوق عا ِلم
 - 37ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :عل ــى؟ع؟ هم ــواره مىگف ــت :از جمل ــه حق ــوق
عا ِل ــم آن اس ــت ک ــه:
 *زياد از او نپرسى،
* لباس او را نكشى (مزاحم او نشوى)،
* چــون بــر او وارد شــدى و گروهــى نــزد وى بودنــد بــه همگــى ســام ك ــن ولــى او
را ســام و ّ
تحيــت ويــژه بــده،
* در مقابل او بنشين نه پشت سرش،
* با چشمان و دستت به او اشاره مكن،
* بــا کالمــش ز يــاد مخالفــت مکــن بــه ایــن صــورت کــه بگویــی فالنــى و فالنــى
چنيــن گفتــه انــد،
*بــا مصاحبــت طوالنــى خــود او را ميــازار! ز يــرا كــه َم َثــل دانشــمندَ ،م َثــل درخــت
خرماســت ،بايــد منتظــر مانــد كــه چــه وقــت ثمــرش از او فروافتــد.
پ ــاداش عا ِل ــم از روزهدار س ــحرخيز مجاه ــد در راه خ ــدا بيش ــتر اس ــت .چ ــون
عالم ــى بمي ــرد ،در اس ــام رخنـ ـهاى پي ــدا ش ــود ك ــه ت ــا روز قيام ــت ،چيـــزى آن را
نبن ــدد».

2

 .1برقی ،المحاسن ،ص.231
 .2همان ،ص.233
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زمين خالى از دانشمند نمىشود
برای رفع نیاز دینی
 - 38حس ــين بن زياد عطا مىگويد :به امام صادق؟ع؟ گفتم :آيا ممكن است
زمي ــن بدون وج ــود عا ِلم باش ــد؟ فرمود« :نه ،به خدا س ــوگند .براى حـــال و حرام و
نيازمندىهاى (دینی) مردم (وجود عا ِلم حتمى است)».

1

همنشينى دينداران
مایۀ شرافت
 - 39امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خدا؟ص؟ فرمود« :هم نشـينى با دينداران
باعث شـرافت دنيا و آخرت اسـت».

2

عالمان بد
سودی َ
نبرد
 -40امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :سـختترين فـرد از نظـر عـذاب ،عالمـى اسـت كه
3
هيـچ سـودى از علـم خود نب َـرد».

عمل بدون بصیرت
 -41ام ــام صادق؟ع؟ فرمود« :كس ــى كه بدون بصيرت عمـــل مىكند ،همچون
كس ــى اس ــت ك ــه در بيابانى به طرف س ــراب ب ــدود؛ هرچ ــه تندتر بدود جـــز دورى از
مقص ــد چيزی عايدش نمىش ــود».

4

 .1همان ،ص.234
 .2شیخ صدوق ،ثواب األعمال ،ص .132
 .3ابن فهد ،عدة الداعی ،ص .76
 .4مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،1ص .208
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متفرقات
رحمت خدا
 - 42ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :هيچ بندهاى نيس ــت كه در طلب علم ،شـــب
را ب ــه صبح و صبح را به ش ــب برس ــاند ،مگر آنکه به نوعى مش ــمول رحمت (خدا)
مىشود».

1

پاداش علم
 -43ام ــام ص ــادق؟ع؟ به نقل از رس ــول خدا؟ص؟ فرمود« :ش ــخصى روز قيامت
مىآيد ،درحالى كه حس ــناتى دارد مانند ابر متراكم يا كوههاى س ــربه فلك كشـــيده.
مىگو ي ــد :پ ــروردگارا! اين همه حس ــنات ب ــراى م ــن از كجاس ــت ،درصورتىكه من
چنی ــن کارهای ــی نك ــردهام؟ خط ــاب مىرس ــد :اين همان علمى اس ــت كـــه تو ،به
م ــردم آموختى و پس از ت ــو آنها بدان عم ــل كردند».

2

پاداش همنشینان
 -44ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :وقت ــی اه ــل مجلس علم ب ــه خانه هایشـــان باز
میگردن ــد ،خ ــداى ّ
عزوجل به فرش ــتگان میفرمايد :پ ــاداش آنچه را كـــه از اعمال
نه ــا ب ــراى ه ــر كس ــى پ ــاداش عملـــش را
ايش ــان مش ــاهده كردهاي ــد ،بنويس ــيد! آ 
مىنويس ــند؛ ول ــى بعضى از كس ــانى را ك ــه با آنها حض ــور داش ــتند ،وا مىگذارند و
چی ــزی ب ــرای آنها نمىنويس ــند.
خـداى ّ
عزوجـل مىفرمايـد :چـرا بـرای فالنی چیزی ننوشـتيد؟ مگر بـا آنها نبود؟
درحالـى كـه بـا آنان حاضر بوده اسـت؟
 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .5
 .2همان :ص .5
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مىگوينـد :پـروردگارا! او بـا ايشـان ّ
حتـى يـك كلمـه شـركت نداشـته اسـت و
نهـا سـخن نگفتـه اسـت.
كلمـهاى بـا آ 
نشين ايشان نبوده است؟
پروردگار جليل مىفرمايد :آيا هم ِ
مىگويند :بله پروردگارا!
نهـا گروهـى هسـتند كـه کسـی
مىفرمايـد :او را نيـز بـا ايشـان بنويسـيد؛ ز يـرا كـه آ 
نهـا شـد ،شـقاوتمند نمىشـود .پـس او را نيـز بـا آنهـا مىنويسـند.
کـه همنشـين بـا آ 
خـداى تعالـى مىفرمايـد :بـراى او نيـز ثوابـى ماننـد ثـواب ايشـان بنويسـيد».

1

 -45ام ــام صادق؟ع؟ فرمود« :از جمله موارد اخالق نادان ،جواب دادن اســـت
پيش از ش ــنيدن ،معارضه اس ــت پی ــش از فهميدن و حكم كردن اســـت به چيزى
كه نمىداند».

2

 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،1ص.202
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،2ص .62
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فصل دوم:

توحید و عدل الهی
خدای تعالی در وصف نگنجد
فراتر از چگونگی
 -1امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :يـك نفـر يهـودى بـه نـام ِس َـبخت 1خدمـت رسـول
خدا؟ص؟ آمد و گفت :يا رسولاهّلل ،خدمت شما آمدهام تا در بارۀ پروردگارت بپرسم .اگر
به پرسشهای من پاسخ دهيد( ،از شما تبعیت میکنم) و گرنه برمىگردم.
فرمود :هرچه مىخواهى بپرس!
عـرض كـرد :پـروردگارت كجاسـت؟ فرمـود :او در همـهجـا هسـت و محـدود بـه
جایـی نيسـت.
گفـت :او چگونـه اسـت؟ فرمـود :چگونـه پـروردگارم را بـه «چگونگـى» توصيـف
كنـم ،بـا اينكـه كيفيـت و چگونگـى را خـود او آفر یـده اسـت؟ و خداونـد بـه آفريـدۀ
خـود ّمتصـف نگـردد.
َ
ْ
 .1این نام را به صورتهای مختلفی آورده اند ،مانندِ :س َبختُ ،سبختُ ،س َّبختُ ،س ُبخت.
(ویراستار)
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پرسيد :از كجا بدانند كه تو پيامبر خدايى؟
امام صادق؟ع؟ فرمود :در آن حال ،هيچ چيز ،از سنگ و ديگر اشیاء در اطراف
آن حض ــرت نمان ــد ،مگر اينكه به زبان عربى آش ــكار به س ــخن آمـــده و گفتند :اى
س ــبخت! او به يقين رسول خداست.
سبخت گفت :من تا به امروز مطلبى روشنتر از اين نديده بودم .سپس گفت:
ّ
ّ ً
1
محمدا رسول اهّلل».
هّلل و أشهد ّأن
اشهد أن ال اله اال ا 

کالم صحیح در توحید

 -2از عبدالرحيم بن َعتيك قصير نقل شـده که مىگويد :به وسـيله عبدالملك
بـن َ
اعيـن نامـهاى خدمـت امـام صـادق؟ع؟ نوشـتم كـه جمعـى در عـراق ،خـدا را بـا
صـورت و نقـش و نـگار توصيـف مىكننـد؛ خداونـد مـرا فدايـت كنـد ،اگـر صلاح
مىدانيـد عقيـدۀ صحيـح توحيـد را بـراى مـن بنويسـيد!
امـام؟ع؟ در پاسـخ مـن چنيـن نوشـت« :خدايـت رحمـت كنـد! در بـارۀ توحيـد
و مذهـب هموطنـان خـود پرسـيده بـودى .خداونـدى كـه چيـزى هماننـد او نيسـت،
برتر اسـت و او شـنوا و بيناسـت .او برتر از آن اسـت كه وصف كنندگانی او را وصف
کننـد کـه خـدا را بـه آفریدگانـش هماننـد بداننـد و بـر خـدا افتـرا زننـد .خـداي تـو را
رحمـت آورد! بـدان كـه عقیـدۀ صحیـح در بـاب توحيـد ،همـان اسـت كـه در قـرآن
راجـع بـه صفـات خـداى ّ
عزوجـل نـازل شـده اسـت؛ اینـک از خـداى متعال ،نيسـتى
ـودن خـدا درسـت اسـت و نـه شـباهت او به خلق؛
و تشـبيه بـه خلـق را دور كـن ،نـه نب ِ
بلكـه بايـد معتقـد بـود كـه اوسـت خداونـد ثابـت و موجـود ،کـه برتـر اسـت از آنچـه
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص  .94این حدیث به تفصیل بیشتر در تو حید صدوق ص 311 - 310
باب  44حدیث  2آمده است( .ویراستار).

 یهلا لدع و دیحوت :مود لصف
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وصفكننـدگان گوينـد .پـای خـود را از قـرآن فراتـر منهيـد ،مبـادا پـس از واضـح شـدن
حـق گمـراه شـويد».

1

بيان و تعريف
قفل بر دلها
 -3از ســليمان بــن خالــد نقــل شــده کــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :ســليمان! بــه
راستی تو دل داری که گوشهایی دارد .هرگاه خداوند اراده كند كه بندهاى را راه نمايد،
شهــاى دلــش را ُمهــر زنــد ،در
گــوش دل او را بگشــايد .2و ا گــر جــز آن را اراده كنــد ،گو 
َ
َ
ّ ّ أ ْ َ َ قُ ُ أ ُ
قْ فَ َ 5،4
و� ���الها>
نتيجــه هرگــز اصالح نشــود .3آن اســت فرمــوده خــداى عزوجــل�< :م على �ل ٍب

حق روشن است
ّ -4ايـوب بـن ُح ّـر مىگويـد :امـام صـادق؟ع؟ بـه مـن فرمـود« :اى ايـوب! كسـى
نجـا كـه يـا بپذيـرد يـا تـرك گویـد.
نيسـت مگـر اینکـه ح ّـق بـر او روشـن شـده اسـت تـا آ 
 .1کلینـی ،الکافـی ،ج ،1ص .100عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج  1ص  346مینویسـد:
از ایـن حدیـث بـر میآیـد کـه ما را از اندیشـیدن و بسـیار سـخن گفتن در بـارۀ ذات و صفات
الهـی بـاز داشـته انـد ،زیـرا اندیشـه بشـری بـدان نمیرسـد و ایـن کار ،تنها بر ّ
تحیـر و ضاللت
میافزاید( .ویراسـتار).
 .2یعنـی بـرای او فرصتـی ویـژه بـرای پذیـرش حـق فراهـم مـیآورد ،چنانکـه در حدیـث دیگـر
آمـده اسـت( .تحـف العقـول ،ص  .)313امـا بـه هـر حـال ،هیـچ توفیقـی اختیـار انسـان را
یشـود( .ویراسـتار).
نفـی نمیکنـد و سـبب جبـر در عمـل انسـان نم 
 .3برـ اس�اس توضی�ح عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج  2ص  252 -248ایـن جملـه بـدان
معنـی اسـت کـه الطـاف ویـژۀ خـود را از چنیـن کسـی بـاز مـیدارد ،بـه ایـن دلیـل کـه او بـه
اختیـار خـود ،کفـر را برگزیـده اسـت( .ویراسـتار).
 .4محمد [صلی اهلل علیه و آله]« :24 ،يا بر دلهاى آنها قفل نهاده شده است؟»
 .5برقی ،المحاسن ،ص.201
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ایـن همـان اسـت كـه خداوند در كتـاب خـود مىفرمايـد� ْ َ ْ َ :ذ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ
اط ِل
<�ل ن� ق� ِ ف� ِب�الح ق ِ� على ال ب� ِ
ب
فَ� َ� ْد َم�غُ ُه فَ���ذَ ا ُه َو �زَ اه قٌ� َو َل ُك ُم ْال َو ْ� ُل م َّما تَ�ص فُ� نَ
و�>.2 ،1
ي ِ ِ
ِ
ِإ
ي

اتمام ّ
حجت
 -5امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خداونـد بـر مـردم بـه وسـيلۀ آنچـه (عقـل و اراده) به
نهـا داده و بـه آنهـا شناسـانده ،حجـت را بـر آنهـا تمـام كرده اسـت».
آ

3

هدايت
توفیق و خذالن
هّلل جعفـــر بـــن محمـــد
هّلل ب ــن فض ــل هاش ــمى مىگو ي ــد :از اباعب ــدا 
 -6عب ــدا 
ً
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ت َ ُ
َ ْ ّ ُ َْ
ّ
4
<م ن� يَ�ه ِد الل ُه ف�ه َو ال ُمه ت� ِد َو َم ن� يُ��ض ِل ْل ف�ل ن� � ِ�ج د له َو ِل يّ�ا ُم ْر ِش�دا>
الص ــادق؟امهع؟ در ب ــارۀ آيـــه:
پرسيدم.
فرم ــود« :خ ــداى تب ــارك و تعال ــى در روز قيامت ،س ــتمگران را از ســـراى كرامت
خود (بهش ــت) بىبهره مىس ــازد؛ ّام ــا اهل ايم ــان و عمل صالح را به بهشـــت خود
ُ َّ َّ
َ
ْ
َّ
راه مینمای ــد ،چنانكه فرم ــوده اس ــتَ :
<و يُ� ِ�ض ّل الل ُه ظال� ِال ِم ي� نَ� َو يَ� ف� َع ُل الل ُه َما ي َ� ش� ُاء> 5.نيز
 .1األنبيـاء« :18 ،بلكـه مـا حـق را بـر سـر باطـل مىكوبيـم تـا آن را هلاك سـازد و اينگونـه باطـل
محـو شـود؛ امـا واى بـر شـما از ايـن توصيفـى كـه مىكنيـد».
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .276
 .3کلینـی ،الکافـی ،ج ،1ص .162یعنـی بـه واسـطۀ عقلـی کـه بـه انسـانها داده ،راه شـناخت
ّ
حـق و باطـل را روشـن کـرده اسـت و توجیهـات بنـده ،بعـد از انجـام خطـا مـورد پذیـرش او
نیسـت( .مترجـم).
 .4الكهـف« :17 ،هـر كـس را خـدا هدايـت كنـد ،هدايـت پذیرفتـۀ واقعـى اوسـت و هر كس را
گمـراه کنـد ،هرگـز ّ
ولـى و راهنمايـى بـراى او نخواهى يافت».
 .5ابراهيـــم« :27 ،و خداون ــد ظالم ــان را گم ــراه مىس ــازد و خ ــدا هرچ ــه بخواه ــد انج ــام
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تَ
تَ
ُ
ْ أَ ْ َ
نَّ َّ ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ َّ َ ت ْ
ا� يَ�ه ِد ي� ِه ْم َر ب�ّ ُهم ِب� ِإ� ي� َم ِا�ن ِه ْم ��ج ْ رِ�ي ِم ن� � ْح ت ِ� ِه ُم ال� ن�ه ُار
مىفرماي ــدِ :إ<�� ال ِ ي��� �م�وا وع ِملوا الصا ِلح ِ
ف َ نَّ ت َّ
1
ا� نال� ِع ي� ِم>
ِ��ي ج�� ِ
َ َ
<و َما ت� ْو ِف� ي� ِ ق� ي�
یش ــود که فرم ــود:
راوى پرس ــید :بنابرای ــن ،کالم خداى تعالى چه م 
َ
ّ
ُ
َُْْ ُ
َ ُ
َّ َّ
َ
َ
ُ ّ َ َ َ
ِإ�لا بِ�الل ِه> 2و ِإ<� ن� يَ� ن� ُص ْرك ُم الل ُه ف�لا �غ ِال َب� لك ْم ِإَو ن� ي��خ �ذ لك ْم ف� َم ن� �ذ ا ال ذ ِ��ي يَ� ن� ُص ُركم ِم ن�
بَ� ْع ِد ِه>3؟

فرم ــود« :وقتی بندهاى دس ــتور خ ــدا را اطاعت كن ــد ،رفتار او مواف ــق امر خداى
ّ
ّ
عزوج ــل اس ،بدی ــن روی او را بنـــدۀ موف ــق نامن ــد .ولی آن ــگاه که بن ــدهاى بخواهد
وارد معصيت ــى از معاص ــى اله ــى ش ــود ،خداون ــد بي ــن او و بي ــن آن معصيت حائل
یش ــود؛ در نتيج ــه ا گ ــر آن معصي ــت را ت ــرك كند ،اين ت ــرك معصيت او بـــه توفيق
م 
اله ــى اس ــت .اما ه ــرگاه او را ب ــا آن معصيت رها کند و مانع نش ــود ت ــا او مرتكب آن
معصيت ش ــود ،در حقيقت او را گرفتار خذالن كرده و به او يارى نرس ــانده و توفيق
نداده اس ــت».

4

مىدهـــد ».شـــیخ صـــدوق در کتـــاب توحی ــد ص  413ذی ــل ای ــن حدی ــث مینویس ــد:
هدایـــت خـــدا یعنـــی اینکه خداون ــد عزوج ــل در روز ج ــزا مؤمنان را به س ــوی بهش ــت راه
مینمایـــد ،ولـــی معنـــای اینکه خداوند س ــتمگران را گمراه س ــازد ،آن اس ــت که آنه ــا را از
بهشـــت خود دور کنـــد( .ویراســـتار).
 .1يونـــس« :9 ،كســـانى كـــه ايمـــان آوردن ــد و عم ــل صال ــح انجام دادن ــد ،خداون ــد به كمك
ايمانشـــان آنهـــا را هدايـــت مىكن ــد ،از ز ي ــر قصره ــاى ايش ــان در باغهاى بهش ــت نهرها
جارى اســـت».
 .2هود« :88 ،تنها از خدا توفيق مىطلبم».
 .3آل عمـران« :160 ،اگـر خداونـد شـما را يـارى كنـد ،هيـچ كـس بـر شـما پيـروز نخواهد شـد و
اگـر دسـت از يـارى شـما بـردارد ،كيسـت كـه بعد از او شـما را يـارى كند؟»
 .4شیخ صدوق ،معانی األخبار ،ص.20
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عرش و كرسى
ّ
تسلط بر عرش

ََ ْ
َ
َّ
<الر ْح نُم� على ال َع ْر ِ ش� ْاس ت� َوى> 1پرسـيدند .2فرمود:
 -7از امام صادق؟ع؟ در بارۀ آيه
ّ
«خـدا بـر هـر چيـزى اسـتوار و مسـلط اسـت و چنـان نیسـت کـه چيـزى از چيـز ديگرى

بـه او نزديكتر باشـد».

3

توحید یعنی ...
 -8امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـر كـه گمـان كنـد كـه خداونـد ،از چيـزى يـا در
ّ ً
چيـزى يـا بـر چيـزى اسـت ،محققـا كافـر اسـت».
راوی توضیح خواست.
امـام فرمـود« :يعنـى چنيـن نيسـت كـه چيـزى او را در درون خـود داشـته باشـد،
يـا او را نـگاه دارد ،يـا خداونـد ،از چيـزى كـه قبـل از او بـوده ،بـه وجـود آمـده باشـد».

4

کرسی

َ َ ُ ْ ُّ ُ َّ
ُ َ
الس َم َاو ِت
ا�
 -9فضيل بن َيسار گويد :از امام صادق؟ع؟ در بارۀ آيه <و ِسع كر ِس ي�ه
ْ أَ َ
ُ َ
َو ال� ْر ض�> 5پرسـيدم .فرمود« :فضيل! هر چيزى در كرسـى قرار دارد؛ آسـمانها ،زمين

و همه چيز در كرسـى اسـت».

6

ّ
 .1طه« :5 ،خداى رحمان كه فيض رحمتش همه جا را گرفته است ،بر عرش مسلط است».
 .2مرحوم کلینی این مضمون را در سه حدیث به سه طریق از امام صادق؟ع؟ روایت کرده است.

 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.127
 .4همان.
 .5بقره« :255 ،كرسى حكومت او آسمان و زمين را دربرگرفته است».
 .6کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .132
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زمان و مكان
در زمان نگنجد

 -10محمـد بـن َس َ
ـماعـﺔ بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ میگو یـد« :رأس الجالوت 1به

يهوديان گفت :مسلمانان معتقدند كه على؟ع؟ از همه مردم در مناظره توانمندتر و
از همه دانشـمندتر اسـت .اینک مرا نزد على؟ع؟ ببريد ،شـايد از او چیزی بپرسـم كه
در پاسـخ او خطايى بيابم .خدمت آن حضرت رسـيد ،عرض كرد :ای اميرمؤمنان!
من مىخواهم از شـما مطلبی بپرسـم!
فرمود :در بارۀ هر چه خواهى بپرس!
گفت :يا اميرالمؤمنين! پروردگار ما از چه وقت بوده است؟
ـارت "از چـه وقـت" را برای كسـى مىگوينـد كه نبوده،
فرمـود :اى مـرد يهـودى ،عب ِ
بعـد بـه وجـود آمـده اسـت .مىپرسـند :از ِكـى به وجود آمده اسـت؟ ولى پـروردگار ما،
ـاد ايجـاد كننـده و بـوده اسـت بـدون چگونگـى! آرى ،بـاز هـم
بـوده اسـت بـدون ايج ِ
قبل قبل اسـت،
آرى ،اى يهـودى! چگونـه بـراى او "قبـل" مطـرح باشـد ،در حالـى كـه ِ
تهـا گسسـته اسـت.
ـتان او نهاي 
بىنهايـت و منتهـاى منتهـا و بىانتهاسـت ،در آس ِ
ـت همـۀ نهايتهاسـت.
او نهاي ِ
يهـودى بـا شـنيدن سـخنان اميرالمؤمنين؟ع؟ گفت :گواهى مىدهـم كه دين تو

ّ
حق اسـت و هر چه مخالف آن باشـد ،باطل اسـت».

2

برتر از آنچه میگویند
 -11امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خـداى تبـارك و تعالـى را بـه زمـان ،مـكان ،حركت،
 .1رأس الجالوت ،عنوانی برای رییس یهودیان است.
 .2همان ،ص.90
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انتقـال و سـكون نمىتـوان وصـف كـرد؛ بلكـه او آفر يـدگار زمـان ،مـكان ،حركـت و
سـكون اسـت .خداونـد بسـى برتـر و باال تـر اسـت از آنچـه مىگوينـد».

1

آزمايش
ّ
مشیت و حکم و آزمون
 -12امام صادق؟ع؟ فرمود« :هيچ گرفتگى و گشايشى (قبض و بسطى) نيست؛
2
مگر این که خدا را در آنّ ،
مشيت و حكم و آزمونی است».

قضا و قدر
 -13امام صادق؟ع؟ ،فرمود« :خداوند خلق را آفريد ،در حالى كه سرانجام آنها
را مىدانست .با اين حال به آنها امر و نهى كرد؛ ولى به هرچه امر كرد ،راه مخالفت
آنها را باز گذاشت؛ اما آنها هرچه كنند و يا نكنند ،به اذن خدا است».

3

قضای الهی
 -14امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـر كـه بـر قضاى الهـى راضى باشـد ،قضايى كه بر
او آيـد برایـش پـاداش دارد .ولـی هـر كه بر قضاى الهى خشـم گيرد ،قضـا بر او فرود آید،
در حالـی کـه خداونـد اجر او را بـر باد دهد!»

4

 .1شیخ صدوق ،االمالی ،ص  ،279مجلس .47
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .152مراد این اسـت که سـختیها و خوشـیهای زندگی که به
انسـان میرسـد ،برای آزمایش او اسـت( .مترجم)
 .3همـان ،ص .158بایـد دانسـت کـه اذن خـدا غیـر از رضـای او اسـت ،بـه تفصیلـی کـه در
ّ
محـل خـود آمـده اسـت .لـذا ا گـر گنـاه انسـان را بـه اذن خـدا بدانیـم ،بـدان معنـا نیسـت کـه
خداونـد انسـان را بـه گنـاه واداشـته یـا بـه معصیـت او رضایـت داده اسـت( .ویراسـتار).
 .4شیخ صدوق ،الخصال ،ص.23
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امر و نهى
امر و نهی به مردم
 - 15امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :بـه مردمـان ،هـم امـر شـده اسـت و هـم نهـى .و هـر
كسـى عـذرى داشـته باشـد ،خداونـد پذيـراى آن اسـت».

1

جبر و تفويض
تدبیری لطیف
 -16راوی گو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ پرسـيدم :آيـا خداونـد مـردم را بـه انجـام
گناهـان مجبـور كـرده اسـت؟ فرمـود« :نه ».گفتم :آيا كارشـان را به خودشـان واگذارده
اسـت؟ فرمـود« :نـه ».عـرض كـردم :پـس چگونه اسـت؟ فرمود« :لطفی اسـت از خدا،
جـز آن دو».

2

سه دیدگاه

ََ
 -17امام صادق؟ع؟ فرمود« :مردمان در بارۀ قدر سه نظر دارند:
شـخصی مىپنـدارد كـه خداونـد ّ
عزوجـل بندگانـش را مجبـور بـه انجـام گناهـان

كـرده اسـت؛ ايـن شـخص در حقيقـت بـا این قضاوت خـود ،به خداى ّ
عزوجل سـتم
كـرده و كافر اسـت.
دیگـری گمـان مىبـرد كـه تمام كارها به خود بندگان واگذار شـده اسـت؛ اين فرد
هم خدا را در سـلطنتش مورد اهانت قرار داده و كافر اسـت.
شـخص دیگـر عقیـده دارد كـه خـداى ّ
نچـه تـاب و تـوان
عزوجـل بنـدگان را بـه آ 
 .1برقی ،المحاسن ،ص.245
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.159
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ّ
ّ
دارنـد ،مكلـف سـاخته و بدانچـه تـوان ندارنـد ،مكلـف نسـاخته اسـت؛ بدیـن روی
چـون كار نيـك كنـد ،خـدا را سـپاس گو يـد و چـون كار بـد كنـد ،از خداونـد آمـرزش
خواهـد .1ايـن شـخص ،مسـلمان بالـغ اسـت .و خداونـد ،توفيـق دهنـده اسـت»

2

بداء
علم خدا
 - 18امام صادق؟ع؟ فرمود« :به راستى كه خدا را دو علم است( :یکی) علمى
نهفتـه و گنجينـه شـده كـه جـز او كسـى ندانـد و بـداء از هميـن علـم اسـت؛ و (دیگـر)
علمـى كـه بـه فرشـتگان و سـفيران و پيامبرانش آموخته اسـت و مـا آن را مىدانيم».

3

اسماء و صفات خدا
علمی بدون معلوم
 - 19ابوبصيـر مىگو يـد :از امـام صادق؟ع؟ شـنيدم كـه مىفرمود« :خداى متعال
هميشـه پـروردگار ماسـت و علـم (عيـن) ذات او بـوده ،در حالـى كـه معلومـى نبـود؛
شـنوايى و بينايـى (عيـن) ذات او بـوده ،در حالـى كه شـنيده و ديـدهاى در كار نبود و
ّ
قـدرت در ذات مقدسـش بـود ،در حالـى كـه مقـدورى نبـود .چـون اشـياء را پديد آورد
ّ
ّ
و معلومـى تحقـق يافـت ،علـم او بـه معلـوم تعلـق گرفـت و شـنوايى ،بينايـى و قدرت
ّ
او بـه مسـموع و َ
مبصـر و مقـدور تعلـق يافت».
.1توضیـح اینکـه چنیـن شـخصی میپذیـرد کـه در محـدودۀ قـدرت و تـوان و امکاناتـی کـه
خداونـد بـه او بخشـیده ،بـه اختیـار خـود عمـل کـرده اسـت .لـذا مسـئولیت عمل خـود را به
عهـده میگیـرد .ضمـن اینکـه سـلطنت خداونـد را نادیـده نگرفتـه و قـدرت خـدا را بـر خـود
انـکار نکـرده اسـت( .ویراسـتار).
 .2شیخ صدوق ،الخصال ،ص .195
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .147
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ابوبصير مىگويد :گفتم :پس هميشه خدا در حال حركت بوده است!
فرمـود« :خداونـد برتـر از آن اسـت ،ز يـرا حركـت صفتـى اسـت كـه بـا انجـام كارى
پديـد مىآيـد».
ّ
گفتم :آيا خداوند هميشه متكلم بوده است؟
فرمود« :كالم ،صفتی نوپديد است و ازلى نيست؛ در حالى كه خداوند متعال،
ّ
1
بوده و متكلم نبوده است».

رؤيت
چشم او را نمیبیند
 -20اسـماعيل بـن فضـل مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ خـداى تعالـى
پرسـيدم کـه آيـا در قيامـت (بـا چشـم) ديـده مىشـود؟
فرمـود« :سـبحان اهّلل! خداونـد بسـى برتـر و بزرگتـر از آن اسـت! اى پسـر فضـل!
چشـمها چيـزى را نمىبيننـد مگـر آنچـه رنـگ و كيفيتـى داشـته باشـد ،درصورتىكـه
گهـا و چگونگـى اسـت».
خداونـد ،آفر يـدگار رن 

2

به چشم دل
 -21سـيد مرتضـى مىنويسـد :از امـام صادق؟ع؟ نقـل كردهاند كه محمد حلبى
از آن حضـرت پرسـيد :آيـا رسـول خـدا؟ص؟ پـروردگار خـود را ديـد؟ فرمـود« :آرى ،او را
ّ
بـه چشـم دل ديـد؛ ّامـا مردمـك چشـمان بيننـدگان ،پـروردگار مـا جـل جاللـه را درك
نمىكنـد و ق ّـوۀ شـنوايى شـنوندگان احاطـه بـه (كالم) او نـدارد».

3

 .1همان ،ص.107
 .2شیخ صدوق ،االمالی ،ص  .410مجلس  64حدیث .3
 .3سیدمرتضی ،األمالی ،ص .149
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تباین خدا با خلق
تهی از خلق
 - 22زراره مىگو ي ــد :از ام ــام ص ــادق؟ع؟ ش ــنيدم كه مىفرمود« :خـــداى تبارك
و تعال ــى از (صف ــات) خلق ،تهى و خلق ني ــز از (ويژگىهاى) او تهى اســـت .هرچه
را كه نام "ش ــیء" بر او اطالق ش ــود ،غیر خداى ّ
عزوجل اس ــت و مخلوق اســـت؛ در
آفريدگار همۀ اش ــیاء اس ــت .برتر اس ــت خدايى كه هيچ شـــیئی
حالى كه خداوند،
ِ
همانند او نيست».

1

فضیلت توحيد و اهل آن
پاداش توحید
 - 23ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :خ ــداى تبارك و تعال ــى بدن يكتاپرســـتان را بر
آت ــش دوزخ حرام كرده اس ــت».

2

قدرت خدا
خزانههای خدا
 - 24ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :چون موس ــى؟ع؟ به كوه طـــور رفت ،پـــروردگار

ّ
عزوج ــل را خوان ــد و گف ــت :خداي ــا! خزان هه ــاى خ ــود را ب ــر م ــن بنمايان! فرمـــود :يا
موس ــى! خزان هه ــاى من همان اس ــت كه هرگاه چي ــزى را اراده كنم ،بـــه آن مىگويم:
موجود ش ــو! موجود مىش ــود».

3

 .1شیخ صدوق ،التوحید ،ص .105
 .2همان ،ص .20
 .3همان ،ص.133
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علم خدا
ِ
علم بدون جهل
 - 25امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خداونـد ،علـم بـدون جهل ،حيات بـدون مرگ و
نـور بدون ظلمت اسـت».

1

ّ
حق خدا
معنای تقوا

ّ ّ
تَّ ُ
<ا� ق�وا
عزوجـل:
 - 26ابوبصيـر مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ قـول خـداى
ّ َ َُ
الل َه َح قّ� ت� ق� ِتا� ِه> 2پرسـيدم .فرمـود« :انسـان خـدا را اطاعـت كنـد و مرتکـب معصيـت
ُ
او نشـود .خـدا را بـه خاطـر داشـته باشـد و فرامـوش نكنـد ،شـكر خـدا گويـد و كفـران
نعمـت نكنـد».

3

ّ
كليات توحيد
تردید نکنید!

ّ
 -27امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـر كـه در مـورد خدا و رسـول خدا؟ص؟ شـك كند،

كافر اسـت».

4

 .1همان ،ص.137
 .2آل عمـران« :102 ،اى كسـانى كـه ايمـان آوردهايـد آنگونـه كـه حـق تقـوا و پرهيـزگارى اسـت
از خـدا بپرهيزيـد».
 .3برقی ،المحاسن ،ص.204
 .4همـان ،ص  .89روشـن اسـت کـه شـک غیـر از پرسـش اسـت .گاهـی بـرای انسـان در بـارۀ
مطلبی سـؤالی پیش میآید و در پی پاسـخ آن بر میآید .این کار را عقل و شـرع میپسـندند
و تشـویق میکننـد .ولـی اینجـا سـخن در بـارۀ شـک اسـت ،یعنـی عـدم قاطعیـت و باقـی
یشـود ،آن هم در بارۀ
ماندن انسـان در تزلزل و عدم قاطعیت ،که سـبب فرصت سـوزی م 
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فطرت توحید
 -28زراره مىگو ي ــد :از ام ــام ص ــادق؟ع؟ در م ــورد اي ــن كالم خدا پرســـیدم که
َّ
ف َ َّ َّ َ
ََ َ
<� ْط َر�ة الل ِه ال ِ�ت�ي ف� َط َر نال� َاس عل يْ�ها>.1
میفرمای ــدِ :
2
فرمود « :مردم بر فطرت توحيدند».

خوشنودی خدا
خشم و
ِ
 -29محمـد بـن عمـارة بـه نقـل از پـدرش مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ پرسـيدم:
يابن رسـول اهّلل! بفرماييد آيا خداوند هم خوشـنودى و خشـم دارد؟ فرمود« :آرى؛ ولى
نـه آن گونـهكـه در مخلـوق يافـت مىشـود؛ بلكه خشـم خـدا مجازات و كيفر او اسـت
و خوشـنودياش ،پـاداش و ثواب او».

3

برترین نیکی ،باالترین گناه

 -30محمد بن َس َ
ماعـﺔ مىگويد :يكى از اصحاب ما (شيعيان) از امام صادق؟ع؟
«يكتاپرستى پروردگارت».
پرسيد :كدامعمل باالتر است؟ فرمود:
ِ
دانسـتن
گتـر اسـت؟ فرمـود« :شـبيه
بـار دیگـر پرسـيد :كـدام يـك از گناهـان بزر 
ِ
4
خداونـد بـه شـیء».
روشـن تریـن آمـوزۀ فطـری یعنـی توحیـد .بدین روی ،از آن نکوهش شـده اسـت( .ویراسـتار).
 .1الروم« :30،اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده است».
 .2برقـــی ،المحاســـن ،ص .241یعن ــی :خداوند انس ــانها را بر اس ــاس فط ــرت توحید خلق
میکنـــد؛ آنگاه این انســـانها هس ــتند ک ــه با اختی ــار و اعمال خ ــود ،فطرت اولی ــه خود را
خراب میکننـــد( .مترجم).
 .3التوحید ،صدوق ،ص  .170یعنی اینکه خشم و رضای خدا ،فعل اوست نه ذاتش( .ویراستار).

 .4شـیخ طوسـی ،األمالـی ،ص  687مجلـس  .39ایـن حدیـث نشـان میدهـد کـه "ایمـان و
ّ
کفـر" دو عمـل هسـتند کـه پـاداش و کیفـر بـه آنهـا تعلق میگیـرد( .ویراسـتار).
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فصل سوم:

ّ
نبوت

آدم؟ع؟
بهشت آدم؟ع؟
 -1حسن بن ّ
میسر مىگويد :از امام صادق؟ع؟ در بارۀ بهشت آدم؟ع؟ پرسيدم،
فرمـود« :باغـى از با غهـاى دنيـا بود كه خورشـيد و ماه بر آن مىتابيـد ،1درصورتىكه اگر
از باغهاى بهشـتى بود ،هرگز از آن بيرون نمىشـد»2.

سخن ابلیس
 -2امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :ابليـس را دسـتور دادنـد كـه بـه آدم سـجده كنـد،
عـرض كـرد :پـروردگارا! بـه ّ
عزتـت سـوگند كـه مـرا از سـجده بـر آدم معـاف بـدارى تـا تـو
 .1در چندیـن روایـت معتبـر آمـده کـه «جنـت آدم» باغـی از باغهـای دنیـا (در محلـی بجـز
زمیـن) بـوده نـه بهشـت معهـود قیامـت .چنـد دلیـل بـر صحـت این مضمـون اقامه شـده ،از
جملـه اینکـه :در بهشـت قیامتـی شـیطان راه نـدارد ،اخـراج از بهشـت قیامـت معنـا نـدارد،
ّ
تکلیـف در بهشـت قیامتـی نیسـت و ...شـرح و بسـط ایـن مدعـا بـه مجالی دیگر نیـاز دارد.
(ویراسـتار).
 .2کلینی ،الکافی ج  3ص .247
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را چنـان عبادتـى كنـم كـه احـدى هرگـز چنـان عبـادت نكـرده باشـد! خـداى متعـال
فرمـود :مـن مايلـم آن گونـه اطاعـت شـوم كـه مىخواهـم!»

1

می آمرزم

 -3امام صادق؟ع؟ فرمود« :آدم؟ع؟ چون خانه (كعبه) را طواف كرد و به ُ«م َلت َزم»

2

نجـا بـه درگاه پـروردگارت بـه گناهـان خـود اقـرار كـن!
رسـيد ،جبرئيـل گفـت :در اي 
آدم؟ع؟ ايسـتاد و عـرض كـرد :پـروردگارا! هـر كارگـرى بـه يقيـن مـزدى دارد و مـن هـم
بـه راسـتى كارگـرم ،مـزدم چيسـت؟ خـداى تعالـى بـه آدم؟ع؟ وحـى كـرد :اى آدم! هـر
نجـا بيايـد و بـه گناهـان خـود اعتـراف كنـد ،او را مىآمـرزم».
كـه از فرزنـدان تـو ،بـه اي 

3

چهار کلمه
 -4يعقـوب بـن شـعيب مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ شـنيدم كـه مىفرمـود:
«خـداى تعالـى بـه آدم ؟ع؟ وحـى كـرد :مـن بـه زودى همـۀ حرفها (همـۀ نيكىها) را
بـراى تـو در چهـار كلمـه جمـع مىكنـم!
عرضـه داشـت :پـروردگارا! آن چهـار كلمه چيسـت؟ فرمود :يكى بـراى من ،يكى
بـراى تـو ،يكـى بيـن مـن و بيـن تـو ،يكى بيـن من و بين مردم اسـت .آدم گفـت :آنها را
بـراى مـن بيـان كنيد تـا بفهمم .خداى تعالـى فرمود:
آنكه براى من است ،اين است كه مرا عبادت كنى و براى من شريكى قائل نشوى.
 .1راوندی ،قصص األنبياء ،ص .43
 .2عالمه مجلسی مینویسد :الملتز م هو المستجار محاذي باب الكعبة من ظهرها يستحب
إلصـاق البطـن و الصـدر بحائطـه و التزامه و الدعاء فيه مسـتجاب (مرآة العقول ،ج ،4ص
 _ )104ویراستار.
 .3راوندی ،قصص األنبياء ،ص .47
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آنك ــه ب ــراى تو اس ــت ،تو را بـــه خاطر عملت پاداش ــى دهم كه بس ــى بـــه آن نیاز
داری.
آنكه بين من و تو است ،آن است كه دعا از تو و اجابت بر عهدۀ من.
نچ ــه را كـــه بـــر خود
آنك ــه بي ــن ت ــو و م ــردم اس ــت ،آنك ــه ب ــر م ــردم بپس ــندى آ 
مىپسندى».

1

نوح؟ع؟
انتظار قوم نوح؟ع؟
 -5امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :چــون هنــگام وفــات نــوح؟ع؟ فــرا رســيد ،پيروانــش
را طلبيــد و بــه ايشــان فرمــود :بدانيــد كــه پــس از مــن غيبتــى روی میدهــد كــه در آن
زمــان ،طاغوتهايــى ظاهــر مىشــوند و خــداى ّ
عزوجــل بــه وســيله یکی از فرزنــدان من
گرفتــارى شــما را برطــرف مىكنــد .نــام وى "هــود" اســت .او را راه و روش نيــك و آرامــش
ُ
َ
و وقــارى اســت؛ در خلــق و خلقــش شــبيه مــن اســت و بــه زودى خــداى متعــال،
دشمنان شما را به هنگام ظهور وى به وسيلۀ باد نابود مىسازد.
آن ــان پيوس ــته در انتظ ــار ه ــود؟ع؟ بودن ــد و ظه ــور او را انتظ ــار مىكشـــيدند تـــا
اينك ــه زم ــان درازى ب ــر ايش ــان گذش ــت و دلهاى اكثر آنها س ــخت شـــد .خداى
گرفتارى
نااميدى ايش ــان ظاهر س ــاخت و
تعال ــى پيامبر خود ه ــود؟ع؟ را به هنگام
ِ
ِ
نه ــا س ــرآمد و دش ــمنان را ب ــه وس ــيلۀ ب ــاد هالك س ــاخت كه خ ــداى تعالـــى آن را
آ
َ
َ
َ
َ
أ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ َ تْ ُ َ َّ
ْ َ
چني ــن توصي ــف ك ــرده اس ــتَ :
2
الر ِم ي� ِم>.
<ما ت��ذ ُر ِم ن� ش� ي� ْى ٍء ��ت ت� عل يْ� ِه ِإ�لا ج�عل�ه ك
ّ
ّ ّ
 .1حلی ،ابن فهد ،عدة الداعى ،ص .42
نكـه آن را ه مچـون اسـتخوانهاى
 .2الذار يـات« :42 ،بـر هيـچ چيـز نمىگذشـت مگـر اي 
پوسـيده مىسـاخت».
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ّ
س ــپس غيبت ــى پ ــس از آن اتف ــاق افتاد ت ــا اينك ــه صالح؟ع؟ ظاهر شـــد».

1

ابراهيم؟ع؟
غیرت
 -6امـام صـادق؟ع؟ مىفرمايـد« :رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود« :ابراهيـم؟ع؟ غيرتمنـد
بـود و مـن هـم غيـورم .خداونـد ،بین ِـی كسـى را كـه غيـرت نداشـته باشـد ،بـه خـاك

بمالـد».

2

گفت و گو با نمرود
 -7ام ــام ص ــادق؟ع؟ مىفرماي ــد« :ابراهي ــم؟ع؟ با قوم خ ــود مخالفت كـــرد و بر
معبوده ــای آن ــان اي ــراد گرف ــت ،تا اي ــنكه حضرت ــش را ن ــزد نمـــرود بردند و بـــا او به
ُ َ أَ َ أُ
<ر�ّ َ َّال ذ�ى يُ� ْح� ْ َو ُ�م� ت� ق� َ
َ
ال � ن�ا � ْح يِ �ي�
يِ �ي ي ِ ي
مخاصم ــه و گفتگو پرداخت؛ ابراهيم؟ع؟ گف ــتِ :ب�ي ِ
ْ
ْ
ُ
فَ ُ َ ّ ذَ
شَّ
ال إ� ْ� َراه� ُم فَ�� نَّ� ا ّلل َه َ� أ��ت
َو أ�م� تُ� قَ� َ
ال� ْم ِس ِم نَ� ْال َم شْ�ر ق� فَ� أ� ِت� ب� َها ِم نَ� ْال َم�غْ ر ب� � ب�ه ت
�
ال
�
�
ِ
ب
ي
إ
ي
ِ
ب
ي
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ�ي ِ
�ي
ْ قَ ْ َ ظَّ
َ فَ َ َ ّ ُ َ َ ْ
نَ 3
ك�ر و الله لا ي�ه ِد�ي ال�وم ال� ِال ِم ي��>
فَ َ َ
<� ن� ظ� َر
امـام باقـر؟ع؟ مىفرمايد« :ابراهيم؟ع؟ خدايان ايشـان را عيبجويى كـرد.

 .1شـیخ صـدوق ،کمـال الدیـن و تمـام النعمــﺔ ،ص  .136 – 135ایـن حدیـث شـریف یکـی
از شـواهدی اسـت که نشـان میدهد غیبت بارها در زندگی پیامبران پیش آمده و منافاتی
بـا نبـوت آن گرامیـان نداشـته اسـت .ایـن نکتـه خـود پاسـخی اسـت بـه کسـانی کـه غیبـت
امـام عصـر ارواحنـا فـداه را دلیلـی بـرای انکار امامـت حضرتش گرفته اند( .ویراسـتار).
 .2برقی ،المحاسن ،ص .115
 .3البقره« :258 ،پروردگار من كسى است كه زنده مىكند و مىميراند .نمرود گفت :من هم زنده
مىكنـم و مىميرانـم .ابراهيـم عليهالسلام گفـت :خداونـد خورشـيد را از (افـق) مشـرق
مـىآورد (اگـر تـو مىتوانـى) از مغـرب بيـاور! آن كافـر مبهـوت و وامانـده شـد( .آرى) خداونـد
قـوم ظالـم را هدايـت نمىكنـد».
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نَ ظْ َ �ةً ف نُّ ُ فَ قَ َ نّ
��ر ِ��ي ال� ج� ِوم ��ال ِإ� ِ��ي
عيـدگاه خـود رفتنـد ،ابراهيم؟ع؟ با تبرى به سـراغ معبودهـای آنها رفت و همۀ آنها

نهـا از او روبرتافتنـد و بـه
َس ِق� ي� ٌم> 1و دروغ نگفـت .هميـن كـه آ 

نهـا را ،و تبر را به گـردن او انداخت.
ـزرگ آ 
را درهـم شكسـت ،جـز ب ِ
نهـا نـزد معبودهـای خـود برگشـتند ،ديدنـد كـه چـه بـر سـر آنهـا آمـده
بعـد كـه آ 
نهـا گسـتاخى نكـرده و
اسـت؛ گفتنـد :نـه ،بـه خـدا سـوگند كـه كسـى نسـبت بـه آ 
نهـا را عيـب مىگرفـت و از آنهـا بيـزارى
نهـا را نشكسـته اسـت ،مگـر جوانـى كـه آ 
آ
گتـر از سـوزاندن در آتشـنيافتند .از ايـن رو
مىجسـت .بـراى او مجـازات قتلـى بزر 
هيـزم گـرد آوردنـد و مقـدار بسـيار ز يـادى هيـزم فراهـم سـاختند.
روزى كـه بايـد ابراهيـم؟ع؟ را بسـوزانند فـرا رسـيد .نمـرود و سـپاهيانش در برابـر
او ظاهـر شـدند ،در حالـى كـه بـراى نمـرود خانـهاى سـاخته بودنـد تـا از آنجـا بنگـرد
كـه چگونـه آتـش او را مىسـوزاند .ابراهيـم؟ع؟ رادر منجنيـق گذاشـتند .زميـن عرضه
داشـت :پروردگارا كسـى در پشـت من جز او نيسـت كه تو را پرسـتش كند؛ او در آتش
مىسـوزد.
پروردگار فرمود :اگر او از من بخواهد ،او را كفايت مىكنم.
ابـان روایـت میکنـد کـه امـام باقـر؟ع؟ فرمـود« :دعـاى ابراهيـم؟ع؟ در آن روز ايـن
َ ْ َ َْ َ ُ َ ُُ َ
ُ
َ ُ
بـود« :يـا ا َحـد يـا َص َمـد يـا َم ْـن ل ْـم ِيلد َو ل ْـم ُيولـد َو ل ْم َيك ْن ل ُـه كفوا ا َحد»؛ سـپس گفت:
ّ ُ َ َ
اهّلل! پـروردگار متعـال فرمـود :مـن او را كفايـت كـردم ،از ايـن رو بـه آتـش
توكلـت علـى ِ
ً
ُ
2
فرمـود < :ي�ا ن� ُار كو�نى بَ� ْردا>
نهـاى ابراهيـم؟ع؟ از سـرما بـه هـم مىخـورد ،تـا اينكـه خـداى
مىفرمايـد« :دندا 
 .1الصافات« :88 ،او نگاهى به ستارگان كرد ،پس گفت :من بيمارم».
 .2األنبياء« :69 ،اى آتش سرد شو!»
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َ َ ًَ ْ
ّ
راه�م> 1جبرئيل؟ع؟ فرود آمد ،ديدند كه او با ابراهيم؟ع؟
عزوجل فرمود< :و سلاما على ِا ب� ي

نشسته در داخل آتش حرف مىزند».
اينجا بود كه نمرود گفت :هر كه خدايى براى خود مىگيرد ،مثل خداى ابراهيم
را بايـد بگيـرد .بزرگـى از بـزرگان ايشـان گفـت :مـن بـر آتش فرمـان دادم تا او را نسـوزاند!
پـارهاى از آتـش بـه سـمت او آمـد و او را سـوزاند .پـس از آن لـوط؟ع؟ بـه ابراهيـم؟ع؟
نجـا بـا سـاره و لـوط مهاجـرت كـرد».
ايمـان آورد و ابراهيـم از آ 

2

يعقوب و يوسف؟امهع؟
یعقوب و عیص
 -8امـام صـادق؟ع؟ مىفرمايـد« :يعقـوب و عيـص دوقلـو بودنـد .اول عيـص بـه
دنيـا آمـد ،بعـد يعقـوب .از ايـن رو او را يعقـوب گفتنـد كـه پـس از بـرادرش عيـص بـه
دنيا آمد .يعقوب همان اسـرائيل اسـت و معناى اسـرائيل« ،بنده خدا» اسـت ،چون
ّ ّ
3
عزوجـل».
"اسـرا" يعنـى بنـده و "ايـل" يعنـى خـداى

کالم یعقوب؟ع؟

َ
َل أَ�� ُد ر ي� َح ُ� ُ
وس فَ� َل ْو َلا أ� ن� تُ� فَ� ِنّ� ُد ِن
و�> فرمود« :يعقوب
جِ ِ ي

نّ
 -9امام صادق؟ع؟ درباره آیۀ ِإ<� ِ��ي
بـوى پيراهـن ابراهيـم را زمانـی فهميـد كـه كاروان از مصـر فاصلـه گرفتـه بـود و ابراهيـم

در فلسـطين بود».

4

 .1األنبياء« :69 ،سرد و سالمت باش بر ابراهيم!»
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .368
 .3شـیخ صدوق ،علل الشـرایع ،ج  ،1ص  .43معنای کلمۀ اسـرائیل مبتنی بر زبانی اسـت
کـه حضرت یعقوب و قومش داشـتند( .ویراسـتار).
 .4همان ،ج ،1ص .53
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همان دلیل
 -10امـام صـادق؟ع؟ مىفرمايـد« :وقتـی پسـران يعقوب ،از پدرشـان خواسـتند به
نهـا بيـرون رود ،يعقـوب گفـت :مـن مىترسـم شـما غفلـت
يوسـف اجـازه دهـد تـا بـا آ 
كنيـد و گـرگ او را بخـورد! يعقـوب دليلـى را بـراى ايشـان مطـرح كـرد كـه آنهـا در بـاره
يوسـف همـان دليـل را آوردنـد».

1

امام قائم؟ع؟ در روز ظهور
 -11ام ــام ص ــادق؟ع؟ مىفرماي ــد« :هنگامی ک ــه قائم؟ع؟ خروج كنـــد ،پيراهن
يوس ــف؟ع؟ بر ت ــن ،عص ــاى موس ــى؟ع؟ را هم ــراه و انگش ــترى س ــليمان؟ع؟ را در
دس ــت خود دارد».

2

ّايوب؟ع؟
آزمون
 -12امام صادق؟ع؟ مىفرمايدّ :
«ايوب؟ع؟ بدون گناه آزموده شد».

3

شماتت دشمنان
 -13امـام صـادق؟ع؟ مىفرمايـد« :چـون گرفتـارى ّايـوب طوالنـى شـد و ابليـس
صبـر او را ديـد ،بـه سـراغ اصحابـش آمـد كـه در كو ههـا رهبـان بودنـد .گفـت :بـا هـم
بـه نـزد ايـن مـرد مبتلا برو يـم و از گرفتار يـش بپرسـيم! سـوار شـدند و نـزد او آمدنـد.
 .1شیخ صدوق ،علل الشرایع ،ج  2ص .600
 .2شیخ صدوق ،کمال الدین ج  1ص .143
 .3شـیخ صـدوق ،علـل الشـرایع ،ج ،1ص  .75ایـن کالم امـام؟ع؟ پاسـخی اسـت بـه
نهـای خداوند بـرای آن پیامبـر گرامی
افسـانههای داسـتان سـرایان مکتـب سـقیفه کـه آزمو 
را دلیلـی بـر نفـی عصمـت از حضـرت ایـوب دانسـته انـد( .ویراسـتار).
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نهـا نزديـك هـم رفتنـد،
نهـا رم كردنـد .آ 
همينكـه بـه او نزديـك شـدند ،اسـتران آ 
سـپس بـه سـوى وى حركـت كردنـد و در بيـن آنها جـوان نونهالى بود .به ّايوب سلام
دادنـد و نشسـتند و گفتنـد :اى ّايـوب! خـوب بـود گناه خودت را بـه ما مىگفتى؛ چرا
كـه مـا تص ّـور مىكنيـم كـه بـه ايـن بلا گرفتـار نشـده باشـى ،مگـر بـه خاطـر عملى كـه از
مـا پنهـان مـىدارى!
ّايـوب؟ع؟ فرمـود :سـوگند بـه ع ّـزت پـروردگارم كـه او خـوب مىدانـد مـن هرگـز
غذايـى نخـوردم مگـر آنکـه يتيمـى يـا ناتوانـى بـا مـن هـم خـوراك بـود .هيچـگاه دو امـر
ترين آنهـا را بر
برایـم پيـش نيامـد كـه هـر دو طاعـت خـدا باشـد؛ مگر آنکه من سـخت ِ
بدنـم انجـام دادم.

آن جوان با شـنيدن سـخنان ّايوب گفت :واى بر شـما ،شـما مىخواهيد پيامبر
خـدا را تحـت فشـار قـرار دهيـد تـا هرچـه عبادت خـدا را پنهان انجام مىداده اسـت،
َ َ َ
َ ّ َ ّ َ َّ َ َّ ْ َ ُ
ان ب ُن ْ
1
اب»
ذ
ع
و
ـب
ص
اظهـار كنـد .اي 
نجـا بـود كه گفت« :ر ِب أ ِني مس ِـني الشـيط ِ
ٍ
ٍ
امـام؟ع؟ فرمـود« :پـس از اينكـه ّایـوب بهبـود يافت ،بـه او گفتنـد :در میان آنچه
بر تو گذشـت چه چيز سـختتر بود؟ پاسـخ داد :شـماتت دشـمنان»

2

موسى؟ع؟
شکنجههای فرعون

ْ أَ َ
َ َ
<و ِف� ْرع ْو نَ� ِ�ذ ی ال� ْو ت� ِاد>
 -14ابـان احمـر مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آیـۀ

3

پرسـيدم كـه چـرا فرعـون را "ذواألوتـاد" گفتنـد؟
 .1ص« :41 ،پروردگارا شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است» .
 .2راوندی ،قصص األنبياء ،ص.140
 .3ص« :12 ،و فرعون که افراد را با میخ عذاب میکرد»
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فرمـود« :چـون وى هـرگاه كسـى را شـكنجه مىكـرد ،او را به رو بـر زمين مىخواباند
و دسـتها و پاهايـش را مىكشـيد و بـا چهـار ميـخ در زميـن ميخكـوب مىكـرد.
گاهـی نیـز او را روى تختـه چوبـى مىخوابانـد و دسـتها و پاهايـش را بـه چهـار ميـخ
مىكشـيد .سـپس او را بـه حـال خودش وامىگذاشـت تـا بميرد .از ايـن رو خداوند ،او
خهـا) ناميـد».
را فرعـون ذواألوتـاد (صاحـب مي 

1

ّ
حق شکر
 -15امام صادق؟ع؟ فرمود« :خداى تعالى به موسـى؟ع؟ وحى كرد :اى موسـى!
چنانكه سزاسـت سپاسگزار من باش!
عـرض كـرد :پـروردگارا چگونـه سـپاس تـو را گو يـم كـه شايسـتۀ تـو باشـد؛ در حالـى
كه هيچ سپاسـى نيسـت كه تو را بدان وسـيله سـپاس گويم ،مگر اينكه همان را هم
خـودت بـه من لطف كـردهاى؟!
خطـاب رسـيد :اى موسـى! همينكـه دانسـتى شـكر ،سـپاس تـو اسـت بـه درگاه
مـن ،حـق شـكر را ادا كـردهاى»

2

راه ّ
تقرب به خدا
 - 16امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خـداى تعالـى بـه موسـى؟ع؟ وحـى كـرد كـه هيـچ
بنـدهاى بـه وسـيلۀ چيـزى بـه مـن تق ّـرب نجسـته اسـت كـه نـزد مـن محبوبتـر از سـه
خصلـت باشـد.
موسى؟ع؟ عرضه داشت :پروردگارا! آن سه خصلت چيست؟
 .1شیخ صدوق ،علل الشرایع ،ج  1ص .70
 .2راوندی ،قصص االنبياء ،ص .161
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فرمود :پارسايى در دنيا و پرهيز از حرامهای من و گريه از خشيت من.
موسى؟ع؟ عرض كرد :كسى را كه چنان كند چه پاداشى است؟
فرمود :حکم پارسايان در دنيا را در بهشت صادر مىكنم.
در مـورد پرهيـزكاران از حرا مهـای مـن ،از همـه مـردم بازجويـى مىكنـم؛ ولـى از
اينـان بازپرسـى نمىكنـم.
و امـا گريهكننـدگان از خشـيتم را در درجـات بـاال و در رفيق اعلی ،كسـى شـريك
و انباز نباشـد!»

1

پیامد مال زیاد
ِ
 - 17امـام صـادق؟ع؟ مىفرمايـد« :خـداى تعالـى بـه موسـى؟ع؟ وحـى كـرد :بـه
ـادى ثـروت دلخـوش مبـاش و در هيـچ حـال يـاد مـرا تـرك مكـن؛ زيـرا كـه مـال زيـاد،
زي ِ
فراموشـى گناهـان را در پـی دارد و تـرك ذكـر مـن سـبب قسـاوت دلهـا مىشـود».

2

صبر و شکر
نچـه خداونـد بـه موسـى بـن عمـران؟ع؟
 -18امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :در بيـن آ 
وحـى فرسـتاد ،فرمـود :يـا موسـى! هيـچ مخلوقـى را محبوبتـر از بنـده مؤمنـم
نيافر يـدهام .بـه يقيـن مـن او را بـه چيـزى مىآزمایـم كـه خيـر او در آن اسـت .بـه او
سلامتى را مىدهـم كـه خيـر او در آن باشـد و مـن داناتـرم بـه آنچـه صلاح بنـدهام در
آن اسـت.
بنابرایـن بايـد بـه بلاى من صابر و بر نعمتهاى من شـاكر باشـد ،تـا او را در جمع
 .1راوندی ،قصص االنبيا ،ص .162
 .2راوندی ،قصص االنبياء :ص .166
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ّ
صديقـان نـزد خـود ثبـت كنـم ،درصورتىكـه مطابـق رضـاى مـن عمـل كنـد و مطيـع
فرمـان من باشـد».

1

لقمان حكيم
سفارشهای لقمان
 -19امام صادق؟ع؟ فرمود« :لقمان به پسرش گفت:
پسـر عزيـزم! زنهـار از اضطـراب و تنگدلـى و بداخالقى و كم صبرى؛ چرا كه هيچ
مصاحبتـى بـا ايـن ويژگىهـا اسـتوار نگـردد .خـود را در كارها به سـختى وادار ،در برابر
دوسـتان ،از خـود صبـورى نشـان ده و بـا همه مردم خـوش اخالق باش!
پسـر عزيـزم! ا گـر نتوانسـتى چنیـن کنـی ،بـا خويشـاوندان پیونـد گیـر و بـا بـرادران
ايمانـى احسـان كـن.
ُ
ُ
مبادا از خوش خلقى و گشـاده رويى كوتاهى كنى؛ زيرا كسـى كه خوش خلقى
كند ،خوبان او را دوسـت میدارند و تبهكاران از او دورى كنند.
روزى خدا براى خود قانع باش ،تا زندگيت خوش باشد .بنابراین اگر خواستى
به ِ

ّ
عزت دنيا را جمع كنى ،امیدت را از آنچه در دست مردم است قطع کن؛ زيرا كه
ّ
2
سبب بريدن طمع از ديگران بود».
پيامبران و صديقان به هر چه رسيدند به ِ

عمران؟ع؟
ویژگیهای حضرت عیسی؟ع؟
 -20امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خـداى متعال به عمـران؟ع؟ وحى كرد كه من تو را
ّ
ّ ّ
 .1حلی ،ابن فهد ،عد ة الداعى ،ص .37
 .2راوندی ،قصص االنبياء :ص .195
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پسـرى بـا بركـت مىبخشـم كـه كـور مـادرزاد و پيس را شـفا دهـد و زمين را بـه اذن خدا
آباد كند و من او را فرسـتادۀ خود به سـوى بنىاسـرائيل قرار دهم.
عمـران ايـن مطلـب را بـا زنـش ّ
«حنـه» يعنـى مـادر مر يـم در ميان گذاشـت و چون
َ ّ ََ ُ َ َ
او (مريم) را حامله شد ،با خود ّ
<ر ِبّ� ِإ� ِ�ن�ي ن��ذ ْر ت� لك َما
تصور كرد كه پسر است ،گفت:
َ ً
ِ�ف�ي بَ� ْط ِ�ن�ي ُم َح ّررا>1در حالى كه من او را دختر به دنيا آوردم و گفت :دختر و پسر يكسان
نيسـتند؛ 2ز يـرا كـه دختـر ،پیامبـر نمىشـود .و چـون خداونـد بعدهـا عيسـى؟ع؟ را بـه
مر يـم داد؛ او همـان بـود كـه خداوند بشـارت او را به عمـران داده بود».

3

ّ
علت ارسال پیامبران
علت بعثت
 -21ابوبصيـر مىگو يـد :شـخصی از امـام صـادق؟ع؟ پرسـيد :بـراى چـه خداوند،
پيامبـران و رسـوالنی بـه جانـب مردم فرسـتاد؟
فرمود« :براى اينكه پس از آن رسوالن ،مردم در برابر خداوند حجتى نداشته
باشند و براى اينكه نگويند :مژده دهنده و بيم دهندهاى سراغ ما نيامد و تا اينكه
حجت الهى در برابر ايشان باشد .مگر اين كالم خدا را از قول خازنان دوزخ و احتجاج
أَ َ أْ ُ َ
ايشان در برابر دوزخيان نسبت به پيامبران و رسوالن نشنيدهاى؟ <�ل ْم َي�� ِت�ك ْم ن��ذِ ي� ٌر
َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َّ
َ
َّ َ َ َ
أَ ُ
َ ُ َ َْ
ق�الوا بَ�لى ق�د جَ� َاء ن�ا ن��ذِ ي� ٌر ف�ك�ذ بْ� ن�ا َو ق�ل ن�ا َما ن��زّ َل الل ُه ِم ن� ش��ي ٍء ِإ� نْ� � ن� ت� ْم ِإ�لا ِ�ف�ي �ض لا ٍل ك بِ� ي� ٍر>.5،4
 .1آل عمران« :35 ،پروردگارا! آنچه در ِرحم دارم براى تو نذر كردم كه خدمتكار خانۀ تو باشد».
 .2همان.36 ،
 .3راوندی ،قصص االنبياء :ص .214
 .4الملك 8 ،و « :9مگر هش ــدار دهندهاى س ــراغ ش ــما نيامد؟ مىگوين ــد :آرى ،بيم دهنده
آمـــد؛ ولـــى مـــا او راتكذيـــب كردي ــم و گفتي ــم :خداون ــد هرگز چي ــزى ن ــازل نكرد و ش ــما در
گمراهى شـــگفتی هستيد».
 .5شیخ صدوق ،علل الشرایع ،ج  ،1ص .121

 تّوبن :موس لصف

61

عيسى؟ع؟
بداء و برکت صدقه
 -22امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :عيسـى روحاهّلل؟ع؟ بـه قومـى گـذر كـرد كـه سـر و
نهـا را چـه شـده اسـت؟
صـدا و هياهـو (شـادی) داشـتند ،فرمـود :اي 
گفتنـد :يـا روح اهّلل! فالنـی دختـر فالنـى امشـب به خانۀ فالنى پسـر فالنـى مىرود.
فرمـود :امـروز هياهـو و شـادى دارنـد؛ اما فـردا مىگريند!
كسـى از ايشـان پرسـيد :يـا رسـول اهّلل ! چـرا گر يـه كننـد؟ فرمـود :چـون آن دختـر
هميـن امشـب مىميـرد! برخـی گفتنـد :خـدا و رسـول خـدا راسـت گوينـد! ولـى
منافقـان گفتنـد :فـردا نزديـك اسـت! صبـح فـردا آمدنـد و ديدنـد آن زن در سلامت
کامـل اسـت و هيـچ اتفاقـى بـراى او نيفتـاده اسـت! گفتنـد :يـا روح اهّلل! ديشـب بـه مـا
گفتـى ايـن زن مىميـرد؛ ولـی او نمـرده اسـت؟
عيس ــى؟ع؟ فرم ــود :خداون ــد هرچ ــه را بخواه ــد انج ــام مىده ــد ،ب ــا ه ــم ن ــزد
او برو ي ــم! ب ــا ه ــم رفتن ــد ،در حال ــی ک ــه در هن ــگام رفت ــن ،برخ ــی ب ــر ه ــم س ــبقت
مىگرفتن ــد ،ت ــا اينك ــه رس ــیدند و در را زدن ــد .همس ــر زن بي ــرون آم ــد ،عيس ــى؟ع؟
ب ــه او فرم ــود :از همس ــرت اج ــازۀ ورود (ب ــه خان ــه) ب ــراى م ــن بخ ــواه! او اج ــازه گرف ــت
نه ــا وارد ش ــدند.
وآ 
عيسـى؟ع؟ پرسـيد :تـو دیشـب چـه كـردى؟ گفت :مـن كارى نكـردم؛ مگر كارى
کـه دیـروز انجـام دادم .آن چنیـن بـود كـه مسـتمندى هـر شـب جمعـه بـه سـراغ مـا
مىآمـد تـا غذایـی بـه او بدهیـم .ديشـب هـم بـه سـراغ مـا آمـد ،در حالـى كـه هـم مـن
سـرگرم كار خـودم بـودم و هـم خانـواده .فر يـاد زد ،كسـى جواب او را نـداد! باز هم فرياد
زد ،كسـى جوابش را نداد! چندين بار صدا زد .همينكه من صدايش را شـنيدم ،به
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صـورت ناشـناس بلنـد شـدم ،غذایـی ماننـد هميشـه بـه او دادم .عيسـى؟ع؟ فرمـود:
از جـاى خـودت فاصلـه بگيـر! ناگهـان ز يـر جامههايـش مـار بزرگـى ماننـد شـاخه
درختـى ،روى دمـش ايسـتاده بـود! عيسـى؟ع؟ فرمـود :بـه خاطـر آن كارى كـه كـردى،
خداونـد آن بلا را از تـو برطـرف سـاخت».

1

نتیجۀ اعمال خیر فرزند برای پدر
 -23امام صادق؟ع؟ به نقل از رسـول خدا؟ص؟ فرمود« :عيسـى بن مريم بر قبرى
گـذر كـرد كـه صاحبـش را عـذاب مىكردنـد .بعدها سـال آينده باز از آنجا گذشـت،
ديد عذاب نمىكنند .عرض كرد :پروردگارا! سال اول بر اين قبر گذشتم ،صاحبش
را عـذاب مىكردنـد .امـا امسـال مىگذرم ،در حالى كه عذاب نمىشـود؟!
ّ
ّ
خـداى عزوجـل وحـى فرسـتاد :يـا روحاهّلل! او فرزنـد صالحـى داشـت كـه بـه حـد
بلـوغ رسـيد ،راهـى را كـه خـراب بـود درسـت كـرد و يتيمـى را پنـاه داد .بـه خاطـر عمـل
پسـرش مـن او را بخشـيدم».

2

حضرت ّ
محمد؟ص؟
وقتی وحی میرسید...
 -24ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :هنگامی که به رس ــول خ ــدا؟ص؟ از جانب خدا
وح ــى مىآم ــد ،در حالى كه جبرئيل؟ع؟ واس ــطه بین خ ــدا و پیامبر بـــود( .جبرئیل
وح ــی را میرس ــاند و پیامب ــر) مىگفت :اين جبرئيل اس ــت و جبرئيل بـــه من (فالن
آی ــات) را گف ــت .و ا گ ــر بين خ ــدا و او ،جبرئي ــل نبود ،وحى ك ــه مىآمـــد او را همان
 .1شـیخ صـدوق ،األمالـی ،ص  500مجلـس  .75یکـی از نـکات مهـم ایـن حدیـث اشـاره بـه
اهمیـت بـداء اسـت کـه بایـد بـدان توجـه شـود( .ویراسـتار).
 .2شیخ صدوق ،امالی ،ص  ،512مجلس .77
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ســـنگينى
لحظ ــه حال ــى مىرس ــيد؛ از خ ــود ب ــه نوع ــى بىخود مىش ــد ،ب ــه خاطر
ِ
وحي ــى ك ــه (به ط ــور مس ــتقيم) از جانب خ ــداى ّ
1
عزوجل بر او مىش ــد».

همگان نیازمند شفاعتش...
 - 25عل ــى ب ــن حم ــزه مىگو ي ــد :ش ــخصى ب ــه ام ــام ص ــادق؟ع؟ گفـــت :مـــا
همس ــايهاى از خ ــوارج داريم ك ــه مىگويدّ :
محم ــد؟ص؟ روز قيام ــت گرفتار خودش
اس ــت ،چهگونه از ديگران ش ــفاعت مىكند؟! امام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :هيچ كس
از پیش ــینیان و پس ــینیان نيس ــت؛ مگر اينك ــه روز قيامت به ش ــفاعت ّ
محمد؟ص؟
نياز دارد».

2

هر چه میخواهی بپرس
 -26امام صادق؟ع؟ فرمود« :رس ــول خ ــدا؟ص؟ به اميرالمؤمنين على؟ع؟ فرمود:
ه ــرگاه من ُمردم ،ش ــش مش ــك آب از چاه غرس 3بكش و مرا غس ــل ب ــده و كفن كن
و اط ــراف كف ــن مرا جمع كن ،و مرا بنش ــان! س ــپس هرچ ــه خواهى بپ ــرس! به خدا
س ــوگند كه چيزى از من نخواهى پرس ــيد مگ ــر آنکه من جواب ــت را مىدهم».

4

 .1برقی ،المحاسن ،ص .238
 .2همان ،ص .184
 .3عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج  3ص  287مینویسـد :چـاه غـرس چاهـی اسـت در
مدینـه کـه بـه گفتـۀ فیروزآبـادی صاحـب قامـوس ،پیکر مطهر رسـول خـدا در آن غسـل داده
شـد( .ویراستار)
 .4صفـار قمـی ،بصائـر الدرجـات ،ص  .283توضیـح اینکـه ایـن حدیـث را مرحـوم کلینـی
در کافـی ج  1ص  296نیـز روایـت کـرده اسـت .عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج  3ص
 288ذیـل جملـۀ اخیـر نوشـته اسـت :ایـن سـؤال و جـواب ،یـا حقیقـی بـوده ،بدیـن صورت
کـه روح بـه بـدن مقـدس حضرتـش بازگشـته ،یـا مجـازی اسـت بدیـن صـورت کـه پیونـدی
بیـن روح مقـدس دو بزرگـوار برقـرار شـده و بـا هـم سـخن گفته اند ،یا به شـکلی دیگر بوده که
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خواب و بیداری
 -27امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :ابـوذر در پـى رسـول خدا؟ص؟ بود .بـه او گفتند :در
فلان مزرعـه اسـت .در پـى آن حضـرت رفـت و داخـل محوطـهاى شـد ،در حالـى كـه
پيامبـر؟ص؟ خوابيـده بـود .چـوب خشـك خرمـا را برداشـت و آن را شكسـت تـا بـدان
وسـيله رسـول خـدا؟ص؟ را از خـواب بيـدار كنـد! پيامبـر؟ص؟ چشـم خـود را گشـود و
فرمـود :ابـاذر! مـا را بـه خودمـان فر يـب مىدهـى! مگـر نمىدانـى كـه مـا شـما را در حال
خوابمـان هـم مىبينيـم ،همـان گونـه كـه در بيـدارى مىبينيـم».

1

نخستینها
-28امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :يكـى از افراد قريش به رسـول خدا؟ص؟ گفت :تو به
چـه دليـل بـر ديگـر پيامبـران سـبقت دارى؛ در حالـى كـه در آخـر همـه مبعوث شـدى
و پايانبخـش آنها هسـتى؟
فرمود :من نخسـتين كسـى هسـتم كه به پروردگارم ايمان آوردم و نخستین كسى
هسـتم كـه پاسـخ گفتـم ،زمانـی که خداونـد ،از پيامبران عهد و پيمـان گرفت و آنها
را بـر خودشـان گـواه سـاخت و فرمـود :آيـا مـن پـروردگار شـما نيسـتم؟ مـن نخسـتين
ّ
پيامبـرى بـودم كـه گفتـم :بلـى (آرى) .از ايـن رو بـا اقـرار بـه خـداى عزوجـل بـر ايشـان
پيشى گرفتم».

2

اندیشـههای نارسـای ما بدان نمیرسـد .مولی صالح مازندرانی در شـرح خود بر کافی ج 6
ص  132توضیـح میدهـد کـه ایـن جملـۀ حدیث منافاتی ندارد با احادیث دیگر که رسـول
خـدا تمـام علـم خـود را بـه امیرالمؤمنیـن آموخت( .ویراسـتار).
ّ
 .1صفـار قمـی ،بصائـر الدرجـات ،ج  1ص  .421بایـد دانسـت که این حدیث را مرحوم کشـی
نیـز در رجـال خـود نقـل کـرده و میـر دامـاد در تعلیقـات خـود بـر رجـال کشـی ج  1ص – 124
 125توضیحـات مبسـوطی بـر ایـن حدیث آورده اسـت( .ویراسـتار).
ً
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .10در بارۀ این گروه احادیث که اصطالحا «عالم ذر» نام دارد ،به کتاب
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تحفۀ آسمانی
 -29امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :روزى پيامبـر؟ص؟ بيـرون آمـد ،در حالـى كـه مـژده
داده بودنـد ،از شـادى مىخنديـد .مـردم پرسـيدند :يـا رسـولاهّلل! خداونـد شـما را
بخندانـد و بـر شـادى شـما بيفزايـد! رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود :هيـچ روز و شـبى نيسـت
مگـر اینکـه در آن ،تحفـهاى از جانـب خـدا بـراى مـن میرسـد.
بداني ــد ك ــه پ ــروردگار م ــن ام ــروز تحفـ ـهاى به م ــن داد كه درگذش ــته نظيـــر آن را
نداده بود .جبرئيل؟ع؟ بر من نازل شـــد و از جانب پروردگارم ســـام رســـاند و گفت:
محم ــد! خ ــداى ّ
ي ــا ّ
عزوج ــل از بنى هاش ــم هفت نف ــر را برگزيد ك ــه مانند آنهـــا را در
گذش ــته نیافر ی ــده و در آینده خلـــق نخواهد كرد!
وصى تو ّ
يا رسول اهّلل! تو سرور پيامبرانىّ ،
على بن ابىطالب؟ع؟ ساالر اوصياست،
حسـن و حسـين؟امهع؟ نـوادگان تـو آقـاى اسـباط انـد ،حمـزه عمو يـت سـاالر شـهيدان
اسـت ،جعفـر ّ
طيـار پسـرعموي توسـت كـه هـر وقـت بخواهـد در بهشـت بـا فرشـتگان
پـرواز مىكنـد .و از شـما خانـدان ،قائـم اسـت كـه عيسـى بـن مر يـم؟ع؟ _ وقتـى كـه
خداونـد او را بـر زميـن فـرود آورد _ پشـت سـر او نمـاز مىگـزارد .او از خانـدان شـما ،از
اوالد علـى و فاطمـه ،از فرزنـدان حسـين اسـت».

1

َ
چه کسی تو را میرهاند؟
 -30ابوبصير گوید :امام صادق؟ع؟ فرمود« :رس ــول خدا؟ص؟ در غزوۀ ذات ّ
الرقاع
ز ي ــر درخت ــى در كن ــار وادى ف ــرود آم ــد .س ــيل رو یآورد و بي ــن او و يارانـــش فاصلـــه
انداخت .مردى از مش ــركان او را ديد ،در حالى كه مس ــلمانان كنار دشـــت ايستاده
بودند و انتظار مىكش ــيدند كه چه وقت س ــيل قطع مىش ــود.
العلیة فی المطالب ّ
گرانسنگ «المقاصد ّ
السنیة» نوشته عالمه امینی رجوع شود( .ویراستار).

 .1همان ،ج ،8ص.49
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آن مـرد کـه از مشـركان بـود ،بـه قومـش گفـت :مـن ّ
محمـد را مىكشـم! آمـد و بـا
شمشـير بـه رسـول خـدا؟ص؟ حملـه كـرد و گفـتّ :
محمد! چه كسـى تو را از دسـت من
نجـات مىدهـد؟ پیامبـر فرمـود :پـروردگار مـن و تـو!
جبرئي ــل؟ع؟ او را از روى اس ــبش بلن ــد ك ــرد و به پش ــت بـــر زمين افتاد ،رســـول
خ ــدا؟ص؟ از ج ــا برخاس ــت و شمش ــير را برداش ــت و بر س ــينۀ او نشســـت و فرمود :يا
«غ ــورث» 1چه كس ــى ت ــو را از دس ــت من نج ــات مىدهد؟ گفـــت :جود و كـــرم تو يا
ّ
محم ــد! پيامب ــر؟ص؟ او را ره ــا ک ــرد و بلن ــد ش ــد ،در حالى ك ــه او مىگفـــت :به خدا
س ــوگند كه ت ــو از م ــن بهت ــر و گرامىترى!»

2

مانع از عذاب
-31امام صادق؟ع؟ نقل كرده اسـت كه رسـول خدا؟ص؟ فرمود« :به راسـتی براى
شـما در زمـان حيـات مـن و در زمـان مـرگ مـن خيـر اسـت .گفتنـد :يـا رسـولاهّلل! خیـر
در زمـان حيـات شـما را دانسـتيم ،ولـى در زمـان مـرگ شـما چـه خيرى براى ماسـت؟
ّ
ّ
أَ ْ َ
َ َ َ نَ ّ
ا� الل ُه ِل يُ� َع�ذِ ب�َ ُه ْم َو��ن ت�
فرمـود :در زمـان حياتـم خـداى عزوجـل فرمـوده اسـت< :و ما ك
ِف� ي� ِه ْم> 3.امـا در زمـان مـرگ مـن ،اعمـال شـما بـر مـن عرضـه مىشـود و مـن بـراى شـما
4
طلـب آمـرزش مىكنـم».
َ
 .1فیروزآبادی صاحب قاموس ،نام او را غ َورث بن حارث نوشته است .عالمه مجلسی در مرآة
واقدی آن را
شهرت دارد و
شیعه و سنی
العقول ج َ 25ص  305مینویسد :این رویداد بین
َ
َ
َ
أ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ �ذْ ُ
ك ُروا ِن� ْع َم تَ� ا َّلل ِه َع َل يْ� ُك ْم إ��ذْ َه َّم قَ� ْو ٌم أ� نْ� يَ� بْ� ُس ُطوا إ� َل يْ� ُك ْم أ� ْي� ِد ي�َ ُه ْم فَ� َك فَّ� أ� ْي� ِد ي�َ ُهمْ
ذیل آیه < ی�ا � ي�ها ال ِ ي��� �م�وا ا
ِ
ِ
َ نْ ُ ْ َ تَّ قُ َّ َ َ َ َ َّ فَ ْ َ تَ َ َّ ْ ُ �ؤْ نُ
ن
ع�كم و ا��وا الله و على الل ِه �ل ي��وك ِل الم مِ �و�> (مائده )11 ،نقل کرده است( .ویراستار).

 .2کلینی ،الکافی ،ج ،8ص.127

نه ــا را عذاب نخواه ــد كرد ،در حالى ك ــه تو در ميان
 .3األنفـــال« :33 ،هيـــچگاه خداون ــد آ 
آنها هستى».
 .4کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص  254حدیث .361
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تقسیم نگاه
-32امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :رسـول خـدا؟ص؟ نگا ههـا و گوشـۀ چشـمان خـود را
بيـن اصحابـش تقسـيم مىكـرد ،بـه طـور برابـر بـه ايـن و آن مینگریسـت».

1

ّامی بود

ّ
-33امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :از جملـه نعمتهايـى كـه خداونـد عزوجـل بـدان
وسـيله بـر پيامبـرش؟ص؟ ّمنـت گذاشـت ،ايـن بـود كـه او ّامـى بـود ،نمىنوشـت ولـی
مىخوانـد».

2

خیبر
 -34امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هيـچ روزى بـر پيامبـر؟ص؟ سـختتر از روز خيبـر
بهـا در دشـمنى علیـه او و مسـلمانان
نگذشـت .و ايـن بـدان جهـت بـود كـه عر 
همدسـت شـدند».

3

پایین مجلس
 -35امام صادق؟ع؟ فرمود« :رسـول خدا؟ص؟ هرگاه وارد منزلى مىشـد ،هنگام
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص  .268عالمه مجلسی در مرآة العقول ج  26ص  265مینویسد:
از ایـن حدیـث بـر میآیـد کـه عالمـان و قاضیـان و امیـران و تمـام کسـانی کـه مـورد رجـوع
مـردم در امـر دیـن و دنیایشـان هسـتند ،بایـد حتـی نـگاه خودشـان را بیـن مخاطبـان بـه طـور
مسـاوی تقسـیم کننـد( .ویراسـتار).
 .2صـدوق ،علـل الشـرایع ،ج  1ص  .126جمـع بيـن دو گـروه از روايـات در ایـن موضـوع ،آن
اسـت كـه همـان طـورى كـه در قـرآن و اكثـر روايـات تصر يـح شـده اسـت پيامبـر ؟ص؟ ّامـى
بـود ،معلـم نديـده و درس نخوانـده؛ نـه مىخوانـد و نـه مىنوشـت ،ولـى هـرگاه مىخواسـت
خداونـد او را توانايـى خوانـدن و نوشـتن را مـىداد (مترجـم).
 .3شیخ صدوق ،علل الشرایع ،ج ،2ص .462
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ورود در پايين مجلس مىنشسـت».

1

بوی خوش
 -36امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :رسـول خـدا؟ص؟ بيـش از خـوراك بـراى بوى خوش
یکـرد و بـه علـى؟ع؟ فرمـود :يـا علـى! بـر تـو بـاد بـوى خـوش در هـر جمعـه .این
هزينـه م 
کار ،س ّـنت من اسـت و تا وقتى كه بوى آن از تو استشـمام شـود ،حسـناتش را در نامۀ
عمـل تو مىنويسـند».

2

در ُحدیبیه
 -37امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :چون رسـول خـدا؟ص؟ در حديبيه فـرود آمد ،افراد
از تشـنگى و كمآبـى بـه آن حضـرت شـكايت كردنـد .فرمـود :براى مـن آبى بجوييد!
مقدارى آب آوردند ،نوشـيد و صورتش را با آن شسـت و (باقيمانده) آن را داخل
چاه ريخت ،آب چاه جوشـيد ،تا آنجا كه افراد با كاسـهها از آن آشـاميدند».

3

میهمانی جابر
 -38امام صادق؟ع؟ فرمود« :سلمان ،پيامبر؟ص؟ را به كندن خندق راهنمايى
هّلل
كـرد .پيامبـر؟ص؟ بـه اصحابـش دسـتور داد تـا آن را حفـر كننـد .مـردم جابـر بـن عبـدا 
انصـارى را كـه از همـه كوچكتـر بود ،نزد پيامبر؟ص؟ فرسـتادند.
گهـا مىزنيـم ،ولـى چنـدان تأثيـرى در زميـن
عـرض كـرد :يـا رسـولاهّلل! مـا بـا كلن 
نمىگـذارد! فرمـود :دسـت مـرا بگيـر! پيامبـر؟ص؟ رفـت تـا خـود كارى بكنـد ،ولـى
نتوانسـت.
 .1طبرسی ،فضل بن حسن ،مكارم االخالق ،ص .26
 .2همان ،ص .43
 .3طوسی ،ابن حمزه ،الثاقب فی المناقب ص .43
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جابـر فهميـد كـه ايـن ضعـف و ناتوانـى ،از گرسـنگى اسـت .رسـم بـر آن بـود كـه
كسـى از آن محـل برنمىگشـت ،مگـر اینکـه از پيامبـر؟ص؟ اجـازه مىگرفـت.
جابـر مىگو يـد :خدمـت آن حضـرت رفتـم .گفتـم :يـا رسـولاهّلل! دوسـت دارم مـرا
اذن دهيـد .فرمـود :برگـرد! برگشـتم و يـك صـاع (حـدود ده سـير) جـو را آسـيا كـردم و
نهـا كار را بـه پایـان بردهانـد ،خدمـت
بزغالـهاى را كشـتم .زمانـی كـه حـدس مـىزد آ 
پيامبـر؟ص؟ آمـد و گفـت :مايلـم شـما بـا يـك يـا دو نفـر از كسـانى كـه دوسـت داريـد،
منـزل مـا تشـريف بياور يـد!
پيامبـر؟ص؟ بـا شـنيدن سـخن جابـر فرمـود :اى مـردم! دعـوت جابـر را قبـول كنيد.
ديـروز شـمرده بودنـد ،هـزار تـن بودنـد .جابـر کنـار پيامبـر؟ص؟ رفـت و گفـت :مـن فقـط
يـك بزغالـه و ده سـير آرد دارم! بـاز هـم پیامبـر فرمـود :مـردم! دعـوت جابـر را اجابـت
كنيد!
جابـر رفـت و بـه همسـرش گفت :رسـوايى بـار آورديم! زن گفت :چـرا؟ ماجرا را به
او گفـت .زن جابـر گفت :آنچه داشـتى به پيامبـر؟ص؟ ّاطالع دادى؟
گفت :آرى .زن گفت :ساكت باش كه رسول خدا؟ص؟ آبروى تو را نمىبرد.
پيامبر؟ص؟ وارد شد .ده كاسه خواست و ده تا ده تا افراد را دور هم نشاند .سپس
هّلل بگو و
هّلل بگو و آب بريز و دسـت نگهدار ،آنگاه باز بسـما 
به همسـر جابر فرمود :بسـما 
آبگوشت بريز و دست نگهدار!
هّلل گفـت و صـد نفر را فراخوانـد .تنها اثر انگشـتان آنها
پيامبـر؟ص؟ خـود نيـز بسـما 
هّلل
مشـاهده شـد .سـپس صـد تـن ديگـر را فـرا خوانـد ،نشسـتند و پيامبـر؟ص؟ بسـما 
نهـا نيـز فقـط اثـر انگشـت دیـده شـد .همچنـان صـد تـا صـد تـا آمدنـد تـا
گفـت ،از آ 
هّلل مىگفتنـد.
جمعيـت تمـام شـد و همگـى بسـما 
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مىفرمايـد« :غـذا همچنـان بـود تـا همـه اعضـاى خانـواده و همسـايهها و كـودكان
از آن خوردنـد».

1

برده ات را مزن!
 -39امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :رسـول خـدا؟ص؟ بـا مـردى از بنـى فهـد مواجـه شـد
كـه بـردهاش را مـىزد .بـرده مىگفـت :بـه خـدا پنـاه مىبـرم! ّامـا آن مـرد از وى دسـت

برنمـى داشـت .همينكـه چشـم آن بـرده بـه رسـول خـدا افتـاد ،گفـت :بـه ّ
محمـد؟ص؟
پنـاه مىبـرم ،آن مـرد دسـت از زدن او كشـيد.
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود :بـه خـدا پناهنـده مىشـود تـو او را پنـاه نمىدهـى ،ولـى بـه
محمـد پنـاه مىبـرد او را پنـاه مىدهـى ،درصورتىكـه خداونـد ،سـزاوارتر از ّ
ّ
محمـد بـه
پناه دادن پناهندۀ اوسـت .آن مرد گفت :وى در راه خدا آزاد اسـت .رسـول خدا؟ص؟
فرمـود :بـه خدايـى كـه مـرا بحـق بـه نب ّـوت برانگیختـه اسـت ،اگـر ايـن كار را نكـرده
بـودى ،حـرارت آتـش دوزخ صورتـت را گرفتـه بـود».

2

گزارش معراج
 -40ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :رس ــول خ ــدا؟ص؟ مىفرماي ــد :چون شـــبانه مرا به
نج ــا بيابانهاى پهن ــاور ســـفيدى را ديدم و
مع ــراج بردن ــد وارد بهش ــت ش ــدم .در آ 
فرش ــتگانى را كه خش ــتى از طال و خش ــتى از نقره مىس ــاختند و گاهـــی خوددارى
یش ــود ک ــه مىبين ــم گاه ــی مىســـازيد و گاهـــی
مىكردن ــد .گفت ــم :ش ــما را چ ــه م 
خ ــوددارى مىكني ــد؟ گفتن ــد :بای ــد که هزينۀ س ــاختن به دســـت مـــا بيايد.
پرسـيدم :هزينـۀ شـما چيسـت؟ گفتنـد :هزینـه ایـن اسـت کـه افـراد مؤمـن
 .1طوسی ،ابن حمزه ،الثاقب فی المناقب ص .50
 .2حسین بن سعید ،الزهد ،ص .45 – 44
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ّ
هّلل اكبر" .وقتی چنین بگویند،
هّلل و ا 
هّلل و ال اله اال ا 
هّلل و الحمد 
در دنيا بگویند" :سبحان ا 
ما مىسازيم .و اگر نگویند ،ما هم خوددارى مىكنيم».

1

فضیلت آن چهار تن
 -41ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :خ ــداى تعالى ب ــه پيامبر؟ص؟ وحى فرســـتاد :من
دوزخ را ب ــر چن ــد ت ــن ح ــرام کردم :ب ــر ُصلبى كه ت ــو را ف ــرود آورد ،ب ــر َر ِحمى كـــه تو را
هّلل بن
حم ــل ك ــرد ،دامنى كه ت ــو را كفالت نم ــود و خاندانى كه ت ــو را پن ــاه داد .عبدا 
ّ
رحمى ك ــه او را حمـــل كرد ،از
عبدالمطل ــب ،صلب ــى اس ــت ك ــه پيامبر از اوس ــتِ .
آمن ــه بن ــت وهب ب ــود .دامنى كـــه او را كفال ــت كرد ،فاطم ــه بنت اس ــد و خاندانى
ك ــه او را پن ــاه داد ابوطالب بود».

2

 .1قمی ،تفسیر قمی ،ج  2ص .53
 .2فخار بن معد ،إیمان أبی طالب ،ص .50 - 49
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فصلچهارم:

امامت
نيازمندى به حجت
ّقیم قرآن
-1منصــور بــن حــازم مىگو يــد :بــه امــام صــادق؟ع؟ گفتــم :بــه راســتى خداونــد،
َ
باال تــر و گرامىتــر از آن اســت كــه بــه وســيلۀ خلــق خــود شــناخته شــود؛ بلكــه خلــق بــه
وســيلۀ او شــناخته مىشــوند .فرمــود« :راســت گفتــى».
گفتـم :كسـى كـه مىدانـد پـروردگارى دارد ،سـزاوار اسـت كه بداند او خوشـنودى
ـنودی او معلـوم نشـود جـز بـه وسـيلۀ وحـى
و ناخوشـنودى دارد؛ خوشـنودى و ناخوش ِ
يـا بـه وسـيله فرسـتادۀ خـدا .بنابرایـن هـر کـس كـه بـه او وحـى نمىرسـد ،بايـد جوياى
نهـا را بشناسـد ،مىفهمـد كـه آنـان
نهـا رو بـرو شـود و آ 
فرسـتادگان شـود .و چـون بـا آ 
ّ
حجـت خداینـد و اطاعـت آنـان بـر ديگـران واجـب و الزم اسـت.
به مردم گفتم :آيا شما مىدانيد كه رسول خدا؟ص؟ از طرف خدا بر خلق ّ
حجت
است؟ گفتند :آرى.
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گفتــم :بنابرایــن پــس از درگذشــت رســول خــدا؟ص؟ چــه كســى ّ
حجــت خــدا بــر
خلــق بــود؟ گفتنــد :قــرآن .مــن در قــرآن نظــر كــردم ،ديــدم همــۀ گروههــا از قــرآن بــراى
خــود داليلــى میجوینــد ،ماننــد ُمرجئــهّ ،1
قدريــه 2و زنديقــى 3كــه خــدا را قبــول نــدارد،
ِ
نجــا كــه بــه اهــل دانــش در مناظــره چيــره
آنهــا نيــز بــه قــرآن اســتدالل مىكننــد ،تــا آ 
مىشــوند .از ايــن رو دانســتم كــه قــرآن بــدون ّقیــم ّ
(مفســرى كــه حقيقــت آن را بدانــد)،
ّ
حجــت قاطــع نمىشــود.

آرى ،آن ّقیم ّ
(مفس ِر قرآن شناس) هرچه بگويد درست است.4
 .1مرجئـه ،فرقـهاى در مقابـل خـوارج و شـيعه کـه پـس از شـهادت علـى عليهالسلام بـه وجـود
آمدند.آنانعقيدهرااصلو گفتار و كردار رابى ّ
اهميتدانستند،اهل كبايررا كافرنمىدانستند
و بـراى همـه اميـد آمـرزش داشـتند .مرجئـه بـه فرقـه هايـى چنـد تقسـيم شـدند ...مشـكور،
فرهنـگ ِفـرق اسلامى ،ص ( 407-401مترجـم).
ّ .2
قدريه ،گويند :طاعت و معصيت ،خير و ش ــر فعل بندگان اس ــت نه به قضا و نه به قدر...
هـــر كـــس در گرو كردار خويش اس ــت ...در زمان بن ــى اميه ،در مقابل ّ
جبريه كه خير و شـــر
ِ
را به خدا نســـبت مىدادند ،پيدا شـــدند. ...همـــان ،ص ( 358 - 356مترجم).
 .3زنديق در اصطالح به ملحدى گويند كه تفسيرهاى او از نصوص شرعى موجب گمراهى
مسـلمانان مىشـود ...كلمه زنديق از ريشـه پهلوى «زنديك» به معنى مفسـر اوسـتا كتاب
زردشـت اسـت . ...همان ص ( 213-210مترجم).
ّ
 .4عالم ــه مجلس ــی در م ــرآة العق ــول ج  2ص  264مینویس ــد :قی ــم ق ــوم ،یعن ــی کس ــی ک ــه
تدبیــر امــور آن قــوم را بــه عهــده دارد .مــراد از قیــم القــرآن در اینجــا یعنــی کســی کــه امــر قــرآن را
عهــده دار شــود؛ کســی کــه در مــورد قــرآن ،ظاهــر و باطــن ،مجمــل و تأو یــل شــده ،محکــم و
متشــابه ،ناســخ و منســوخ را بشناســد؛ بــه وحــی الهــی ،یــا الهــام ربانــی ،یــا بــه تعلیــم نبــوی.
پــس زمانــی کــه از آنهــا در بــارۀ قیــم قــرآن پرســید ،گروهــی را نــام بردنــد کــه در بــارۀ قــرآن بســیار
ان ــدک میدانس ــتند؛ در حال ــی ک ــه قی ــم ،بای ــد نس ــبت ب ــه تم ــام ق ــرآن و دیگ ــر اح ــکام عا ِل ــم
باشــد ،نـ ّـص الهــی بــه او رســیده باشــد ،و از خطــا و لغــزش در امــان باشــد ،تــا پیــروی از او و
گــردن نهــادن بــه کالمــش واجــب شــود( .ویراســتار).
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نهـا گفتـم :ايـن ّقيـم و قـرآن شـناس كيسـت؟ گفتنـد :ابـن مسـعود ،چـه بسـا
بـه آ 
قـرآن را مىدانسـت و عمـر هـم مىدانسـت و حذيفـه هم مىدانسـت! گفتـم( :اينها)
همـۀ قـرآن را مىدانسـتند؟ گفتنـد :نـه .مـن هرچـه تحقيـق كـردم ،كسـى را نيافتـم كه
در بـارۀ او بگوينـد همـۀ قـرآن را مىدانسـت ،جـز علـى؟ع؟ .چـون مسـألهاى در بيـن
مـردم طـرح مىشـد ،ايـن مىگفـت نمىدانـم ،آن مىگفت و آن ديگـرى هم مىگفت:
نمىدانـم ،تنهـا ايـن [علـى؟ع؟] مىگفـت :مـن مىدانـم.
بنابرایـن مـن گواهـى مىدهـم كـه علـى؟ع؟ ّ
مفسـر و حافـظ قـرآن اسـت و فرمـان
بـردن از او واجـب اسـت؛ پـس از رسـول خـدا؟ص؟ او بـر مـردم ّ
حجت اسـت و هرچه در
تفسـير قـرآن گويد :درسـت اسـت!
امام صادق؟ع؟ فرمود« :خدا تو را بيامرزد!»

1

فهرست فضائل
 -2امـام صـادق؟ع؟ از پـدرش از امـام علـى بـن حسـين؟مهع؟ آورده کـه فرمـود:
«مـا امامـان مسـلمين و ّ
حجتهـاى الهـى بـر عالميـان و سـروران مؤمنـان و رهبـران
نخبـگان و سرپرسـتان مؤمنانيـم ،مـا بـراى اهـل زميـن باعث ايمنى هسـتيم ،چنانكه
ـبب ايمن ِـى اهـل آسـمانند .و ماييـم آن كسـانى كـه بـه وسـيلۀ مـا خداونـد
سـتارگان س ِ

آسـمان را نـگاه داشـته ،از اينكـه بـر زميـن فـرو ر يـزد جـز بـه اذن او.

بـه وسـيلۀ مـا زميـن را نـگاه مـىدارد از اينكـه اهـل خـود را بلغزانـد .بـه وسـيلۀ مـا
بـاران فـرو مىر يـزد و رحمـت مىگسـترد و بـركات زميـن برمىآيـد .و ا گـر كسـى از مـا
در زميـن نباشـد ،بـه یقیـن زميـن اهلـش را فـرو مىبـرد .از زمانـى كـه خداونـد آدم؟ع؟
را آفر يـده اسـت ،زميـن خالـى از ّ
حجـت الهـى نبـوده اسـت :حجـت ظاهـر مشـهور يـا
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.168
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غايـب مسـتور .و تـا قيـام قيامـت ،از ّ
حجـت خـدا در آن ،خالـى نخواهـد بـود .و اگـر
چنيـن نباشـد خـدا را نپرسـتند».
ســليمان مىگو يــد :بــه امــام صــادق؟ع؟ گفتــم :چگونــه مــردم از ّ
حجــت غايــب
پنه ــان به ــره مىبرن ــد؟ فرم ــود« :هم ــان گون ــه ك ــه از خورش ــيد پش ــت پ ــرده اب ــر ،به ــر ه
مىگیرن ــد».

1

راهنمايى به امام؟ع؟
لطف الهی
 -3سـليمان بـن خالـد مىگو يـد :امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :سـليمان! تـو را دلـى
بـا را ههـاى شـنوايى اسـت .هـرگاه خداونـد بخواهـد بنـدهاى را هدايـت كنـد ،راههاى
شـنوايى قلـب او را مىگشـاید؛ ولـی هـرگاه جـز آن را بخواهـد ،راههـاى شـنوايى قلبش
أَ َ َ
را ببنـدد ،در آن صـورت هرگـز اصلاح نگـردد .2اين اسـت قول خداى تعالـىْ �< :م على
ُق ُ أَ ُ
ْق فَ َ 4،3
و� ���الها>
�ل بٍ

مردم را واگذار
 -4علـى بـن عقبــﺔ بـه نقـل از پـدرش مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ شـنيدم كـه
 .1شـیخ صـدوق ،کمـال الدیـن و تمـام النعمـه ،ص .207عالمـه مجلسـی در بحـار االنـوار ج
 52ص  94-93هشـت وجه برای این تشـبیه آورده که هر یک از آنها بابی در معرفت امام
مهدی؟ع؟ اسـت( .ویراستار).
 .2در تفسـیر ایـن گونـه جملات ،بایـد بـه آیـۀ قرآن توجه کرد کـه میفرمایدّ :
«فلما زاغـوا أزاغ اهلل
قلوبهم» (صف .)5 ،یعنی چنین اراده ای از خداوند نسـبت به چنان افرادی واکنشـی در
برابر تمایل اختیاری آنها به زشـتی و انحراف اسـت( .ویراسـتار).
ّ .3
محمد [صلی اهلل علیه و آله] « :24 ،يا بر دلهاى آنها قفل نهاده شده است؟ »
 .4برقی ،المحاسن ،ص .200

 تماما :مراهچ لصف

77

نچـه بـراى خـدا باشـد از ِآن
مىفرمـود« :كارتـان را بـه خـدا واگذاريـد نـه بـه مـردم؛ ز يـرا آ 
نچـه بـراى مـردم باشـد بـه درگاه خـدا بـاال نمـىرود .بنابرایـن بـه خاطـر
خداسـت و آ 
دينتـان بـا مـردم نـزاع نكنيـد؛ ز يـرا كـه نـزاع و جـدال دل را مىميرانـد.
أَ
َ َّ ْ
َّ َ َ َ ْ
َ
خـداى متعـال بـه پيامبـرش فرمـودِ :إ<� ن�ك لا ت�ه ِد�ي َم نْ� � ْح بَ� بْ� ت� َو ِلك نّ� الل َه يَ�ه ِد�ي َم ن�
أَ َ أَ ْ َ ُ ْ َّ
َ
َ ُ ُ
ي َ� ش� ُاء> 1و نيز فرموده است �< :ف���ن ت� ت�ك ِر ُه نال� َاس َح�تّى يَ�ك نو�وا م�ؤ نم� ي� نَ�> 2مردم را واگذار؛ زيرا
كـه مـردم از مـردم يـاد مىگيرنـد ،ولى شـما از رسـول خدا؟ص؟ و على؟ع؟ يـاد مىگيريد
نهـا برابر نيسـتند.3
و اي 
به راسـتی من از پدرم شـنيدم كه مىفرمود :هرگاه ّ
مقرر شـود كه بندهاى وارد اين
امـر (والیـت) شـود ،پرشـتاب تـر از آنچـه پرنـده بـه سـمت آشـيانهاش میرود ،به سـوى
آن (امامت مـا) مىرود».

4

نصوص بر امامت امامان؟مهع؟
ّ
وصی هر امام
 -5امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هيـچ عا ِلمـى از مـا (امامـان) از دنیـا نرفـت؛ مگـر
اينكـه خداونـد او را فهمانـد کـه چـه كسـى را وص ّـى خـود قـرار دهـد».

5

 .1القصص « :56 ،تو نمىتوانى كسـى را كه دسـت دارى هدايت كنى ولى خداوند هر كس
را بخواهد هدايت مىكند» .
 .2يونس « :99 ،آيا تو مىخواهى مردم را اكراه كنى تا ايمان بياورند؟! »
یشـوند ولـی شـما شـیعیان بـر
 .3مـراد ایـن اسـت کـه آنهـا بـر مبنـای مکاتـب بشـری تربیـت م 
یشـوید .امـام؟ع؟ به تفاوت ماهوی بین
مبنـای آموزههـا و تربیـت الهـی و وحیانی تربیت م 
ایـن دو گونـه تربیـت اشـاره میفرماید( .ویراسـتار).
 .4برقی ،المحاسن ،ص .201
 .5صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .473
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صاحبان والیت

 -6امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آیـۀ <� نَّ� َما َول ُّ� ُك ُم ا ّلل ُه َو َر ُس ُول ُه َو َّال ذ�� نَ� آ� َم نُ�وا َّال ذ�� نَ� ُ� ق�� ُم نَ
و�
ِي يِ ي
ِي
ِإ ِ ي
َّ َ َ
الصلا�ة  »1>..فرمـود« :يعنـى سـزاوارتر و شايسـتهتر بـه شـما و كارهـاى شـما و جـان و مال

شـما ،خدا و رسـول خدا اسـت و كسـانى هسـتند كه ايمان آوردند؛ يعنى على و اوالد
نهـا را وصـف كـرد و فرمـود:
او کـه امامانانـد تـا روز قيامـت .سـپس خـداى متعـال آ 
كسـانى كـه نمـاز را بـه پـا مىدارنـد و در حـال ركـوع ،زكات (صدقـه) مىپردازنـد.
اميرالمؤمنيـن؟ع؟ درحـال ركـوع بود .در نماز ظهر ،دو ركعت خوانده بود .درحال
ّ
ركـوع ُحلـهاى بـر تـن داشـت ،بـه بهاى هزار اشـرفى ،كه نجاشـى آن را بـراى پيامبر؟ص؟
فرسـتاده بـود و پيامبـر؟ص؟ آن را بـه او پوشـانده بـود .سـائلى آمـد و گفـت :سلام بـر تـو،
ّ
ای ول ّـی خـدا و اى كسـى كـه بـه مؤمنـان از خودشـان سـزاوارترى! بر گدا تصـدق فرما!
ّ
امیرالمؤمنین؟ع؟ آن حله را از تن درآورد و نزد او انداخت ،آنگاه با دسـت اشـاره
كـرد تـا بـردارد .خـدا هـم ايـن آيـه را فـرو فرسـتاد و بـه سـبب احسـان بـه او ،بـه فرزندانش
نيـز احسـان كـرد .هـر كـدام از فرزنـدان او كـه بـه امامت رسـيدند ،مانند اوینـد و به اين
صفـت ّمتصفانـد كه درحـال ركوع صدقـه دادهاند.
آن سـائل كه از اميرالمؤمنين؟ع؟ درخواسـت كرد ،از فرشـتگان بود و سـائلى كه
از ديگـر امامـان سـؤال كند ،نيز از فرشـتگان مىباشـند».

2

دوست پیامبر کیست؟
 -7امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :رسـول خـدا؟ص؟ در آن بيمـارى كـه بـه رحلـت آن
حضـرت انجاميـد ،فرمـود :دوسـتم را بـراى مـن حاضـر كنيـد!
 .1المائـده« :55،بـه راسـتی ول ّـى شـما خـدا و رسـول خداسـت و كسـانى كـه ايمـان آوردنـد و
نمـاز را بـه پـا مىدارنـد و در حـال ركـوع ،زكات صدقـه مىدهنـد».
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص 289به بعد.
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آن دو زن (عايشـه و حفصـه) بـه دنبـال پدرشـان (ابوبكـر و عمـر) فرسـتادند .چـون
رسـولخدا؟ص؟ بـه ايشـان نگريسـت ،صـورت خـود را برگردانـد ،بـاز فرمـود :دوسـت مرا
حاضـر كنيـد! دنبـال علـى؟ع؟ فرسـتادند .چـون او را ديـد ،بـه آن حضرت رو كـرد و با
او سـخن گفت.
چـون علـى؟ع؟ از محضـر پيامبـر؟ص؟ بيـرون آمـد ،آن دو نفـر وى را مالقات كردند
و پرسـيدند :دوسـتت بـه تـو چـه گفـت؟ فرمـود :بـه مـن هـزار بـاب حديث گفـت كه از
هـر بابـى هزار باب گشـوده شـود».

1

به ّام سلمه سپرد
 - 8ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :چ ــون عل ــى؟ع؟ ب ــه كوف ــه رف ــت ،نوشـــتهها و
وصيتنامه را به ّام سلمه سپرد و چون (امام) حسن؟ع؟ به مدينه آمد ،او همه را به
(امام) حسن؟ع؟ داد».

2

گواهان ّ
وصیت امام باقر؟ع؟
 -9ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :پ ــدرم ه ــر چ ــه ن ــزد خ ــود داش ــت (از ودای ــع امام ــت)،
ب ــه م ــن س ــپرد .زمان ــی ک ــه هن ــگام وفات ــش رس ــيد ،ب ــه م ــن فرم ــود :چن ــد گ ــواه ن ــزد م ــن
هّلل ب ــن
حاض ــر ك ــن! م ــن چه ــار ت ــن از قر ي ــش _ ك ــه يك ــى از آنه ــا ناف ــع ،آزاد ش ــدۀ عب ــدا 
عمــر بــود _ حاضــر كــردم .ســپس فرمــود :بنو يــس كــه يعقــوب بــه فرزندانــش ّ
وصيــت كــرد:
َ
َ َ ن َّ نَّ ّ َ ْ َ فَ َ ُ ُ ّ نَ فَ َ
لا تَ� ُم تُو� نَّ� � ّلا َو أ� نْ� ُت�م ُم ْسل ُم نَ
3
و�>.
الد�� �
ِ
ِإ ِ
< ي�ا ب� ِ��ي ِإ�� الله اصط�ى لكم ِ ي
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .296
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .298
 .3البقـره« :132 ،فرزنـدان مـن! خداونـد ايـن آيين توحيد را براى شـما برگزيده اسـت؛ بنابراین
جـز بـر ايـن آییـن نمانیـد و جز با ايمان و تسـليم ،جهـان را وداع نکنيد»
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محمـد بـن علـى بـه جعفـر بـن ّ
ّ
محمد؟مهع؟ وصيـت كرد و بـه او فرمان داد تـا در آن

ُبـردى كـه روزهـاى جمعـه بـا آن نمـاز مىخوانـده ،كفنـش كنـد؛ عمامـۀ مخصـوص او
را به سـرش ببندد؛ قبر او را چهارگوش بسـازد و چهار انگشـت از زمين بلند كند و در
وقـت خاكسـپارى گر ههـاى كفـن را باز كند.
سـپس بـه گواهـان فرمـود :خـدا رحمتتـان كنـد ،برگرديـد! چـون برگشـتند ،گفتم:
پدرجـان! ايـن مطالـب آن قـدر مهـم نبـود کـه شـما گـواه گرفتيـد؟ فرمـود :پسـرم! مـن
خـوش نداشـتم كـه تـو در بـارۀ امـر كفن و دفـن من مغلوب نظـر ديگران شـوى و بگويند
كـه بـه او وصيـت نشـده اسـت .1مـن خواسـتم دليـل و مدركـى داشـته باشـى».

2

این است امام شما!
 -10فيـض بـن مختـار مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :مـرا از آتـش دوزخ
نجات ده! بفرما امام بعد از شما كيست؟ در آن وقت ،ابوابراهيم (موسى بن جعفر)
3
كـه خردسـال بـود وارد شـد .فرمـود« :ايـن اسـت امـام شـما! بـه او ّ
تمسـك جـوى!»

وصیتی از آسمان
ّ
«وصيتنامـه بـه صـورت نوشـتاری ُمهـر شـد ه از
 -11امـام صـادق؟ع؟ فرمـود:
آسـمان بـر رسـول خـدا؟ص؟ نـازل شـد .بایـد دانسـت کـه هيـچ نوشـتاری ُمهـر شـده از
آسـمان بـر رسـول خـدا؟ص؟ نـازل نشـد؛ مگـر ّ
وصيتنامـه.
 .1ایـن حدیـث یکـی از شـواهد مظلومیـت اهـل بیـت اسـت .میبینیـم کـه امـام معصـوم؟ع؟
نافـع را _ بـا تمـام سـوابقی کـه دارد _ بـه عنـوان یکـی از شـهود بـر وصیـت خـود بـر میگزینـد،
بـرای آنکـه مخالفـان در مـورد کارهـای امـام بعـدی امـکان اعتـراض نیابنـد( .ویراسـتار).
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.307
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .307
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جبرئيــل؟ع؟ گفــت :يــا ّ
محمــد! ايــن ّ
وصيــت تــو اســت بــه خاندانــت دربــارۀ

ّامتــت .فرمــود :جبرئيــل! كــدام اهــل بيتــم؟ جبرئيــل؟ع؟ گفــت :افــراد برگزیــدۀ ايشــان و
فرزنــدان او كــه پيــش از ابراهيــم؟ع؟ علــم نبــوت را از تــو ،بــه ارث مىبــرد .و ايــن وصيت
ُمهرهایــی دارد.
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ ُمه ــر اول را گش ــود و مطاب ــق دس ــتور آن وصي ــت عمـــل كرد.
س ــپس ام ــام حس ــن؟ع؟ ُمه ــر دوم را ب ــاز ك ــرد و طب ــق دس ــتور آن گذراند .پـــس از او

امام حس ــين؟ع؟ ُمهر س ــوم را ب ــاز كرد .ديد در آن آمده اس ــت :پي ــكار كن! و بكش!
و كش ــته مىش ــوى ،و گروه ــى را براى ش ــهادت با خ ــود ببر! ك ــه براى آنها جـــز با تو
ش ــهادت ّ
ميس ــر نيس ــت .و او انجام داد.
آنگاه وصيـت را بـه علـى بـن حسـين؟ع؟ داد و خـود از ايـن دنيـا رفـت .علـى بـن
حسـين؟ع؟ ُمهـر چهـارم را گشـود ،ديـد در آن آمـده اسـت :نسـبت بـه آنچـه حجـاب
علـم اسـت ،سـاكت و خامـوش بـاش!
س ــپس آن را ب ــه ّ
محمد بن عل ــى؟ع؟ داد و او مهر پنجم را باز ك ــرد .ديد در آنجا
آم ــده اس ــت :كتاب خدا را تفس ــير كن( ،امامت) پ ــدرت را تصديق كن ،پســـرت را
وارث عل ــم گ ــردان ،با ّامت مدارا کن و بدین س ــان در تربیت آنه ــا بکوش! ،در وقت
نا امنی و زمان ّ
امنيت حق را بگو و به جز از خدا ،از كس ــى خش ــیت نداشـــته باش!
او هم انجام داد .س ــپس به ش ــخص بعد از خودش داد.
معــاذ بــن كثيــر مىگو يــد :عرض كردم :شــما همان فرد هســتيد؟ پاســخ داد :معاذ!
تــو را در ايــن مــورد كارى نيســت؛ جــز اينكــه بــروى و ايــن حديــث را از قــول مــن نقــل
كنى ،آرى من همانم!» آنگاه تا دوازده اســم را شــمرد ،ســپس ســاكت شــد .گفتم :پس
از اينها چه كسى است؟ فرمود« :تو را همين قدر بس است».

1

 .1نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .53-52
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تا روز قیامت...
 -12امـام صـادق؟ع؟ مىفرمـود« :نـه ،بـه خـدا سـوگند ،خداوند اين امـر (امامت)
را وانمىگـذارد مگـر اینکـه بـراى آن تـا روز قيامـت (در هـر زمـان) كسـى باشـد كـه آن را
بر پـا دارد».

1

هر کس ّادعا کند...

 -13امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـر كـه مقـام مـا يعنـى امامـت را ّادعـا كنـد ،كافـر
اسـت» يـا فرمـود« :مشـرك اسـت»

2

برترین عید ّامت
-14ام ــام ص ــادق از ق ــول پدرانش؟مهع؟ آورده اس ــت كه رســـول خـــدا؟ص؟ در روز
غدي ــر خ ــم فرم ــود« :بهترين عي ــد ّامت من آن روزى اس ــت ك ــه خداونـــد متعال مرا

فرم ــان داد ت ــا آن روز ،ب ــرادرم عل ــى بناب ــى طالب؟ع؟ را ّ
حج ــت براى ّامتـــم تعيين
كن ــم كه بدان وس ــيله پس از م ــن هدايت پذیرند .آن روزى اس ــت كـــه خداوند دين
را در آن روز كام ــل ك ــرد و در آن روز نعم ــت را ب ــر ّامتم تمام نمود و اســـام را به عنوان
دين براى ايش ــان پس ــنديد.3
ّ ً
سپس فرمود :اى گروه مردم! محققا على از من است و من از على ،او از سرشت
نچـه از ّ
سـنت مراكـه مـورد
مـن آفر يـده شـده و پـس از مـن امـام بـر آفر یـدگان اسـت؛ آ 
اختالفشان باشد ،او تبیین مىكند.
 .1همان ،ص .54
 .2نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .115
 .3ایـن جملـه اشـاره اسـت بـه آیۀ  3سـوره مائـده :الیوم أ کملت لکم دینکـم و أتممت علیکم
نعمتـی و رضیت لکم اإلسلام دینا.
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بهتريـن اوصيـاء،
او اميـر مؤمنـان ،رهبـر روسـفیدان قیامـت ،یعسـوب مؤمنـان،1
ِ

همسـر بانـوى زنـان جهانيـان و پـدر امامـان هدايـت يافتـه اسـت.

گروههای مردم! هر كه على؟ع؟ را دوست بدارد ،من او را دوست مىدارم .هر كه
علـى؟ع؟ را دشـمن بـدارد ،مـن او را دشـمن مـىدارم .هـر كـه بـا على؟ع؟ پیونـد گیرد،
مـن بـا او پیونـد میگیـرم .هـر كـه از علـى جـدا شـود ،مـن از او جـدا مىشـوم .هـر كـه بـا
علـى احسـاس بیگانگـی كنـد ،مـن او را بـا خـودم بیگانـه میدانـم .هـر كـه دوسـتدار
علـى باشـد ،مـن دوسـتدار او يـم و هـر كـه بـا علـى دشـمنى كنـد ،مـن بـا او دشـمنم!
گرو هه ــای مردم ــان! منم ش ــهر حکمت و عل ـ ّـى بن اب ــى طالب دروازۀ آن شـــهر
اس ــت .هرگز كس ــى وارد آن ش ــهر نگردد؛ مگر از طرف دروازه آن .دروغ مىگويد آنكه
گم ــان دارد دوس ــتدار من اس ــت ،در حالى كه على را دش ــمن مىدارد!
گرو ههـای مردمـان! سـوگند بـه خدايـى كـه مـرا بـه نب ّـوت برانگیختـه و مـرا بـر تمـام
آفر یـدگان برگز يـده اسـت ،علـى را بـه عنـوان ّ
حجـت در روى زميـن بـراى ّامتـم تعييـن

ّ
نكـردم ،مگـر زمانـی کـه خداونـد او را در آسـمانها بـا نـام و نشـان مشـخص كـرد و
واليـت او را بـر فرشـتگانش واجـب سـاخت».

2

مقام پيامبر؟ص؟ و امام؟ع؟
امامت حضرت ابراهیم؟ع؟
 -15امـام صـادق؟ع؟ مىفرمـود« :بـه راسـتی خـداى تعالـى ابراهيـم؟ع؟ را بنـدۀ
 .1یعسـوب ،بـه معنـای پادشـاه زنبورهـای کنـدو اسـت کـه تمـام زنبورهـا در تمام کارهایشـان،
از او تبعیـت میکننـد .ایـن لقـب بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در احادیـث ز یـادی بـه کار رفتـه
اسـت .ایـن تشـبیه نـکات فـراوان در بـر دارد کـه در جـای خـود گفتـه انـد( .ویراسـتار).
 .2شیخ صدوق ،األمالی ،ص  ،126-125مجلس  26حدیث .8
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خود گرفت ،پيش از آنكه رسـول خود سـازد .او را رسـول خود قرار داد ،پيش از آنكه
خليل خود گرداند .او را خليل خود سـاخت ،پيش از آنكه به مقام امامت برگزيند.
ً
ّ
ُ َ ّ
1
و چـون همـۀ مقامـات را برایـش فراهم سـاخت ،فرمـود<ِ :ا�نى ج� ِاعلك ِل نل� ِاس ِاماما>
اين لطف خدا آن چنان در نظر ابراهيم؟ع؟ بزرگ آمد که عرض كرد :و از فرزندان
م ــن؟ خداوند در پاس ــخ فرمود :عهد من (امامت) به س ــتمكاران نمىرســـد .فرمود:
انسان س ــفيه ،بر ش ــخص پرهيزكار امام نمىشود».
ِ

2

اولوا العزم
 -16امام صادق؟ع؟فرمود« :سـاالر و سـرور پيامبران و رسـوالن پنج تن هسـتند.
آنـان اولـوا العـزم رسـوالنند و قطـب (آسـياى) نبـوت و رسـالت بر محور آنهـا مىگردد:
ّ
محمـد .درود خـدا بـر او و خاندانـش و بـر تمـام
نـوح ،ابراهيـم ،موسـى ،عيسـى و
پیامبـران بـاد».

3

دروازۀ دانش خدایی
 -17ام ــام صادق؟ع؟ فرمود« :خداوند اجازه نمىدهد كارى انجام گيرد ،جز به
وس ــيلۀ اسباب .براى هر چيز س ــببى مقرر فرموده ،براى هر سببى گشايشى ،براى هر
گش ــايش دانش ــى و براى هر دانش دروازۀ گويايى .هر كه آن را شـــناخت ،چه خوب؛
باب گويا ،رس ــول خدا؟ص؟ و مـــا (امامان اهل بيت)
و ه ــر كه نش ــناخت ،چه بد! آن ِ
هستيم».

4

 .1بقره 124 /
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.175
 .3همان.
 .4همان ،ج ،1ص.183
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برتری داد...
 - 18ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :به راس ــتی خداوند پيامبران اول ــوا العزم را آفريد،
آن ــان را ب ــه وس ــيلۀ عل ــم برت ــرى داد ،به ما عل ــم و فضل آنها را ب ــه ارث داد ،مـــا را در
نه ــا نمىدانســـتند ،رســـول
نچ ــه را ك ــه آ 
نه ــا برت ــرى بخش ــيد .آ 
عل ــم ايش ــان ب ــر آ 
خ ــدا؟ص؟ مىدانس ــت .ما عل ــم رس ــول خ ــدا؟ص؟ را دار ی ــم ،چنانکه علـــم پیامبران
دیگ ــر را مىداني ــم».

1

زمين خالى از امام نمىشود
شاخصی برای ّ
حق
 -19امــام صــادق؟ع؟فرمــود« :بــه راســتى كــه زميــن تهــى نمىمانــد؛ مگــر اينكــه
نهــا را (بــه حــق)
در آن ،عا ِلمــى (امامــى) باشــد 2كــه ا گــر مؤمنــان چيــزى افزودنــد ،آ 
نهــا کامــل (و رفــع نقــص) کنــد».
بازگردانــد و ا گــر چيــزى كاســتند ،بــراى آ 

3

حتی یکی از دو تن
 -20امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :ا گـر در زميـن باقـى نمانـد جـز دو تـن ،بـه یقین يكى
از آن دو تـن ّ
4
حجـت اسـت».
 .1صفار ،بصائر الدرجات ،ج  1ص .228
 .2عا ِلـم در اینجـا یعنـی کسـی کـه بـه تعلیـم الهـی علـم آموختـه اسـت .هرگـز از ایـن کلمـه
نمیتـوان نتیجـه گرفـت کـه امامـان معصـوم هـم سـنخ دیگـران باشـند ،ز یـرا ایـن تعلیـم،
پـس از پیامبـر ،ویـژۀ ائمـه اسـت .شـاید تأ کیـد بـر ایـن ویژگـی ،خـود بـرای تمایـز دادن ائمـه بـر
مدعیـان و نشـان دادن امتیـاز ائمـه بـر دیگـران باشـد( .ویراسـتار).
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص.331
 .4صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .488
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پیمانی از رسول
 -21ام ــام ص ــادق؟ع؟فرم ــود« :آيا ش ــما ّ
تصور مىكني ــد اين امر (امامـــت) كه بر
عهدۀ ماس ــت ،ما هرجا بخواهيم آن را قرار مىدهيم؟! هرگز! به خدا ســـوگند كه آن
پيمان ــى اس ــت از جانب رس ــول خدا؟ص؟ به مردى پ ــس از مردى ،تا بـــه صاحب آن
(صاحب األمر) برسد».

1

ایمان نمیآورند

ّ
ُ
 -22معلـى بـن خ َنيـس مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ پرسـيدم :آيـا ممكـن اسـت

نهـا كسـى باشـد كـه مأمـور
مردمانـى از زمـان نـوح؟ع؟ باشـند ،بـدون اينكـه در بيـن آ 
بـه طاعـت او هسـتند؟ فرمـود« :همـواره چنيـن بـوده اسـت ،ولـى بيشـتر مـردم ايمـان
نمىآورنـد».

2

امامان در مقام عيناهّلل
امت وسط
ُ -23ب َر يـد ِعجلـى مىگو يـد :از امام صادق؟ع؟ 3در مورد تفسـير اين آيه پرسـیدم:
ً َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ
ْ َ ُ أُ َ ً
ََ َ
<وك�ذ ِلك جَ� َعل ن�اك ْم � ّم�ة َو َسطا ِل ت�ك نو�وا ش�هد َاء على نال� ِاس> .4فرمـود« :مـا هسـتيم آن امـت
وسط ،و ماييم گواهان بر خلق خدا و حجتهاى او در زمين».
 .1شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص .222
 .2شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص .231
 .3در روایـت دیگـر از بریـد عجلـی کـه در كتـاب كافـى آمـده ،همیـن مضمـون از امـام باقر؟ع؟
روایـت شـده اسـت( .کلینـی ،الکافـی ،ج  ،1ص .)191
 .4البقـره« :143 ،همانگونـه كـه شـما را نيـز يـك ّامـت ميانـه قـرار داديـم تـا شـما گـواه بـر مـردم
باشـيد».
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َّ �ةَ
<مل
نیز تفسير اين آیه را پرسیدمِ :
فرم ــود« :ب ــه طور ّ
خاص م ــا را مورد نظر دارد .اوس ــت ك ــه ش ــما را در كتابهاى
َ ُ ْ
راه� َم>
ا ب� ي�ك ْم ِا ب� ي

1

پيش ــين و در اين كتاب آس ــمانى (قرآن) مس ــلمان ناميد ،تا اينكه رســـول خدا؟ص؟
بر ش ــما گ ــواه باش ــد .بنابراین رس ــول خ ــدا؟ص؟ گواه بر ماس ــت ،ب ــه خاطـــر آنچه از
ّ
ط ــرف خ ــداى عزوجل به ما رس ــانده اس ــت .و ما گواه ب ــر مردم هس ــتيم .پس هر كه
ب ــه راس ــتى ب ــاور كند ،م ــا در روز قيام ــت او را تصدي ــق مىكني ــم (او را مؤمن معرفى
مىكني ــم) و هركه تكذيب كن ــد (و امامت ما را دروغ پندارد) ،م ــا او را در روز قيامت
ّ
2
تكذي ــب مىكني ــم (در مدعایش دروغگ ــو میخوانیم)».

امامان؟مهع؟ ،اعراف اند
امامان را بشناسید

َ
ُ -24مقـ ّ ِـرنگويــد :امــام صــادق؟ع؟ مىفرمود« :ابــن ك ّواء خدمت اميرالمؤمنين؟ع؟
َ َ َ ْ أَ ْ َ ف َ ٌ َ ْ فُ نَ ُ ًّ
و� كلا
ا� ِر ج�ال ي�ع ِر�
آم ــد و گف ــت :ي ــا اميرالمؤمني ــن! اي ــن آي ــۀ ق ــرآن< :و على ال�عر ِ
ُ
بِ� ِس يَ�ماه ْم> 3يعنى چه؟
فرمود :ماییم بر اعراف كه ياران خود را از سيماى ايشان مىشناسيم .ماييم اعراف
كــه خــداى ّ
عزوجــل شــناخته نشــود؛ مگــر از طريــق شــناختن مــا .ماييــم آن اعــراف كــه
ّ
روز قيامــت بــر صــراط ،خــداى عزوجــل مــا را معـ ّـرف قــرار دهــد .کســی بــه بهشــت نــرود
 .1الحج« :78 ،از آيين ابراهيم پدرتان».
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.190
 .3األعراف« .46 ،و ميان آن دو [گروه بهش ــتيان و دوزخيان] حائلى اس ــت ،و بر بلنداى آن
مردانـــى [بـــا مقام و منزلتانـــد] كه هر ك ــدام از دو گروه را به نشانههايش ــان مىشناس ــند،
و بهشـــتيان را كه وارد بهشـــت نشـــدهاند ،ولى ورود ب ــه آن را اميد دارن ــد ،آواز مىدهند كه:
درود بر شما».
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مگــر كســى كــه او مــا را (بــه امامــت) بشناســد و مــا او را (بــه صفــت ایمــان) بشناســیم.
و کســی بــه دوزخ نــرود ،مگــر كســى كــه مــا او را ( بــه صفــت ایمــان) نشناســيم و او مــا را
(بــه امامــت) نشناســد (بــاور نــدارد و اعتــراف بــه امامــت مــا نکنــد).1
به راستى خداى تعالى اگر مىخواست بىواسطه خود را به بندگان مىشناساند؛
ولـى مـا را بـاب و صـراط و راه خـود مق ّـرر سـاخت و آن جهتـی دانسـت كـه بايـد از آن
جهـت رو بـه وى آورد .2هركـه از واليـت مـا رو برگردانـد يـا ديگـرى را بـر مـا ترجيح دهد،
به يقين آنها از روى صراط به سر درافتند.
نهـا پناهنـده بداننـد ،بـا
نهـا وابسـته و بـه آ 
آرى؛ كسـانى كـه مـردم خـود را بـه آ 
ّ
وضعيت اين دو متفاوت است :مردمانى كه سوى چشمههاى
ديگران برابر نيستند.
تيـره و تـار برونـد ،از يكديگـر بازگرفتـه شـده و درهم ريخته باشـند؛ اما كسـانى كه رو به
 .1عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج  2ص  318 – 316توضیحـی مبسـوط در بـارۀ معانـی
ّ
اعـراف آورده کـه بـرای فهـم معنـای حدیـث و حـل بعضـی مشـکالت آن مفید اسـت .طبق
بیـان ایشـان ،کلمـۀ اعـراف چنـد معنـی دارد ،از جملـه :دیواری کشـیده شـده بین بهشـت و
جهنـم ،بـزرگ مردانـی اهـل معرفـت بهشـت و دوزخ ،جمـع عر یـف (دانـا و شـاخص) بـر وزن
اشـراف کـه جمـع شـریف اسـت ،جمـع عـارف (شناسـای حقایـق و درون آدمیـان) بـر وزن
انصـار و اطهـار کـه جمـع ناصـر و طاهـر اسـت .بـر مبنـای یکـی از ایـن معانـی ،جملـۀ «مـا بـر
اعـراف ایسـتاده ایـم» ناظـر بـه معنـای اول اسـت که بر دیوار بین بهشـت و دوزخ ایسـتاده ایم.
یشـوند و در ایـن حالـت
بـر اسـاس معنـای عـارف ،یعنـی دیگـران بـه واسـطۀ او شـناخته م 
یتـوان گفـت :امامـان معصـوم ،اعرافانـد کـه خـدای
گفتـه انـد« :ماییـم اعـراف» .و گاه م 
تعالـی شـناخته نمیشـود مگـر از طر یـق آنهـا .بـه هـر حـال ،بنـا بـر معانـی مختلـف اعـراف،
یشـود .لذا عبـارات مختلف این حدیث
درجـات مختلـف مقامات اهل بیت شـناخته م 
یـا احادیـث دیگـر کـه در ایـن زمینـه رسـیده ،بـا هـم منافـات نـدارد( .ویراسـتار).
 .2خداوند برای فرستادن حجتهای خود بر مردم ،مجبور نیست و ارسال رسل بر خدا واجب
نیسـت ،بـر خلاف نظـر برخـی از دانشـورانی کـه در بـاب نبـوت و امامـت سـخن راندهانـد.
بلکـه خـود چنیـن ّ
مقـرر داشـته کـه هدایت خود را از طریق واسـطه بفرسـتد( .ویراسـتار).
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مـا آورنـد؛ بـه چشـمههاى زاللـى رسـند كـه به امـر پروردگارشـان جارى هسـتند و پايان
و نهايـت ندارند ».

2 1

وجوب اطاعت امامان؟مهع؟
مرگ جاهلی
 -25ابواليسـع عيسـى بـن َس ِـر ّى مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :رسـول

خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت :هـر كـه بميـرد در حالـى كـه امـام خـود را نشناسـد ،بـه مـرگ
جاهليـت مـرده اسـت؟ امـام صـادق؟ع؟ فرمـودّ :
ّ
«حسـاسترين حالتـى كـه بنـده بـه
نجـا برسـد (بـا دسـت
شـناخت امـام؟ع؟ نيـاز دارد ،وقتـى اسـت كـه جانـش بـه اي 
اشـاره بـه سـينه كـرد) ،آنـگاه بگو یـد :مـن در وضعـی نيكـو (و اعتقـاد خوبـى) بـودم».

3

 .1عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج  2ص  320در مـورد ایـن تشـبیه مینویسـد :خداونـد،
علـم را بـه آب تشـبیه کـرده کـه مایـۀ حیـات معنـوی اسـت ،همـان گونـه کـه آب ،سـبب
زندگـی مـادی اسـت .ایـن تشـبیه را در آیات فراوان میبینیم .از سـوی دیگـر ،دانش عالمان
مخالـف و خلفـای آنهـا بـه آبهـای انـدک چشـمههای کم عمق تشـبیه شـده که بـا آلودگی و
ِگل و الی ،آلوده شـده اسـت ،که بهره ای از آن نمیتوان گرفت و قابل اعتماد نیسـت .زیرا
آنهـا سـخنان بسـیار کمـی را از حکمتهـا و شـرایع الهـی برگرفتهاند و با مطالـب باطل فراوانی
از آرای باطـل و پندارهـای فاسـد خـود در آمیختـه انـد .پـارۀ صحیـح علـم آنهـا بسـیار انـدک
اسـت کـه پاسـخگوی مسـائل بسـیار کمـی اسـت .بعلاوه علم آنها بـه منبعی نمیرسـد که
بی نیاز از علم دیگران باشـد .لذا از جهت ّ
کمی و کیفی ،اندک و غیر قابل اعتماد اسـت.
اما علوم اهل بیت ،به آبهای جاری شـده از چشـمههای عمیق و زال ل تشـبیه شـده که به
امـر خداونـد ،جریـان یافتـه و پایـان پذیـر نیسـت .ایـن دریاهـای دانـش و حکمت ،همـواره از
منابـع وحـی الهـی بـر دلهای آنـان جریان مییابد و با نظرات شـخصی و تخیلهای پنداری
آمیختـه نمیشـود .لـذا از نظـر ّ
کمـی و کیفـی ،فـراوان و قابل اعتماد اسـت( .ویراسـتار).
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.184
 .3برقی ،المحاسن ،ص .92
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اولی االمر
 -26حس ــين ب ــن ابىالع ــاء مىگو ي ــد :ب ــه ام ــام ص ــادق؟ع؟ گفتم :عقيـــدۀ ما
نس ــبت به اوصياء آن اســـت كه طاعت ايش ــان واجب ش ــده اســـت .فرمود« :آرى،
أَ
ّ
اين ــان همان كس ــانىاند كه خ ــداى تعالى درباره ش ــان فرم ــوده اســـتِ �< :ط ي� ُعوا الل َه
َ أَ ُ َّ ُ َ أُ ْ أَ ْ ُ
ّ
ول َو�ولِ�ي ال� ْم ِر ِم ن�ك ْم> 1و آن ــان هم ــان كس ــانیاند كه خداى عزوجل درباره
و� ِط ي�عوا الرس
َ
آ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
ّ
3،2
ش ــان فرم ــوده اس ــتِ :إ<� ن� َما َو ِل يّ�ك ُم الل ُه َو َر ُسوله َوال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا>

امانت ،امامت است

َّ
نَّ ّ َ َ أْ ُ ُ ُ ْ أَ ن تُ �ؤَ ُّ ْ َأ َ نَ ت َ أَ ْ َ َ َ ُ
ا� ِإ�لى �ه ِلها ِإَو�ذ ا َحك ْم ت�م بَ� ي ْ� نَ� نال� ِاس
 -27در مورد آيهِ :إ<�� الله ي��مركم �� � دوا ال�ما� ِ
ْ ْ َ ّ َ ُ ُ
أَ تَ ُ
� ن� � ْحك ُموا بِ�ال َعد ِل ِإ� نّ� الل َه ِن� ِع ّما يَ� ِع ظ�كم بِ� ِه> 4امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :آن امانـت همـان

وصيـت اسـت كـه هـر کـدام از مـا (امامـان) بـه ديگـرى مىدهد».

5

آنان گواهان خدايند
گواهان بر امت

َْ َ ََ
ُ أُ َ َ
فَ َ َ َ ْ َ
<�ك يْ� ف� ِإ��ذ ا ِج� ئ� ن�ا ِم ن� ك ِ ّل � ّم ٍ�ة ِب� ش� ِه ي� ٍد َو ِج� ئ� ن�ا ِب�ك على
 -28امام صادق؟ع؟ درباره آیۀ

 .1النســـاء« :59 ،خـــدا را اطاع ــت كني ــد و رس ــول خ ــدا و اولواألم ــر از خودت ــان را اطاع ــت
كني ــد!»
 .2المائده« :54 ،به راسـتی تنها سرپرسـت و صاحب اختيار شـما ،خدا و رسـول خدا اسـت
و كسانىاند كه ايمان آوردند»...
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.187
تهـا را بـه صاحبانـش بسـپارید و
 .4النسـاء« :58 ،خداونـد بـه شـما فرمـان مىدهـد كـه امان 
بـه هنگامـى كـه ميانمـردم داورى مىكنيـد از رو ى عدالـت حكـم كنيـد ،خداونـد پنـد و
اندرزهـاى خوبـى بـه شـما مىدهـد».
 .5نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .52
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�ؤُ َ شَ ً
محمد؟ص؟ به طور ّ
دا> 1فرم ــود« :اي ــن آي ــه در ب ــارۀ ّام ــت ّ
خاص نازل شـــده
ه لا ِء � ِه ي�

اس ــت ك ــه در ه ــر قرن ــى (زمان ــى) ،امامى از م ــا (اه ــل بيت) گواه بر ايشـــان اســـت و
2
ّ
محمد؟ص؟ گ ــواه بر ماس ــت.».

امامان رهبران راستين اند
هشداردهنده و راهنما

ُ َ
َّ أَ َ
 - 29ابوبصيـر مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آيـۀ ِإ<� ن� َما ��ن ت� ُم ن��ذِ ٌر َو ِلك ِ ّل ق� ْو ٍم

َ
ه ٍاد> 3پرسـيدم.

ّ
ابامحمد! رس ــول خدا؟ص؟ هش ــدار دهنده است و على؟ع؟ راهنما.
فرمود« :اى
بگو ببينم ،آيا امروز هم رهبرى هست؟»
عـرض كـردم :فدايـت شـوم! هميشـه از شـما خانـواده ،رهبرى پـس از رهبرى بوده
تا به شـما رسـيده اسـت.
ّ
ابامحمـد! خـدا تـو را رحمـت كنـد! ا گـر چنـان بـود كـه دربارۀ هر كسـى
فرمـود« :يـا
آيـهاى نـازل مىشـد و بـا ُمـردن او آن آيـه هـم ُ
مىمـرد ،قـرآن هـم ُمـرده بود؛ ولـى بايد قرآن
در بـارۀ زنـدگان و امـور پاينـده اجرا شـود؛ همان سـانكه دربارۀ افراد و امور گذشـته اجرا
شـده است».

4

 .1النسـاء« :41 ،حـال ايـن افـراد چگونـه خواهـد بـود آن روز كـه بـراى هـر امتى گواهـى بر اعمال
آنهـا مىآوريـم و تـو را گـواه بـر آنان خواهيـم آورد» ..
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.190
ّ
 .3الرع ــد« :7 ،اى پيامب ــر! ت ــو فق ــط هش ــدار دهن ــدهاى ،و ب ــراى ه ــر ق ــوم و ملت ــى راهنمای ــى
هس ــت».
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.192
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امامان واليان امرند
والیان امر خدا
 -30ابوبصي ــر مىگو ي ــد :ب ــه ام ــام ص ــادق؟ع؟ گفت ــم :آيا حديثـــى برایـــم دربارۀ
خودت ــان نمىفرمايي ــد؟ فرمود« :ماييم والي ــان امر خدا و وارثان وحـــى الهى و عترت
پيامب ــر خدا»

1

خزانه داران خدا در زمین
 -31امام صادق؟ع؟ فرمود« :به راستی خدا ما را آفريد و نيكو آفريد و صورتگرى
كـرد ،خـوب تصويـر نمـود ،مـا را در آسـمان و زمينـش خزانـه داران خـود سـاخت ،براى
مـا درخـت سـخن گفـت و بـه وسـيلۀ عبادت مـا خداى ّ
عزوجل پرسـتش شـد .اگر ما
نبوديم خدا پرسـتش نمىشـد».

2

بزرگترین نعمت خدا

فَ �ذْ ُ ُ آ َ ّ
لاء الله> 3فرمود« :آيا مىدانى
 -32ام ــام صادق؟ع؟ پس از تالوت آيه <�ا كروا �

منظ ــور از «آالء اهّلل» چيس ــت؟» راوی گف ــت :نمىدان ــم .فرم ــود« :مـــراد ،بزرگترين
ته ــاى خ ــدا ب ــر آفریدگان ــش يعنى واليت ماس ــت».
نعم 

4

َ
امامان مستخلفاناند
خلفای خدا در زمین

َ َ َ َّ َّ
<وعد الل ُه ال ذ ِ ي�� نَ�
 - 33امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ آيــۀ قــرآن پرســیدم کــه میفرمایــد:

 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .64
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .193
 .3األعراف« :69 ،اين همه نعمتهاى فراوان خدا را يادآور شويد».
 .4صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص.81
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َ ْ َ َ َّ
ْ أَ
َ
آ َ نُ ن ُ ْ َ َ ُ َّ َ ت َ َ ْ َ َ
َ
ا� ل يَ� ْس ت� خ� ِل ف� نّ� ُه ْم ِ�ف�ي ال� ْر ِ ض� ك َما ْاس ت� خ�ل ف� ال ذ ِ ي�� نَ� ِم ن� ق� بْ� ِل ِه ْم>
�م�وا ِم�كم وع ِملوا الص ِالح ِ

1

فرمــود« :ايشــان همــان امامــان هســتند».

2

امامان نور خدا هستند
نور ،یعنی امامان معصوم

َّ ذ َ َ تَّ ُ نَ َّ ُ َ َّ ْ أُ ّ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ ً
ول نال� ِب��ي َّ ال� ِم ي َّ� ال ذ ِ��ي ي��جِ د نو�ه َمك ت�و ب�ا
 - 34خـداى تعالـى فرمـود< :ال ِ ي�� ن� ي�� بِ�عو� الرس
ْ َ ْ ُ ف َ َ نْ َ ُ ْ َ ن ْ ُ نْ َ َ ُ ُّ َ ُ ُ َّ ّ َ ت ُ
ن َ ُ ْ ف تَّ َ �ة َ ْ نْ َ أْ ُ ُ ُ
ا� َو ي� َح ّ ِر ُم
�
�
الط
م
ه
ل
ل
ح
�
و
ر
ك
�
م
ال
�
ع
م
اه
ه
�
�
و
و�
ر
ع
م
ال
�
م
ه
ي
ي
ب
ي
ِ
ب
ِ ِ
ِ
ِع�دهم ِ��ي ال�ورا ِ وال ِإ�� ِ�ج ي� ِل ي��مر ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
أ
أ
ُّ َّ
ََ
َّ
َْ َ
ْ
َ ُ
ُ
ُ فْ ُ نَ 3
عل ْ ي� ِه ُم ال�خ بَ� ِا�ئ ث�َ ...و تا� َب� ُعوا نال� َور ال ذ ِ��ي � ن��ز ِ َل َم َعه � ْو ِئل�ك ه ُم الم� ِلحو�>

نجــا اميرالمؤمنيــن
امــام صــادق؟ع؟ در بــاره ایــن آیــه فرمــود« :منظــور از نــور در اي 
علــى؟ع؟ و امامــان؟مهع؟ اســت».

4

صفات امام
پنج روح

ّ
 -35مفضـل بـن عمـر مىگويـد :از امام صادق؟ع؟ دربارۀ علم امام؟ع؟ پرسـیدم
 .1النـور« :55 ،خداونـد بـه كسـانى كـه از شـما ايمـان آوردهانـد و اعمـال صالـح انجـام دادهانـد
ً
وعـده داده اسـت كـه آنهـا را قطعـا خليفـۀ رو ى زميـن قـرار دهد ،همان گونه كه پيشـينيان
را خالفـت رو ى زمين بخشـيد».
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.193
 .3األعراف« :157 ،كسانى مشمول اين رحمت مىشوند كه از فرستاده پروردگار پيرو ى كنند؛
ّ
او پيامبر درس نخوانده و از ميان مردم از اهل مكه است ،پيامبرى كه صفات و داليل حقانيت
او را در تـورات مشـاهده مىكننـد ،امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر مىكنـد ،طيبـات را بر آنها
حالل و زشـتىها را حرام مىكند ...پس كسـانى كه به او ايمان آورند و احترام و يارى كنند
و از نور آشـكار (قرآن) كه به او نازل شـده پيرو ى كنند ،آنان رسـتگارانند».
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.193
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که نسـبت به آنچه در اطراف زمين باشـد علم دارد ،در حالى كه داخل خانه اسـت
و پرده در به روى او آويخته اسـت.
ّ
فرمـود« :اى مفضـل! بـه راسـتی خداونـد در پيامبـر؟ص؟ پنـج روح قـرار داده اسـت:
[یکـم] روح حيـات و زندگـى كـه بـدان وسـيله مىجنبـد و راه مـىرود[ .دوم] روح
توانمنـدى (ق ّـوت) كـه بـه وسـيلۀ آن حرکـت و اقـدام میکنـد[ .سـوم] روح شـهوت كـه
بـدان وسـيله بخـورد و بياشـامد و بـا همسـران حاللـش بياميـزد! [چهـارم] روح ايمـان
كـه بـه وسـيلۀ آن عقيـده دارد و عدالـتورز اسـت؛ و [پنجـم] روحالقـدس كـه بـدان
وسـيله بـار نب ّـوت را بـر دوش مىكشـد.
زمانـی کـه پيامبـر؟ص؟ از دنيـا بـرود ،روحالقـدس از او انتقـال يابـد و بـه امـام؟ع؟

ّ
تعلـق گيـرد .روحالقـدس نـه خـواب دارد و نـه غفلـت كنـد ،نـه سـرگرم بـازى شـود و
نـه مغـرور گـردد؛ در حالـى كـه چهـار روح ديگـر ،بـه خـواب رونـد و غفلـت كننـد و
دسـتخوش آرزو شـوند و فريب خورند؛ اما امام همه چيز را با روحالقدس میبیند» .

2 1

چگونه امام را بشناسیم؟
 -36عبداألعلـى مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :آنكـه بـه ناحـق بـر مسـند
ّ
امامـت مبـادرت جسـته و مدعـى آن اسـت ،چـه دليلـى بـر ّرد او هسـت؟ فرمـود« :در
بـارۀ احـكام حلال و حـرام ،از او بپرسـند».

3

 .1مولـــی صالـــح مازندرانـــی در ش ــرح الکاف ــی ج  6ص  64مینویس ــد :امام ب ــه روح القدس
میبینـــد ،بـــه رؤیـــت قلبی که در وضوح و روش ــنی مانن ــد رؤیت عینی اس ــت بلکه کامل
تـــر از آن ،بدیـــن روی هیچ مطلبی از او در پرده و پوش ــش نیس ــت( .ویراس ــتار).
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .272
ّ
 .3عالمه مجلسی در مرآة العقول ج  3ص  205مینویسد :این نشانه برای خواص و عا ِلمان
است ،و سه نشانه که پس از این فرمود ،برای دیگران و افراد ّ
متوسط است( .ویراستار).
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سـپس به من فرمود« :سـه دليل اسـت كه در كسـى جمع نشـود جز اينكه به حق
صاحـب مقـام امامـت باشـد :نسـبت بـه امام قبلى سـزاوار و شايسـتهتر باشـد ،سلاح
(مخصـوص) نـزد او باشـد و وص ّـى شـناخته شـدۀ امـام قبلـى باشـد1؛ بـه گونـه ایكـه
چـون وارد شـهر محـل اقامـت امـام شـوى ،از عمـوم مـردم و [حتـی] از کـودکان بپرسـى
وص ّـى فلان امـام كيسـت؟ بگوينـد :فالنى پسـر فالنى».

2

امامان نشانهها هستند

نَّ
ُ َُْ
 - 37امام صادق؟ع؟ راجع به آيهَ :
<و َع َلا َم ٍت
ال� جْ� ِم ه ْم يَ�ه ت�د نَو�> 3مىفرمود:
ا� ِو بِ�
4
«منظور از ستاره ،رسول خدا؟ص؟ و عالماتّ ،
ائمه؟مهع؟ هستند».

ارواح امامان؟مهع؟
 -38ام ــام ص ــادق؟ع؟ ب ــه جاب ــر ُجعف ــی فرم ــود« :جاب ــر! خداون ــد م ــردم را س ــه
 .1احتمـال مـیرود کـه مواضـع تقیـه از ایـن مطلـب مسـتثنی باشـد ،چـرا کـه در موضـع
تقیـه گاهـی صاحـب عنـوان امـر امامـت بـر عـده ای (و حتـی خ ّ
ـواص) پوشـیده میمانـد.
(و یراسـتار).
 .2همان ،ص.284
 .3النحل« :16 ،و عالماتى قرار داده و مردم به وسيله ستارگان هدايت مىپذیرند».
 .4کلینـی ،الکافـی ،ج ،1ص .206عالمـه مجلسـی در مـرآة العقول ج  2ص  413مینویسـد:
ایـن معانـی بطـون آیاتانـد کـه بـا ظواهر الفـاظ منافات ندارنـد .زمینیان ،کوه و نهر و سـتاره
و نشـانۀ آسـمانی دارنـد کـه از آنهـا بـرای شـناخت راههـای ظاهـری خـود کمـک میگیرنـد و
زندگـی دنیایـی شـان بـا آنها سـامان میگیـرد .همین گونه بـزرگ مردانی از پیامبـران و امامان
وجـود دارد کـه زمیـن بـه سـبب آنـان بر پـای میمانـد .اینـان منابـع علـم و معرفتانـد کـه
زندگـی معنـوی مـردم بـه آنهـا وابسـته اسـت .تأو یـل خورشـید و مـاه و سـتارگان بـه پیامبران و
امامـان بـدان رو اسـت کـه بـه سـبب اینـان راه هدایت و نجات در دنیـا و آخرت را مییابند.
بدیـن روی ،ایـن آیـات ،ظاهـر و باطـن را همزمـان در بـر دارد( .ویراسـتار).
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َ ُ ُ
<و ك ن� ت� ْم
صن ــف آفر ي ــده اس ــت .و ای ــن هم ــان اس ــت ک ــه خ ــداى تعال ــى فرم ــود:
ْ ْ أَ
َ
َ
َ
َ
أَ ً َ َ َ
ا� ْال َم شْ� أ� َم ِ�ة َما أ� ْص َح ُ
ا� ْال َم يْ� َم نَ� ِ�ة َو أ� ْص َح ُ
ا� ْال َم يْ� َم نَ� ِ�ة َما أ� ْص َح ُ
لا ثَ��ةً فَ� أ� ْص َح ُ
ا� ال َم ش�� َم ِ�ة َو
��زْ َو جا�ا ث�
ب
ب
ب
ب
َ ُ ُ
َّ
ول� َك ْال ُم قَ� َّر ُ� نَ
السا� ق� نَ
السا� قُ� نَ
و� ّ
و� أ� ِئ
و�>.1
ب
ِب
ِب

م ــراد از س ــابقون ،رس ــول خ ــدا؟ص؟ و اف ــراد خ ـ ّ
ـاص از خلـــق خداســـت 2كـــه
نه ــا را ب ــه وســـيله روحالقـــدس
نه ــا پن ــج روح ق ــرار داده اس ــت .آ 
خداون ــد در آ 
پشــتيبانى كــرده اســت ،همــان کــه بــدان وســيله پيامبــران را برانگیختــه اســت .آنــان
را ب ــه روح ايم ــان تأيي ــد فرم ــوده و ب ــدان وس ــيله خ ــوف خ ــدا دارن ــد .ه ــم ايش ــان را ب ــه
وس ــيلۀ روح الق ـ ّـوة تأيي ــد ك ــرده ک ــه ب ــدان وس ــيله ب ــر اطاع ــت خ ــدا ني ــرو يافتهان ــد .ب ــه
ّ
وســيلۀ روح الشــهوة تأييــد کــرده کــه بــدان وســيله بــه اطاعــت خــدا گراييدهانــد و از
نافرمانــى خــدا كراهــت دارنــد .و در ايشــان روح حرك ـتزا قــرار داده اســت تــا در بيــن
م ــردم رف ــت و آم ــد كنن ــد.
خداونــد ،در مؤمنــان اصحــاب الميمنــة ،روح ايمــان را قــرار داده ،بــدان وســيله
خــوف خــدا دارنــد .نیــز در ايشــان روح القـ ّـوة را قــرار داده کــه بــه ســبب آن بــر طاعــت
ّ
خــدا توانايــى يافتهانــد .روح الشــهوة را در ايشــان قــرار داده اســت كــه بــر طاعــت خــدا
نه ــا ق ــرار داده اس ــت ك ــه ب ــدان وس ــيله بي ــن
گراي ــش يافتهان ــد و روح حرك ــت را در آ 
م ــردم رفتوآم ــد مىكنن ــد».

3

 .1الواقعه« :11-7 ،شما سه گروه خواهيد بود :سعادتمندان چه سعادتمندانى! و شقاوتمندان
ّ
چه شقاوتمندانى و پيشگامان ،پيشگامان آنان مقربانند».
 .2عالمه مجلسی در مرآة العقول ج  3ص  166مینویسد :اینان جانشینان ّ
بحق پیامبرند که
خداوند ،آنان را به خالفت خود اختصاص داده است( .ویراستار).
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .446
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شناخت روح

َ َ ْ أَ ُ نَ َ َ ن ُّ
الر ِوح
 -39اسباط بن سالم گويد :از امام صادق؟ع؟ راجع به آيه< :و ي�س�لو�ك ع ِ�
أَ
قُ ُّ
گتـر از جبرئيـل و
الر ُوح ِم ْن� � ْم ِر َر ِب�ّ�ي > 1پرسـيدم ،فرمـود« :او (روح) مخلوقـى اسـت بزر 
� ِل
2
ميكائيـل کـه همـراه بـا امامان؟مهع؟ اسـت».

امامان؟مهع؟ اهل ذكرند
از امامان بپرسید
 - 40هشـام بـن سـالمگويد :از امـام صـادق؟ع؟ راجـع بـه كالم خـداى تعالـى:
فَ ْ أَ ُ أَ ْ َ ذّ ْ ن ُ
ك ن� تُ�م َلا تَ� ْع َل ُم نَ
نهـا چـه كسـانىاند؟ فرمـود:
و�> 3پرسـيدم کـه آ 
ال�ك ِر ِإ��
<�س�لوا �هل ِ
«ماييم».گفتـم :بـر مـا واجب اسـت كه از شـما بپرسـيم؟ فرمـود« :آرى» .گفتم :بر شـما
واجـب اسـت كـه پاسـخ پرسـش مـا را بدهيـد؟ فرمـود« :آن در اختيـار ماسـت».

4

امامان راسخان در علماند
علمی که بداء از آن است
 -41ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :ب ــه راس ــتى خ ــدا را دو ن ــوع عل ــم اس ــت :عل ـ ِـم
ـود او كس ــى ندان ــد ،و ب ــداء از هم ــان ن ــوع عل ــم اس ــت.
ـون مخ ــزون ك ــه ج ــز خ ـ ِ
مكن ـ ِ
[نــوع دیگــر] علمــى كــه بــه فرشــتگان و رســوالن و پيامبرانــش آموختــه اســت كــه مــا
آن را مىداني ــم».

5

 .1اإلسراء.85 ،
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .462
 .3النحل.43 ،
 .4صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .39
 .5همان ،ص .109
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راسخان در علم
 -42امام صادق؟ع؟ فرمود« :ماييم راسخان در علم ،و ما تأويل آن (متشابهات)
را مىدانيم».

1

آنان را که علم دادند...

ُ َّ أُ ُ ْ ْ
َ ْ ُ َ آ َ تٌ َ ّ نَ تٌ
ا� ِ�ف�ي ُصد ِور ال ذ ِ ي�� نَ� � تو�وا ال ِعل َم> .2امام
<�ل هو � ي�ا� ب� ِي��
 -43خداى تعالى میفرماید :ب
3
صادق؟ع؟ درباره این آیه فرمود« :منظور ماييم».

علم نزد کیست؟
 -44هشـام بن سـالم گويد :به امام صادق؟ع؟ گفتم :بعضى از احاديث رسـول
خدا؟ص؟ نزد ّ
عامه (اهل س ّـنت) اسـت ،آيا صحيح اسـت؟
ّ
فرمود« :آرى؛ رسول خدا؟ص؟ به عموم مردم رساند ،رساند و رساند؛ ولى قلههاى
دانش و آنچه سبب حل اختالفات مردم شود ،نزد ماست»

4

علم صحیح نزد ماست

َ
 -45امـام صـادق؟ع؟ بـه جنـاب یونـس بـن ظبیـان فرمـود« :يونـس! هـرگاه علـم

صحيـح خواسـتى از اهـل بيـت بگيـر؛ كه مـا آن را نقل مىكنيم و به ما شـرح حكمت
و فصـل الخطـاب دادهاند».

5

 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .204
ّ
 .2العنكبـوت« :89 ،بلكـه ايـن كتـاب آسـمانى مجموعـهاى اسـت از آيـات بينـات كـه در
سـينههاى صاحبـان علـم قـرار مىگيـرد».
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .206
 .4شیخ مفید ،اإلختصاص ،ص.308
 .5خزاز ،کفایة االثر ،ص .258

 تماما :مراهچ لصف
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امامان؟مهع؟ هوشياران اند
ّ
متوسمین

َ
 - 46اس ــباط ّبي ــاع ُز ّط ــى 1مىگو ي ــد :خدم ــت ام ــام ص ــادق؟ع؟ نشس ــته ب ــودم.
ش ــخصی در ب ــارۀ ق ــول خ ــداى تعال ــى پرس ــید ک ــه فرم ــوده اس ــت :إ<� نَّ� �ف �ذ ِل َك َلا َي� ٍت
ا�
ِ ِ�ي
َّ َ َ
ُ
ْ َ
ِلل ُم ت� َو ِّس ِم ي� نَ� َو ِإ� ن�ها ل بِ� َس بِ� ي� ٍل ّم ِق� ي� ٍم> .2فرم ــود« :مايي ــم آن هوش ــياران ،3و آن راه هم ــواره در
م ــا ثاب ــت و برق ــرار اس ــت».

4

اعمال بر امامان عرضه مىشود
پیامبر را آزار ندهید
 -47از ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :ش ــما را چ ــه ش ــده اس ــت ك ــه ب ــا رس ــول خ ــدا
بدرفتــارى مىكنيــد؟» شــخصى بــه آن حضــرت گفــت :فدايــت شــوم! چهگونــه بــا آن
حض ــرت بدرفت ــارى مىكني ــم؟ فرم ــود« :مگ ــر نمىداني ــد اعم ــال ش ــما ب ــر او عرض ــه
مىش ــود ،چ ــون گناه ــى در آن ببين ــد ب ــدش مىآي ــد .بنابرای ــن ب ــه رس ــول خ ــدا؟ص؟
ب ــدى نكني ــد ،بلك ــه او را ش ــاد كني ــد»

5

ُ .1ز ّط ّیـة منطقـه ای در هنـد بـوده کـه لبـاس ّ
خاصـی بـه آن منسـوب بـوده و شـغل اسـباط،
فـروش آن لباسـها بـوده اسـت( .ویراسـتار)
 .2الحجـر« :75 ،در ايـن سرگذشـت عبرتانگيـز ،نشـانههايى اسـت بـراى هوشـياران ،و آثـار
آنهـا همـواره ثابت و برقرار اسـت».
ّ
(متوسـمین) کسـانیاند
 .3عالمه مجلسـی در مرآة العقول ج  3ص  2مینویسـد :هوشـیاران
تهـا و اشـارههای پنهانـی میفهمنـد.
کـه بطـون قـرآن را میشناسـند و نیـز امـور را بـه دال ل 
(ویراستار).
 .4صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ج  ،1ص .355
 .5اهوازی ،حسین بن سعید ،كتاب ّالزهد ،ص .16
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کارهایتان را میبینند

َّ
ُ
ُ -48معلـى بـن خ َنيـس میگو یـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ قـول خـداى تعالـى
پرسیدم که فرموده< :ا ْع َم ُلوا فَ� َس َ� َرى ا ّلل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُس ُول ُه َو ْالم�ؤ نم� نَ
و�> .فرمود« :منظور رسول
ِ
ي
خدا؟ص؟ و ائمه است كه هر پنجشنبه اعمال بندگان بر ايشان عرضه مىشود».

1

علم پيامبر؟ص؟ نزد ايشان است
شگفتا از مردم!

ّ
ّ
 -49صفار از ابوالحسن صاحب الديلم 2نقل كرده است که مىگويد:
از ام ــام ص ــادق؟ع؟ ش ــنيدم ،در حالى كه جمع ــى از مردم كوفه نـــزد او بودند،

مىفرمود« :شگفتا از مردم كه تمام علم خود را از رسول خدا؟ص؟ گرفتهاند و هدايت
او را پذیرفت ــه ان ــد؛ ولى بـــه عقیدۀ آنه ــا ،ما _ که فرزن ــدان و اهلبيت او هســـتيم _ به
عل ــم او دس ــت نیافتهاي ــم ،در حالى كه وح ــى در خانههاى ما اهل بيـــت فرود آمده
و علم ،از نزد ما به جانب ايش ــان بيرون ش ــده اس ــت!
آيا آنها معتقدند كه دانستهاند و هدايت يافتهاند؛ ولى ما نمىدانيم و گمراهيم؟
چنين چيزى محال است!»

3

علم رسول نزد امیرالمؤمنین
 -50امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خداونـد ،حلال و حرام و تأويل (قرآن) را به رسـول
 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ج  1ص .427
 .2عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج  4ص  305مینویسـد :وی ،يحيـى بـن عبـد اهلل بـن
الحسـن بـن الحسـن بـن أميـر المؤمنيـن؟امهع؟ اسـت ،و بـدان روی او را صاحـب الدیلـم
نامیدنـد کـه مـردم دیلـم در امـور خـود بـه او رجـوع میکردنـد( .ویراسـتار).
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ج  1ص .12

 تماما :مراهچ لصف
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خـود آموخـت و رسـول خـدا؟ص؟ تمام آنها را به علـى؟ع؟ آموخت».

1

نه از روی رأی شخصی
 -51امام صادق؟ع؟ مىفرمود« :اگر ما به رأى خود ،میان مردم فتوا مىداديم و از
روى ميل و خواست خودمان سخن میگفتیم ،به یقین در زمرۀ هالك شدگان بوديم؛
ولى علم ما ،آثارى از رسولخدا؟ص؟ است با اصل و ريشه ای که همان علمى است
كه هر نسلى از نسل قبلى به ارث مىبريم و آنها را مینگاه میداریم (و قدر میدانیم)،
همان گونه كه مردم طال و نقرهشان را مىاندوزند (قدر میدانند)».

2

كتابهاى آسمانى نزد ايشان است
 -52امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :بـه خـدا كـه مـن كتـاب خـدا را از اول تـا آخـرش
خبر آسـمان و زمين اسـت
مىدانم ،چنانكه گويى در كف دسـت من اسـت! در آن ِ
نچـه بـود و خواهـد شـد! »
و خبـر آ 

4 3

علم الکتاب نزد کیست؟

ن َ ُ ْ ٌ ّ نَ ْ تَ أَ َ آ َ َ
قَ َ َّ ذ
ا� � ن�ا � ِت� ي�ك ِب� ِه ق� بْ� َل
 - 53امـام صـادق؟ع؟ در بـاره آيـه <�ال ال ِ��ي ِع�ده ِعلم ِم� ال ِك� ِب
أَ َ َّ َ َ ُ َ
� ن� يَ� ْر ت�د ِإ�ل يْ�ك َط ْر ف�ك> 5سـخن میگفـت .درحالـی کـه انگشـتان خـود را از هـم گشـود و
 .1همان ،ص .290
 .2همان ،ص .299
 .3در ادامـۀ حدیـث ،امـام؟ع؟ بـه آیـۀ  89سـوره نحـل اشـاره میکننـد کـه خداونـد ،قـرآن را
«تبیـان بـرای هـر مطلـب» میدانـد.
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.229
 .5النمـل« :40 ،كسـى كـه دانشـى از كتـاب داشـت گفـت :مـن آن تخـت را پيـش از برهم زدن
چشـمت مىآورم».
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دسـت بـر سـينه نهـاده بـود ،فرمـود« :بـه خدا كـه همۀ علـم كتاب نزد ماسـت».

1

وارث تورات و انجیل

ّ -54
محمـد بـن يعقـوب (كلينـى) در حديـث ُبر يـه 2از هشـام بـن حكـم نقل كرده

اسـت کـه مىگو يـد :چـون بـه همـراه او خدمـت امـام صـادق؟ع؟ آمـد ،بـا امـام موسـى
بـن جعفـر؟ع؟ برخـورد كـرد .هشـام داسـتان او (بريـه) را بـراى آن حضـرت نقـل كـرد.
در پايـان ،امـام كاظـم؟ع؟ بـه ُبريـه فرمـود« :اى ُبر يـه! كتـاب مذهبـى خـود را چـه گونـه
مىدانـى؟» گفـت :تنهـا مـن آن را به خوبـی مىدانم .فرمـود« :آن را خوب مىفهمى؟»
گفـت :بسـيار خـوب مىدانـم.
امام كاظم؟ع؟ شـروع كرد به خواندن انجيلُ .بريه گفت :من پنجاه سـال اسـت
كـه در پـى تـو و امثـال تـو بودم! از اين رو بريه به پـروردگار خود ايمان آورد؛ ايمانی ثابت
و اسـتوار .زنى هم كه همراهش بود ايمان آورد.
هش ــام ،بر ي ــه و آن زن خدم ــت ام ــام صادق؟ع؟ رفتند .هشـــام ســـخنانی را که
میان امام كاظم؟ع؟ و بريه گذش ــته ب ــود ،به امام؟ع؟ گ ــزارش داد .امام صادق؟ع؟
ُ َ ً ُ َ
َ
ّ
ٌ 3
فرم ــود�< :ذ ّ ِر ّي��ة بَ� ْع�ض ها ِم ن� بَ� ْع ٍ ض� َو الل ُه َس ِم ي� ٌع ع ِل ي�م>
بهـاى انبيـا از كجـا بـه دسـت شـما رسـيده
ُبر يـه پرسـید :تـورات و انجيـل و كتا 
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.229
ّ
 .2ظاهـــرا ايـــن نـــام ،مصغـــر ابراهي ــم اس ــت ي ــا ب ــراى اختص ــار ب ــه اي ــن ص ــورت گفتهانـــد
(مترجــم) .در برخــی از نســخهها نیــز ُ«بریهــة» نوشــته انــد .عالمــه مجلســی در مــرآة العقــول
ج  3ص  27-25ب ــر اس ــاس روایت ــی از ش ــیخ ص ــدوق ،توضیح ــات روش ــنگری در ب ــارۀ او
آورده اس ــت( .ویراس ــتار).
 .3آل عمـران« :34 ،آنهـا فرزنـدان و دودمانـى بودنـد كـه بعضـى از بعـض ديگـر گرفتـه شـده
بودنـد ،و خداونـد شـنوا و داناسـت».
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اسـت؟ فرمـود« :همـۀ آنهـا از خـود ايشـان بـه مـا ارث رسـيده اسـت و مـا همـان گونـه
نهـا مىخواندنـد (یعنـی بـدون تحر یـف) ،و همـان گونـه بیـان
اى میخوانیـم كـه آ 
میکنیـم كـه خـود پیامبـران بيـان مىكردند .به راسـتى كه خدا در زميـن خود ّ
حجتى
نمىگـذارد كـه چيـزى از او بپرسـند ،ولـی او بگو يـد :نمىدانـم».

1

اسم اعظم نزد ايشان است
حرفهایی از اسم اعظم

ّ
 -55صفار از هارون بن جهم به ســـند خـــود آورده که امام صادق؟ع؟ مىفرمود:

«به عيس ــى ب ــن مريم( ،از اس ــم اعظ ــم) دو حرف عطا ش ــد كه ب ــه آن دو حرف عمل
مىك ــرد .به موس ــى بن عمران چهار ح ــرف عطا كردند ،به ابراهيم هش ــت حرف ،به
ن ــوح پانزده حرف و به آدم بيس ــت و پنج حرف دادند؛ ولـــى خداوند براى ّ
محمد؟ص؟
و اهل بيتش همۀ آنها را جمع كرد .به راس ــتى كه اس ــم اعظم خداوند هفتاد و ســـه
حرف اس ــت ،ک ــه خداوند هفت ــاد و دو حرف را به ّ
محمد؟ص؟ عطا ك ــرد و يك حرف
را از او پنهان داشت».

2

سالح رسول خدا نزد ايشان است
وارثان علم و سالح رسول
 -57ام ــام صادق؟ع؟ فرمود« :چون رســـول خدا؟ص؟ از دنيا رفت ،على؟ع؟ علم
و س ــاح او را و هرچه موجود بود به ارث برد ،س ــپس به حس ــن و حس ــين؟امهع؟ و پس
از ايش ــان به على بن حس ــين؟امهع؟ رسيد».

3

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.227
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .208
 .3همان ،ص .177
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 -58امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :انگشـترى رسـول خـدا؟ص؟ ،زره ،شمشـير و پرچـم
او نـزد من اسـت».

1

سه ویژگی امامان
 -59امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :امـام با سـه ويژگى شـناخته مىشـود كـه او از همۀ
مـردم بـه كسـى كـه پيـش از او بـوده سـزاوارتر اسـت ،سلاح رسـول خدا؟ص؟ نزد اوسـت
َ أَ
َ
ْ
َ
وصيتـى را كـه خـداى تعالـى فرمـود :إ<� نَّ� ا ّلل َه َي� أ� ُم ُر ُك ْم أ� ن� تُ��ؤَ ُّدوا ْال أ� َم نَا� ِت
ْ َ 2
و آن ّ
ا� ِإ�لى �ه ِلها>
ِ
نـزد اوسـت .آن سلاح در بيـن مـا بـه منزلـۀ آن صنـدوق (تابـوت) در بيـن بنى اسـرائيل
اسـت كـه هرجـا آن سلاح باشـد ،ملـك (امامـت) همانجاسـت؛ همـان گونـه كـه آن
3
نجـا بـود».
صنـدوق (تابـوت) هرجـا بـود پادشـاهى ُ(ملـك) هما 

 .1همان ،ص .178
 .2النساء« :58 ،خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد!»
 .3صفار 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؟
صحیفۀ رسول خدا
 -1بكر بن كرب مىگويد :خدمت امام صادق؟ع؟ بوديم .از آن حضرت شنيديم
ك ــه مىفرم ــود« :بدانيد! به خدا س ــوگند ،ما چي ــزى (منابع علمی) در اختیـــار داریم
ّ ً
ك ــه (به س ــبب آن) به مردم ني ــاز نداريم ،در حالی ک ــه محققا مردم به م ــا نيازمندند.
ن ــزد م ــا صحيفهاى ب ــه طول هفتـــاد ذراع به خط عل ــى؟ع؟ و امالى رســـول خدا؟ص؟
اس ــت ك ــه در آن حك ــم همۀ حالل و حرامها آمده اس ــت ،ش ــما مىآييد و بـــر ما وارد
مىش ــويد ،ما اف ــراد خوب ش ــما را از افراد بدتان مىشناس ــيم».

1

کتاب علی؟ع؟
 -2امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :در كتـاب علـى؟ع؟ هـر چيـزى كـه مـورد نياز باشـد،
آمـده اسـت؛ حتـى حكـم غرامـت خـراش و هـر غرامتى».

2

 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .142
 .2همان ،ص .148

106

اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟

مصحف فاطمه؟اهع؟
 -3امام صادق؟ع؟فرمود« :در سال  128زنادقه پيدا مىشوند (و یا زیاد میشوند).1
و ایــن را بــا نظــر بــه مصحــف فاطمــه؟اهع؟ یافتــم ».گفتــم :مصحــف فاطمــه؟اهع؟
چيســت؟ فرمــود« :چــون خــداى تبــارك و تعالــى پيامبــرش را از دنيــا برد ،از درگذشــت
آن حضــرت غــم و اندوهــى بــر فاطمــه وارد شــد كــه جــز خــدا كســى نمىدانــد .از ايــن
رو خداونــد فرشــتهاى را فرســتاد تــا غــم او را از وفــات پيامبــر؟ص؟ تســليت دهــد و بــا او
ســخن گو يــد .زهــرا؟اهع؟ در مــورد آن بــه اميرالمؤمنيــن؟ع؟ خبــر داد .2فرمــود :هــر وقــت
آن را احســاس كــردى و آن صــدا را شــنيدى بــه مــن بگــو؛ تــا اينكــه بــه او اعــام كــرد.
یشــنيد ،مىنوشــت تــا اينكــه از آن كتابــى فراهــم آورد».
حضــرت اميــر هرچــه را كــه م 
راوى مىگويد :امام؟ع؟ فرمود« :بدان كه آن كتاب ،در بارۀ حالل و حرام نيست؛
بلكه در آن است علم آنچه روی خواهد داد».

3

هّلل بن حســـن
 - 4عل ــى ب ــن حس ــين در محض ــر امام ص ــادق؟ع؟ گف ــت :عبدا 
ّ
(خاص ــى) نيس ــت؛ مگر آنچـــه نزد مردم اســـت.4
معتق ــد اس ــت كه ن ــزد وى عل ــم
 .1عالمـه مجلسـی در مـورد مـراد از زندیقـان دو احتمـال داده :ملحـدان فکـری ماننـد ابـن ابـی
العوجـاء و ابـن مقفـع و دیگـر افـراد همـکار آنهـا ،یـا خلفـای بنـی عبـاس( .مـرآة العقـول ج 3
ص ( )57ویراسـتار).
 .2در متـــن خبـــر آمده« :فشـــكت ذلك إل ــي أميرالمؤمنين» .در اينجا ش ــكايت ي ــا به معناي
مطلـــق خبر دادن اســـت يا ش ــكايت بردن ب ــه اميرالمؤمنين؟ع؟ ،بدان روي ك ــه نمیتواند
تمـــام خبرهاي جبرئيل را بنويس ــد و نگاه دارد( .اين توضيح برگرفت ــه از كلمات مازندراني
و فيـــض و مجلســـي ،به ترتيب در ش ــرح كافي مازندران ــي ،ج  ،5ص 388؛ الوافي ،ج ،3
ص 580؛ مرآة العقول ،ج  ،3ص  57اس ــت) (ويراس ــتار)
 .3همان ،ص .155
ً
ّ
 .4ظاهرا وي مدعي امامت بوده است( .ويراستار).
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ام ــام؟ع؟ فرم ــود« :به خدا راس ــت مىگويد؛ ن ــزد او چيزى از علم نيس ــت مگر آنچه
نزد مردم اس ــت؛ اما به خدا سوگند نزد ماست جامعه كه در آن حالل و حرام است.
هّلل بن حس ــن مىدان ــد كه جفر چيس ــت؟ پوســـت بز
و ن ــزد ماس ــت جف ــر .آيا عب ــدا 
اس ــت يا گوسفند؟
و نـزد ماسـت مصحـف فاطمـه؟اهع؟ .آ گاه باشـيد به خدا كه حتي يـك آیه از قرآن
در آن نيست؛ بلكه امالى رسول خدا؟ص؟ و ّ
هّلل چه مىكند
خط على؟ع؟ است .عبدا 
آن وقتى كه مردم از هر گوشۀ دنيا بيايند و از او بپرسند؟»

1

علم امامان فزونى میيابد
چشمۀ فزاینده
هّلل بـن طلحـه نهـدى مىگويد :ذر يـح به امام صـادق؟ع؟ گفت :فدايت
 -5عبـدا 
شـوم! مـرا بـه شـما نيـازى اسـت! امـام صـادق؟ع؟ در پاسـخ فرمـود« :ذريـح! بگـو چـه
نيـازى دارى؟ چـه قـدر دوسـت دارم كـه حاجـت تـو را بـرآورده كنـم!» گفـت :خـدا
مـرا فـداى شـما گردانـد! بفرماييـد كـه آيـا شـما هـم بـه موضوعـي نيازمند مىشـويد كه
آن مطلـب از جانـب رسـول خـدا نـزد شـما ثبـت نشـده باشـد تـا شـما بـه كتابهايـى
كـه در اختيـار دار يـد ،بنگر يـد؟ فرمـود« :ذر يـح! بـدان ،بـه خـدا سـوگند ،اگـر بـر علـم مـا
افـزوده نمىشـد ،بـه یقیـن علـم مـا پايـان مىيافـت».
نچ ــه نزد پيامب ــر؟ص؟ نبود ،بـــر علم خود
هّلل ب ــن طلحه گفت :آیا ش ــما از آ 
عب ــدا 
مىافزاييد؟
«داوود پيامبـر وارث پيامبـران بـود؛ خداونـد بـر علـم او افـزود .سـليمان نیـز
فرمـود:
ِ
وارث داوود شـد؛ خداونـد علـم او را افـزودّ .
محمـد؟ص؟ وارث داوود و سـليمان بـود،
 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .158
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خداونـد بـر علـم او افـزود .مـا هـم كـه وارث پيامبر يـم ،خداونـد بـر علـم مـا مىافزايـد.
البتـه مـا خـود چيـزى نمىافزاييـم مگـر همان كـه ّ
محمـد؟ص؟ آن را تعليم داده اسـت.
مگـر از پـدرم نشـنيدى كـه مىگفـت :اعمـال بنـدگان هـر پنجشـنبه بر رسـول خدا؟ص؟
عرضـه مىشـود و آن بزرگـوار در آن مینگـرد ،در حالـی کـه مىدانـد كـه او چـه كـرده
اسـت .مـا هـم چيـزى نمىافزاييـم مگـر چيـزى كـه او مىدانسـت».

1

علوم انبياء نزد ّ
ائمه؟مهع؟ است
ارث پیامبران
 - 6امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :علمـى كـه بـا آدم؟ع؟ فـرود آمـد ،بـاال نرفـت و هيـچ
نکـه علم خـود را به ارث نهاد .به راسـتى كه زمين بدون
عا ِلمـى (امامـى) نمـرد؛ مگـر آ 
عا ِلـم (امـام) نمىماند».

2

شاخص برتری
 -7امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :بـه راسـتی خداونـد رسـوالن اولـوا العـزم را آفر يـد و
آنـان را بـه وسـيله علـم و فضـل برتـرى داد و مـا را در علمشـان بـه آنـان برتـری داد؛ چـرا
نهـا نمىدانسـتند ،ولـی مـا هـم علـم
نچـه را كـه آ 
كـه رسـول خـدا؟ص؟ میدانسـت آ 
هّلل را داشـتيم و هـم علـم ايشـان را».
رسـولا 

3

آب اندک و دریای بزرگ
 - 8از علـى بـن اسـماعيل روایـت شـده کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه شـخصى فرمـود:
«شـما آب انـدك را مىچشـيد و بزرگتريـن رود را وامىگذار يـد!» آن شـخص گفـت:
 .1اصل ّ
مثنى (ضمن :االصول الستة عشر) ص .74
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص.114
 .3همان ،ص .228
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يابـن رسـول اهّلل! منظـور شـما از ايـن كالم چيسـت؟ فرمـود« :علـم پيامبـر؟ص؟ علـم
محمـد؟ص؟ وحـى فرسـتاد و ّ
تمـام پيامبـران اسـت؛ خداونـد بـه ّ
محمـد؟ص؟ نيـز آن را
نـزد علـى؟ع؟ نهـاد».

1

علم كتاب نزد ّ
ائمه؟مهع؟ است
گواه نبوت
 - 9امام صادق؟ع؟ فرمود« :منظور (از کسی که علم الکتاب نزد اوست) در آیۀ
قُ ْ َ فَ َّ َ ً َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
ا�> مایيم؛ و على؟ع؟ نخستين
<�ل ك�ى ِب�الل ِه ش� ِه ي�دا ب� ي� ِ�ن�ي و ب� ي� ن�كم و م ن� ِع ن�ده ِعلم ال ِك ت� ِب
2
بهترين ماست».
و باالترين و
ِ

امامان؟مهع؟ علم غيب مىدانند
تمام علم کتاب
 -10سـدير نقـل مىکنـد :مـن ،ابوبصيـر ،يحيـى و داوود بـن كثيـر در محضـر امـام
صـادق؟ع؟ بوديـم .آن حضـرت با چهرۀ خشـمناك وارد شـد .همينكـه در جاى خود
نشسـتند ،فرمودند« :شـگفتا از مردمانى كه گمان مىكنند ما غيب مىدانيم! غيب
را جـز خـداى ّ
عزوجـل نمىدانـد .مـن قصـد داشـتم فلان كنيـزم را بزنـم ،او گريخـت و
مـن ندانسـتم او در كـدام حجـرۀ منزل اسـت»
سـدير مىگو يـد :چـون امـام؟ع؟ از جـاى خود برخاسـتند و به داخـل خانه رفتند،
مـن بـا ابوبصيـر و ميسـر خدمـت او رفتيـم ،گفتيم :فدايتان شـويم ،ما از شـما شـنيديم
كـه در بـارۀ كنيزتـان چنيـن و چنـان گفتيـد ،بـا اينكـه مىدانيـم شـما علـم فراوانـى
دار يـد ،بـاز هـم بـه شـما نسـبت علـم غيـب ندهيـم؟!
 .1همان ،ص .228
 .2همان ،ص.214
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امـام؟ع؟ فرمودنـد« :سـدير! مگـر تـو قـرآن نمىخوانـى؟» گفتـم :بلـه .فرمـود« :تـو
َُ ٌْ ّ َ ْ َ
قَ َ َّ ذ
ا�
آنچه از آيات قرآن خواندى ،به اين آيه برخورده اى�< :ال ال ِ��ي ِع ن�ده ِعلم ِم ن� ال ِك ت� ِب
أَ َ آ َ َ أَ َ َّ َ َ ُ َ
� ن�ا � ِت� ي�ك ِب� ِه ق� بْ� َل � ن� يَ� ْر ت�د ِإ�ل يْ�ك َط ْر ف�ك>1؟» گفتـم :فدايـت شـوم ،مـن آن را خوانـدهام.
فرمـود« :آيـا آن شـخص را شـناخته و دانسـته ای چـه قـدر علـم از كتـاب در نـزد
اوسـت؟» گفتـم :شـما آن را بـه مـن خبـر دهيـد! فرمـود :علـم او بـه انـدازۀ قطـرهاى بـود
نسـبت بـه در يـاى اخضـر . 2ايـن اندازه در برابر علم كتاب چيسـت؟» گفتـم :فدايتان
شـوم ،ايـن مقـدار بسـیار ناچيـز اسـت!
قُ
<� ْل
فرمود« :اى سدير! در بين آياتى كه از قرآن قرائت كردهاى ،اين آيه را خواندهاى:
َ فَ َّ َ ً َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
ا�>3؟ عرض كردم :آرى ،خواندهام،
ك�ى ِب�الل ِه ش� ِه ي�دا ب� ي� ِ�ن�ي و ب� ي� ن�كم و م ن� ِع ن�ده ِعلم ال ِك ت� ِب
فدايتان شوم.

فرمودند« :آيا كسـى كه علم همۀ كتاب را دارد آ گاهتر اسـت ،يا كسـى كه بخشـى
از كتاب را مىداند؟»
گفتـم :نـه؛ بلكـه آنكـه علـم همه كتاب را دارد او داناتر اسـت .امام با دسـت خود
بـه سـينهاش اشـاره كـرد و فرمـود« :بـه خدا علم كتاب نزد ماسـت ،به خدا سـوگند كه
تمام علم كتاب نزد ماسـت ،به خدا كه تمام آن نزد ماسـت».

4

 .1النمـل« :40،آنكـه نـزد او بخشـی از علـم كتـاب بـود ،گفـت :من آن تخت بلقيـس را براى تو
مـىآورم ،پيـش از آنكه چشـم برهم زنى!»
 .2بـه گفتـۀ مولـی صالـح مازندرانـی در شـرح الکافـی ج  6ص « ،32البحـر االخضر» به معنای
اقیانوس کبیر است .از آن رو «اخضر» نامیده شده که عمق آن زیاد است و در نظر بیننده
به سـیاهی میزند ،و در عرف عرب در این حالت ،آن را سـبز میدانند( .ویراسـتار)
هّلل و كسـى كـه علـم كتـاب در نزد اوسـت،
 .3الرعـد« :43 ،بـه عنـوان گـواه ميـان مـن و شـما ،ا 
كافى اسـت».
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص257
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خداوند اعالم میدارد
ّ -11
عمـار سـاباطى مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ پرسـيدم :آيـا امـام غيـب
مىدانـد؟ فرمـود« :نـه ،ولـى وقتـی بخواهـد چيـزى را بدانـد ،خداونـد بـه او اعلام
مـىدارد».

1

امامان؟مهع؟ عا ِلم به رویدادهای گذشته و آیندهاند
علم به گذشته و اینده
-12امـام صـادق؟ع؟ در دعایـی فرمـود« :خدايـا! اى خدايـى كـه علم به گذشـته
و آينـده را بـه مـا مرحمـت كـردى ،مـا را وارثان پيامبـران قرار دادىّ ،امتهاى گذشـته
را بـا مـا پايـان بخشـيدى و مـا را بـه ّ
وصيت اختصـاص دادى»....

2

می دانم...
نچ ــه در آســـمانها و
 -13ام ــام ص ــادق؟ع؟فرم ــود« :به راس ــتى م ــن مىدانم آ 
 .1همان ،ص .258عالمه مجلسی در مرآة العقول ج  3ص  115تا  117توضیحاتی دارد که
خالصـه اش چنیـن اسـت :ائمـه غیـب نمیداننـد مگـر آنکـه خدای سـبحان بـه آنها تعلیم
کنـد .آیـات قرآنـی کـه پیامبـران علـم غیـب را از خـود نفـی کـرده انـد ،ناظـر بـه همیـن معنـا
است .اما برخی از این آیات مانند آیۀ  26و  27سورۀ ّ
جن به روشنی میرساند که خداوند
کسـی را بر غیب خود آ گاه نمیسـازد مگر رسـوالنی را که برگزیده اسـت .وگرنه روشـن اسـت
کـه عمـدۀ معجـزات پیامبـران و امامـان و یکـی از وجـوه اعجـاز قـرآن ،در ایـن زمینـه اسـت.
بعلاوه خـود مـا انسـانها نیـز بـه تعلیـم خـدای تعالـی و پیامبـر و امامـان علیهم السلام برخی
از اخبـار غیـب را میدانیـم؛ ماننـد :وقـوع قیامـت ،برخـی از جزئیـات آن ،بهشـت و دوزخ،
رجعـت ،قیـام قائـم ،نـزول عیسـی؟امهع؟ ،عـرش ،کرسـی و مال ئـک و  ...کـه بـدون تعلیـم
خداونـد و حجتهایـش هرگـز نمیدانیـم ،چنانکـه همین مقدار که میدانیم ،محدود اسـت
بـه مقـداری کـه خداونـد خبـر داده و حجتهایـش بـه مـا آموختـه اند( .ویراسـتار).
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .129
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آنچه در زمين اس ــت ،و مىدانم آنچه در بهش ــت اس ــت و آنچه در دوزخ است ،و
مىدانم آنچه را كه بوده و آنچه خواهد بود».
راوى مىگو يـد :سـپس اندكـى صبـر كـرد و ديـد كـه ايـن سـخن بـر كسـانى كـه
نهـا را از كتـاب خـداى ّ
عزوجـل
آن را شـنيدهاند گـران آمـده اسـت .فرمـود« :مـن اي 
مىدانـم»؛ آنـگاه بـه مضمـون ايـن آيـه [نحـل ]89 ،اشـاره كردنـد كـه تبيـان هـر مطلبـي
در قـرآن اسـت» .

1

خداوند ،کریم تر است از آنکه....

ّ
 -14سـعد خثعمـى مىگو يـد :مفضـل خدمـت امـام صـادق؟ع؟ بـود ،بـه آن

حضرت گفت :فدايت شـوم! آيا ممكن اسـت خداوند اطاعت بندهاى را بر بندگان
خـود واجـب كنـد ،در حالـى كـه آن بنـده از آسـمانها خبـر نـدارد؟ فرمـود« :نـه؛ بلكـه
خـدا بـه بنـدگان ،كري متـر و مهربانتر و رئوفتر اسـت از اينكه بـر بندگان خود اطاعت
بنـدهاى را واجـب كنـد ،در حالـى كـه او را هـر بامـداد و شـامگاه از اخبـار آسـمانى
بىخبـر گـذارد».

2

كارها به پیامبر و اهل بیت وا گذار شده است
در مخالفت ما خیری نیست
-15امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :خداونـد پيامبـر خـود را بـر محبـت خـودش تربيـت
ُ
كـرد و فرمـود« :تـو داراى خلـق عظيمـى» ،3بعلاوه امـر ديـن خـود را بـه او واگذاشـت و
نچـه را كـه پيامبـر آورد (امـر فرمـود) ،آن را بگير يـد (گـردن نهيـد) و از آنچـه
فرمـود« :آ 
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.261
 .2همان ،ص.262
 .3القلم.4 ،
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َّ ُ َ َ َ ْ أَ َ ّ
شـما را نهـى كـرد ،دسـت بـاز دار يـد» 1و فرمـودَ :
ول ف� ق�د � َطاع الل َه>
<م ن� يُ� ِط ِع الرس
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2

سپس فرمود« :پيامبر خدا؟ص؟ نيز آن را به على؟ع؟ واگذاشت و او را امين شمرد
و شـما هـم پذيرفتيـد؛ ولـى مردمـان (دیگـری آن را) انـكار كردنـد .بـه خـدا سـوگند؛
شـما را هميـن قـدر بـس اسـت كـه هـرگاه مـا چيزى را گفتيم شـما هم بگوييـد و هرگاه
سـاكت بوديـم ،شـما هـم سـاكت باشـيد .مـا در میـان شـما و خـدا واسـطه هسـتيم و
خداونـد بـراى كسـى در مخالفـت امـر مـا خيـرى قـرار نـداده اسـت».

3

ادب قرآنی
 - 16ام ــام صادق؟ع؟فرمود« :به راســـتی خداوند ،رســـول خـــود را ادب كرد تا آن
َ آَ ُ
<ما � ت�اك ُم
گونه كه خواس ــته بود قوام گرفت .ســـپس امور را به او واگذاشـــت و فرمود:
َّ ُ ُ فَ ُ ُ
ََ ُ َْ ُ َ َُ
نچ ــه را ك ــه به حضرتش واگذار
ول ��خ �ذ ُوه َو َما ن�هاك ْم ع ن�ه ف� نا� ت�هوا> .4پيامب ــر ني ــز آ 
الرس
ش ــده بود ،به ما سپرد».

5

گران نیاید!
 -17امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـرگاه ديـدى قائـم؟ع؟ بـه مـردى صدهـزار درهـم
و بـه ديگـرى يـك درهـم داد ،نبايـد در دلـت گـران آيـد؛ ز يـرا كـه كار بـه او سـپرده شـده
اسـت».

6

 .1الحشر7 ،
 .2النسـاء« :80 ،هركـه از پيامبـر (صلىاهللعليـ ه و آلـه) اطاعـت كنـد خـدا را اطاعـت كـرده
اسـت».
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .384
 .4الحشر.7 ،
 .5صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص.382
 .6همان ،ص .386

114

اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟

ُ َّ
ّ
حدث اند
ائمه؟مهع؟ م
َّ
محدث کیست؟

َّ
 -18بر يـد عجلـى مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ راجـع بـه رسـولّ ،
نبـى و محـدث

پرسـيدم .فرمود« :رسـول كسـى اسـت كه فرشـتگان نزد او مىآيند ،او آشـكارا آنها را
مىبيند و آنها پيام خداى تعالى را به او مىرسانندّ .
نبى كسى است كه در خوابش
َّ
ماننـد بيـدارى مىبينـد .محـدث كسـى اسـت كـه سـخن فرشـتگان را مىشـنود ،بـه
گـوش او مىخـورد و بـه قلبـش القـا مىشـود».

1

در جنگ بنى قريظه و بنى نضير
هّلل بـن ابـى يعفـور مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :مـا معتقديـم بـر
 -19عبـدا 
ش گفتـه مىشـد! فرمـود« :در روز جنـگ
دل علـى؟ع؟ الهـام مىشـد يـا در دل و گوشـ 
بنـى قريظـه و بنـى نضيـر ،جبرئيـل؟ع؟ از سـمت راسـت و ميكائيل از سـمت چپ با
علـى؟ع؟ سـخن میگفتنـد».

2

َّ
محدث بودند

َّ
 -20امـام رضـا؟ع؟ مىفرمايـد« :ابوجعفـر (امـام باقـر؟ع؟) محـدث بـود» .با همين
َّ
3
ِاسـناد ،امـام صـادق؟ع؟ فرمود« :حسـن و حسـين؟امهع؟ محـدث بودند».

امامت پيمان الهى است
تداوم وصیت
 - 21ام ــام ص ــادق؟ع؟فرم ــود« :آي ــا ب ــه نظ ــر ش ــما كس ــي از م ــا امام ــان وقت ــي
 .1همان ،ص .368
 .2همان ،ص .321
 .3همان ،ص .372
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بخواه ــد وصي ــت كن ــد ،ب ــه ه ــر ك ــس بخواه ــد مىتوان ــد ّ
وصي ــت كنـــد؟ نـــه بـــه
خ ــدا س ــوگند! بلك ــه امام ــت عه ــد و پيمان ــى اس ــت از ط ــرف خ ــدا و رس ــولش ب ــراى
اش ــخاصی پش ــت س ــر ه ــم ،ت ــا اي ــن ام ــر ب ــه دس ــت صاحب ــش برس ــد».

1

امامان؟مهع؟ زبانها را مىدانستند
به زبان نبطی
ّ - 22
عم ــار س ــاباطى مىگو ي ــد :ام ــام ص ــادق؟ع؟ [ب ــه ز ب ــان نبط ــی جمل ــه ای
فرم ــود ب ــه ای ــن مضم ــونّ ]:
«عم ــار! ابومس ــلم س ــايه گس ــترد ،خ ــود را پوش ــش داد و ب ــه

وس ــيله س ــاطور (كارد ب ــزرگ ّ
قصاب ــى) ج ــارو ش ــد!»

گفت ــم :فداي ــت ش ــوم! م ــن هي ــچ (کس ــی ب ــه ز ب ــان) نبط ــى را از ش ــما فصيحت ــر
ندي ــدهام! فرم ــود« :عم ــار! (ن ــه تنه ــا در ز ب ــان نبط ــى ،بلک ــه) ب ــه ه ــر زبان ــى (چني ــن
اس ــت)».

2

ذبیحه و دعای یهودیان
 -23عامــر بــن علــى جامعــى مىگو يــد :بــه امــام صــادق؟ع؟ گفتــم :فدايــت شــوم!
م ــا گوش ــت ذب ــح ش ــدۀ اه ــل كت ــاب (يه ــود و نص ــارا) را مىخور ي ــم ،در حال ــي ك ــه
هّلل
هّلل گفتهان ــد ي ــا ن ــه؟ فرم ــود« :ه ــر وق ــت ش ــنيديد بســما 
نه ــا بس ــم ا 
نمىداني ــم ب ــر آ 
نه ــا ب ــر حيوانات ــى ك ــه ذب ــح مىكننـــد چـــه
گفتهان ــد بخور ي ــد! آي ــا مىدان ــى آ 
نه ــا را) قرائ ــت كردن ــد ،گوي ــى
مىگوين ــد؟» گفت ــم :ن ــه .ام ــام؟ع؟ س ــپس(عبارات آ 
ّ
نه ــا را تلف ــظ مىکن ــد ،س ــپس فرم ــود« :ش ــما ب ــه همي ــن مق ــدار
ش ــبيه ي ــك يه ــودى آ 
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.277
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص.333
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مأمور يــد!» گفتــم :فدايــت شــوم! ا گــر صــاح مىدانيــد بفرماييــد تــا بنويســم! ســپس
ام ــام عبارت ــي ب ــه عب ــري فرم ــود [ك ــه راوي نق ــل ك ــرده اس ــت] »

2 1

قطفتا و قصه اش
 - 24ابراهي ــم كرخ ــى مىگو ي ــد :خدم ــت ام ــام صادق؟ع؟ بـــودم ،فرمـــود« :اى
شـــادروان.
ابراهي ــم! منزل ــت در كرخ كجاس ــت؟» ع ــرض ك ــردم :در جايى بـــه نام ِ
َ
فرم ــود« :ق ُطفت ــا 3را مىشناس ــى؟ زمان ــی ك ــه اميرالمؤمني ــن؟ع؟ بر اهل نهـــروان وارد
ش ــد ،در قطفت ــا ف ــرود آم ــد ،م ــردم بادرو ي ــا 4پيرام ــون آن حض ــرت جمع شـــدند و از
س ــنگينى مالياتش ــان به آن حضرت ش ــكايت كردند و با آن حضرت به زبان َنبطى
نه ــا همس ــايهاى دارند ب ــا زمين بيشـــتر از آنهـــا و ماليات
ح ــرف زدن ــد و گفتن ــد :آ 
كمتر !
نهـا پاسـخ داد[ .آنـگاه امـام عيـن عبـارت
اميرالمؤمنيـن؟ع؟ بـه ز بـان نبطـى بـه آ 
بـه ز بـان نبطـي را بيـان داشـت و افـزود ]:يعنـى بسـا رجزكوچـك كـه از رجـز بـزرگ 5بهتـر
است».

6

 .1از آنجـا كـه در نقـل ايـن گونـه عبـارات عبـري چنـدان دقـت نظـر بـه كار نمیرفتـه ،از نقـل آن
خودداري شد( .ويراستار) .در وسائل الشیعه ،ج ،16ص ،291حديث  45بخشي از روایت
نقل شده و در پاورقى آمده كه ذيل حديث ،عبرى بوده است( .مترجم).
 .2صفار ،بصائر الدرجات ،ص .334
ُ
 .3یاقـوت حمـوی در معجـم البلدان مینویسـد :قطفتا محلـه ای بزرگ در ناحیۀ غربی بغداد
است( .ویراستار).
 .4در مراصد االطالع مینویسد :بادوریا در ناحیۀ غربی بغداد است( .ویراستار).
 .5عالمـه مجلسـی در مـورد معنـای رجـز سـه احتمـال داده اسـت .عالقمنـدان به بحـار االنوار
ج  41ص  290رجـوع کننـد( .ویراسـتار).
 .6صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .336
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امامان؟مهع؟ زبان پرندگان را مىدانند
زبان هر جنبنده ای را...
 - 25امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :اميرالمؤمنين؟ع؟ به ابن ّ
عباس فرمود :به راسـتى
كـه خـداى تعالـى ز بـان پرنـدگان را بـه مـا آموختـه اسـت ،همچنـان كه به سـليمان بن
داوود؟امهع؟ آموختـه بـود ،و ز بـان هـر جنبنـدهای در خشـكى و دريا را».

1

درد دل شتر آبکش
 -26امام صادق؟ع؟ فرمود« :شخصی شتر آبكشى داشت .همين كه سالخورده
ش ــد ،يكى از اطرافیانش گفت :خوب اســـت او را ســـر ببرى .شتر نزد رسول خدا؟ص؟
آم ــد و ش ــروع كرد ب ــه ش ــكايت كردن .رس ــول خ ــدا؟ص؟ دنب ــال صاحبش فرســـتاد.
همينك ــه آمد ،پيامب ــر؟ص؟ به او گفتن ــد :اين حي ــوان اظهار مىكند ك ــه وقتی جوان
بود براى ش ــما (كار كرده اس ــت) تا پير ش ــده و او به ش ــما س ــود رس ــانده اســـت ،ولى
ش ــما مىخواهيد او را س ــر ُببريد! گفت :راس ــت گفته است .رس ــول خدا؟ص؟ فرمود:
بنابرای ــن او را نح ــر نكنيد؛ بلك ــه او را واگذاريد! بدیـــن روی او را واگذاردند».

2

امامان؟مهع؟ به فرمان خدا كار مىكنند
نامههای سر به ُمهر
ّ
«وصيت بر امامت از آسـمان به صورت مكتوب بر
 -27امـام صـادق؟ع؟ فرمـود:
محمـد؟ص؟ نـازل شـد .چيـزى بـه صـورت نوشـتۀ سـر بـه ُمهر بـر ّ
ّ
محمد؟ص؟ نازل نشـد،
جـز وصيـت در بـارۀ امامـت .جبرئيـل؟ع؟ گفـت :يـا ّ
محمـد! ايـن وصيتنامـۀ تـو در
ميـان ّامـت تـو اسـت كـه نـزد اهـل بيت تو باشـد.
 .1همان ،ص .343
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .347
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فرمـود :جبرئيـل! كـدام اهـل بيتـم؟ فرمـود :برگز يـده از ايشـان و فرزنـدان او تـا علـم
نب ّـوت را از حضرتـت بـه ارث بـرد ،چنـان كـه ابراهيـم؟ع؟ آن را بـه ارث داد و ميـراث ِبر
آن ،علـى؟ع؟ و ّذر يـۀ تـو از ُصلـب اوسـت.
امـام؟ع؟ فرمـود« :بـر آن ّ
وصيتنامـه ُمهرها بود .على؟ع؟ ُمهر اول را باز كرد و آنچه
در آن بـود اجـرا كـرد .حسـن؟ع؟ ُمهـر دوم را بـاز كـرد و بـه دسـتورى كـه در آن بـود عمـل
كرد .حسـين؟ع؟ پس از درگذشـت حسـن؟ع؟ ُمهر سـوم را گشـود و ديد در آن نوشـته

اسـت :بجنـگ و بكـش و كشـته شـو! و مردمانـى را بـراى شـهادت بـا خـود ببـر كـه جـز
بـا تو شـهادت نيابند.
فرمود :امام حسـين؟ع؟ نيز چنان كرد .چون درگذشـت ،آن را پيش از شـهادتش
بـه علـى بـن حسـين؟امهع؟ داد .آن حضـرت ُمهـر چهـارم را بـاز كـرد و ديـد در آن نوشـته
اسـت :خامـوش بـاش و سـر بزيـر افكـن؛ ز يـرا كـه علـم پنهـان شـده اسـت! و چـون آن
حضـرت وفـات كـرد ،آن را بـه ّ
محمـد بـن علـى؟امهع؟ داد و او مهـر پنجـم را گشـود و
ديـد در آن نوشـته اسـت :كتـاب خـدا را تفسـير كـن ،امامـت پـدرت را تصديـق نمـا،
ارث امامت را به پسـرت بسـپارّ ،امت اسلامى را سـامان بده ،به حق خداى ّ
عزوجل
اقـدام کـن ،در موقـع بيـم و آسـودگى ح ّـق را بگـو و جـز از خـدا متـرس! او نيـز چنين كرد
و سـپس آن را بـه جانشـين خـود داد».
راوى گفـت :فدايـت شـوم! شـما جانشـين او هسـتيد؟ فرمـود :اى معـاذ؛ مـن از
چيـزى بـاك نـدارم جـز اينكـه بـروى و سـخنی عليـه مـن نقـل كنـى (يعنـى :آرى مـن
جانشـین پـدرم هسـتم ،امـا ايـن خبـر را بـه مخالفـان و دشـمنان مـا مگـو).
گفتم :از خداوندى كه اين مقام را از پدرانت به تو رسانده ،خواستارم كه از نسل
تو كسى را برآورد تا اين مقام را نصيب او كند ،پيش از آنكه شما از دنيا برويد!
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فرمود« :اى معاذ! خداوند چنان لطفى را كرده است».
گفتـم :فدايـت شـوم! او كيسـت؟ بـا دسـت خـود اشـاره بـه طـرف عبـد صالـح
(امـام كاظـم؟ع؟) كـرد کـه در خـواب بـود و فرمـود« :هميـن كـه خوابيـده اسـت».

1

حديث ائمه؟مهع؟ دشوار است
تاب ندارید!

ّ
ّ
 - 28صفـار از مفضـل نقـل كـرده اسـت کـه مىگو يـد :از امام صادق؟ع؟ شـنيدم
كـه مىفرمـود« :حديـث مـا "صعـب مسـتصعب» اسـت ،2كسـي جـز فرشـتۀ ّ
مقـرب
يـا پيامبـر مرسـل يـا مؤمنـى كـه خداونـد قلـب او را آزمـوده اسـت ،تـاب تحمـل آن را
ندارنـد».

3

فرجام دشمنان
 - 29امام صادق؟ع؟ فرمود« :حديث ما صعب مسـتصعب اسـت ،به گونه ای
لهـاى سـالم و اخلاق نيكـو نمىتوانـد آن را ّ
تحمـل
کـه جـز سـينههاى پرتوافكـن و د 
كنـد .بـه راسـتی خداونـد از شـيعيان مـا پيمـان گرفت ،همان گونـه كه از فرزنـدان آدم
َ
<و إ��ذْ أ� خَ��ذَ َر ُّب� َك م ن� َ��ن آ� َد َم م ن� �ظُ ُهوره ْم �ذُ ّر يَّ� تَ� ُه ْم وَ
َ
پيمـان گرفـت ،آن
ِِ
ِ
جا كـه مىفرمايـدِ :
ِ
ِ ب ِ �ي
أَ
َ
ُ
َ
ُ
َ
أَ شْ َ َ ُ ْ َ َ أَ ْن ُ
ُ
َ
ق
ّ
ْ
ْ
َ
ْ
ف
ت
4
��هدهم على ��� ِس ِهم �لس� بِ�ر ِب�كم �الوا ب�لى>
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.279
 .2مرحـوم سـيد جـواد مصطفـوي در ترجمـه كافـي ج  2ص  352مینویسـد :صعـب بـه معنى
دشـوار و مشـكل و سـركش اسـت و مسـتصعب مبالغه آن اسـت ،يعنى بسـيار دشـوار؛ و يا
آنكـه «صعـب» چيـزي اسـت كـه خـودش دشـوار باشـد و «مسـتصعب» آن اسـت كـه مـردم
آن را دشـوار شـمرند (ويراسـتار).
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .22
ّ
 .4األعراف« :172 ،موقعى كه پروردگارت از پشـت فرزندان آدم ذر يه آنها را برگرفت و آشـكار
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بنابرایـن هركـه بـا مـا وفـادار باشـد ،خداونـد بر او بهشـت را مرحمت كنـد .و هركه
دشـمن مـا شـود و حـق مـا را ادا نكنـد ،در آتـش هميشـه جاودانـه خواهـد بود!»

1

سلمان و ابوذر
 -30امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :يـك روز در محضـر علـى بن الحسـين؟امهع؟ از ّ
تقيه
سخن رفت .فرمود« :به خدا سوگند كه اگر آنچه در دل سلمان بود ابوذر مىدانست،
او را از پـا درآورده بـود 2بـا اينكـه رسـول خـدا؟ص؟ آن دو را بـرادر هـم كـرده بـود؛ بنابرایـن
نهـا همگـى
سـاخت و آنهـا را گـواه بـر خويشـتن گرفـت آيـا مـن پـروردگار شـما نيسـتم؟ آ 
گفتنـد :آرى».
 .1صفــار قمــی ،بصائــر الدرجــات ،ص  .25مرحــوم ســيد جــواد مصطفــوي در ترجمــه اصــول
كاف ــي ،ج  ،2ص  257مینویس ــد« :احادي ــث صع ــب و مس ــتصعب ك ــه در اي ــن رواي ــات
ذك ــر ش ــده اس ــت ،مانن ــد آي ــات ق ــرآن و هداي ــت اله ــى و مواع ــظ و عبرتهاس ــت ك ــه اگ ــر
ب ــا گوش ــى ش ــنوا و دل ــى ن ــرم و روح ــى مطي ــع براب ــر ش ــود ،آمادگ ــى و مجذوبي ــت و پذي ــرش
پي ــدا مىش ــود؛ ول ــی اگ ــر ب ــا دل ــى س ــخت و روح ــى س ــركش برخ ــورد كن ــد ،ب ــا ان ــكار و تم ــرد
مواجــه مىشــود ،بلكــه بــر قســاوت و طغيــان آن میافزايــد ،قــرآن كر يــم میفرمايــد« :از ايــن
ق ــرآن آيههاي ــي ن ــازل مىكني ــم ك ــه ب ــراى مؤمن ــان ش ــفا و رحم ــت اس ــت ول ــی س ــتمگران
را ج ــز خس ــارت نمیفزاي ــد» (اس ــراء .)82 :بن ــا ب ــر اي ــن كلم ــه صع ــب و مس ــتصعب در
اينج ــا بس ــيار مناس ــب اس ــت ،زي ــرا يك ــى از معان ــى لغ ــوى آن ّ
«تأب ــى و س ــرفرازى مرك ــوب
از پذي ــرش ه ــر راكب ــى» اس ــت ،مانن ــد اس ــبى ك ــه بلن ــد طبع ــى و آق ــا منش ــى دارد و حاض ــر
نيســت جــز ســلطان و رجــال مملكــت بــر او نشــينند .احاديــث اهــل بيــت عصمــت هــم
در براب ــر دله ــاى س ــليم فرش ــتگان مق ــرب و انبي ــاء مرس ــل و مؤمني ــن پ ــاك و ب ــا اخ ــاص
و آزم ــوده ان ــس و الف ــت گرفت ــه ،يكديگ ــر را چ ــون ج ــان ش ــيرين در بغ ــل میگيرن ــد ،ول ــی
در براب ــر دله ــاى س ــخت و ناپ ــاك ك ــه هي ــچ گون ــه تناس ــب و س ــنخيتى در مي ــان نيس ــت،
یش ــود( ».ويراس ــتار)
س ــازگارى و قبول ــى ه ــم دي ــده نم 
 .2عالم ــه مجلس ــي در م ــرآة العق ــول ج  4ص  315چن ــد وج ــه ب ــرای معن ــاي اي ــن حدي ــث
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در بـاره مـردم ديگـر چـه گمـان مىبر يـد! بـه راسـتى كـه علـم علمـاء (امامان) سـخت و
سـخت گيـر اسـت ،جـز پيامبر مرسـل يا فرشـته ّ
مقرب يا بنـدهاى كه دلـش را به ايمان
آزمـوده باشـند ،تـاب ّ
تحمـل آن را ندارد.
آنگاه فرمود :به راسـتی سـلمان از علماسـت ،چون مردى اسـت از ما خاندان؛ از
ايـن رو او را در رديـف علمـا ياد كردم».

1

امامان هدايت و ضاللت
راه و کژراهه
 - 31امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :در كتـاب ابواألئمـة [اميرالمؤمنيـن]؟ع؟ خوانـدم
كـه دو نـوع امـام اسـت :امـام هدايـت و امـام ضاللـت .امامـان هدايـت فرمـان خـدا را
ّ
بـر امـر خودشـان مقـدم مىدارنـد و حكـم خـدا را بـر حكم خودشـان ترجيـح مىدهند؛
در حالـی کـه امامـان ضاللـت ،چنانانـد کـه امـر و حكـم خودشـان را بـر امـر و حكـم
خـدا مقـدم مىدارنـد؛ بـه خاطـر پيـروى از هـواى نفسشـان و بـرای مخالفـت بـا آنچـه
در كتـاب خـدا آمـده اسـت».

2

آورده ،از جمل ــه آنك ــه گو يــد« :ضمي ــر مرف ــوع (فاع ــل در كلم ــۀ "لقتل ــه") ب ــه عل ــم ،و ضمي ــر
منص ــوب (يعن ــي مفع ــول در كلم ــۀ "لقتل ــه") ب ــه اب ــوذر برگ ــردد (يعن ــي :عل ــم اب ــوذر ،او را ب ــه
كش ــتن بده ــد ن ــه اینک ــه اب ــوذر س ــلمان را بکش ــد) .توضي ــح اينك ــه :ا گ ــر اي ــن گون ــه اس ــرار
یش ــد ،از ش ــدت صب ــر ب ــر اي ــن كتم ــان،
بـــه ابـــوذر ســـپرده میشـــد و امـــر ب ــه كتم ــان م 
ج ــان مــیداد؛ ي ــا اي ــن ك ــه ب ــر كتم ــان آن ت ــوان نداش ــت و ب ــرای م ــردم بازگ ــو میك ــرد و او را
میكشــتند» .مرحــوم شــيخ محمــد رضــا جعفــري در تعليقــات خــود بــر كافــي ،ايــن وجــه
را پس ــنديده و برگز ي ــده اس ــت( .ويراس ــتار).
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.401
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .32
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هر گروهی با امامش

َ َ ْ ُ ُ َ أُ َ
ْ 1
<� ْو َم ن�دعوا ك ّل � ن� ٍاس ِب� ِإ� َم ِام ِهم>
 -32امام صادق؟ع؟ فرمود« :چون اين آيه نازل شد :ي

مسـلمانان گفتند :يا رسـول اهّلل! آيا شـما امام و رهبر همۀ مسـلمانان نيسـتيد؟ فرمود:
مـن فرسـتادۀ خدايـم بـه سـوى همـۀ مـردم؛ ولـى پـس از مـن امامانـى از اهـل بيـت مـن،
از جانـب خـدا بـراى مـردم خواهنـد بـود كـه در بيـن مـردم خواهنـد بـود .مـردم آنهـا را
تكذيـب مىكننـد و رهبـران كفـر و ضاللـت و پيروانشـان بـر آنهـا سـتم روا مىدارنـد.
بدانيـد! هركـه ايشـان را دوسـت بـدارد و پیرو آنها شـود و ايشـان را تصديـق کند ،او از
مـن و بـا مـن اسـت و بـه زودى مـرا مالقـات خواهـد كـرد .همچنین بدانيد كـه هر كس
بـر آنـان سـتم كنـد و بـر سـتم بـه ايشـان یـاری رسـاند و آنـان را تكذيـب کنـد ،او از مـن و
بـا مـن نيسـت و مـن از او بيـزارم».

2

گرفتن پيمان براى امامان؟مهع؟
وعده به پیروان امیرالمؤمنین؟ع؟

ّ
صف ــار از ّ
محمد حلبى ب ــه نقل از امام صادق؟ع؟ آورده اســـت که فرمود:
-33
«رس ــول خ ــدا؟ص؟ مىفرماي ــد :خداون ــد ّام ــت م ــرا برایم در همـــان حال خـــاك و ِگل

ّ
مجس ــم كرد و تمام نامهاى ايش ــان را به م ــن آموخت ،همان گونه كه تمـــام نامها را
ب ــه آدم؟ع؟ تعلي ــم داد .گروههاى مختل ــف (صاحبان پرچمها) بر مـــن گذر كردند،
م ــن ب ــراى عل ــى؟ع؟ و ش ــيعيانش از خدا آم ــرزش خواس ــتم .پـــروردگارم مـــرا دربارۀ
پي ــروان عل ــى؟ع؟ ب ــه خصلت ــى وع ــده داد .پرس ــيدند :ي ــا رســـول اهّلل! آن خصلت
چيس ــت؟ فرم ــود :آمرزش ايش ــان؛ براى كس ــى ك ــه ايمان بي ــاورد و پرهيزكار باشـــد،
 .1اإلسراء« :71 ،روز قيامت هر گروهى را با امام و رهبرشان مىخوانيم».
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .33
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هي ــچ ر ي ــز و درش ــتى را از ايش ــان فروگ ــذار نمىكند و "تبدی ــل بدىها بـــه نيكىها"

1

برای ايش ــان است».

2

امام؟ع؟ فرشتۀ مرگ را مىبيند
مأموریت
 -34معبد مىگويد :با امام صادق؟ع؟ بودم .داشت راه مىرفت تا وارد مسجدى
نجـا عبـادت مىكـرد و او در جايـى از آن مسـجد نمـاز مىخوانـد.
شـدكه پـدرش آ 
هميـن كـه نمـاز را بـه پایـان بـرد ،فرمـود« :اى معبـد! آيـا اين محـل را مىبينـى؟» گفتم:
آرى ،فدايـت شـوم! فرمود:
«پـدرم در هميـن جـا ايسـتاده بـود و نمـاز مىخوانـد ،ناگهـان پيرمـردى خـوش
سـيما بـه سـراغ او آمـد و نشسـت .در همـان حـال كـه او نشسـته بـود ،ناگهـان مـردى
ـون خـوش چهـره و خـوش انـدام آمـد ،بـه پيرمرد گفـت :چرا اينجا مىنشـينى،
گندمگ ِ
اين جا مورد مأموريت تو نيسـت! هر دو برخاسـتند و رفتند و از نظر من پنهان شـدند
و ديگـر چيـزى نديـدم .پـدرم فرمـود :پسـر عزيـزم! آيـا اين پيرمـرد و همراهـش را ديدى؟
گفتـم :آرى ،پيرمـرد ِكـه بـود و همراهـش چـه كسـى بـود؟ فرمـود :پيرمـرد ،فرشـتۀ مـرگ
بـود و آنكـه پـس از او آمـد ،جبرئيـل بود».

3

 .1خداونــد حكيــم بــرای بشــارت دادن و اميــد بخشــيدن بــه گنهكارانــي كــه بــه ســوي توبه روي
آورنــد ،در چنــد مرحلــه لطــف و يــژه قــرار داده اســت :ناديــده گرفتــن ،بخشــودن ،گذشــت
كــردن ،آمرز يــدن .و ســرانجام :تبديــل بديهــا بــه نيكــي هــا .از مرحلــۀ اخيــر در آيــۀ  70ســورۀ
ّ
حس� ت
س� ئ�ا�تهم ن
فرقــان يــاد میكنــد <� أف� ئ
ا�> .در ايــن حديــث ،امــام صــادق؟ع؟
ول�ك ي� ب�دل اهلل ي
تذكــر میدهــد كــه ايــن لطــف و فضــل الهــي و يــژۀ پيــروان و دوســتداران اميرالمؤمنيــن؟ع؟
اســت ،زيــرا تنهــا آنــان در مســير حــق و هدايــت گام برمــي دارنــد( .ويراســتار).
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .83
 .3همان ،ص .233
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امامان؟مهع؟ از باطن اشخاص باخبرند
ساختمان را بيش از توانایی آن باال مبر
 -35اسـماعيل بـن عبدالعزيـز مىگو يـد :امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :اسـماعيل!
بـراى مـن در وضوخانـه آب بگـذار!»
اس ــماعيل مىگويد :برخاس ــتم و آب وضو گذاش ــتم .امام؟ع؟ وارد شد .با خود
گفت ــم :او وارد وضوخان ــه مىش ــود ك ــه وض ــو بگي ــرد ،م ــن چنيـــن و چنان چيـــزى را
مىگو يم.
فاصلـهاى نشـد كـه بيـرون آمـد و گفـت« :اسـماعيل! ايـن سـاختمان را بيـش
از توانایـي آن بـاال مبـر كـه خـراب مىشـود! مـا را مخلـوق بدانيـد و هرچـه دربـارۀ مـا
مىخواهید بگوييد! و (بدانید که) هرگز (به نهایت آن) نخواهيد رسـيد!» اسـماعيل
مىگو يـد :و مـن همچنـان مىگفتـم و مىگفتـم و مىگفتـم!

1

پرسش ناگفته
پاسخی به
ِ

 -36حسـين بـن موسـى ّ
خيـاط مىگو يـد :بـا جميـل بـن دراج و عائـذ احمسـى به

قصـد حـج بيـرون شـدم .عائـذ بـه مـن مىگفـت :مـن بـا امـام صـادق؟ع؟ كارى دارم،
مىخواهـم در بـارۀ آن بپرسـم .خدمـت آن حضـرت رسـيديم .همينكـه نشسـتيم،
بىمقدمـه رو بـه مـن كـرد و فرمـود« :كسـى كـه رو بـه خـدا آمـده ،بـه خاطـر آنچـه بـر او
واجـب كـرده اسـت ،از چيـز ديگـرى نمىپرسـد!»
راوى مىگو يـد :بـه عائـذ بـا چشـم اشـاره كرديم .همين كه برخاسـتيم ،پرسـيديم:
نچـه را كـه مـا از آن حضـرت شـنيديم (یعنـی آنچـه
حاجـت تـو چـه بـود؟ گفـت :آ 
توان شـبزندهدارى را ندارم ،ترسـيدم
سـبب شـد كه نپرسـم ،سـؤال من اين بود) من ِ
 .1همان ،ص .236
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گنهـكار باشـم و مؤاخـذه شـوم و هلاك گـردم.

1

ّ
فراتر از حد اندیشه
 -37مالـك ُج َهنـى مىگو يـد :در محضـر امـام صـادق؟ع؟ بـودم ،دسـتم را روى
صورتـم گذاشـتم و بـا خـود گفتـم :بـه راسـتى كـه خـدا تـو را بـزرگ داشـته و شـرافت
بخشـيده اسـت!
امام؟ع؟ فرمود« :اى مالك! اين امر باالتر از آن است كه تو فكر مىكنى!»

2

خبر از درون

ّ
هّلل نجاش ــى مىگويد :به لباس من از ترش ــح بول ،اثری رســـيده بود.
 -38عب ــدا 

من در مورد آن ش ــك كردم .در شب س ــردى آن را در آب فرو بردم .همينكه خدمت
ُ
ام ــام ص ــادق؟ع؟ رس ــيدم ،بىمقدمه فرمود« :اثر ب ــول را چون با آب شســـتى ،از بين
رفت».

3

ّ
ائمه؟مهع؟ مىدانند چه وقت مىميرند
من امشب میمیرم

ّ
 -39حسن بن على بن ُعقبه به نقل از جدش در بارۀ امام صادق؟ع؟ آورده

است که «شبى كه ابوجعفر (امام باقر؟ع؟) از دنيا رفت ،امام صادق نزد آن حضرت
آمد ،درحالىكه او داشت با پروردگارش مناجات مىكرد .با دست خود اشاره كرد:
عقب برو! عقب رفت تا مناجاتش را به پایان برد .سپس نزد وى آمد ،فرمود :پسر
 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .239
 .2همان ،ص .242
 .3همان ،ص .242
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عزيزم! امشب همان شبى است كه من از دنيا مىروم و همان شبى است كه رسول
خدا؟ص؟ از دنيا رفت .و نقل كرد كه پدرش على بن الحسين؟امهع؟ در آن شبى كه
از دنيا رفت ،شربتى آورد و فرمود :اين شربت را بنوش و فرمود :امشب همان شبى
است كه مرا وعده دادهاند كه از دنيا مىروم! پس همان شب از دنيا رفت».

1

امام مطابق كتاب خدا حكم مىكند
در کتاب و ّ
سنت

َُ
 - 40صفـار از سـورة بـن كليـب نقـل كـرده اسـت کـهگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟

گفتـم :امـام بـه چـه وسـيله فتـوا مىدهـد؟ فرمـود« :بـه وسـيلۀ كتـاب» .گفتـم :اگـر آن
در كتـاب نباشـد ،چـه مىكنـد؟ فرمـود« :بـه وسـيلۀ س ّـنت فتـوا مىدهـد ».گفتـم :اگـر
چيـزى در كتـاب و س ّـنت نبـود چـه مىكنـد؟ فرمـود« :هیچ مطلبی نيسـت مگر آنکه
2
در كتـاب و س ّـنت آمـده اسـت».

اسم ا كبر خدا نزد ّ
ائمه؟مهع؟ است
امین خدا در زمین
 - 41ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرمود« :خداى تب ــارك و تعالى به رســـول خدا؟ص؟ وحى
ك ــرد كه نب ـ ّـوت تو پاي ــان گرفت ــه و روزگار تو كامل گش ــته اس ــت؛ بنابراین اســـم اكبر،
مي ــراث عل ــم و آث ــار علم نب ـ ّـوت را نزد عل ــى بن ابى طال ــب؟ع؟ قرار ده! زيـــرا كه من
زمين را وانمىگذارم مگر آنکه عا ِلمى در آن داش ــته باش ــم تا بدان وســـيله طاعت مرا
بشناس ــند و واليت من به وسيلۀ او شناخته ش ــود؛ به عنوان ّ
حجتى بين درگذشت
پيامبر تا خروج پيامبر ديگر.
 .1همان ،ص .482
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .388
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از ايـن رو رسـول خـدا؟ص؟ اسـم اكبـر ،ميـراث علـم و آثـار علـم نب ّـوت را بـه على بن
1
ابـى طالـب ّ
وصيـت كرد».

اسامى شيعيان نزد امامان؟مهع؟ است
نام او در کتاب است
 -42حبابـۀ ّ
والبيـه 2مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :مـن بـرادرزادهاى دارم
 .1همان ،ص.468
 .2حبابـۀ ّ
والبيـه بانويـي سـعادتمند بـود كـه عمـري دراز نصيبش شـده بود و اين عمـر طوالني را
در مسير شناخت و شناساندن امامان معصوم و دفاع از حريم امامت گذراند .در دانشنامه
جهـان اسلام ،در بـارۀ او آمـده اسـتَ :حبابـه وا ِلــبیه ،از راویـان حدیث شـیعه .وی دختر جعفر
و منسـوب بـه والبـه ،شـعبهای از قبیلـه بنیاسـد ،بـود و از ایـنرو بـه والبیه اسـدیه شـهرت یافت.
کنیـهاش ّام النـدی اسـت ابنماکـوال او را از راویـان حضـرت علـی؟ع؟ دانسـته و ابنبابو یـه در
کتـاب مـن الیحضرهالفقیـه حدیثـی فقهـی بـه روایـت حبابـه از امـام آورده اسـت .رجالشناسـان
شـیعه نـام یـا کنیـه او را ذیـل راویان امام حسـن تـا امام باقـر؟مهع؟ آوردهاند .دختـرش ،فاطمه ،را نیز
از راویـان امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ ذکـر کردهاند.بنابر یـک روایت در کافـی وی از امام علی
نشـانه امامـت خواسـت .امـام سـنگریزهای از او طلـب کـرد و آن را بـا خاتـم خـود مهـر زد و توضیح
داد کـه هـر کـس مدعـی امامـت شـد اگـر بـر ایـن کار توانـا باشـد امـام مفترضالطاعـه اسـت .از آن
پـس حبابـه آن سـنگریزه را نـزد یکایـک ائمـه تـا امـام رضـا؟ع؟ میبـرد و آنهـا آن را مهـر میزدنـد.
ایـن مطلـب در منابـع دیگـر بـا همـان سـند و متـن نقـل شـده اسـت .براسـاس همیـن روایـت،
گفتـه شـده کـه حبابـه زمـان امـام علـی تـا امـام رضـا؟ع؟ را درک کـرده و نـه ماه پـس از دیدار بـا امام
رضـا؟ع؟ درگذشـته اسـت .امـام نیـز لبـاس خـود را کفـن او کـرده و بـر او نمازگـزارده اسـت .حبابـه
َ
صاحبةالحصـاة (صاحـب سـنگریزه) نیـز نامیدهانـد .البتـه دو زن دیگـر ،بـه نامهـای امغانـم و
را
َ
اماسلم ،هم حکایتی مشابه وی دارند و از اینرو این سه زن ،صاحبات الحصی نام گرفتهاند.
در منابـع شـیعی ،غالبـآ ذیـل بحـث اثبـات امامـت ائمـه یـا ذکـر معجـزات ایشـان ،در بـاره حبابـه
والبیـه مطالبـی آمـده اسـت ،از جملـه شـفا یافتـن مـرض بـرص وی بـه دسـت امام حسـین؟ع؟،
جـوان شـدن وی در  113سـالگی بـا اشـاره امـام سـجاد؟ع؟ و سـیاه شـدن مـوی سـپید سـرش بـا
دعـای امـام باقـر؟ع؟( .نقـل بـه تلخیـص ،ویراسـتار).
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كـه آشـنا بـه فضیلـت شماسـت .مـن دوسـت دارم كـه بـه مـن اعلام كنيـد كـه آیـا او از
شـيعيان شـما اسـت؟
فرمـود« :نـام او چيسـت؟» عـرض كـردم :فلان بن فلان .امام كنيـزش را صدا زد و
فرمـود :آن قامـوس را بيـاور!» او كتابـى را آورد كـه بـزرگ بود (بـه زحمت) حمل مىكرد.
آن را گشود .سپس در آن نگریست و فرمود« :آرى ،نام او و نام پدرش اينجاست».

1

امام شناسى
َ
در خیمۀ امام منتظر
 -43امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :تـو نشـانه (امام) را بشـناس! چون آن را شـناختى،
تقدیـم و تأخیـر ايـن امـر (فـرج) تـو را زيانـى نرسـاند؛ ز يـرا كه خـداى ّ
عزوجـل مىفرمايد:
َ َ ْ ُ ُ َ أُ َ
<� ْو َم ن�دعوا ك ّل � ن� ٍاس ِب� ِإ� َم ِام ِه ْم>2؛ بنابرایـن هركـه امـام خـود را بشناسـد ،چـون كسـى
ي
َ
3
اسـت كـه در ميـان خيمـۀ امـام منتظر باشـد».

به مرگ جاهلیت
 -44امـام صـادق؟ع؟ خطـاب بـه يحيـى بـن عبـداهّلل فرمـود« :هـر كـه در شـبى
بميـرد كـه در آن شـب امـام خـود را نشناسـد ،بـه مـرگ جاهليـت مـرده اسـت».

4

هشدار از انکار
 -45حمـران بـن اعيـن گو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ امامـان؟مهع؟ پرسـيدم.
 .1همان ،ص .170
 .2اإلسراء« :71 ،روزى كه هر گروهى از مردم را با امام و پيشوايشان فراخوانيم».
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.371
 .4نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .127
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فرمـود« :هركـه يكـى از امامـان زنـده را انـكار كنـد ،در حقيقـت همـۀ امامـان درگذشـته
را انـكار كـرده اسـت».

1

مانند منکر پیامبر خاتم
 -46امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هركـه بـه امامت پدران و فرزندان من معتقد باشـد
ولـى مهـدى از فرزنـدان مـرا انـكار كنـد ،همچـون كسـى اسـت كـه تمـام پيامبـران را
ـالت) ّ
مهدى از
محمد؟ص؟ را منكر اسـت ».عرض كردم :سـرورم!
قبول دارد ولى (رس ِ
ِ
فرزندان هفتمين ،كه شـخص او از انظار
«پنجمين از
فرزندان شـما كيسـت؟ فرمود:
ِ
ِ
مـردم غايب مىشـود»...

2

ّ
مدعيان امامت!
گمراه بدعت گذار
 -47امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :هركـه خـروج كنـد و مـردم را فراخوانـد درحالىكـه
ـراه بدعـت گـذار اسـت .و كسـى كـه از
بيـن مـردم كسـى باال تـر از او هسـت ،او گم ِ
3
جانـب خـدا ّادعـاى امامـت كنـد درحالىكـه امـام نيسـت ،او كافـر اسـت».

ّادعا نکنید!
 - 48امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هركـه ّادعـاى امامت كنـد درحالىكه ّ
اهليت آن
را ندارد ،كافر اسـت».

4

 .1همان ،ص .129
 .2شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص.411
 .3نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .115
 .4شیخ صدوق ،عقاب األعمال ،ص .214
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هر كه بميرد و امام خود را نشناسد...
اگر نشناسد

ُ َ
 -49فضيـل بـن يسـار مىگو يـد :روزى امـام صـادق؟ع؟ بـا مـا آغـاز سـخن كـرد

و فرمـود« :رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت :هـر كـه بميـرد در حالـی کـه امامـى نداشـته
باشـد ،بـه مـرگ جاهليـت مـرده اسـت.».
عـرض كـردم :رسـول خـدا؟ص؟ ايـن را فرمـوده اسـت؟ فرمـود« :آرى ،بـه يقيـن،
سـوگند بـه خـدا كـه چنیـن فرمـوده اسـت».
گفتـم :بنابرایـن هركـه بميـرد و امـام نداشـته باشـد (اعتقاد بـه امام واقعى نداشـته
باشـد) بـه مـرگ جاهليـت مـرده اسـت؟ فرمـود« :آرى» $ 1.توضيـح مـرگ جاهلـي بـر
اسـاس بيانـات مجلسـي و  ...بيايـد $

ّ
جنيان مسائل خود را از ائمه؟مهع؟ مىپرسند
برادران شما
در خانه امام صادق؟ع؟ بوديم ،گروهى روبروى ما درآمدند
 - 50ابن جبل مىگويد :بر ِ
ُ
هماننـد ّزط (قومـى از اهـل سـودان و هنـد) لنـگ و پوششـى بـر تـن داشـتند .مـا از امـام

صادق؟ع؟ دربارۀآنها پرسيديم ،فرمود« :آنها برادران شيعه شما از ّ
جنيان هستند».

2

ّ
غلو و بلندپروازى
پیامی به اهل ّ
غلو

ّ
 - 51مفضـل بـن عمـر مىگو يـد :روزى خدمـت امـام صـادق؟ع؟ رسـيدم .ديـدم

 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.376
 .2همان ،ج ،1ص.394
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افسـرده ،گرفتـه و غمگيـن اسـت .گفتـم :فدايـت شـوم! شـما را چـه شـده اسـت؟
نچـه سـتمگران مىگوينـد بسـى باالتـر اسـت .اى
فرمـود« :من ّـزه اسـت خـدا و از آ 
ّ
مفضـل! ايـن دروغگـوى كافـر میپنـدارد كـه مـن خدايـم .من ّـزه اسـت خـدا و هيـچ
کسـی جـز او سـزاوار پرسـتش نيسـت .پـروردگار مـن و پدرانم،همـان اسـت كـه مـا را
آفر يـده و بـه مـا عطـا كـرده و احسـان نمـوده اسـت؛ بنابرایـن ماییم نشـانههاى هدايت
و بزرگتريـن ّ
حجتـي كـه خداونـد بـراى بندگان پدید آورده اسـت .پس بـه آنان _ يعنى

ّ
ابوالخطـاب _ 1بگـو :مـا مخلوقيـم و بنـدگان تربيـت شـدهايم؛ ولـى مـا را از
اصحـاب
جانـب پروردگارمـان مقامـى اسـت كـه كسـى جـز مـا را چنـان مقامـى نمىدهـد و ايـن
مقـام تنهـا بـراى ما مناسـب اسـت نه كسـى دیگـر .ما نـورى از انوار خداييم ،شـيعيان
ما از ما هسـتند و سـاير كسـانى از خلق كه مخالف ما هسـتند ،در آتشـند .ما فرداى
قيامـت در سـراى او مجـاور او هسـتيم .بنابرایـن هركـه مـا را بپذيـرد و اطاعـت كنـد،
در بهشـت اسـت و هركـه از آن كافـر دروغگـو اطاعـت كنـد ،در آتـش دوزخ اسـت».

2

ابتدا معرفت ،و آنگاه عمل خیر
 -52ام ــام ص ــادق؟ع؟ نق ــل میکن ــد ك ــه ف ــردی از اصحاب ــش ،از قـــول يكى از
ش ــيعيان آن حضرت يادآور ش ــد كه از دين خارج ش ــده ،محرمات را حالل دانسته
ّ
ابوالخطـــاب ّ
امامت اس ــماعيل بن
محمـــد بـــن مقـــاص ب ــن راش ــد منق ــرى .و ى در كار
.1
ِ
جعفر؟ع؟ دســـت داشـــت ،گرچه نخس ــت از اصحاب ام ــام باقر و امام ص ــادق؟امهع؟ بود.
او دعـــوى ّ
ىه ــاى خ ــود عاقب ــت كش ــته ش ــد .كش ــى
نبـــوت كـــرد .و ى بـــر س ــر گزافهگوي 
هّلل اباالخط ــاب .به قول
روايـــت مىكنـــد كه امـــام جعفر صادق عليهالس ــام فرمود :لع ــن ا 
شهرســـتانى :ابوالخطـــاب ،امامـــان را نخس ــت پيامب ــر و س ــپس خ ــدا مىپنداش ــت و به
الوهيت جعفـــر بن ّ
محمد و پدران او قائل بود( .برگرفته از :مش ــکور ،محمدجواد ،فرهنگ
فرق اسالمى ،ص .)182
 .2مغربی ،نعمان بن محمد ،دعائم اإلسالم ،ج ،1ص .50
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اس ــت؛ از جمل ــه كس ــانى كه (در نظ ــر برخی افراد) از ش ــيعيان او شـــمرده مىشـــد!
نه ــا معتقدنـــد ك ــه دين هم ــان معرفت اس ــت ،بنابرایـــن هـــرگاه امام را
او گف ــت :آ 
ش ــناختى هركارى خواس ــتى بكن!
ّ
ّ
هّلل و ِانـا اليـه راجعـون .بنگر يـد كافـران چـه چيزهـا را
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود«ِ :انـا 
كـه نمىداننـد! بلكـه (امامـان معصـوم) گوينـد :امـام را بشـناس و هرچـه از طاعـات
را خواسـتى انجـام ده كـه از تـو پذيرفتـه اسـت! ز يـرا كـه خـداى ّ
عزوجـل عمـل بـدون
معرفـت را نمىپذيـرد .ا گـر مـردى تمـام اعمـال خـوب را انجـام دهـد ،تمـام عمـر را
روزه بگيـرد ،شـبها را بـه عبـادت بگذرانـد ،مالـش را در راه خـدا انفـاق کنـد و همـۀ
طاعـات الهـى را در طـول عمـرش انجـام دهـد؛ ولـى پيامبـرش را كـه آن واجبـات را
آورده اسـت ،نشناسـد تـا بـه او ايمـان آورد و او را تصديـق كنـد؛ همچنین امام زمانش
را كـه خداونـد طاعـت او را واجـب كـرده ،نشناسـد تـا اطاعتـش كند ،سـودى به حال
َ ُ
َ َ َ َ
َ
او نـدارد .خـداى ّ
<و ق� ِد ْم ن�ا ِإ�لى َما ع ِملوا ِم نْ� ع َم ٍل
عزوجـل در ايـن بـاره فرمـوده اسـت:
فَ ْ َ َ َ ُ ً
��ج َ َعل ن� ُاه ه بَ� ًاء ّم ن� ث�ورا> 1و پيامبـر؟ص؟ فرمـود :ا گـر بـدن نـادان از عبـادت زيـاد ،قطعه قطعه
شـود ،تنهـا دوري او نسـبت بـه خـدا بيفزايـد».

2

فرشتگان بر خانههاى امامان فرود میآیند
ّ
محل نزول مالئک
 -53حسـين بـن علاء آورده کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه او فرمـود« :خانههـاى مـا
جـاى فـرود آمـدن فرشـتگان و محـل نـزول وحـى اسـت ».حضرتـش دسـت خـود را بـه
نهـا انجـام دادنـد ،مىرو يـم و همـه را
 .1الفرقـان« :123 ،و مـا بـه سـراغ تمـام اعمالـى كـه آ 
همچـون ّذرات غبـار پراكنـده مىنماييـم».
 .2مغربی ،نعمان بن محمد ،دعائم اإلسالم ،ج ،1ص.54
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سـمت پشـتىهاى پوسـتى داخـل خانـه زد و فرمـود« :بـه خـدا سـوگند ،بسـا مدتهـا
لهـاى نورست هشـان چيدهايـم!»
نهـا تكيـه دادهانـد و بارهـا از با 
كـه فرشـتگان بـر اي 

1

پیام مالئک
 - 54ابوبصير مىگويد :از امام صادق؟ع؟ در بارۀ این آيه پرسیدم که میفرماید:
َ
ْ َ َ
َّ َّ ذ قَ ُ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ
لا ئ� َك�ةُ أ� َّلا تَ��خَ فُا�وا َو َلا تَ� ْح�زَ نُ�وا َو أ� ْ� ش� ُروا � ْال َ نَّ� ِ�ة
َ
ب ِ بِ �ج
ِإ<� ن� ال ِ ي�� نَ� �الوا ر ب� ن�ا الل ُه ث� ّم اس ت� ق�اموا ت� ت� ن��ز ل عل ْ ي� ِه ُم الم ِ
َّ ت ُ
3
ك ن� تُ� ْم تُ� َوع ُد نَو�> .2فرمـود« :آنـان امامان از آل ّ
محمدند».
ال ِ��ي

داران علم خدايند
امامان گنجینه ِ
معدن وحی خدا
 - 55امام صادق؟ع؟فرمود« :ما واليان امر خدا و خزانه داران علم الهى و معدن
وحى خدا هستيم».

4

هيچ چيز از ايشان پوشيده نيست
پنهان نمیدارد
 -56ام ــام ص ــادق؟ع؟فرمود« :به راس ــتی خدا حاك مت ــر ،كريمتر ،واالتـــر و داناتر
از آن اس ــت كه ّ
حجتى از س ــوى خود ب ــر بندگانش تعيين كند ،س ــپس چيزى از امر
نه ــا را از او پنهان دارد».
آ

5

 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص.90
ّ .2
فصلـت« :30 ،بـه يقيـن كسـانى كـه گفتنـد :پـروردگار مـا خـداى يگانـه اسـت سـپس
نهـا نـازل مىشـوند كه نترسـيد و غمگين نباشـيد و
اسـتقامت كردنـد ،فرشـتگان الهـى بـر آ 
بشـارت بـاد بـه شـما آن بهشـتى كـه بـه شـما وعـده داده شـده اسـت».
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .93
 .4همان ،ص.105
 .5همان ،ص .122
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آیا پنهان میدارد؟
 -57س ــعد ب ــن اب ــى األصب ــغگو ي ــد :خدم ــت ام ــام ص ــادق؟ع؟ نشس ــته ب ــودم.
حســين بــن ســرى كرخــى 1بــر آن حضــرت وارد شــد .گفــت :از او چيــزى را بپرســيد تــا
ام ــام؟ع؟ ج ــواب دهن ــد.
امام صادق؟ع؟ چيزى به او گفتند .او ســه مرتبه گفت :اين طور نيســت! ســپس
امــام صــادق؟ع؟ بــه او فرمــود« :آيــا بــه نظــر تــو ،خداونــد كســى را كــه ّ
حجــت خــود بــر
آفریدگانــش قــرار مىدهــد ،چيــزى از امــور م ــردم را از او پنهــان م ــىدارد؟!»

2

اخبار آسمان
ّ
 -58مفضـل بـن عمـر گو یـد :امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خداونـد داناتـر و گرامىتـر
از آن اسـت اطاعـت بنـدهاى را واجـب گردانـد ،ولـى خبـر آسـمان را صبـح و شـام ،از
او پنهـان بـدارد!»

3

آنچه در شب قدر بر اهل بیت فرود مىآيد
شب قدر و امامتان

ف َ ْ ُ
<� ي�ها يُ� ف� َر ق�
 - 59هشام مىگويد :با امام صادق؟ع؟ در بارۀ این آیه سخن گفتمِ :
ُ ُ أَ
ك ّل � ْم ٍر َح ِك ي� ٍم>.4
 .1نام او را «حسن بن سری کرخی» نیز نوشته اند.
 .2همان ،ص .123
 .3همان ،ص .125
 .4الدخان :4 ،در آن شب هر امرى حكيمانه تبيين مىشود.
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فرمود« :مربوط به شـب قدر اسـت كه در آن شـب ،مسـافران حج نوشـته مىشـود
نچـه _ از طاعـت يـا معصيـت ،مـرگ يا زندگى و آنچه را كه خدا در شـب و روز
و نیـز آ 
ّ
یگـردد؛ سـپس بـه صاحـب زميـن (امـام) داده مىشـود».
بـه وجـود مـىآورد _ مقـدر م 
حـارث بـن مغيـره بصـرى پرسـيد :صاحـب زميـن كيسـت؟ فرمـود« :صاحـب (امـام)
شما!»

1

امامان علم منايا و باليا دارند
به خوبی میشناسیم
 $علم منايا و باليا و وصايا توضيح میخواهد $
 - 60ابوبصيـر مىگو يـد :امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :ابابصيـر! بـه ما اهـل بيت ،علم
منايـا و باليـا و وصايـا و فصـل الخطـاب را دادهانـد .و مـا شـيعيانمان را مىشناسـيم،
هماننـد مـردی کـه افـراد خانـوادۀ خـودش را میشناسـد».

2

نوادر دربارۀ امامت
آل محمد کیست؟
 - 61امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :تنها کسـی از آل ّ
محمد؟ص؟ اسـت كـه ازدواج با او
3
بر ّ
محمد؟ص؟ حرام باشـد».
 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .221
 .2همان :ص .267
ُ
َ
 .3اصـل عاصـم بـن حمیـد (ضمـن االصـول السـتة عشـر) ص  .38توضیـح آنکـه برخـی افراد
در زمـان امـام صـادق؟ع؟ معنـای آل محمـد را بسـیار وسـیع میدانسـتند و گاه بـه تمـام
امـت ،آل محمـد میگفتنـد .امـام صـادق بـا ایـن عبـارت ،معنـای آل را بـه فرزنـدان پیامبر و
بـه طـور ّ
خـاص اهـل بیـت؟مهع؟ محـدود کردنـد( .مترجـم)
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کفارۀ گناه
 -62امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :همـواره پـدرم مىفرمود« :آتش دوزخ كسـى از آنها
را كـه ايـن امـر (امامـت) را وصف كند (بشناسـد) به كام خـود نمىبرد ».عرض كردم:
نهـا كارهايـى را انجـام مىدهنـد كـه هركـس چنـان
فدايـت شـوم! بـه يقيـن برخـی از آ 
كارهايـى انجـام دهـد ،خداونـد آتـش دوزخ را بـر آنهـا واجـب مىكنـد! فرمـود« :پـدرم
مىفرمـود :ا گـر از كسـى چنـان كارهايـى سـر زنـد ،ت ِـن او بـه بيمـارى و تـرس مبتال گردد
ّ
1
تـا (آن مـوارد ،كفـارۀ گناهـش شـود و ) بـدون گنـاه از دنيـا بيـرون رود».

مأموریم به صبر
 -63بشــير ّنبــال مىگو يــد :روى كــوه صفــا بــودم و امــام صــادق؟ع؟ نيــز روى آن
ايستاده بود .حضرتش پايين آمد و من هم در پى او آمدم .ابودوانيق (منصور دوانيقى)
ســوار بــر شــترش و بــه همــراه او ســپاهيانش ســوار بــر اســب و شــتر آمــد .آنــان مزاحــم امــام
نهــا بــر امــام؟ع؟ بيمنــاك شــدم .پیــش
صــادق؟ع؟ شــدند ،بــه گونــه اى كــه از اســبان آ 
رفتــم تــا بــه وســيلۀ خــود ،او را حفــظ كنــم و بيــن آنــان بــا حضرتــش ،بــا دســت خــود
فاصلــه انــدازم .بــا خــود گفتــم :پــروردگارا! ايــن بنــدۀ تــو و بهتريــن آفریــدۀ تــو در روى
ـراد بدتــر از ســگان كــه همچنــان او را رنــج مىدهنــد!
زميــن اســت ،بــا ايــن افـ ِ
امــام؟ع؟ بــه مــن نگریســت و فرمــود« :اى بشــير!» گفتــمّ :لبيــك! فرمــود« :چشــم
خــود را بــاال بگيــر تــا ببينــى!» .نــگاه کــردم .بــه خــدا ســوگند ،محافظــى را ديــدم بزرگتــر از
آنكــه بتوانــم توصيــف كنــم .فرمــود« :اى بشــير! بــه مــا آنچــه را كــه مىبينــى دادهانــد؛
ولــى مــا (از طــرف خداونــد) مأمور يــم كــه صبــر كنيــم ،پــس صبــر مىكنيــم».

2

 .1اصل جعفر بن محمد حضرمی (ضمن االصول الستة عشر) ص .87
 .2کتـاب عبدالملـک بـن حکیـم (ضمـن االصـول السـتة عشـر) ص  .100در ايـن حديـث
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ّ
از سرشت عل ّیین
 -64ام ــام ص ــادق؟ع؟فرم ــود« :ب ــه راس ــتی خداون ــد (جس ــم) ما را از سرشـــت
ّ
ّ
عل ّيي ــن آفر ي ــد و دلهاى ما را از "ف ــوق عل ّيين" خلق كرد .همچنین ش ــيعيان ما را از
ّ
خا ك ــى پايينتر از آن آفريد و دلهاى ايش ــان را از سرش ــت عل ّيين خل ــق كرد؛ از اين
رو دلهاى آنها به س ــوى ما مايل اس ــت ،زيرا كه آنها از ما هس ــتند .دشـــمنان ما
را از ِگل س ــخت (س ـ ّـجين) و دلهاى آنها را از "پايينتر از س ـ ّـجين" آفريده اســـت.
ّ ً
محقق ــا خداوند هر سرش ــتى را به معدن خ ــودش باز مىگرداند؛ از اي ــن رو آنها را به
1
ّ
عليي ــن و اينها را به س ـ ّـجين ب ــاز مىگرداند».
میبينيـم كـه وقتـي بشـير بـه قصـد دفـاع از امـام زمانـش در برابـر يـك خطـر احتمالـي گامـي
برداشـت ،حضرتش اين گام مبارك را بي پاسـخ نگذاشـت؛ از يك سـوي برخي از مقامات
خـود را بـه او نشـان داد؛ از سـوي ديگـر ،جايـگاه خـود را در صبـر بـه او نمايانـد ،تا روشـن شـود
ايـن خانـدان ،همگـي "خـار در ديـده ،اسـتخوان بـه گلـو" بـه عبادتـي دشـوار بـه نـام «صبـر»
مأمورنـد؛ بعلاوه جلـوه اي از عبوديـت خـود را بـه نمايـش گذاشـت كـه از چنـان امكانـي
ً
بهـره نمیگيـرد ،فقـط بـرای انجـام وظيفـۀ بندگـي بـه درگاه خداونـد حكيـم .ضمنـا ايـن
جملـۀ اخيـر ،پاسـخي اسـت روشـن بـه برخـي از ترديدهايـي كـه نسـبت بـه مقامـات امامـان
معصـوم؟مهع؟ مطـرح میشـود( .ويراسـتار).
 .1صف ــار قم ــی ،بصائ ــر الدرج ــات ،ص  .24در ب ــارۀ اي ــن گ ــروه احادي ــث ك ــه ب ــه "احادي ــث
طين ــت" ش ــهرت دارن ــد ،در مناب ــع مر ب ــوط گفتگ ــو ش ــده اس ــت .خالص ــۀ هم ــه آنك ــه اي ــن
احاديــث بــا اختيــار انســان منافــات ندارنــد ،بــه تفصيلــي كــه در جــاي خــود آمــده اســت.
از جملــه منابــع مفيــد در ايــن زمينــه بنگر يــد :كتــاب مباحثــي در الهيــات رضــوي ،ســيد
جعف ــر س ــيدان ،ص  72-69و 305-300؛ تفس ــير مناه ــج البي ــان ،محم ــد باق ــر ملك ــي
ميانجـــي ،جـــزء  ،30ص 256-253؛ مقال ــۀ تحلي ــل احادي ــث طين ــت از منظ ــر فق ــه
الحدي ــث ،محم ــود كريم ــي و روح اهلل داوري ،مجل ــه حدي ــث پژوه ــي ،ش ــماره  ،18س ــال
 ،1396ص ( .84 -65ويراســـتار).
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امان از غفلت مردم
 -65ام ــام ص ــادق؟ع؟فرم ــود« :م ــردم از س ــخن رس ــول خ ــدا؟ص؟ روز غدي ــر خ ــم
1
در ب ــارۀ عل ــى؟ع؟ غفل ــت كردن ــد؛ هم ــان گون ــه ك ــه روز (رو ی ــداد) مش ــربۀ ّام ابراهي ــم
غفلــت كردنــد كــه مــردم نــزد آن حضــرت بــراى عيادتــش مىآمدنــد .علــى؟ع؟ آمــد
ت ــا ب ــه رس ــول خ ــدا؟ص؟ نزدي ــك ش ــود ول ــی جاي ــى پي ــدا نك ــرد .چ ــون رس ــول خ ــدا؟ص؟
ديــد كــه مــردم بــراى علــى؟ع؟ جــا بــاز نمىكننــد ،صــدا زد :اى گــروه مردمــان! بــراى
علــى جــا بــاز كنيــد!
س ــپس دس ــت او را گرف ــت و ب ــا خ ــود روى بس ــتر خو ي ــش نش ــاند .آنگاه فرم ــود:
اى گ ــروه مردم ــان! اينانان ــد اه ــل بي ــت م ــن .هن ــوز م ــن زن ــده ام درحالىك ــه ش ــما
نه ــا را س ــبك مىش ــماريد؟! بداني ــد ،ب ــه خ ــدا س ــوگند ،ا گ ــر م ــن از
ب ــه ط ــور علن ــى آ 
ش ــما غاي ــب ش ــوم (از دني ــا ب ــروم) ول ــی خ ــدا از ش ــما غاي ــب نمىش ــود! ب ــه يقي ــن َروح
و راحــت و رضــوان و شــادمانى و بشــارت و دوســتى و ّ
محبــت بــراى كســى اســت كــه
امامــت و واليــت او را بپذيــرد و تســليم او باشــد ،و همچنيــن بــراى اوصيــاى پــس از او.
نهــا را بــه شــفاعتم در آورم؛ زيــرا كــه آنهــا پيــروان مــن انــد .و هــر كــه
حـ ّـق اســت كــه آ 
ّ ً
از م ــن پي ــروى كن ــد ،محقق ــا از م ــن اس ــت.

نسـبت او بـه مـن ،مانند كسـى اسـت با ابراهیـم؟ع؟ كه از او پيـروى كند؛ چرا كه
 .1مرحـــوم شـــیخ ابوالحســـن ش ــعرانی در تعلیق ــات کت ــاب الواف ــی ج  14ص  1386در باره
مشـــربه ّام ابراهیم مینویس ــد $ :فارس ــی ش ــود  « $و مش ــربة ّأم إبراهيم» ّإنما ّ
سميت مشربة
ّأم إبراهيـــم ّ
النبي؟ص؟ ولدته فيه ــا و كان ّ
الن ّ
ألن ّأم إبراهيـــم ب ــن ّ
بي؟ص؟ أس ــكن مارية هناك
ّ
و مشـــربة لغـــة الغرفـــة و ذرع ه ــذا المس ــجد م ــن القبلة الى الش ــام أحد عش ــر ذراع ــا و من
المشـــرق إلـــى المغرب نحو أربعة عش ــر ذراع ــا يتصل به في المش ــرق س ــقيفة لطيفة قاله
ّ
ّ
ـــمهودي و روي ّأن النب ـ ّـي؟ص؟ ف ــي مش ــربة ّأم إبراهيم و هي م ــن صدقاته .»...
الس
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من از ابراهيم ام و ابراهيم از من اسـت؛ دين او دين من ،س ّـنت او س ّـنت من و فضل
او فضـل مـن اسـت .مـن از او برتـرم و فضـل مـن بـر او ،تصديـق (و اجابـت) قـول مـن
ُ ًَ ُ َ
َ
ّ
ٌ 2،1
اسـت بـه وسـيلۀ سـخن خداونـد�< :ذ ّ ِر ّي��ة بَ� ْع�ض ها ِم ن� بَ� ْع ٍ ض� َو الل ُه َس ِم ي� ٌع ع ِل ي�م>

درختی خدایی
 -66امام صادق؟ع؟فرمود« :ما شجرهاى از طرف خداييم .هركس به ما پيوندد،
َ ََ
أَ ن تَ قُ َ َ ْ
ول ن� ف� ٌس َي�ا َح ْس َر�ت�ي على َما
خداونـد بـر او پيونـدد» .سـپس ايـن آيه را تالوت فرمـود�� ��< :
َف َّ تُ ف َ ن َّ َ ن ُ ن تُ َ نَ َّ
الس ِخ
نَ 4،3
ا� ِر ي��>
�رط� ِ��ي ج�� بِ� الل ِه و ِإ�� ك�� ل ِم�

خوبی شما و سخن مردم
ِ

 -67امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :مـا اهـل بيـت هـرگاه از كسـى خيرى سـراغ داشـته

باشـيم ،هيـچ گاه سـخنان مـردم ،آن خوب ِـى او را در نظـر مـا از بيـن نمىبـرد».

5

اگر گوش شنوا میبود...
 - 68امام صادق؟ع؟فرمود« :پدرم که بهترين پدر بود _ رحمت خدا بر او باد! _
همـواره مىگفـت :ا گـر سـه گـروه (گـروه ده نفـرى) پيـدا كنـم علـم را بـه آنهـا بـه امانـت
نهـا ّ
اهليـت آن را داشـته باشـند .هر آينه خواهـم گفت آنچه را
بسـپارم ،درحالىكـه آ 
كـه نيـازى بـه نگريسـتن در حلال و حرام نباشـد و نیز به آنها خبـر میدهم آنچه را كه
 .1آل عمـران :34 ،آنهـا فرزنـدان و دودمانـى بودنـد كـه بعضـى از بعضـى ديگـر گرفتـه شـده
بودنـد و خداونـد شـنوا و داناسـت.
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .53
 .3الزمـر :56 ،مبـادا كسـى روز قيامـت بگو يـد :افسـوس بـر من از كوتاهىهايـى كه در اطاعت
خـدا كـردم! و از مسـخره كننـدگان آيـات او بودم!
 .4صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .62
 .5همان ،ص .362
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ش آیـد .بـه راسـتى كـه حديـث مـا صعب مسـتصعب اسـت؛ ايمان
تـا روز قيامـت پيـ 
نيـاورد بـه آن مگـر بنـدۀ مؤمنـى كـه دلش را بـه ايمان آزموده باشـند».

1

میزان و صراط ،علی؟ع؟ است

ََ
َ
َ
 -69امام صادق؟ع؟ درباره آيه <ه�ذ ا ِص َر ٌاط عل�ي َّ ُم ْس ت� ِق� ي� ٌم> 2فرمود« :به خدا سوگند

كه اين صراط مستقيم ،على است .به خدا كه على؟ع؟ ميزان و صراط است».

3

سخنی با چاه
هّلل بلخى در سـفرى بـا امام صادق؟ع؟
 -70سـليمان بـن خالـد مىگو يـد :ابوعبدا 
نجـا چاهـى مىبينـى؟» بلخـى بـه راسـت و
همـراه بـود .فرمـود« :نـگاه كـن آيـا در اي 
چـپ نگاهـى كـرد ،سـپس برگشـت و گفـت :چيـزى نديـدم .امـام؟ع؟ فرمـود« :آرى،
بـاز هـم نـگاه كـن!» بـاز رفـت و برگشـت.
آب شنواى فرمانبر پروردگارش!
آنگاه امام؟ع؟ با صداى بلند صدا زد« :اى ِ
چاه پر ِ
ما را از آنچه خداوند در تو قرار داده است ،سيراب كن!» راو یگويد :پس از سخن
امام؟ع؟ گواراترين ،پاكيزهترين و لطيفترين و شيرينترين آب از آن جوشيد! بلخى
سنتى چون ّ
عرض كرد :فدايت شوم! در شما ّ
4
سنت موسى؟ع؟ است.

پردهها کنار میرود

ّ
 -71مفضـل بـن عمـر مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :فرسـتادگان خـدا از

 .1صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .478
 .2الحجر« :41 ،اين راه مستقيمى است كه بر عهده من است» .
 .3صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .512
 .4همان ،ص .513

ع؟موصعم ناماما نوئش و تاماقم زا یخرب :مجنپ  لصف
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نهـا پـرده بـه کنـاری مـىرود».1
كجـا مىداننـد كـه رسـول خداينـد؟ فرمـود« :بـراى آ 
عـرض كـردم :مؤمـن بـه چـه وسـيله مىدانـد كـه مؤمن اسـت؟ فرمـود« :با تسـليم بودن
بـه خـدا در تمـام امـورى كـه بـر او وارد مىشـود!»

2

هدایت خانواده
 - 72س ــليمان ب ــن خال ــد مىگويد :به امام ص ــادق؟ع؟ گفتم :م ــن خانوادهاى
دارم ك ــه از م ــن حرف ش ــنوايى دارند .آي ــا آنها را ب ــه اين امر (امامت شـــما) دعوت
أَ ُ َ َّ آ ُ ُ
كن ــم؟ فرم ــود« :آرى ،خداى تعالى در كت ــاب خ ــود مىفرماي ــدَ < :ي�ا � يّ�ها ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا ق�وا
ْ
أَ ُ ُ أَ ْ ُ َ ً ُ ُ َ َّ
َ َ �ةُ 4،3
� ن� ف� َسك ْم َو �ه ِل ي�ك ْم ن�ارا َو ق�ودها نال� ُاس َو ال ِح ج�ار >.

معیار کمال ایمان
 - 73امـام صـادق؟ع؟ مىفرمـود« :هركـه دوسـت دارد تمـام درجـات ايمـان
را كامـل كنـد ،بايـد بگو يـد :قـول و عقيـدۀ مـن در همـه چيـز همـان قـول و عقيـدۀ آل
ّ
نچـه در باطـن و آن چـه آشـكارا انجـام دهنـد و آنچـه از آنها به
محمـد؟مهع؟ اسـت؛ آ 
نچـه نرسـيده اسـت».
مـا رسـيده و در آ 

5

 .1یعنی با چشم ،فرشتگان را میبینند (مترجم)
 .2همان ،ص .522
 .3التحريـم :6 ،اى كسـانى كـه ايمـان آوردهايـد خـود و خانـواده خويش را از آتشـى كه هيزم آن
سـنگها و انسانهاسـت نگهداريد.
 .4برقی ،المحاسن ،ص.231
 .5کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.391
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فصلششم:

مهدویت
صفات امام مهدى؟ع؟
تجدید حیات دین
هّلل بـن عطـا مكـى مىگو يـد :از بزرگـى از فقهـا ،يعنـى امـام صـادق؟ع؟
 -1عبـدا 

1

راجع به سـيرۀ مهدى؟ع؟ پرسـيدم كه سـيرۀ او چگونه اسـت؟ فرمود« :رفتار او مانند
رفتـار رسـول خـدا؟ص؟ اسـت .هرچـه را پيـش از او بـوده اسـت ،خـراب مىكنـد؛ همان
گونه كه رسـولخدا؟ص؟ امر زمان جاهليت را از بين برد و او اسلام را از نو مىسـازد».

2

وعدۀ الهی

َ َ َ َّ ُ َّ ذ نَ آ َ نُ ن ُ ْ َ َ ُ َّ
الصا ِل َح ِت
ا�
 -2خداون ــد متع ــال میفرمای ــد< :وعد الله ال ِ ي��� �م�وا ِم�كم و ع ِملوا
َ َ ْ تَ خْ فَ نَّ ُ ْ ف ْ أَ ْ ض َ َ ْ تَ خْ َ فَ َّ ذ َن ن قَ ْ ْ َ َ ُ َ ّ نَ ّنَ َ ُ ْ نَ ُ ُ َّ ذ ْ تَ ضَ
ل ي�س�� ِل��هم �ِ�ي ال�ر ِ� كما اس��ل� ال ِ ي��� ِم� � ب� ِل ِهم و ل ي�م ِك�� لهم ِد ي��هم ال ِ��ي ار��ى
 .1شـدت تقیـه در زمـان امـام صـادق؟ع؟ بـه حـدی بـوده کـه گاهـی ناگز یـر ،بدین گونه (شـیخ
مـن الفقهـاء) از امـام صـادق؟ع؟ یاد میکردند تا مشـکلی پیش نیایـد .در چند روایت دیگر
نیـز مشـابه همیـن تعبیـر در مـورد حضرتـش به کار رفته اسـت؛ به عنوان نمونـه :کتاب کافی
چاپ دار الحدیث ،ج  2ص  256و ج  13ص  359و ( .464ویراسـتار).
 .2نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .231
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َ
َ ً
َل ُه ْم َو َل ُ� َ� ّد َل نَّ� ُهم ّم ن� َ� ْعد خَ� ْو ف�ه ْم أ� ْم ن� ًا َ� ْع ُ� ُد نَو��ن َلا ُ� شْ�ر ُك نَ
و� بِ��ي ش� يْ� ئ�ا>
ي
ب
ي
يبِ
ِ ب ِ ِِ
ِ
ِ �ي

1

امـام صـادق؟ع؟ در بـاره ایـن آیـه فرمـود« :ايـن آيـه در بـاره قائـم و اصحـاب او نـازل
شده اسـت».

2

اذن جهاد

َ َّ َ َ َ
ُأ �ذ نَ َّ �ذ نَ ُ قَ تَ ُ نَ َأ َ ُ
و� بِ���نّ ُه ْم �ظ ِل ُموا َو ِإ� نّ� الل َه على ن� ْص ِر ِه ْم
 -3خـداى تعالـى میفرمایـدِ � ِ �< :لل ِ ي�� ي��ا�ل
ََ
ٌ 3
ل ق� ِد ي�ر>

امام صادق؟ع؟ فرمود« :اين آيه دربارۀ قائم و اصحاب اوست».

4

انتظار فرج
 -4امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :نزديكتريـن حالتـى كـه ايـن جمـع به خـدا نزديك و
خداوند ازايشـان راضىتر اسـت ،زمانی اسـت كه ّ
حجت خدا را در دسـترس ندارند،
او از ايشـان پنهـان اسـت و بـر ايشـان ظاهـر نمىشـود و نمىداننـد او كجاسـت؛ بـا این
نهـا بـه وجود امـام آ گاهند و يقيـن دارند.
همـه آ 
 .1النـور :55 ،خداونـد بـه كسـانى كـه از شـما ايمـان آوردهانـد و اعمـال صالـح انجـام دادهانـد
وعـده مىدهـد كـه آنهـا را قطعـا خلفـاى رو ى زميـن خواهد كـرد همان گونه كه پيشـينيان
را خالفت رو ى زمين بخشـيد و آيينى را كه براى آنها پسـنديده به طور ريشـه دار و پابرجا
ّ
ّ
نهـا را بـه امنيـت و آرامـش مبـدل خواهد
مسـتقر سـازد و خـوف و ناامن ِـی آ 
در صفحـه زميـن
كـرد ،تنهـا مـرا مىپرسـتند و چيـزى را شـريك مـن قرار نخواهنـد داد.
 .2نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .240
 .3الحج« :39 ،خداوند به كسـانى كه جنگ از طرف دشـمنان بر آنها تحميل شـده اجازه
نهـا مـورد سـتم قـرار گرفتهانـد و خداونـد قـدرت بـر يـارى
جهـاد داده شـده اسـت چـرا كـه آ 
نهـا را دارد» .
كـردن آ 
 .4نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .241
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بـه راسـتى كـه ّ
حجـت خـدا باطـل نمىشـود و پيمـان او از بيـن نمـىرود؛ بنابرایـن
در آن زمـان هـر صبـح و شـام بـه انتظـار فـرج باشـيد؛ ز يـرا كـه بيشـترين غضـب خـدا
بـر دشـمنان او زمانـى اسـت كـه مـردم ّ
حجـت خـدا را گـم كردهانـد و بـر ايشـان ظاهـر
ِ
ّ
نيسـت ،درحالىكـه خـداى عزوجـل مىدانـد اوليـاى او ترديـد ندارنـد؛ در صورتـى كـه
ا گـر او بدانـد كـه ايشـان ترديـد مىكنند ،يك چشـم برهـم زدن ّ
حجت خود را از ايشـان
ّ
پنهـان نمىسـازد و چنيـن اتفاقـى نمىافتـد؛ مگـر از دسـت بدتريـن مردمـان».

1

همرکاب رسول خدا
 -5از امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـر كه در حال انتظار اين امر بميرد ،مانند كسـى
اسـت كـه بـا قائـم؟ع؟ در خيمـه او باشـد؛ بلكـه همچـون كسـى اسـت كـه در محضـر
رسـول خدا؟ص؟ شمشـير بزند.».

2

طول ّ
مدت غيبت
 -6امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :زمانـى بـر مـردم بيايـد كـه امامشـان از آنهـا غايـب
گـردد ».عـرض كـردم :مـردم در آن زمـان چـه كننـد؟ فرمـود« :بـه همـان امـرى كـه بودند
3
ّ
تمسـك مىجوينـد تـا وقتـى كـه برایشـان روشـن گـردد».

در دوران فترت
-7ابوحمزه مىگويد :خدمت امام صادق؟ع؟ رسيدم ،عرض كردم :آيا شما
صاحب األمريد؟ فرمود« :نه» .گفتم :پس او كيست؟ فرمود« :آنكه زمين را پر از عدل و
داد كند ،چنانکه پر از ظلم و جور شده باشد .او در دوران فترت (دست نیافتن ظاهری
 .1همان ،ص .161
 .2شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ج  2ص .644
 .3نعمانی ،الغیبه ،،ص .158
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به) امامان بيايد ،چنانکه رسول خدا؟ص؟ در دوران فترت رسوالن مبعوث شد».

1

دو غیبت

ً
 -8امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :محققـا بـراى صاحـب ايـن امـر دو غيبـت اسـت:
نهـا بـه قـدرى طـول مىكشـد كـه بعضـى مىگوينـد :مـرده اسـت ،بعضـى
يكـى از آ 
مىگوينـد :كشـته شـده اسـت و بعضـى مىگوينـد :از بيـن رفتـه اسـت .بدیـن روی،
كسـى از اصحـاب وى بـر سـر امـر او (امامتـش) نمىمانـد بـه جز جمع اندكـى! (در این
ولى و چه غير ّ
زمان) کسی چه ّ
ولى ،از جاى او ّاطالع ندارد؛ مگر همان خدمتكارى
كـه عهـدهدار كارهـاى اوسـت».

2

پس از نومیدی
 -9امام صادق؟ع؟ فرمود« :اى منصور! اين امر ،شما را نيايد مگر پس از نااميدى.
نـه بـه خـدا سـوگند ،نيايـد تـا مشـخص شـويد ،نـه بـه خـدا نيايـد تـا امتحـان شـويد!
نـه بـه خـدا سـوگند ،نيايـد تـا شـقاوتمند (پـس از آزمـوده شـدن در آزمونهـای دشـوار)
آنها کـه شـقاوت را بـر میگزیننـد ،شـقاوت درونـی خـود را ابـراز دارند و کسـانی که اهل
سـعادتاند ،بـه سـعادت برسـند».

3

اولیای خدا

َ ْ َ َ ْأ ت َ ْ ضُ آ َ ت َ ّ َ َ نْ فَ ُ نَ فْ ً نُ َ
ما�ها ل ْم
ا� ر ِب�ك لا ي���ع ��سا ِإ� ي�
 -10خـداى تعالـى میفرمایـد :ي
<�وم ي�� ِ��ي ب�ع� � ي� ِ
ً
َ
تَ ُ نْ آ َ نَ تْ نْ قَ ْ ُ أَ ْ َ
ك َس بَ� تْ� �ف إ� ي� ِن
4
ما�ها خ� يْ�را>
�ك� �م�� ِم� � ب�ل �و
ِ�ي ِ
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .341
 .2نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .172
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .370
ً
 .4األنعـام :158 ،آن روزى كـه چنيـن آياتـى صـورت پذيـرد ايمان آوردن افـرادى كه قبال ايمان
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َ
امام صادق؟ع؟ درباره این آیه فرمود« :يعنى خروج قائم منتظر از ما (اهل بيت)»
سپس فرمود« :ابابصير! خوشا به حال شيعيان قائم ما ،آنانى كه در زمان غيبت
وى انتظار ظهورش را میکشـند و در ظهور او نيز فرمانبردار اویند .آنان همان اولياى
خداينـد كـه نـه بيمى بر آنان اسـت و نه اندوهگيـن مىگردند».

1

امام عصر زمين را پر از عدل و داد مىكند
 -11امام صادق؟ع؟فرمود« :اين دنيا س ــپرى نمىش ــود تا آنکه مردى از ما (اهل
2
بيت) قيام كند كه به قضاوت آل داوود قضاوت میکند و ّبينه و دليل نمىخواهد
و به هر كس حق او را مىدهد».

3

تعيين وقت ظهور
دروغ میگویند
 -12ابوبصيـر مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ قائـم پرسـيدم .فرمـود« :كسـانى
كـه وقـت تعييـن مىكننـد دروغ مىگويند ،زيرا مـا اهل بيت وقت تعيين نمىكنيم».

4

مانند قیامت

ّ
 -13مفضـل بـن عمـر مىگويـد :از سـرورم امـام صادق؟ع؟ پرسـيدم :آيا بـراى امام
نياوردهانـد و آنهـا كـه عمـل نيكى انجـام ندادهاند ،پذيرفته نخواهد شـد.
 .1شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص .357

 .2از یـک سـوی علـم الهـی بـه حضرتـش داده شـده کـه نیـازی بـه شـاهد و ّبینـه پیـدا نکنـد .از
سـوی دیگـر آن امـام همـام ،از طـرف خداونـد مأمـور بـه ایـن گونه قضـاوت اسـت و این یکی
از اختصاصات ایشـان اسـت( .ویراسـتار).

 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .398
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .368
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َ
منتظـر مهـدى وقـت معينـى هسـت كـه مـردم آن را بداننـد؟ فرمـود« :هرگـز؛ خداونـد
وقتـى بـراى ظهـور تعيين نفرموده اسـت كه شـيعيان مـا بدانند ».گفتم :سـرورم! چرا؟
فرمـود« :چـون ایـن مطلـب هماننـد سـاعت (قیامـت) اسـت كـه خداونـد مىفرمايـد:
َ
َ
َ َُ َ َ َ
الس َاع�ة أ� َّ� نَ
ا� ُم ْر َس َاها قُ� ْل إ� نَّ� َما ِع ْل ُم َها ِع ن� َد َر�ّ َلا يُ��ج َ ِ ّل ي� َها ِل َو قْ� ِت� َها إ� َّلا ُه َو ثَ� قُ� َل تْ� �ف
< ي� ْس ئ�ل نو�ك ع ِن� ّ ِ
ي
ِ
ِ
ِ�ي
ِب�ي
ْ أَ
َّ
الس َ
ماو ِت
1
ا� َوال� ْر ِ ض�>...
و فرمود« :علم آن ساعت نزد خداست و به كسى نفرموده است.
َّ َ َ َ أَ َ أْ
آ
أَ ْ َ َ َ ّ َ ُ
َْ ً ََ ْ
فَ َ ْ َ ن ظُ ُ نَ
و� إ�لا ّ
الساع�ة � ن� ت�� ِت� َ ي� ُهم بَ��غ ت��ة ف� ق�د جَ� َاء � ش� َر ُاطها ف�ا ِ�نى له ْم ِا�ذ ا �ج� َء�تْ ُه ْم
و فرمود�< :هل ي���ر ِ
ْ
ُ ْ 2
ِ�ذ كراهم>
قْ تَ َ َ ت َّ َ ُ َ َ ْ
قَ َ ُ 3
الساع�ة َو نا� ش� قّ� ال�مر>
و فرمود< :ا��ر ب� ِ�
َ
َ
آ
ّ
ّ
َ
َ ُ ْ َ َ َّ َّ َ �ةَ قَ ٌ َ ْ تَ ْ ُ َ ذ نَ َ ُ �ؤْ نُ نَ َ
ُ
و� بِ�ها َو ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا
و فرمـود< :ما ي�د ِر ي�ك لعل الساع � ِر ي� ب� ي�س�ع جِ�ل بِ�ها ال ِ ي��� لا ي� ِم�
َ
ُ شْ ف ُق نَ نْ َ َ َ ْ َ ُ نَ أَ ّنَ َ ْ َ قُّ أَ َ نَّ َّ ذ نَ ُ َ ُ نَ ف َّ َ َ َ
َ
4
الساع ِ�ة ل ِ ف� ي� �ض لا ٍل ب� ِع ي� ٍد>
م� ِ��و� ِم�ها و ي�علمو� ��ها الح� �لا ِإ�� ال ِ ي��� ي�مارو� ِ��ي
َ
مارون» چيست؟ فرمود« :مىگويند« :چه وقت به دنيا آمد؟ و چه
گفتم :معناى ُ«ي
 .1األعـراف« :187 ،از تـو در بـاره سـاعت مىپرسـند كـه در چـه زمانـى وقـوع مىيابـد؟ بگـو :ايـن
علـم تنهـا نـزد پـروردگار مـن اسـت هيـچ كس جـز او نمىتوانـد وقت آن را آشـكار سـازد ،قيام
آن سـاعت در آسـمانها و زمين مسـأله سـنگينى اسـت».
ّ .2
محمـد« :18 ،آيـا آنهـا كافـران جـز ايـن انتظـارى دارنـد كـه قيامـت ناگهـان فرا رسـد (آنگاه
ّ
ايمـان آورنـد) درحالىكـه هـم اكنـون نشـانههاى آن آمـده اسـت امـا هنگامـى كـه بيايـد تذكر
(و ايمـان) آنها سـودى نـدارد».
 .3القمر« :1 ،آن ساعت نزديك شد و ماه از هم شكافت».
نهـا كـه بـه قيامـت
 .4شـورى 17 ،و « :18تـو چـه مىدانـى شـايد آن سـاعت نزديـك باشـد ،آ 
نهـا كـه ايمـان آوردهانـد پيوسـته بـا تـرس
ايمـان ندارنـد دربـاره آن شـتاب مىكننـد ولـى آ 
مراقـب آننـد ،مىداننـد حـق اسـت و خواهـد آمـد ،آ گاه باشـيد كسـانى كه در قيامـت ترديد
مىكننـد در گمراهـى عميقـى هسـتند».
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كسـى او را ديد؟ و كجا هسـت؟ چه وقت ظهور مىكند؟ و همه اينها از شـتابزدگى
در امـر خـدا و ترديـد در قضـاى او و ورود در كار قـدرت اوسـت.آنان كسـانیاند كـه در
ّ ً
دنيـا ز يـان مىبرنـد و محققا براى كافران بدترين سـرانجام اسـت».
ّ
گفتـم :آيـا هيـچ وقتـى بـراى آن (ظهـور) نمىباشـد؟ فرمـود« :مفضـل! مـن وقتـى را
بـراى آن تعييـن نمىكنـم و وقتـى هـم بـراى آن تعييـن نشـده اسـت و بـه راسـتى هـر كـه
بـراى (ظهـور) مهـدى مـا وقتـى را تعييـن كنـد خـود را شـريك خـدا در علـم او دانسـته
ّ
اسـت و مدعـى اسـت كـه بـر راز الهـى دسـت يافتـه اسـت .درحالىكـه خـدا را رازى
نيسـت؛ مگـر بـر ايـن خل ِـق بخـت برگشـتۀ گمـراه از راه خـدا منحـرف از اوليـاى خـدا
واقـع شـده اسـت .نیـز هيـچ خبـرى بـراى خدا نيسـت؛ مگـر اینکه تنهـا اولياى خـدا را
َمحـرم راز دانسـته و در نـزد ايشـان اسـت و خداونـد تنهـا بـه ايشـان القـا كرده تـا بر مردم
ّ
حجـت باشـند( 1».زمـان ظهـور و قیامـت را کسـی جـز خـدا نمیدانـد).

امام زمان؟ع؟ مردم را مىبيند ،ولى مردم او را نمىبينند
در موسم حج
 -14امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :مـردم از دسترسـى بـه امـام محـروم مىشـوند .او در
نهـا او را نمىبيننـد».
نهـا را مىبينـد ولـى آ 
موسـم حـج حضـور دارد و آ 

2

انكار امام مهدى
مانند انکار پیامبر خاتم
 -15امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هركـه بـه (امامـت) تمـام امامـان گـردن نهـد ولـى
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،53ص  1تا .3
 .2نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص.175
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(امامت) مهدى؟ع؟ را انكار کند ،همچون كسـى اسـت كه همه پيامبران را بپذیرد
ولـى نب ّـوت ّ
محمـد؟ص؟ را منکـر شـود».
گفتنـد :يـا بـن رسـول اهّلل! مهـدى از فرزنـدان شـما كيسـت؟ فرمـود« :پنجميـن از
ـام) هفتـم كـه شـخص او از نظرهـا غايـب مىشـود»....
فرزنـدان (ام ِ

1

شکایت میبرم
 -16امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :رسـول خـدا؟ص؟ فرمود :قائم از فرزندان من ،اسـم او
اسـم مـن و كنيـۀ او كنيـه مـن و شـمايل او شـمايل مـن و س ّـنت او ّ
سـنت مـن اسـت،
ّ
مـردم را بـر ملـت (دیـن) و شـريعت مـن ب هپـا مـىدارد و آنـان را بـه كتـاب پـروردگارم
ّ
عزوجـل فـرا مىخوانـد .هركـه او را اطاعـت كنـد از مـن اطاعـت كـرده اسـت و هركـه
نافرمانى او را كند ،در حقيقت نافرمانى مرا كرده است و هركه در زمان غيبتش او را
منکـر شـود ،درحقيقـت مـرا انـكار كرده و هركـه او را تكذيب كند ،مرا دروغگو دانسـته
و هـر كـه او را تصديـق كنـد ،مـرا تصديـق كـرده اسـت.
من به خدا شـكايت مىبرم از دسـت کسـانی که مرا در بارۀ امر او تکذیب کنند،
سخنم در بارۀ وضع او را منکر شوند و ّامتم را از راه او گمراه کنند .كسانى كه ستمكارند،
به زودى خواهند دانست كه چگونه زير و رو مىشوند و دگرگون مىگردند».

2

ّ
سنتهايى از پيامبران در آن حضرت است
مانند یوسف؟ع؟
 -17امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :يعقـوب؟ع؟ بـه فرشـتۀ مـرگ گفـت :بـه مـن بگـو:
ارواح را دسـته جمعـى يـا پراکنـده قبض مىكنى؟ گفت :متفـرق قبض روح مىكنم.
 .1شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص .411 ،338 ،333
 .2همان ،ص.411
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گفـت :آيـا ضمـن ارواحـى كـه گرفتـهاى ،آيـا روح يوسـف را هـم گرفتـهاى؟ گفـت:
نجـا بـود كـه بـه پسـرانش گفـت :پسـران مـن! برويـد و بـرای
نـه( .امـام؟ع؟ افـزود ):آ 
يوسـف و بـرادرش جسـت و جـو كنيـد!» »

2 1

شـیخ صـدوق ذیـل حدیـث میافزایـد :بنابرایـن حـال افـرادی در زمـان مـا کـه
ّ
ـان غايـب مـا معرفـت دارنـد ،حـال يعقـوب در معرفـت خـود
نسـبت بـه صاحبالزم ِ
بـه يوسـف و غيبـت اوسـت .ولـى حـال جاهلان بـه او و غيبـت او و مخالفـان امـر او،
حـال خانـدان و خويشـان اوسـت كـه کار نادانـي شـان بـه امـر يوسـف و غيبـت او تـا
آنجا رسـيده بود كه به پدرشـان يعقوب؟ع؟ گفتند« :به خدا سـوگند كه تو در همان
گمراهـى پيشـين خـود هسـتى».

3

چـون بشـير پيراهـن يوسـف را روى صـورت یعقـوب؟ع؟ افکنـد ،چشـمانش بينـا
شـد و گفـت :مگـر مـن بـه شـما نگفتـم كـه مـن از (امـور) خداونـد مطالبـی مىدانـم كـه
شما نمىدانيد؟ (امام؟ع؟ افزود ):این جمله خود دليل بر آن است كه او مىدانست
که يوسف زنده است ،ولى تنها به خاطر امتحان و آزمون او غايب شده بود.

4

ياران و ياوران آن حضرت
سیصد و سیزده تن

ّ
 -18ابان بن تغلب مىگويد :در مسجد مكه خدمت امام صادق؟ع؟ بودم .دست

مرا گرفت و فرمود« :ابان! به زودى خداى تعالى سيصد و سيزده تن را در اين مسجد
 .1يوسف.87 ،
 .2شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص .144
 .3یوسف.95 ،
 .4شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص .144
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ّ
شما مىآورد كه اهل مكه مىشناسند .هنوز خداوند پدران و اجداد آنها را نيافريده
است ،شمشيرها برایشان حمايل شده و بر هر شمشيرى نام يك نفر با نام پدرش و
شمايل و نسبش نوشته است؛ سپس مناديى ندا دهد :اين است مهدى ،به داورى
و قضاى داوود و سليمان؟امهع؟ داورى مىكند و از كسى شاهد و دليل نمىطلبد».

1

ناگهان ،فراخوان!
 -19امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :در آن بيـن كـه جوانـان شـيعه در خانـه هایشـان
خوابيدهانـد ،ناگهـان در يـك شـب بـدون وعـدۀ قبلـى بـه سـمت صاحبشـان (امـام
ّ
2
عصـر؟ع؟) حركـت مىكننـد و بامـدادان وارد مسـجد مكـه مىشـوند».

وصف یاران حضرتش در قرآن
 -20امـام صـادق؟ع؟فرمـود « :یـاران صاحـب ايـن امـر محفـوظ انـد؛ حتـی اگـر
تمـام مـردم از میـان برونـد ،خداونـد اصحـاب او را برایـش بيـاورد .و آناناند كه خداى
ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ ً َ
َ َ
فَ
ّ
3
<� ِإ� ن� يَ�ك ف� ْر بِ�ها ه�ؤ لا ِء ف� ق�د َوكل ن�ا بِ�ها ق� ْوما ل يْ� ُسوا بِ�ها بِ�ك ِفا� ِر ي� نَ�>.
عزوجـل فرمـوده اسـت:
فَ َ أْ ّ َ
<� َس ْو ف� َي�� ِ�ت�ي الل ُه ِب� ق� ْو ٍم
آنـان همانهاينـد كـه خداونـد در بـارۀ ايشـان فرمـوده اسـت:
أَ َ َ َ ْ َ
ُ ُ َ ُ أَ َّ َ َ ْ ْ
ُ ُ
نَ 5،4
ي� ِح ّ ب� ُه ْم َو ي� ِح بّ� نو�ه � ِ�ذ ل ٍ�ة على ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� � ِع�زّ ٍ�ة على الك ِفا� ير��>
 .1نعمانی ،الغیبة ،ص .313
 .2نعمانی ،الغیبة ،ص .316
 .3اإلنعـام« :89 ،اگـر اينـان ايـن حقيقـت را نپذيرنـد؛ بـه جمعيـت غيـر كافرى كـه در برابر حق
تسـليم میشـوند ،مأموريـت نگهبانـى آن را دادهايـم».
 .4المائده« :54 ،به زودى خداوند گروهی را براى حمايت از اين آيين برمىانگيزد که هم خدا
نهـا خـدا را دوسـت مىدارنـد ،در برابـر مؤمنـان خاضـع و در برابـر
آنهـا را دوسـت دارد و هـم آ 
كافـران پرقدرتند».
 .5نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .316
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نیروی یاران امام عصر

ُ ُ َ ً أَ آ َ ْ
َ أَ َ
 -21امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :لـوط؟ع؟ گفـت< :ل ْو � نّ� لِ�ي بِ�ك ْم ق� ّو�ة � ْو �وِ�ي ِإ�لى ُرك ٍن�
َ
ش� ِد ي� ٍد> 1.سـخن او تنهـا آرزوى داشـتن توانايـى و قـوت قائـم؟ع؟ بـود کـه لـوط ،از

توانایـی چهـل
سرسـختى اصحـاب وى یـاد کـرد .بـه راسـتى كـه هـر مـردى از ايشـان
ِ

مـرد را دارد و قلبـش محك متـر از آهـن آبديـده اسـت ،ا گـر بـر كوههايـى از آهـن برخورد
كننـد ،از جـا بركنند.آنـان شمشـيرها را بـر غالف نكننـد تا زمانی که خداوند از ايشـان
راضـى شـود».

2

پرچم رسول خدا؟ص؟ با اوست
پرچمی از برگ بهشتی
 -22امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :قائـم؟ع؟ قيـام نمىكنـد تـا وقتـى كـه آن حلقـه
كامـل شـود!» گفتـم :بـا چـه تعـدادى آن حلقـه كامـل مىشـود؟ فرمـود« :بـا ده هـزار.
جبرئيـل سـمت راسـت او و ميكائيـل از سـمت چپـش ،سـپس پرچـم را بـه اهتـزاز
نهـا را حركـت مىدهـد… .آن رایـت همـان پرچ ِـم رسـول خـدا؟ص؟ اسـت
مـىآورد و آ 
كـه جبرئيـل؟ع؟ آن را در جنـگ بـدر نـازل كـرد».
ّ
ابامحمـد! بـه خـدا كـه آن نـه (از جنـس) پنبـه اسـت ،نـه كتان،
سـپس فرمـود« :يـا
نـه ابريشـم و نـه حرير».
گهـاى بهشـتى اسـت كـه رسـول
گفتـم :پـس از چـه جنسـی اسـت؟ فرمـود« :از بر 
خدا؟ص؟ روز بدر آن را گشـود ،سـپس پيچيد و به على؟ع؟ داد .این پرچم همچنان
در دسـت علـى؟ع؟ بـود تـا اینکـه اميرالمؤمنيـن؟ع؟ در جنـگ بصـره َ
(ج َمـل) آن را
 .1هود« :80 ،گفت :افسوس ،اى كاش در برابر شما قدرتى يا پشتيبان محكمى داشتم!»
 .2شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه ،ص .673

اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟

154

گشـود ،آنـگاه خداونـد او را بـه پيـروزی رسـاند .سـپس آن را در هـم پيچيـد و اينـك در
نـزد ماسـت .كسـى آن را نگشـايد تـا قائـم؟ع؟ قيـام كنـد .زمانـی کـه قيـام كنـد ،آن را
بگشـايد»...

1

حوادث وقت قيام قائم؟ع؟
برخوردی دشوار
 -23فضیـل بـن یسـار گو یـد :امام صادق؟ع؟فرمـود :زمانی که قائم ما قيام كند،
از نادان ِـى مـردم چيزهايـى ببينـد ،سـختتر از آن چـه رسـول خـدا؟ص؟ از نادانـان دورۀ
ّ
جاهليت ديد».2
عرض كردم :چگونه اسـت؟ فرمود« :رسـول خدا؟ص؟ بر مردمى آمد كه سـنگها،
بهـای خشـک تراشـيده را مىپرسـتيدند؛ ولـى قائـم مـا
بهـا ،چو 
صخر ههـا ،چو 
چـون قيـام كنـد ،ميـان مردمـى بيايـد كه همگى كتاب خـدا (قرآن) را بـراى او تأويل و
توجيـه كننـد و در برابـر او دلیـل از قـرآن آورنـد».
سـپس فرمود« :بدان! به خدا سـوگند كه عدل و داد وى داخل خانههاى ايشـان
وارد شـود ،همان گونه كه گرما و سـرما وارد مىشود».

3

 .1نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبه ،ص .307
 .2توضیـح آنکـه نادانـی در اینجـا ،بـه معنـای «جهـل ضـد عقـل» اسـت نـه «جهـل ضـد علـم»
ً
کـه غالبـا بـه اذهـان مـا میرسـد .عقـل ،یعنـی حکمـت ،انسـان را بـه عبودیـت فـرا میخواند
و جهـل بـه اسـتکبار در برابـر خداونـدی کـه تمـام وجـود و نعمتهای ما از ِآن اوسـت .بدین
روی ،برخـورد بـا جهـل بدیـن معنـی بسـیار دشـوار اسـت ،در حالـی کـه مقابلـه بـا جهـل
ّ
بـه معنـای ضـد علـم ،دشـوار نیسـت .تفسـیر زندگـی جاهلـی بـه زندگـی بـدون تابـش انـوار
حجتهـای الهـی بـر زندگـی ،بـه همیـن دلیـل اسـت .و مقابلـۀ حضرتـش بـا چنیـن زندگـی
شـیطانی نیـز بدیـن روی صـورت میگیـرد( .ویراسـتار).
 .3همان ،ص .297
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آیندگان و روندگان
 -24امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :چــون قائــم؟ع؟ قيــام كنــد ،کســانی از ايــن امــر
(والیــت اهــل بیــت) بيــرون رونــد كــه از اهــل آن بــه شــمار میآمدنــد (یعنــی بــه ظاهــر
بــا اهــل بیــت بودنــد)؛ ولــى افــرادى ه مچــون خورشــيد پرســتان و ماهپرســتان وارد آن
شــوند!»

1

تعلیم قرآن در زمان ظهور
 -25امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :گويـى مـن شـيعيان علـى؟ع؟ را (در زمـان ظهـور)
مىبينـم كـه قـرآن در دستشـان باشـد و بـه مـردم قـرآن میآموزنـد».

2

ظهور قائم؟ع؟
پیروز غایب

فَ
ّ
<� ِا�ذ ا
 -26مفضـل بـن عمـر بـه نقـل از امام صـادق؟ع؟ درباره قـول خداى تعالـى:
ّ ُ
ُ
ن� ِق� َر ِ�فى نال� قا� ِور> 3آورده اسـت کـه فرمـود« :بـه راسـتى كـه از ماسـت آن امـام پيروز غايب.
چـون خـداى ّ
عزوجـل بخواهـد او را ظاهـر كنـد ،نكتـهاى در دل او پدیـد آرد ،او ظاهـر

شـود و بـه امـر خـداى تعالى قيـام کند».

4

سیمای جوانی
 -27امـام صـادق؟ع؟ آورده اسـت فرمـود« :بـه راسـتى وقتـی قائـم؟ع؟ قيـام كند،
مردم او را منکر شوند؛ زيرا كه وى به صورت جوان برومندى جانب ايشان برمىگردد؛
 .1همان ،ص .317
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  89ص .59
ّ ّ
 .3المدثر« :8 ،چون در صور دميده شود» .
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.343
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ّ
ذر ّاول از ايشـان پيمـان گرفته اسـت،
در ایـن حـال ،جـز كسـانى كـه خداونـد در عالـم ِ

پابرجـا نمانند».

1

مطالب دیگر دربارۀ غيبت
بقیة اهلل
 -28عمـر بـن زاهـر بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ مىگو يـد :شـخصى از او پرسـيد:
یتـوان بـا عبـارت «سلام بـر تـو اى اميرالمؤمنيـن» عـرض ادب
آيـا بـه امـام قائـم؟ع؟ م 
کـرد؟ فرمـود« :نـه ،ايـن عنـوان ،از طـرف خـدا بـه حضـرت اميرالمؤمنيـن علـی؟ع؟
اختصـاص یافتـه اسـت ،پيـش از او كسـى بـدان ناميـده نشـده اسـت و پـس از او هـم
کسـی جـز كافـر ،خـود را بـدان ننامـد».
گفتـم :قربانـت شـوم ،چگونـه بـه او سلام دهنـد؟ فرمـود« :بایـد بگوینـد :سلام
َ َ ُ َّ َ َ ُ
ّ
ُ ُ
<� ِق� يّ��ة الل ِه خ� يْ� ٌر لك ْم ِإ� ن� ك ن� ت�م
بـر تـو اى بقيــﺔ اهّلل!» سـپس ايـن آيـه را تلاوت فرمـود :ب
ُ �ؤْ ن نَ 3،2
م ِم ِ� ي��>

تمام عمر در خدمتش
 -29امـام صـادق؟ع؟ فرمـود « :ا گـر مـن او را درك مىكـردم ،تمـام دوران زندگيـم را
در خدمـت او بـودم».

4

 .1نعمانـی ،ابـن ابـی زینـب ،الغیبـه ،ص  .211یکـی از علتهـای انـکار ،نپذیرفتـن طوالنـی
بـودن عمـر امـام زمـان؟ع؟ اسـت ،همانطـور کـه برخـی از فرق ههـای اسلامی در بـارۀ حضـرت
ّ
آخرالزمـان دنیـا خواهـد آمـد( .مترجـم) .در بـارۀ عوالـم ّذر و
مهـدی؟ع؟ میگوینـد او در
پیمانهایی که در آن عوالم از انسـان گرفته شـده اسـت ،رجوع شـود به کتاب «جایگاه عالم
ّذر و ارواح در فطـرت توحیـدی انسـان» نوشـته محمـد بیابانـی اسـکویی( .ویراسـتار).
 .2هود « :86 ،اگر مومن باشيد ،باقی گذاشته خدا براى شما بهتر است!»
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.411
 .4نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبـﺔ ،ص .245
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در اردوگاه مهدوی

ُ َ
َ َْ ُ
<� ْو َم ن�دعوا
 -30فضيـل بـن َيسـار نقـل مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آیـۀ ي
ُ َ أُ َ
ك ّل � ن� ٍاس بِ� ِإ� َم ِام ِه ْم> 1پرسـيدم .فرمـود« :فضيـل! امـام خـود را بشـناس! چـرا كـه اگـر
امـام خـود را بشناسـى ،تقدیـم و تأخیـر ايـن امـر (ظهـور) زيانـى بـه حـال تـو نـدارد .هركه
امامش را بشناسـد ،آنگاه پيش از قيام صاحب اين امر بميرد ،به منزلۀ كسـى اسـت
كـه در اردوگاه او نشسـته اسـت؛ نـه ،بلکـه ماننـد كسـى اسـت كـه ز يـر پرچـم اوسـت».
راوی مىگو يـد :بعضـى از اصحـاب مـا چنيـن نقـل كردهانـد« :بـه منزلـۀ كسـى اسـت
كـه همـراه رسـول خـدا؟ص؟ بـه شـهادت رسـيده باشـد».

2

همدیگر را میبینند
 -31امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :مؤمـن در زمـان قائـم؟ع؟ در مشـرق اسـت ،آنـگاه
بـرادرش را كـه در مغـرب اسـت مىبينـد .همچنيـن آنكه در مغرب اسـت ،برادرش را
كـه در مشـرق اسـت ،مىبينـد».

3

 .1اإلسراء« :71 ،روز قيامت هر گروهى را با امام و رهبرشان مىخوانيم».
 .2نعمانی ،ابن ابی زینب ،الغیبـﺔ ،ص .329
 .3مجلسی ،بحار االنوار ،ج  52ص .391

159

فصلهفتم:

ل بیت؟مهع؟
فصایل اه 
فضايلاميرالمؤمنين؟ع؟
دانشهایی الهی
 -1امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :اميرالمؤمنيـن؟ع؟ همـواره مىگفـت :مـرا چنـد
نهـا بـر من سـبقت نجسـته اسـت :مرا علـم باليا
خصلـت دادهانـد كـه هيـچ كـس بدا 
و منايـا و فصـل الخطـاب دادهانـد ».

2 1

تعلیم قرآن و علوم دیگر
 -2امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :خداونـد متعـال بـه رسـول خـدا؟ص؟ قـرآن را تعليـم
 .1عالمـه مجلسـی در مـرآة العقـول ج  2ص  371مینویسـد :علـم منایـا یعنـی علـم بـه عمـر
آدمیـان؛ بالیـا یعنـی آنچـه خداونـد مـردم را بدانهـا میآزمایـد ،چـه شـرور و آفـات یـا خیـرات؛
انسـاب یعنـی علـم بـه نسـبهای صحیـح مـردم کـه نسـب حلال را از حـرام بـه وسـیلۀ آن
بتـوان تشـخیص داد؛ فصـل الخطـاب یعنـی خطـاب فاصـل بیـن حـق و باطـل یـا خطابـی
کـه دال لـت آن بـر مقصـود روشـن باشـد یـا جوابهـای حضرتـش در قضاوتهـا کـه اسـتوار بـود و
همـگان را قانـع میکـرد( .ویراسـتار).
 ، .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .268
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نچـه را كـه خداونـد بـه پيامبـرش
داد 1و مطالـب دیگـر نيـز بـه وى آموخـت .تمـام آ 
تعليـم داد ،رسـول خـدا؟ص؟ آن را بـه علـى؟ع؟ آموخـت».

2

از من بپرسید!
 - 3علـى بـن نعمـان مىگو يـد :بـه امـام صادق؟ع؟ گفتـم :موضوعی را از كسـانى
از اهل بيت پرسـیدم ،ولی به پاسـخی نرسـیدم! امام؟ع؟ فرمود« :سـؤالت چيست؟»
گفتـم :نقـل مىكننـد كـه علـى؟ع؟ فرمـود :از مـن بپرسـيد پيـش از آنكـه مـرا از دسـت
بدهيـد! بـه خـدا سـوگند كـه نـه در بـارۀ هيـچ زميـن سرسـبز و زمين خشـك مىپرسـيد
و نـه در بـارۀ گروهـى كـه صدنفـرى گمـراه و صـد نفـرى هدايـت مىشـوند؛ مگـر آنکـه
نهـا و جلـودار و رانندۀ آنها را به شـما خبـر مىدهم .امام
مـن _ ا گـر بخواهـم _ سـوارۀ آ 
صـادق؟ع؟ فرمـود« :ايـن سـخن ّ
3
حق و درسـت اسـت».

فاروق
 -4امـام صـادق؟ع؟فرمـود« :اميرالمؤمنيـن علـى بنابىطالـب؟ع؟ جـزا دهنـدۀ
مـردم در روز قيامـت اسـت .او تقسـيم كننـده بيـن بهشـت و دوزخ از طـرف خـدا
نهـا وارد نمىشـود مگر در يكـى از دو بخش (بهشـت یا دوزخ)
اسـت .هيـچ كـس بـر آ 
اسـت و او فـاروق اكبـر اسـت».

4

دوراهی انتخاب
کافر یا ذلیل؛
ِ

 -5امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت :اطاعـت علـى (بـه
 .1یعنی علوم و بواطن قرآن (ویراستار)
 .2صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .290
 .3همان ،ص .296
 .4صفار قمی ،بصائر الدرجات ،ص .415
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ّ
ظاهـر و بـر مبنـای نگـرش عمـوم مـردم) ذلـت اسـت و نافرمانـى او كفـر بـه خداسـت.
ّ
گفتند :يا رسـولاهّلل! چگونه مىشـود اطاعت على؟ع؟ ذلت باشـد و نافرمانى او كفر
بـه خـدا؟ فرمـود :ز یـرا علـى؟ع؟ شـما را وادار بـه حـق مىكنـد ،ا گـر او را اطاعـت كنيـد
ً
(ظاهـرا و در نظـر بیشـتر مـردم) شـما خوار يـد و ا گـر او را نافرمانـى كنيـد بـه خـدا كفـر
ورزيدهايـد!»

1

نوید
 -6امـام صـادق؟ع؟ از پـدران بزرگـوارش از قـول رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت کـه
فرمـود« :جبرئيـل؟ع؟ از طـرف پـروردگارم بـر مـن نـازل شـد و گفت :يا ّ
محمـد! خداوند
تـو را سلام مىرسـاند و مىفرمايـد :بـه بـرادرت علـى بشـارت ده كـه مـن دوسـتداران او
را عـذاب نمىكنـم و بـه دشـمنان او رحمـت مـن نمىرسـد».

2

فضیلت فضایل
-7امـام صـادق از قـول پدرانـش؟مهع؟ آورده اسـت كـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:
«خـداى تبـارك و تعالـى بـراى بـرادرم على بـن ابىطالب؟ع؟ فضايلى قرار داده اسـت
كـه جـز او كسـى نتوانـد بشـمارد؛ بنابرایـن هركـه فضيلتـى از فضايـل او را بـا اقـرار بـه آن
ذكـر كنـد ،خداونـد گناهـان گذشـته او را ،چـه گذشـتۀ دور و چـه گذشـتۀ نزدیـک،
بيامـرزد؛ اگرچـه بـا گناهـان ج ّـن و انـس وارد قيامـت شـود.
هركـس فضيلتـى از فضايـل علـى بن ابىطالب؟ع؟ را بنويسـد ،تـا وقتى كه اثرى
از آن نوشـته باقى اسـت ،فرشـتگان همچنان براى او طلب آمرزش كنند.
 .1کلینی ،الکافی ،ج  8ص .166
 .2صدوق ،امالی ،ص  39مجلس .10
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هركـس بـه فضيلتـى از فضايـل او گـوش فـرا دهـد ،خداونـد گناهانـى را كـه از راه
شـنيدن مرتكـب شـده اسـت بيامـرزد.
هركـس بـه نوشـتهاى از فضايـل او بنگـرد ،خداونـد گناهـان او را كـه با نـگاه كردن
مرتكب شـده اسـت ،بيامرزد.
سـپس رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود :نـگاه كـردن بـه علـى بـن ابىطالـب؟ع؟ عبـادت
ـردن او عبـادت اسـت .و ايمـان هيـچ بنـدهاى پذيرفتـه نيسـت مگـر بـه
اسـت و یـاد ک ِ
واليـت او و بيـزارى از دشـمنان او».

1

شاخص ایمان و نفاق
 - 8امـام صـادق؟ع؟ از پـدر بزرگـوارش و او از پدرانش؟مهع؟ آورده اسـت که فرمود:
«روزى رسـول خـدا؟ص؟ بـه اصحابـش فرمـود :اى گـروه اصحـاب مـن! خـداى متعـال
شـما را بـه واليـت عل ّـى بـن ابىطالـب؟ع؟ و پيـروى از او فرمـان مىدهـد؛ زيـرا كـه او
ول ّـى و امـام شـما پـس از مـن اسـت؛ بـا او مخالفـت مكنيـد كـه كافـر مىشـويد ،و از او
جـدا نشـويد كـه گمـراه مىشـويد.
ّ
خداون ــد ج ــل جاللـــه ،عل ــى؟ع؟ را نش ــانه ای بي ــن ايم ــان و نفـــاق قـــرار داده
اس ــت؛ بنابرای ــن هرك ــه او را دوس ــت ب ــدارد مؤم ــن اس ــت و هرك ــه كين ــۀ او را داش ــته
باش ــد ،مناف ــق اس ــت .خ ــداى تعال ــى عل ــى؟ع؟ را وص ـ ّـى م ــن و پ ــس از م ــن مش ــعل
هدايــت قــرار داده اســت .بنابرایــن او رازدار و گنجينــۀ علــم و جانشــين مــن در بيــن
خان ــدان م ــن اس ــت .م ــن از کس ــانی از ّامت ــم ک ــه ب ــه او س ــتم روا دارن ــد( ،ب ــه درگاه
خ ــدا) ش ــكايت مىكن ــم».

2

 .1صدوق ،امالی ،ص  138مجلس .28
 .2صدوق ،امالی ،ص  285مجلس .47
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امام اهل تقوا
 - 9امــام صــادق؟ع؟ از پــدران بزرگــوارش؟مهع؟ از قــول رســول خــدا؟ص؟ آورده اســت
کــه فرمــود« :چــون مــرا بــه آســمان بردنــد ،پــروردگارم ســه كلمــه را دربــارۀ علــى؟ع؟ از مــن
پيمــان گرفــت :فرمــود :يــا ّ
محمــد! علــى امــام پرهيــزكاران ،رهبــر نخبــگان و سرپرســت
مؤمنــان اســت».

1

ام سلمه! بشنو و گواه باش
 - 10در پایــان حدیثــی طوالنــی از امــام صــادق؟ع؟ آمــده کــه مىفرمايــد« :رســول
خــدا؟ص؟ ب ـه ّام ســلمه فرمــود:
ّام ســلمه! گــوش بــده و گــواه بــاش ،ايــن علـ ّـى بــن ابــى طالــب در دنيــا و آخــرت
بــرادر مــن اســت.
امســلمه! گــوش بــده و گــواه بــاش ،ايــن علــى بــن ابــي طالــب در دنيــا و آخــرت
ّ
وز يــر مــن اســت.
امســلمه! بشــنو و گــواه بــاش ،ايــن علـ ّـى بــن ابــى طالــب در دنيــا پرچمــدار مــن
ّ
اســت و فــردا در آخــرت لــواى حمــد را بــر دوش دارد.
امســلمه! گــوش بــده و گــواه بــاش ،ايــن علىبــن ابــى طالــب وصـ ّـى و خليفــۀ پــس
ّ
از مــن و ادا كننــدۀ تعهــدات و مدافــع حــوض مــن اســت.
امســلمه! بشــنو و گــواه بــاش ،ايــن علــى بنابــى طالــب ســرور مســلمانان و امــام
ّ
پرهيــزكاران و رهبــر نخبــگان و كشــندۀ بيعــت شــكنان ،بيــرون رفتــگان از ديــن و
منحرفــان (ناکثیــن ،قاســطین ،مارقیــن) اســت.
 .1صدوق ،امالی ،ص  476مجلس .72
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هّلل بيعـت شـكنان (ناکثیـن) كياننـد؟ پاسـخ داد :كسـانى كـه در
گفتـم :يـا رسـولا 
مدينـه بـا او بيعـت مىكننـد و در بصـره آن را مىشـكنند .گفتـم :منحرفـان از ديـن
(قاسـطین) كياننـد؟ فرمـود :معاو يـه و يارانـش از اهـل شـام .سـپس گفتـم :بيـرون
رفتـگان از ديـن (مارقیـن) كياننـد؟ فرمـود :اصحـاب نهـروان».

1

قسیم ّ
الجنة و ّالنار

ّ
 -11مفضـل بـن عمـر مىگو يـد :به امـام صادق؟ع؟ گفتم :چـرا اميرالمؤمنين على
الجنــﺔ و ّ
بـن ابـى طالـب؟ع؟ قسـيم ّ
النـار شـد؟ فرمـود« :چـون محبـت او عيـن ايمـان
و دشـمنى او عيـن كفـر اسـت و بهشـت بـراى اهـل ايمـان و دوزخ بـراى كافـران خلـق
الجنــﺔ و ّ
شـده اسـت .از ايـن رو او قسـيم ّ
النـار اسـت؛ زيـرا كـه جـز اهل محبـت او وارد
بهشـت نمىشـود و جـز دشـمن او وارد دوزخ نمىگـردد».
ّ
مفضـل مىگو يـد :عـرض كـردم :يابـن رسـولاهّلل! بنابرایـن پيامبـران و اوصيـا او
ـمنان ايشـان او را دشـمن مىداشـتند؟ فرمـود« :آرى».
را دوسـت مىداشـتند و دش ِ
گفتـم :ايـن چگونـه مىشـود؟
فرمـود« :مگـر نمىدانـى كـه پيامبـر؟ص؟ در جنـگ خيبـر فرمـود :فـردا پرچـم را بـه
دسـت كسـى مىدهـم كـه او خـدا و رسـولش را دوسـت مـىدارد و خـدا و رسـولش نيـز
او را دوسـت دارنـد .برنمىگـردد مگـر خداونـد به دسـت او (خيبـر را) فتح كند و پرچم
را بـه علـى؟ع؟ داد و خـداى متعـال بـه دسـت او فتـح كـرد؟» گفتـم :آرى.
فرمـود« :مگـر نمىدانـى كـه رسـول خـدا؟ص؟ وقتـی آن مـرغ بر يـان را آوردنـد ،عرضـه
داشـت :پـروردگارا! محبوبتري ِـن خلـق خـود را نـزد مـن بفرسـت تـا از ايـن مـرغ بـا مـن

بخـورد؛ مقصـودش علـى؟ع؟ بـود؟» گفتـم :آرى.

 .1صدوق ،امالی ،ص  381مجلس 60؛ معانی االخبار ،ص .204
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فرمـود« :آيـا رواسـت كـه پيامبـران و سـفيران الهـى و اوصيـاى ايشـان مـردى را
دوسـت نداشـته باشـند كـه خـدا و رسـول خـدا او را دوسـت مىدارنـد و او هـم خـدا و
رسـولش را دوسـت دارد؟» عـرض كـردم :نـه.
تهـاى ايشـان ،حبيـب خـدا و حبيـب
فرمـود« :و آيـا رواسـت كـه مؤمنـان از ام 
رسـول خـدا و پيامبـران خـدا را دوسـت نداشـته باشـند؟» گفتـم :نـه.
دوسـتداران
فرمـود« :پـس ثابـت شـد كـه تمـام پيامبران و رسـوالن و همـه مؤمنان،
ِ
علـى بـن ابىطالـب هسـتند و روشـن شـد كـه دشـمنان و مخالفان ايشـان ،دشـمنان
ايشـان و همۀ دوسـتان ايشـانند؟» گفتـم :آرى.
دوستداران وى از پیشینیان و پسینیان ،كسى وارد بهشت
فرمود« :بنابراین جز
ِ
نگردد و جز دشـمن او از پیشـینیان و پسـینیان ،كسـى وارد دوزخ نشـود .پس در اين
صورت او قسـيم بهشـت و دوزخ اسـت».
ّ
مفضـل بـن عمـر گو یـد :گفتـم :يابـن رسـول اهّلل! مشـكل مـرا حـل كرديـد ،خداونـد
مشـكل شـما را حـل كنـد! از آن چـه خداونـد بـه شـما آموختـه اسـت بيشـتر بفرماييد!
ّ
فرمـود« :مفضـل بپرس!»
گفتم :يابن رسولاهّلل! بنابراین ،على بن ابى طالب؟ع؟ دوستش را وارد بهشت
و دشـمن خـود را وارد دوزخ مىكنـد ،يـا آنهـا را رضـوان (به بهشـت) و مالك (به دوزخ)
وارد مىسازد؟
ّ
فرمـود« :مفضـل! مگـر ندانسـتى كـه خـداى تعالى رسـول خـدا؟ص؟ را مبعوث كرد
 در وقتـى كـه او روحـى بـود بـه همـۀ پيامبـران ،در حالـی كـه آنها هـم ارواحى بودند؛و ایـن پيـش از دو هـزار سـال قبـل از آفرينـش خلق بـود؟» گفتم :آرى.
فرمـود« :مگـر نمىدانـى كـه پيامبر؟ص؟ ايشـان را به توحيد و طاعت خدا و پيروى

166

اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟

از دسـتور او فراخوانـد و در برابـر آن وعـدۀ بهشـت داد و مخالفـان را وعـدۀ عـذاب داد،
نهـا او را اجابـت كردنـد و دوزخ را نپذيرفتند؟» گفتم :آرى.
آ
فرمـود« :بنابرایـن آيـا پيامبـر؟ص؟ بـراى وعـده و وعيـدى كـه از جانـب پـروردگار

ّ
عزوجـل داده ،ضامـن نيسـت؟» گفتـم :چـرا.

فرمود« :آيا على بن ابىطالب؟ع؟ خليفه و امام امت او نيست؟» گفتم :آرى.
فرمـود« :آيـا رضـوان و مالـك ،از جملـه فرشـتگان و آمـرزش خواهـان براى شـيعه او
نیسـتند كـه بـه خاطـر ّ
محبـت وى نجـات يافتهاند؟» گفتـم :چرا.
فرمـود« :پـس در ايـن صـورت ،عل ّـى بـن ابىطالـب؟ع؟ تقسـيمكنندۀ بهشـت و
دوزخ از جانـب رسـول خداسـت ،و رضـوان و مالـك اجراكننـدگان فرمـان او بـه امـر
ّ
خـداى تعالـى هسـتند .مفضـل! اين مطلب را پنهـان دار كه از علم اندوخته و پنهان
خداسـت! مبـادا آن را بـه نااهلـش بگويـى!»

1

خلیفۀ خدا در زمین
 -12امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :چـون روز قيامـت شـود ،منـادى از انـدرون عـرش
نـدا دهـد :خليفـۀ خـدا در زمينـش كجاسـت؟ آنـگاه داوود پيامبـر؟ع؟ از جـا برخيزد.
خطـاب رسـد كـه منظـور مـا تـو نيسـتى ،هرچنـد كـه خليفـۀ خـدا بـودى.
دو بـاره نـدا رسـد :كجاسـت خليفـه خـدا در روى زميـن؟ اميرالمؤمنيـن ّ
علـى بـن
ابـى طالـب؟ع؟ بـه پـا خيـزد .از جانـب خـداى ّ
عزوجـل نـدا رسـد :اى آفر يـدگان! ايـن

اسـت علـى بـن ابـى طالـب ،خليفـۀ خـدا در زميـن و ّ
حجـت او بـر بندگانـش .پـس
هركـه در دنيـا بـه ريسـمان (واليـت) او چنـگ زده بود ،اكنون نيز به ريسـمان او آويزد تا
از نـور او روشـنى گيـرد و در پـی او بـه درجـات بلنـد بهشـتى راه يابـد».
 .1شیخ صدوق ،علل الشرایع ،ص  161تا  ،163باب .130
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امام صادق؟ع؟ فرمود« :مردمانى چند كه در دنيا به ريسمان (واليت) او آويخته
بودند ،به پا خيزند و در پی آن حضرت وارد بهشت شوند.
سـپس از جانـب خـداى ّ
عزوجـل نـدا رسـد :بدانيـد ،هركـس در دنيـا بـه دنبـال
پيشـوايى راه افتـاده اسـت (امـروز هـم) در پـى او هرجـا كـه او بخواهـد وى را ببـرد .در
اينجاسـت كـه کسـانی (پیشـوایان باطـل) کـه مـورد تبعیـت قـرار گرفتنـد ،از پیـروان
<و قَ� َ
خـود تب ّـری جوینـد و عـذاب را ببیننـد و تمـام رشـته هایشـان گسسـته شـودَ .
ال
َ
َّ ذ نَ تَّ َ ُ َ ْ أَ نَّ َ نَ َ َّ �ةً َف نَ تَ َ َّ أَ نْ ُ ْ َ َ تَ َ َّ ُ نَّ َ
ك�ذ ِل َك يُ�ر ي�ه ُم ا ّلل ُه أ� ْع َم َال ُه ْم َح َس َر ٍت
ا�
ال ِ ي��� ا� ب�عوا لو �� ل�ا كر ��� ب�ر� ِم�هم كما � ب�رءوا ِم�ا
ِِ
ََ
َّ
ُ َ
2،1
عل ْ ي� ِه ْم َو َما ه ْم بِ��خ ِار جِ� ي� نَ� ِم نَ� نال� ِار>

ّ
قصۀ والعادیات
-13صـدوق از حلبـى نقـل كـرده اسـت کـه مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ تفسـير
ت َ ً
َ ْ
ا� �ض بْ�حا> 3را پرسـيدم.
آیـۀ <و العاد ي� ِ
فرمـود :پیامبـر خـدا در س ّـريهاى 4عمـر بـن خطـاب را فرسـتاد .او شكسـت خـورده
برگشـت ،درحالىكـه او نسـبت تـرس بـه اصحابـش مىداد و همراهانش به او نسـبت
 .1البقره 166 ،و « :167در اين هنگام رهبران گمراه آنان دست رد به سينه آنها مىزنند و از پيروان
خـود ّ
تبـرى مىجوينـد و در همـان حـال عـذاب الهـى را به چشـم خود مىبينند و دستشـان
از همـه جـا كوتـاه مىشـود مىگوينـد :اى كاش مـا بـار ديگـر بـه دنيا باز مىگشـتيم تـا از آنها
ّ
تبـرى جویيـم همـان گونـه كـه آنهـا امـروز از مـا تب ّـرى جسـتند ،ايـن چنيـن خداونـد اعمـال
نهـا هرگـز از آتـش دوزخ بيـرون
نهـا نشـان مىدهـد و آ 
ايشـان را بـه صـورت مايـه حسـرت بـه آ 
نخواهند شـد».
 .2شیخ طوسی ،األمالى ،ص  ،64مجلس .3
 .3العاديات« :1 ،سوگند به اسبان دونده درحالى كه نفس زنان پيش مىروند».
 .4سـريه ،جنگهـاى كوچكـى را گوينـد كـه پيامبـر (صلىاهللعليـ ه و آلـه) در آنهـا حضـور
نداشـت (مترجـم).
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ترسـويى مىدادنـد .همينكـه خدمـت پيامبـر؟ص؟ رسـيد ،پيامبـر؟ص؟ بـه علـى؟ع؟
نهـا بـاش و خـودت را با هركه از سـواران مهاجـر و انصار مايلى
فرمـود :تـو سرپرسـت اي 
آمـاده كـن! رسـول خـدا؟ص؟ او را فرسـتاد و فرمـود :روزهـا پنهـان شـو و شـبها حركـت
كـن و مبـادا ديد هبـان را از خـود جـدا كنـى!
نجـا رسـید كـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـان داده بـود .شـبانه بـه سـمت
حضرتـش بـه آ 
ت �ضَ ْ ً
َ ْ
ا� ب�حا>
ايشان حركت كرد .هنگام صبح بر آنها حمله برد و خداوند آيۀ <و العاد ي� ِ
_ تا آخر آیات _ را بر او نازل كرد».

1

معنای حدیث غدیر
 - 14ابراهيم بن رجاء شيبانى مىگويد :به امام صادق؟ع؟ گفتند :رسول خدا؟ص؟
از ايـن سـخن خـود در بـاره علـى؟ع؟ در روز غديـر خـم چـه نظـری داشـت کـه فرمـود:
هركـه را مـن مـوال و صاحـب اختيـارم علـى مـوال و صاحـب اختيار اسـت؛ خدايا ّ
ولی
کسـی بـاش کـه او را بـه والیـت بپذیـرد و دشـمن بـدار هركـه او را دشـمن بـدارد؟
امـام صـادق؟ع؟ بـا شـنيدن ايـن سـؤال راسـت نشسـتند! سـپس فرمودنـد« :بـه
خـدا سـوگند ،هميـن مطلـب را از رسـول خـدا؟ص؟ پرسـیدند .فرمـود :خداونـد مـوالى
مـن اسـت؛ از خـودم بـه مـن سـزاوارتر اسـت ،بـا وجـود او مرا اختيارى نسـبت بـه خودم
نيسـت .مـن نیـز مـوالى مؤمنانـم و از خود آنها به ايشـان سـزاوارترم ،با وجـود من آنها
اختيـارى بـر خـود ندارنـد .آنـگاه هركـه را كـه مـن مـوالى او یـم ،از خـود او سـزاوارتر بـه او
هسـتم ،بـا وجـود مـن او را بـر خـود اختيـارى نيسـت؛ بنابراین على بـن ابىطالب؟ع؟
مـوالى اوسـت ،سـزاوارتر بـه او از خـود اوسـت ،بـا وجـود وى اختيـارى از خود نـدارد».

2

 .1شیخ طوسی ،االمالی ،ص  407مجلس .14
 .2طبری ،عمادالدین ،بشارة المصطفى ،ج  2ص .51
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مرا میشناسید؟
 - 15امام صادق؟ع؟ از پدرش از قول ابن ّ
عباس آورده است که مىگويد« :على
بـن ابـى طالـب؟ع؟ نگاهـى بـه سرشناسـان از مـردم كردنـد و گفتنـد :مـن بـرادر و وزيـر
رسـول خدایـم؟ص؟ .شـما همـه مىدانيـد كـه مـن پيش از همۀ شـما به خدا و رسـولش
ّ ً
ايمـان آوردم ،بعدهـا بـه تدر يـج همـه شـما وارد اسلام شـديد .محققا منم پسـر عموى
رسـول خـدا و بـرادر و شـريك او در نسـب ،پـدر فرزنـدان او و همسـر دختـرش کـه بانـو و
سـرور فرزنـدان او و بانـوى زنـان اهل بهشـت اسـت.
به خوبى مىدانيد كه هرگز ما با رسـول خدا از جاى بيرون شـدنى بيرون نرفتیم؛
بتـر و مـورد اطمينـان بيشـتر
كـه فـرار کنـم و برگـردم .و مـن از همـه شـما نـزد او محبو 
ّ
و دشـمن سـتيزتر و مؤثرتـر بـودم .و شـما ديديـد كـه مـرا بـراى اعلام برائـت از مشـركان
فرسـتاد؛ بيـن مسـلمانان پیمـان بـرادرى بسـت.
پیامبـر بـراى خـود فقـط مـرا برگز یـد و بـه مـن فرمـود :تو در دنيـا و آخرت بـرادر منى و
من در دنيا و آخرت برادر تو هسـتم .و همه مردم را از مسـجد (از سـكونت در محوطه
مسـجد) بيـرون رانـد ،جـز مـرا كـه اسـتثنا کـرد .و در بـاره مـن فرمـود :جایـگاه تـو نـزد مـن
همچـون نسـبت هـارون بـه موسـی اسـت ،جـز اينكه پـس از من پيامبرى نيسـت».

1

حبل اهلل

َ َْ
<و اع ت� ِص ُموا
 - 16امام صادق؟ع؟ فرمود« :مایيم آن ريسمان خدا كه فرموده است:
ً َََ َُ
ّ
بِ� َح بْ� ِل الل ِه �ج َ ِم ي�عا َو لا ت� ف� ّر ق�وا 2>...بنابرایـن چنـگ زننـده بـه واليـت على بن ابىطالب؟ع؟
 .1ابـن مغازلـی ،علـی بـن محمـد ،مناقـب اإلمـام علـی بـن ابیطالـب ،ص  41و 111؛ کشـف
الغمـة ج  1ص .80
 .2آل عمران« :103 ،همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد و ّ
متفرق نشويد».
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چنـگ زننـده بـه نيكـى اسـت؛ پـس هـر كـه بـر او چنـگ زد ،مؤمـن اسـت و هركـه از او
گسسـت ،بيـرون از ايمان اسـت».

1

فضايل فاطمه؟اهع؟
همسر امیرالمؤمنین؟امهع؟
همسرى على؟ع؟
 -17امام صادق؟ع؟ فرمود« :رسول خدا؟ص؟ فاطمه؟اهع؟ را به
ِ
درآورد ،در برابر زرهی كمبها كه او داشت؛ که برابر سى درهم بود».

2

اندوهی سخت
 - 18امام صادق؟ع؟ فرمود« :به راسـتى فاطمه؟اهع؟ پس از رحلت پدرش هفتاد
و پنـج روز (بـه نقـل دیگـری نـود و پنـج روز) زنـده بـود ،3در حالی که اندوهی سـخت از
رحلـت پـدر بـر دل داشـت .جبرئيـل؟ع؟ نـزد او مىآمد و نسـبت به درگذشـت پدرش
او را بـه خوبـى تسـليت مـىداد و خـوشدل مىسـاخت و از حـال پـدر و جـاى او خبـر
ّ
نچـه در آينـده بـراى فرزنـدان ايشـان اتفـاق مىافتـد بـه او گـزارش مـىداد و
مـىداد و آ 
علـى؟ع؟ آنها را مىنوشـت».

4

 .1حاکم حسکانی ،شواهد ّ
التنزيل ،ج ،1ص .169
 .2حمیری ،قرب اإلسناد ،ص .80
 .3در خـــط کوفـــی کهـــن ،ک ــه نقط ــه ن ــدارد و دندان هه ــا در ی ــک س ــطح اس ــت ،ش ــکل
مکتــوب دو کلمــۀ «ســبع» و «تســع» بــه حــدی بــه هــم شــباهت دارد کــه تشــخیص آنهــا از
ه ــم دش ــوار اس ــت .بدی ــن روی ه ــر ج ــا ک ــه در نص ــوص تاریخ ــی و حدیث ــی ای ــن دو کلم ــه
و مش ــتقات آنه ــا ب ــکار رفت ــه ،کار را ب ــر آین ــدگان دش ــوار ک ــرده اس ــت .اخت ــاف بی ــن 75
و  95روز در تاریـــخ شـــهادت حض ــرت زه ــرا؟اهع؟ نمون ــه ای از ای ــن اختالفه ــا اس ــت.
(و یراســـتار).
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.458
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معنای فاطمه

 - 19ام ــام صادق؟ع؟ فرمود« :فاطمه؟اهع؟ ُنه اس ــم در پيش ــگاه خ ــداى ّ
عزوجل
َّ
ّ
ّ
زكي ــهّ ،
صديق ــه ،مباركه ،طاهرهّ ،
مرضي ــه ،محدثه و زهراء.
رضيه،
دارد :فاطم ــه،
س ــپس فرم ــود« :آي ــا مىدان ــى چ ــرا وی ،فاطم ــه ناميده ش ــد؟» گفتم :ســـرورم!
ش ــما بفرمايي ــد .فرمود« :چ ــون از بدیها بريده و گسس ــته اس ــت» .آنگاه فرمود« :اگر
اميرالمؤمني ــن؟ع؟ ب ــا او ازدواج نمیك ــرد ،بر روى زمين تا قيامت ب ــراى او همتايى از
آدم و پ ــس از او نبود».

1

معنای زهراء
 -20از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ فاطمـه؟اهع؟ پرسـيده شـد كـه چـرا ایشـان را زهـراء
ناميدهانـد؟ فرمـود« :چـون وقتـى كـه در محـراب خـود مىايسـتاد ،نـورش بـراى اهـل
آسـمان مىدرخشـيد؛ همچنـان كـه نـور سـتارگان بـراى اهـل زميـن مىدرخشـد».

2

ّ
قصۀ فدک
-21امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :چـون رسـول خـدا؟ص؟ درگذشـت و ابوبكـر بـه جـاى
او نشسـت ،كسـى را در پـى وكيـل فاطمـه؟اهع؟ فرسـتاد و او را از فـدك بيـرون كـرد.
ّ
فاطمـه؟اهع؟ نـزد ابوبكـر آمـد و گفـت :يـا ابابكر! تو مدعى هسـتى كه جانشـين پدر منى
و بـه جـاى او نشسـتهاى ،درحالىكـه فرسـتادهات نماينـدۀ مـرا از فـدك بيـرون كـرده
اسـت ،بـا اينكـه مىدانـى رسـول خـدا؟ص؟ آن را بـه مـن مرحمـت فرموده و من بـراى آن
گواهانـى دارم!
 .1شیخ صدوق ،االمالی ،ص  592مجلس .86
 .2صدوق ،علل الشرایع ،ج  1ص .181
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ابوبكـر گفـت :پيامبـر؟ص؟ ارث نمىگـذارد! فاطمـه؟اهع؟ پـس از شـنيدن سـخن
ابىبكـر نـزد علـى؟ع؟ برگشـت و بـه او خبـر داد.
علـى؟ع؟ فرمـود :نـزد وى برگـرد و بگـو تـو میپنـداری پيامبـر؟ص؟ ارث نمىگـذارد؛
درحالىكـه سـليمان از داوود و يحيـى از ّ
زكريـا ارث بـرد ،چگونـه مـن از پـدرم ارث
نمىبـرم؟ (حضـرت زهـرا بازگشـت و چنـان فرمـود) .عمـر گفـت :آيـا تـو را كسـى تعليم
داده اسـت؟ فرمـود :ا گـر تعليـم يافتـه باشـم ،پسـرعمو و همسـرم مرا تعليم داده اسـت!
ابوبكـر گفـت :عايشـه و عمـر شـهادت مىدهنـد كـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنيدهاند كه
ً
مىفرمـود :محققـا پيامبـران ارث نمىگذارنـد.
فاطمـه؟اهع؟ فرمـود :ايـن نخسـتين شـهادت دروغـى اسـت كـه آنهـا در اسلام
شـهادت دادهانـد! سـپس فرمـود :فـدك را رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن مرحمـت فرمـوده
و مـن دليـل و شـاهد دارم .ابوبكـر گفـت :آنهـا را بيـاور! فاطمـه؟اهع؟ آمـدّ ،امايمـن و
علـى؟ع؟ را بـرد .ابوبكـر گفـتّ :امايمـن! آيـا تو خـود ،از پيامبر؟ص؟ شـنيدى كه بگويد:
ّ
فـدک متعلـق بـه فاطمـه اسـت؟

ّام ايمـن و علـى؟ع؟ هـر دو گفتنـد :مـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنيديم كـه مىفرمـود:
فاطمـه بانـوى زنـان اهـل بهشـت اسـت .سـپس ّام ايمـن گفـت :كسـى كـه سـرور زنـان
ّ
اهـل بهشـت باشـد ،آيـا چيـزى را ّادعـا مىكنـد كـه متعلـق بـه او نباشـد؟! و مـن كـه
نچـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنيدهام ،گواهـى نمىدهـم!
يكـى از زنـان بهشـتم ،جـز بـه آ 

1

فهـا بگـذر! شـما دو نفـر بـه چـه چيـز شـهادت
عمـر گفـتّ :ام ايمـن! از ايـن حر 
مىدهيـد؟
ّ .1ام ایمـن مـادر اسـامة بـن ز یـد ،از بانـوان صحابـی اسـت کـه فضائـل بسـیار دارد و در منابـع
معتبر فریقین آمده اسـت .پیامبر شـهادت داده بود که ایشـان از بانوان بهشـتی اسـت و این
گواهـی پیامبـر ،میـان مسـلمانان صدر اسلام شـهذت داشـت( .ویراسـتار).
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ّام ايمـن گفـت :مـن در خانـۀ فاطمـه نشسـته بـودم و رسـول خـدا؟ص؟ نيـز نشسـته
بـود كـه جبرئيـل؟ع؟ بـر او نـازل شـد .چبرئیـل گفـت :يـا ّ
محمـد! بـه پـا خيز كـه خداى
تبـارك و تعالـى مـرا مأمـور سـاخته اسـت تـا بـر بـال خـودم حکـم فـدك را بنويسـم!
آنـگاه رسـول خـدا؟ص؟ بـه پـا خاسـت ،بـه همـراه جبرئيل؛ و مـن درنگى نكـردم كه
پيامبـر؟ص؟ بـاز گشـت .فاطمـه؟اهع؟ گفـت :پدرجـان كجا رفتـى؟ فرمـود :جبرئيل؟ع؟
بـر بـال خـود حکـم فـدك را بـراى مـن نوشـت و حـدود آن را تعييـن كـرد ...پيامبـر؟ص؟
فرمـود :آن (فـدك) هديـه بـه شـما باشـد ،شـما آن را تص ّـرف كنيـد .فاطمـه هـم قبـول
كـرد .رسـول خـدا؟ص؟ فرمـودّ :ام ايمـن! تـو و علـى گـواه باشـيد!

ّ
زن
عمـر پـس از شـنيدن سـخنان ام ايمـن گفـت :تـو زن هسـتى ،و شـهادت یـک ِ
تنهـا پذیرفتـه نيسـتّ .امـا علـى؟ع؟ نیـز بـه سـود خـودش گواهـى مىدهـد.
نجـا بـود كه فاطمه؟اهع؟ خشـمگين از جا بلند شـد و
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :اي 
ّ
گفـت :خدايـا! ايـن دو نفـر در ّ
حق دختر پيامبرت سـتم كردند؛ پس آنها را به شـدت
سـركوب كن! سپس بيرون شد.
علـى؟ع؟ او را بـر االغـى سـوار كـرد ،در حالىكـه روى آن روانداز پشـمى بود .چهل
در خانه مهاجران و انصار گرداند؛ حسـن و حسـين؟امهع؟ نيز با او
روز (یا چهل شـب) ِ
بودنـد و فاطمـه؟اهع؟ مىفرمـود :اى گـروه مهاجـران و انصـار! خـدا را يـارى كنيد که من
دختـر پيامبـر شـما هسـتم! روزى شـما بـا او بيعـت كرديـد كـه از او و فرزندانـش چنـان
دفـاع كنيـد كـه از خـود و فرزندانتـان دفـاع مىكنيـد! بـه بيعت خود با رسـول خدا؟ص؟
وفـا كنيد!»
امام؟ع؟ فرمود« :كسى او را يارى نكرد و پاسخ مثبت نداد ،تا اينكه به معاذ
بن جبل رسيد .فرمود :معاذ بن جبل! من برای كمك خواهى به سراغ تو آمدهام،
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درحالىكه تو با رسول خدا؟ص؟ بيعت كردى که او را و فرزندان او را يارى كنى ،و چنان
پشتیبان او باشی كه از خود و فرزندانت دفاع مىكنى .ابوبكر فدك مرا غصب كرده و
وكيل مرا از آن بيرون رانده است .معاذ گفت :آيا فرد ديگرى هم با من هست؟ فرمود:
من تنها به كجا مىرسد؟»
نه ،كسى به من پاسخ مثبت نداد .معاذ گفت :پس کمک ِ
امـام؟ع؟ فرمـود« :فاطمـه؟اهع؟ از نـزد وى بيرون شـد .پسـر معاذ وارد شـد و پرسـيد:
دختـر ّ
محمـد؟ص؟ بـراى چـه آمـده بـود؟ معـاذ گفـت :آمـده بـود و كمـك مـرا در برابـر
ابوبكـر مىطلبيـد؛ ز يـرا كـه خلیفـه فـدك را از آن بانـو گرفتـه اسـت .گفـت :چـه جوابـى
ـارى مـن بـه كجـا مىرسـد؟ پسـر گفـت :پـس تـو از
دادى؟ معـاذ گفـت :گفتـم تنهـا ي ِ
يـارى او خـوددارى كـردى؟ گفـت :آرى .پرسـيد :او بـه تـو چـه گفـت؟ معـاذ گفـت:
فرمـود :بـه خـدا سـوگند كـه بـا زبان فصيح ،با تو در منازعه و سـتيز 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 سـتيز حتمى
خواهـم بـود تـا وقتـى كـه بـر رسـول خـدا؟ص؟ وارد شـوم؛ ز يـرا كـه بـه دختـر ّ
محمـد؟ص؟
پاسـخ مثبـت نـداده ای!»
فرمـود« :فاطمـه؟اهع؟ درحالـى از نـزد وى بيـرون رفـت كه مىفرمود :به خدا سـوگند
كلمـهاى بـا تـو سـخن نخواهـم گفـت تـا وقتـی کـه مـن و تـو در محضـر رسـول خـدا؟ص؟
گـرد هـم آییم ،سـپس برگشـت.
علـى؟ع؟ فرمـود :نـزد ابوبكـر تنهـا بـرو كـه او از عمـر نرمخوتـر اسـت ،و بـه او بگـو :تـو
ـوى جانشـينى پـدرم را دارى و مىگويـى خليفـه و جانشـين او هسـتى؛ در صورتـى
دع ِ
كـه ا گـر فـدك مـال تـو بـود ،آنگاه مـن آن را از تـو مىخواسـتم كـه بـه مـن ببخشـى ،بايـد
بـه من مـىدادى!
فاطمـه؟اهع؟ چـون نـزد ابوبكـر آمـد و هميـن مطالـب را بیـان کـرد ،ابوبکـر گفـت:
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راسـت مىگويـى .كاغـذى خواسـت و نوشـت كه فدك به فاطمه برگـردد .فاطمه؟اهع؟
بـا نوشـتۀ او بيـرون آمـد .عمـر او را ديـد .گفـت :دختـر ّ
محمـد! آن نوشـتهاى كـه همـراه
دارى چيسـت؟ فرمـود :نوشـتهاى اسـت کـه ابوبكـر بـراى بازگردانـدن فـدك نوشـته
اسـت .عمـر گفـت :آن را بـه مـن بـده! فاطمـه؟اهع؟ از دادن آن خـوددارى كـرد .عمـر
بـا پـاى خـود لگـدى بـه پهلـوى او زد .او كـه بـه پسـرى بـه نـام محسـن بـاردار بـود ،آن را
سـقط كـرد .سـپس عمـر سـيلى بـر او زد كـه گويـى مىبينـم گوشـواره از گوشـش كنـده
شـد و افتـاد؛ آنـگاه نوشـته را گرفـت و در یـد.
فاطمـه؟اهع؟ بـا آن حـال رفـت؛ هفتـاد و پنـج روز ،از آن ضربتـى كـه عمـر زد ،بيمـار
مانـد و سـپس دنيـا را وداع گفـت .چـون وقـت وفـات رسـيد ،علـى؟ع؟ را خواسـت و
گفـت :ا گـر ّ
تعهـد مىكنـى (كـه مطابـق وصيـت مـن عمـل كنـى) ،وگـر نـه بـه ابـن زبيـر
وصيـت مىكنـم!
محمـد؟ص؟! ّ
علـى؟ع؟ گفـت :دختـر ّ
تعهـد مىكنـم كـه بـه ّ
وصيـت تو عمـل كنم!
فاطمـه؟اهع؟ گفـت :تـو را بـه ح ّـق رسـول خـدا؟ص؟ درخواسـت دارم كـه چـون از دنيـا
رفتـم ،مبـادا آن دو نفـر بـر جنـازة مـن حاضـر شـوند و بـر مـن نمـاز بگزارنـد .علـى؟ع؟
فرمـود :ايـن حـق تـو اسـت.
همينكـه از دنيـا رفـت ،شـبانه او را در خانـۀ خـودش بـه خـاك سـپرد .صبـح كـه
شـد ،مـردم مدينـه مىخواسـتند در تشـييع جنـازۀ او شـركت كننـد .ابوبكـر و عمـر نیـز
آمده بودند .على؟ع؟ به سـمت آن دو بيرون شـد .پرسـيدند :اى اباالحسـن! با دختر
ّ
محمـد؟ص؟ چـه كـردى؟! آيـا او را تجهيـز كـردى؟! فرمـود :آرى ،بـه خـدا سـوگند كـه او
را بـه خـاك سـپردم! گفتنـد :چـه چيـز باعث شـد كـه بدون ّاطلاع ما او را دفـن كنى؟!

فرمـود :او خـود بـه مـن چنيـن دسـتورى داده بود!
عمر پس از شـنيدن پاسـخ على؟ع؟ گفت :به خدا سـوگند ،بايد نبش قبر كنم و
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بـر جنـازۀ او نمـاز بخوانـم! علـى؟ع؟ فرمـود :بـدان و آ گاه باش! به خدا سـوگند تا وقتى
كـه جـان دارم و ذوالفقـار در دسـت مـن اسـت ،تـو نمىتوانـى او را نبـش قبـر كنـى و تـو
بهتـر از همـه كـس ايـن را مىدانـى! ابوبكـر گفـت :بـرو كه او از ما سـزاوارتر اسـت .آنگاه
مردم برگشـتند».

1

دیدهها را ببندید!
 -22امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :چــون روز قيامــت شــود ،خداونــد پیشــینیان و
پســینیان را در يك جا گرد آورد ،ســپس فرمان دهد که منادي ندا کند :چشـمهايتان
را ببنديــد و ســرهایتان را پاييــن انداز يــد ،تــا فاطمــه؟اهع؟ دختــر پيامبــر؟ص؟ از صــراط
عبــور كنــد.
فرمــود :خاليــق چشمانشــان را میبندنــد .فاطمــه؟اهع؟ ســوار بــر شــترى از شــتران
بلند
بهشــتى و بــا هفتــاد هــزار فرشــته پشــت ســرش میآیــد و در جايى از جايگاههــاى ِ
قيامــت میايســتد .ســپس از شــترش فــرود میآيــد و پيراهــن خونآلــود حســين بــن
علــى؟امهع؟ را روى دســت بگيــرد و عــرض كنــد :پــروردگارا! ايــن پيراهــن پســر من اســت
و تــو بهتــر مىدانــى كــه بــا او چــه كردنــد!
ّ
ندايـى از درگاه خـداى ّ
عزوجـل بيايـد :اى فاطمـه! تـو را در بـارگاه من حقى اسـت
كـه بايـد راضـى شـوى! عـرض مىكنـد :پـروردگارا! از قاتـل پسـرم انتقـام بگيـر! خداوند
بـه تـودهاى از آتـش فرمـان دهـد تـا از جهنـم بيـرون آيـد؛ قاتلان حسـين بـن علـى؟امهع؟
را بچينـد ،همـان گونـه كـه پرنـده ،دانـه را مىچينـد .سـپس آن تـوده آتـش ،آنهـا را بـه
ّ
بهـا معـذب گردنـد!
نجـا بـه انـواع عذا 
دوزخ بـاز گردانـد و در آ 
فرشـتگان بدرقه كننده
سـپس فاطمه؟اهع؟ به شـتر خود سـوار مىشـود تا با همان
ِ
 .1شیخ مفید ،اإلختصاص ،ص .185-182
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وارد بهشـت گـردد ،درحالىكـه فرزندانـش در جلـو و مـردم دوسـتدار ايشـان ،از سـمت
راسـت و چپ او هسـتند».

1

جایگاه خدیجه
 - 23امـام صـادق؟ع؟ مىفرمـود« :چـون خديجـه؟اهع؟ از دنيـا رفـت ،فاطمـه؟اهع؟
بـه رسـول خـدا؟ص؟ پنـاه مىبـرد و اطـراف او مىگشـت و مىگفـت :پدرجـان! مـادرم
كجاسـت؟»
امـام؟ع؟ فرمـود« :جبرئيـل؟ع؟ نـازل شـد و گفـت :پـروردگارت فرمـان مىدهد كه
زبرجـد طلا
فاطمـه را سلام برسـان و بـه او بگـو :مـادرت در خانـهاى از مروار يـد تـازه و
ِ
نشـان اسـت ،بندهايش از طال و سـتونهايش از ياقوت سـرخ ،در کنار آسـيه و مريم.
فاطمـه پـس از شـنيدن پيـام ،عـرض كـرد :او (خـدا) سلام اسـت و از جانـب او سلام
و بـه درگاه او سلام بـاد!»

2

بانوی بانوان بهشتی
 -24رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود :فاطمـه بانـوى زنـان اهـل بهشـت و آسـيه بانـوى زنـان
زمـان خـود اسـت .از امـام صادق؟ع؟ در بارۀ این حدیث پرسـيدند .فرمـود« :آن مقام
از ِآن مر يـم اسـت ،و فاطمـه بانـوى زنـان بهشـت از پیشـینیان و پسـینیان اسـت ،و
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود :يـا فاطمـه! خـداى تعالـى بـراى خشـم تـو ،خشـمگين و بـراى
خشـنودى تـو ،خوشـنود مىشـود».

3

تقسیم کار
 -25امام صادق؟ع؟ فرمود« :اميرالمؤمنين؟ع؟ هيزم جمع مىكرد و آب مىآورد
 .1شیخ مفید ،األمالى ،ص  130مجلس .15
 .2شیخ طوسی ،األمالى ،ج ،1ص  175مجلس .6
ّ
 .3فتال نیشابوری ،محمد بن حسن ،روضة الواعظين ،ج  1ص .149
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و جارو مىكرد .فاطمه؟اهع؟ نیز آسيا مىكرد و خمير مىساخت و نان مىپخت».

1

وصیت بانوی بانوان
 -26امـام صـادق از قـول پدرانـش؟مهع؟ فرمـود« :چـون فاطمـه؟اهع؟ در آسـتانۀ مرگ
قرار گرفت ،گريسـت .اميرالمؤمنين؟ع؟گفت :بانوى من! چرا گريه مىكنى؟ فرمود:
نچـه پـس از من بر سـر تـو مىآيد گريه مىكنم .على؟ع؟ گفـت :گريه نكن!
بـه خاطـر آ 
بـه خـدا كـه ايـن چيزهـا در راه خدا براى من كوچك اسـت».
فرمـود« :وصيـت كـرد كـه آن دو نفـر (شـيخين) را اجـازه (تشـييع و نمـاز) ندهد كه
علـى؟ع؟ هم اجازه نـداد».

2

پارۀ تن پیامبر
 -27امـام صـادق از قـول پـدرش و جدش على بن الحسـين از جدش على؟مهع؟
آورده است که فرمود« :نابينايى از فاطمه؟اهع؟ اذن ورود خواست .او خود را پوشاند.
(بعـد اذن ورود داد ).پيامبـر؟ص؟ پرسـيد :چـرا از او خـود را پوشـاندی ،در صورتـى كـه
او تـو را نمىبينـد؟! گفـت :يـا رسـول اهّلل! ا گـر او مـرا نمىبينـد ،مـن كـه او را مىبينـم و
او حضـور مـرا حـس مىكنـد! پيامبـر؟ص؟ پـس از شـنيدن پاسـخ وى فرمـود :گواهـى
مىدهـم كـه تـو پـارۀ تن منـى!»

3

پرسش و پاسخ
 -28امـام صـادق از قـول پـدرش؟امهع؟ فرمودنـد :علـى؟ع؟ بـر فاطمـه دختـر رسـول
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،43ص.151
 .2همان ،ص.218
 .3حلی ،العدد القویة ،ص .224
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خـدا؟ص؟ وارد شـد ،در حالـى كـه سـخت غمگيـن بـود .فاطمـه؟اهع؟ گفـت :يـا علـى!
ايـن انـدوه بـراى چيسـت؟ فرمـود :رسـول خـدا از مـا سـؤالى كـرد كـه جوابى نداشـتيم.
فاطمـه؟اهع؟ گفـت :آن سـؤال چـه بـود؟ فرمـود :از مـا پرسـيد كـه زن چيسـت؟ گفتيـم:
كتـر اسـت؟ مـا نتوانسـتيم
نامـوس اسـت .فرمـود :چـه وقـت بـه پـروردگار خو يـش نزدي 
چيـزى بگوييـم .فاطمـه؟اهع؟ گفـت :نـزد پـدرم برگـرد و بـه او اعلام كـن كـه نزديكترين
حالـت زن بـه پـروردگارش آن اسـت كـه آخـر خانـهاش بنشـيند.
علـى؟ع؟ رفـت و بـه پيامبـر؟ص؟ گـزارش كـرد .پيامبـر؟ص؟ پرسـيد :آيـا ايـن جـواب
از خـود توسـت؟ علـى؟ع؟ عـرض كـرد كـه فاطمـه؟اهع؟ بـه او گفتـه اسـت .پيامبـر؟ص؟
فرمـود :راسـت گفتـه اسـت! بـه يقيـن فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت».

1

هر که دلگیرش کند...
 -29امـام صـادق؟ع؟ از قـول رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود« :تنهـا فاطمـه پـارۀ تـن مـن
اسـت .هركـه او را دلگيـر كنـد ،مـرا دلگيـر كرده و هركه او را خشـنود سـازد ،مرا خشـنود
سـاخته اسـت».

2

اجرای امر خداوند
 -30امـام صـادق؟ع؟ از قـول علـى؟امهع؟ آورده اسـت کـه فرمـود« :چـون آيـه:
َ آ َ ُْ
َّ ُ
<و � ِت� �ذ ا ال ق� ْر ب�ى َح ق�ه> 3نـازل شـد ،رسـول خـدا؟ص؟ فاطمـه؟اهع؟ را طلبيـد و فـدك را بـه
4
او بخشـيد».
 .1راوندی ،قطب الدین ،النوادر ،ص .14
ُ .2
ابون َعیم اصفهانی ،حلية األولياء ،ج ،3ص.206
 .3اإلسراء« :26 ،و حق نزديكان اهل بيت را ادا کن!»
 .4حاکم حسکانی ،شواهد ّ
التنزيل ،ج ،1ص .439
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تزویج به امر خداوند
 -31امـام صـادق؟ع؟ از قـول پدرانـش؟مهع؟ فرمایـد« :رسـول خـدا؟ص؟ چـون
فاطمـه؟اهع؟ را بـه شـوهر داد ،زنـان نـزد وى آمدنـد و گفتنـد :دختـر رسـول خـدا! فالنـى
نهـا را جـواب ّرد داد ،آنـگاه تـو را بـه مـرد
و فالنـى از تـو خواسـتگارى كردنـد ،پـدرت آ 
تهىدسـت بىمالـى تزو يـج كـرد.
ّ
هميـن كـه پـدرش؟ص؟ بـر او وارد شـد ،در چهـرهاش (اثـر) آن را ديـد 1.علـت را از او
پرسـيد .فاطمـه؟اهع؟ بـراى وى نقـل كـرد .پيامبـر؟ص؟ فرمـود :فاطمـ ه جـان! خداوند مرا
ـرى او درآورم كه پيش از همه اسلام آورده و از همه عالمتر
فرمان داد كه تو را به همس ِ
و حلم او از همه بيشتر اسـت و من جز به فرمان آسـمانى اين ازدواج را برقرار نكردم!
مگـر تـو نمىدانـى كـه او در دنيا و آخرت برادر من اسـت؟!»

2

فضایل امام حسن مجتبى؟ع؟
مانند پیامبر
ّ
ابومحمـد اسـت ،در مدينـه،
 -32شـيخ مفيـد گو يـد :كنيـۀ وى (امـام حسـن)
شـب نيمـه مـاه رمضـان سـال سـوم هجـرى بـه دنيـا آمـد و روز هفتـم تولـد وى
فاطمـه؟اهع؟ او را در پارچـهاى از پارچ ههـاى ابريشـمى بهشـت كـه جبرئيـل؟ع؟ آن را
بـر رسـول خـدا؟ص؟ نـازل كـرده بـود ،پيچيـده ،خدمـت پيامبـر؟ص؟ آورد و پيامبـر او را
 .1ایـن جملـه بیـان ابـن ابـی الحدیـد اسـت کـه شـیعه نیسـت و اوج فضائـل حضـرت صدیقـۀ
کبری را نمیشناسـد .اما این مطلب از حضرتش با عظمت مقامی که دارد ،بعید اسـت.
بـه هـر حـال ،هـدف بـزرگان امامیـه از نقـل اخبـار اهـل تسـنن ،اسـتناد بـه آن بخـش از یـک
حدیـث اسـت کـه اقـرار آنهـا بـه فضیلتـی از فضائـل اهـل بیـت بـه شـمار میآیـد؛ و ایـن بـه
معنـای قبـول تمـام محتـوای آن حدیـث نیسـت( .ویراسـتار).
 .2شرح نهجالبالغه ،ج ،13ص.227

ع؟تیب لها لیاصف :متفه لصف

181

حسـن ناميـد و گوسـفند نـرى را بـرای او عقيقـه كـرد».
هّلل بن عيسى از امام صادق؟ع؟
جماعتى از جمله احمد بن صالح تميمى از عبدا 
ُ
ايـن حديـث را نقـل كردهانـد« .حسـن ،شـبيهترين مـردم از نظـر خلـق و آقايـى و رفتـار
به رسـول خـدا؟ص؟ بـود».

1

گزارش کوتاه
 -33ام ــام ص ــادق؟ع؟ آورده اس ــت ک ــه فرمود« :حس ــن بن على؟امهع؟ در ســـال
پنجاهم هجرى در چهل و هفت سالگى از دنيا رفت و پس از رسول خدا؟ص؟ چهل
سال زندگى كرد».

2

داروی درد پا
-34امام صادق؟ع؟ فرمود« :حسن بن على؟امهع؟ يك سال پياده به مكه مىرفت.
هـر دو پايـش ورم كـرد .يكـى از مواليانـش گفـت :ای کاش سـوار شـويد تـا ايـن ورم فـرو
نشـيند .فرمـود :نـه ،هرگـز! وقتـى كـه بـه ايـن منـزل برسـيم مـردی سياهپوسـت پیـش
مىآيد كه روغنى با خود دارد ،آن را خريدارى كن و دربارۀ بهاى آن با وى چانه نزن!
گفت :پدر و مادرم به فدايت! ما به هيچ منزلى نرسيديم كه كسى باشد و چنين
دارو يـى را بفروشـد .فرمـود :آری ،آن مـرد در پيـش اسـت ،اندكـى بـه ايـن منـزل مانـده
اسـت .يـك ميـل راه پیمودنـد .ناگهـان آن سياهپوسـت پيـدا شـد .امـام حسـن؟ع؟
فرمـود :نـزد ايـن مـرد بـرو و دارو را از او بگيـر و بهـاى آن را بپـرداز!»
(او رفـت و دارو را گرفـت) مـرد سياهپوسـت پرسـيد :اى غلام! ايـن روغـن را
 .1شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج  2ص .5
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.461
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بـراى چـه كسـى مىخواهـى؟ گفـت :بـراى حسـن بـن علـى؟امهع؟ .آن مـرد گفـت :مـرا
نـزد او ببـر! او را نـزد امـام؟ع؟ آورد .سياهپوسـت عـرض كـرد :پـدر و مـادرم بـه فدايـت!
مـن نمىدانسـتم شـما بـه ايـن دارو نيـاز دار يـد ،در حالـی کـه شـما میدانسـتید مـن
چنیـن دارو یـی در اختیـار دارم .اكنـون در برابـر آن بهايـى از شـما نمىگيـرم .مـن غالم
شـما هسـتم .فقـط يـك دعـا در پيشـگاه خـدا كنيـد كـه خداونـد پسـر سـالمى بـه مـن
مرحمـت كنـد و دوسـتدار شـما خانـواده (اهـل بیـت) باشـد؛ زيرا كه من همسـرم را در
حـال زايمـان تـرك كـردم و آمـدم.
امام حسـن؟ع؟ فرمود :به خانهات برگرد! كه خداوند پسـر سـالمى به تو مرحمت
كرده و او از شيعيان ماست».

1

گزارش دفن حضرتش
 -35ام ــام صادق؟ع؟ فرمود« :حس ــين بن على؟امهع؟ خواســـت بدن حســـن بن
على؟امهع؟ را كنار قبر رسول خدا؟ص؟ به خاك بسپارد و گروهى را گرد آورده بود .شخصی
گف ــت که از حس ــن بن على؟امهع؟ ش ــنيده اس ــت كه مىفرم ــود :مبـــادا در (دفن) من
خونى بريزد .اگر اين کالم نبود ،حس ــين؟ع؟ دست از آنها باز نمیداشت (منصرف
نمیشد) تا او را در کنار رسول خدا؟ص؟ دفن كند!»

2

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :نخسـتين زنـى كـه پـس از رسـول خـدا؟ص؟ سـوار بر اسـتر
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.463
 .2از ظاهـر ایـن عبـارت چنیـن بـر میآیـد کـه حضـرت سیدالشـهداء؟ع؟ بـه خاطـر کالمـی
کـه فـردی از امـام حسـن؟ع؟ نقـل کـرده ،از درگیـری بـا آن جماعـت روی گردانـد؛ در حالـی
ً
کـه حضرتـش نیـاز بـه تذکـر فـردی دیگـر نداشـت .در چنیـن مـواردی بایـد گفـت :قاعدتـا
سیدالشـهدا؟ع؟ اجـازه میدهـد کـه فـردی دیگـر سـخنی بگو یـد و حجـت بـر همـگان کـه
معرفـت بـه مقـام امامـت حسـنین؟امهع؟ ندارنـد ،تمـام شـود( .ویراسـتار).
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شـد ،عايشـه بود كه سـمت مسـجد آمد و از دفن كردن حسـن بن على؟امهع؟ كنار قبر
رسـول خـدا؟ص؟ مانع شـد».

1

فضايل امام حسين؟ع؟
گزارش کوتاه
 - 36امام صادق؟ع؟ فرمود« :حسين بن على؟امهع؟ در روز عاشورا به سن پنجاه
و هشت سالگى درگذشت»( .2به شهادت رسيد»).

3

نالۀ فرشتگان و امام منتقم
 -37امام صادق؟ع؟ فرمود« :چون كار حسـين؟ع؟ بدان جا شـد (یعنی شـهید
شـد) ،فرشـتگان بـه درگاه خـدا نالـه و شـيون كردنـد و عرضـه داشـتند :پـروردگارا! بـا
حسـين برگز يـده و پيامبـرزادهات چنيـن رفتـار مىكننـد؟!
امـام صـادق؟ع؟ افـزود :خداونـد تمثالی از قائم؟ع؟ را به آنها نشـان داد و فرمود:
به وسـيلۀ اين شـخص ،از آنها انتقام اين شـهيد را مىگيرم!»

4

چهار هزار فرشته
 -38هـارون بـن حمـزه غنـوى مىگويد :از امام صادق؟ع؟ شـنيدم كه مىفرمود:
 .1شیخ صدوق ،علل الشرایع ،ج ،1ص .225
 .2در ایـن حدیـث سـخن از قبـض روح اسـت ،بـا اینکـه شـهادت سیدالشـهدا؟ع؟ قطعـی
و بدیهـی تاریـخ اسـت . .بایـد دانسـت کـه در روایـات ،بـه هـر نـوع درگذشـت و رحلـت ،از
شـهادت تـا مرگهـای طبیعـی و مـرگ بـر اثـر بیمـاری و  ،...رحلـت و قبـض روح بـه کار رفته
اسـت( .ویراسـتار).
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.463
 .4همان ،ص.465
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«خـداى تبـارك و تعالـى چهـار هـزار فرشـته آشـفته و غبارآلـود را بـر قبـر حسـين؟ع؟
گمـارده اسـت ،کـه تـا روز قيامـت بـر او گر يـه مىكنند .پـس هركه با معرفت بـه حق او،
زيارتـش كنـد ،فرشـتگان او را بدرقـه مىكننـد تـا بـه جـاى امـن خـود برسـد .اگـر بيمـار
شـود ،هـر صبـح و شـام از او عيـادت مىكننـد و ا گـر بميـرد ،بر جنازۀ او حاضر شـوند و
تـا روز قيامـت بـراى او از خـدا آمـرزش خواهنـد».

1

ّام سلمه در سوگ
 -39امـام صـادق از قـول پـدرش؟امهع؟ از ا مسـلمه نقـل فرمودنـد کـه وى روزى
مىگريسـت! پرسـيدند :چـرا گر يـه مىكنـى؟ گفـت :پسـرم حسـين را كشـتند! مـن
رسـول خـدا؟ص؟ را از زمـان رحلتـش تـا کنـون خـواب نديـدهام؛ جز امشـب .گفتـم :پدر
و مـادرم بـه فدايـت! چـرا دگرگـون و پريشـانيد؟ فرمـود :تمـام شـب را بـراى حسـين و
اصحابـش قبـر مىكنـدم».

2

ابا عماره! بخوان!
نشـد (نوحـه خـوان) فرمـود« :اى اباعمـاره!
-40امـام صـادق؟ع؟ بـه ابـی عمـارۀ ُم ِ
در بـارۀ حسـين بـن علـى؟امهع؟ شـعرى بخـوان!» شـعرى برایشـان خوانـدم .ایشـان گريـه
كردنـد .بـاز خوانـدم ،گريسـتند .مىگو يـد :بـه خـدا كـه مـن همچنـان مىخوانـدم و
ایشـان گر يـه مىكردنـد تـا اينكـه صـداى گر يـه را از داخـل خانـه شـنيدم .فرمـود:
«يـا اباعمـاره! هـر كـه در بـارۀ حسـين بـن علـى؟امهع؟ شـعرى بخوانـد و پنجـاه نفـر را
بگريانـد بهشـت بـراى اوسـت.
 .1شیخ صدوق ،األمالی ،ص  14مجلس .4
 .2همان ،ص  139مجلس .29
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هركـه شـعرى در بـارۀ حسـين؟ع؟ بخوانـد و سـى تـن را بگريانـد ،بهشـت از ِآن
اوسـت.
هركـه شـعرى در بـارۀ حسـين؟ع؟ بخوانـد و بيسـت تـن را بگريانـد بهشـت از آن
اوسـت.
هركه شعرى براى حسين؟ع؟ بخواند و ده نفر را بگرياند ،بهشت براى اوست.
هـر كـه شـعرى در بـارۀ حسـين؟ع؟ بخوانـد و يـك نفـر را بگريانـد بهشـت از ِآن
او سـت.
هركه شعرى دربارۀ حسين؟ع؟ بخواند و خود بگريد بهشت برای اوست
و هركـه در بـارۀ حسـين؟ع؟ شـعرى بخوانـد و خـود را شـبيه گر يـه كننـدگان قـرار
دهـد ،بهشـت از آن اوسـت».

1

لعن قاتالن امام حسین؟ع؟

ّ
 -41داوود بـن كثيـر ِرقـى مىگويـد :خدمـت امـام صـادق؟ع؟ بـودم .آب بـرای

خـوردن خواسـتند .همينكـه آشـاميدند ،ديـدم گر يـه مىكننـد و چشمانشـان پـر از
ُ
اشـك شـده اسـت .سـپس فرمود« :يا داوود! خدا كشـنده حسـين؟ع؟ را لعنت كند،
چـه قـدر يـاد امـام حسـين؟ع؟ زندگـى را ناخـوش مىكنـد! هيـچ بنـدهاى نيسـت كـه
آبـى بنوشـد و حسـين؟ع؟ را يـاد كنـد و قاتـل او را لعنـت كنـد؛ مگـر اينكـه خداونـد
صد هزار حسـنه براى او بنويسـد و صد هزار بدى را از نامة عملش محو سـازد و صد
هـزار درجـه ،او را بـاال ببـرد .و چنـان اسـت كـه گويى صد هزار بنده را آزاد كرده اسـت
و روز قيامـت خداونـد او را بـا چهـرهای بـاز محشـور كنـد!»

2

 .1همان ،ص  141مجلس .29
 .2همان ،ص  142مجلس .29
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هشدار به ّامت
 - 42امام صادق؟ع؟ فرمود« :چون (آن ظالم) حسين بن على؟امهع؟ را با شمشير
رب ّ
زد و سـپس مبـادرت كـرد تـا سـر او را ببـرد ،منـادى از ميـان عـرش درگاه ّ
العـزه نـدا

ـتمكار پس از پيامبرش! خداوند شـما را براى عيد
ـرگردان س
داد و گفت :اى ّامت س
ِ
ِ
ّ
1
قربـان و فطر موفـق نگرداند!»

سـپس امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :بـه خـدا سـوگند كـه ناگزيـر ،آنهـا موفـق نشـده و
نخـواه حسـين؟ع؟ قيـام كنـد!»
هرگـز موفـق نخواهنـد شـد تـا آن زمـان کـه خو 

2

کنی سلطنت ظالمان
ریشه ِ

 - 43امام صادق؟ع؟ فرمود« :حسين بن على؟امهع؟ را كشتند ،خداوند سلطنت

آنها را ريشـه كن سـاخت .هشـام ،زيد بن على؟ع؟ را كشـت ،خداوند سـلطنت او
را نابود سـاخت .وليد ،يحيى بن زيد را كشـت ،پس خداوند سـلطنت او را به خاطر
قتـل فرزندان رسـول خـدا؟ص؟ از بين برد».

3

پدر حجتها
 - 44امام صادق؟ع؟ فرمود« :سـلمان فارسـى گفت :حسـين بن على؟امهع؟ را در
 .1ایـن مضمـون در کتـاب شـریف کافـی نیـز روایـت شـده اسـت .از توضیـح عالمـه مجلسـی
(مـرآة العقـول ج  16ص  )411و مولـی فیـض کاشـانی (الوافـی ج  9ص  )1340بـر میآیـد
کـه چنـد وجـه بـرای ایـن جملـه قابـل بیـان اسـت :الـف .اشـتباه مـردم در رؤیت هلال .ب.
بـی خبـری از مسـائل شـرعی روزه و فطـر .ج .دسـت نیافتـن بـه توفیـق نمـاز در حضـور امـام
معصـوم در مـاه رمضـان و در عیـد فطـر د .دسـت نیافتـن بـه نمـاز عیـد بـدان گونـه که رسـول
خـدا اقامـه میفرمـود .فیـض کاشـانی میافزایـد :بـه هـر حـال ،ایـن نفر یـن بـه مخالفـان اهـل
بیـت اختصـاص مییابـد کـه سـرگرداناند و در گمراهـی عمـر میگذراننـد( .ویراسـتار).
 .2صدوق ،االمالی ،ص  161مجلس .31
 .3شیخ صدوق ،عقاب االعمال ،ص .220
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دامـن رسـول خـدا؟ص؟ ديـدم ،داشـت بيـن چشـمان او را مىبوسـيد و لبهايـش را
حجت و پسـر ّ
مىمكيـد و مىفرمـود« :تـو آقایـی و آقـازاده ،پـدر آقازادگانـی .تو ّ
حجت،
ُ
ّ
ـدر نـه امامـى كـه (همگـى) از ُصلـب تـو
پـدر حجتهايـى .تـو امامـی و پسـر امـام و پ ِ
1
هسـتند! نهمی ِـن ايشـان قائـم آنهاسـت».

شفا در تربتش

ّ - 45
محمدبن مسلمگويد :از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ شنيدم كه مىفرمودند

و« :خـداى تعالـى در عـوض كشـته شـدن امـام حسـين؟ع؟ امامـت را در فرزنـدان او
قـرار داد ،شـفا را در تربـت او نهـاد و اجابـت دعـا را در كنـار قبـر او مقـرر داشـت .و
ـت زائـر را از عمـر او حسـاب نكنـد».
روزهـاى آمـد و برگش ِ
ّ
محمـد بـن مسـلم مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :ايـن همـه شـكوه و جالل
خود او
بـه وسـيله حسـين؟ع؟ بـه زائـران وی مىرسـد؛ پس در برابـر اين جانبازى بـراى ِ
چه پاداشـى اسـت؟ فرمود« :خداى تعالى او را به پيامبر؟ص؟ ملحق سـاخته و با وى
َ َّ آ ُ َّ
ُ َ
<و ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا َو تا� َب� َع تْ� ُه ْم �ذ ّ ِر يّ� تُ� ُهم
در درجـه و مقـام اوسـت ».سـپس ايـن آيه را تلاوت كـرد:
ُ َ
َ ن أَ ْ ْ َ
3،2
ا� �ل َح ق� ن�ا بِ� ِه ْم �ذ ّ ِر يّ� تَ� ُه ْم>...
بِ� ِإ� ي�م ٍ

امامت در دودمان امام حسین؟ع؟

ّ
َ َّ آ ُ
<و ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا َو
 - 46مفضــل بــن عمــر مىگو يــد :از امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ آيــه
ُ َ
َ ن أَ ْ ْ َ
تَّ َ َ ْ ُ ْ �ذُ ّ َّ ُ ُ
ا� �ل َح ق� ن�ا ِب� ِه ْم �ذ ّ ِر يّ� تَ� ُه ْم 4>...پرســيدم .فرمــود« :منظــور امامــت اســت
ا� ب�ع ت�هم ِر ي� ت�هم ِب� ِإ� ي�م ٍ
 .1حر عاملی ،اثبات الهداة ،ج  2ص .217
 .2الطور« :24 ،كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيرو ى از ايشان ايمان آوردند فرزندانشان
را در بهشت به آنها ُملحق مىكنيم».
 .3شیخ طوسی ،األمالی ،ج ،1ص  317مجلس .11
 .4الطـور« :24 ،كسـانى كـه ايمـان آوردنـد و فرزندانشـان بـه پيـرو ى از ايشـان ايمـان آوردنـد
فرزندانشـان را در بهشـت بـه آنهـا ُملحـق مىكنيـم».
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كــه خداونــد آن را تــا روز قيامــت در فرزنــدان حســين؟ع؟ قــرار داده اســت ».گفتــم:
چگونــه در فرزنــدان حســين؟ع؟ قــرارداد نــه در فرزنــدان حســن؟ع؟؟ فرمــود« :موســى و
هــارون؟امهع؟ هــر دو پيامبــر ُمرســل و بــرادر هــم بودنــدّ ،امــا خداونــد نبـ ّـوت را در فرزنــدان
هــارون قــرار داد ،نــه موســى».

1

گریههای امام سجاد؟ع؟
 -47امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :علــى بــن الحســين؟امهع؟ بيســت ســال گريســت.
هيــچ خوردنــى در مقابــل آن حضــرت نگذاشــتند ،مگــر (بــا ديــدن آن) گريســت .غالم
وى عرضــه داشــت :يابــن رســول اهّلل! فدايتــان شــوم! مــن از آن بيــم دارم كــه شــما بــا
ایــن همــه گر یــه هــاك شــويد.
فرمــود :مــن غــم و اندوهــم را تنهــا بــه درگاه خــدا ِشــكوه مىكنــم و از جانــب خــدا
افتــادن فرزنــدان
چيزهايــى مىدانــم كــه شــما نمىدانيــد .مــن هي ـچگاه بــه خــاك
ِ
فاطمــه؟اهع؟ را بــه يــاد نمــىآورم ،مگــر آنکــه بغــض گلو يــم را مىگيــرد.

در روايتــى آمــده اســت كــه راوی عــرض كــرد :آيــا وقــت آن نرســيده اســت كــه
غ مهــاى شــما پايــان پذيــرد؟ فرمــود :واى بــر تــو! يعقــوب پيامبــر؟ع؟ دوازده پســر
نهــا را از نظــرش غايــب ســاخت .او در اثــر گريــۀ ز يــاد،
داشــت .خداونــد يكــى از آ 
چشــمانش ســفيد و كمــرش از غــم و انــدوه خــم شــد ،درصورتــى كــه پســرش زنــده
بــود .ولــى مــن پــدر ،بــرادر ،عمــو و هفــده تــن از خاندانــم را بــه چشــم خــود ديــدم كــه در
اطــراف مــن كشــته شــدهاند! بنابرایــن چگونــه غــم مــن پايــان گيــرد؟!»

2

معجزه ای در عاشورا
 -48امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :چـون حسـين؟ع؟ آمـاده پيـكار شـد ،دسـتور داد
 .1ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبیطالب ،ج  ،4ص .46
 .2همان ،ص .166 – 165
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در خندقـى كـه اطـراف اردويـش كنـده بودنـد ،آتـش برافروزنـد تـا آن قـوم از يـك طـرف
هّلل عليـه -بـه نـام ابـن ابىجويريـه ُم َزنـى
بجنگنـد .مـردى از سـپاه ابـن سـعد -لعنــﺔ ا 
پیـش آمـد .همينكـه چشـمش بـه آتـش فـروزان افتـاد ،دسـتهايش را بـه هـم زد و نـدا
داد :ای حسـين و ای اصحـاب حسـين! بشـارت بـاد شـما را بـه آتـش دوزخ ،كـه در
دنيـا زود بـه سـراغ آن رفتيـد!
حسـين؟ع؟ فرمـود :ايـن مـرد كيسـت؟ گفتنـد :ابنابـى جوير يـه مزنـى .امـام
حسـین عرضـه داشـت :خدايـا! عـذاب آتـش را در دنيـا پيش از آخرت به او بچشـان!
اسـب او رم كـرد و او را داخـل همـان آتـش انداخـت و او در همـان آتـش سـوخت».

1

سگهایی دیدم...
-49امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :چـون حسـين بـن علـى؟امهع؟ از عقبـة البطـن بـاال
رفـت ،بـه اصحابـش فرمـود :من جز كشـته شـدن چيز ديگـرى نمىبينم .پرسـيدند :از
كجـا مىفرماييـد؟ فرمـود :خوابـى كـه آن را در عالـم رؤ يـا ديـدم .گفتنـد :يـا اباعبـداهّلل!
چـه خوابـى ديديد؟
فرمـود :سـگهايى را در خـواب ديـدم كـه بـر مـن حملهورنـد و بدترين آنها سـگ
رنگارنگى بود».

2

ساالر شهیدان

ّ
احمسيه مىگويد :خدمت امام صادق؟ع؟ بودم ،كسى را فرستاده
ّ - 50ام سعيد

بـودم تـا برایـم االغـى جهـت رفتـن بـه ز يـارت قبـور شـهدا كرايـه كنـد .فرمـود« :چـه چيـز
شـما را از زيـارت سـاالر شـهيدان مانـع مىشـود؟» عـرض كـردم :سـاالر شـهيدان
 .1طوسی ،ابن حمزه ،الثاقب فی المناقب ،ص .340
 .2ابن قولویه ،کامل الزیارات ،ص  75باب .23
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كيسـت؟ فرمود« :حسـين؟ع؟» .گفتم :براى زائر وى چه پاداشـى اسـت؟ فرمود« :يك
حـج و عمـره مقبولـه ،و از خيـر  -سـه مرتبـه بـا دسـتش اشـاره كـرد و فرمـود - :چنيـن و
چنـان و چنيـن [سـه مـورد از فضائـل کـه راوی ذکـر نکـرده اسـت]».

1

زیارت در شب جمعه
 -51صفـوان ّ
جمـال مىگو يـد :امـام صـادق؟ع؟ وقتـى كـه بـه «حيـره» (نزدیـک
کوفـه) آمـد ،بـه مـن فرمود« :آيا مايلى به زيارت قبر حسـين؟ع؟ بـروى؟» گفتم :فدايت
شـوم! شـما آن را ز يـارت مىكنيـد؟ فرمـود« :چگونـه آن را ز يـارت نكنـم ،درحالىكـه
خداونـد هـر شـب جمعـه آن را ز يـارت مىكنـد ،2بـا فرشـتگان بـه سـوى وى فـرود
مىآيـد 3و انبيـاء و اوصيـاء و ّ
محمـد؟ص؟ كـه برتريـن پيامبـران اسـت و مـا كـه برتريـن
اوصيـاء هسـتيم».
صف ــوان عرض ك ــرد :فدايت ش ــوم! پس ش ــما در هر ش ــب جمعـــه آن را زيارت
مىكني ــد تا زيارت پ ــروردگار را درك كنيد؟ فرم ــود« :آرى ،اى صفوان! مالزم آن باش
 .1همان ،ص  109باب .37
 .2عالمـه مجلسـی مینویسـد« :ز یـارت خـدای تعالی کنایه از آن اسـت کـه رحمتهای ویژۀ
خـود را بـر حضرتـش و بـر زائـران آن امـام همـام فـرو میفرسـتد» .عالمـه امینـی نیـز مشـابه ایـن
بیـان را بـه تفصیـل بیشـتر مینویسـد؛ چنانکـه در تعلیقـات اسـتاد بهـراد جعفـری بـر کامـل
الزیـارات (چـاپ انتشـارات جعفـری راد ،1396 ،ص  )223آمـده اسـت( .ویراسـتار).
 .3در توضیـح معنـای ایـن جملـه گفتـه اند :زیارت خدای جل جالله به معنای نزول مالئکه
و پیامبران و جانشینان آنان برای زیارت سیدالشهدا؟ع؟ است که ّ
علو مقام حضرتش نزد
خـدای جلیـل را نشـان میدهـد .روشـن اسـت کـه ایـن گونه جملات به معنای جسـمیت
خـدای تعالـی نیسـت ،کـه بـه قرینـۀ دههـا روایـت معتبـر و متواتـر نـزد امامیـه خداونـد منـزه
از آن اسـت[ .برگرفتـه از توضیـح اسـتاد بهـراد جعفـری بـر حدیـث ،کامـل الز یـارات ،چـاپ
جعفـری راد ،ص ( ]223ویراسـتار).
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ت ــا فضيل ــت ز ي ــارت قبر حس ــين؟ع؟ براى ت ــو نوش ــته ش ــود ،آرى به حقیقـــت ،این
فضيلت است».

1

دعای فرشتگان
 -52امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :زيـارت (قبـر) امـام حسـين؟ع؟ را تـرك مكـن! مگـر
دوسـت نـدارى از كسـانى باشـى كـه فرشـتگان بـراى ايشـان دعـا مىكننـد؟»

2

نماز در مزار حضرتش
 -53صفوان ّ
جمال ضمن حديث طوالنى مىگويد :از امام صادق؟ع؟ پرسيدم:
براى كسـى كه كنار (قبر امام) حسـين؟ع؟ نماز بخواند ،چه پاداشـى اسـت؟ فرمود:
نجـا دو ركعـت نمـاز بخوانـد ،چيـزى را از خـدا درخواسـت نكنـد ،مگـر
«هـر كـس در آ 
آنکـه خداونـد به او مرحمت نمايد».

3

آداب زیارت
 -54امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :چـون خواسـتى قبـر حسـين؟ع؟ را زيـارت كنـى،
در حالـى ز يـارت كـن كـه دل شكسـته ،غمگيـن ،ژوليـده و غبارآلـود باشـى؛ زيـرا كـه
حسـين؟ع؟ دل شكسـته ،غمگين ،ژوليده و غبارآلود ،گرسـنه و تشـنه كشـته شـد»

4

آرزو

هّلل َط ّحان مىگويد :از امام صادق؟ع؟ شنيدم كه مىفرمود« :هيچ كسى
 -55عبدا 
 .1ابن قولویه ،کامل الزیارات ،ص  113باب .38
 .2همان ،ص .119
 .3همان ،ص  129باب .46
 .4همان ،ص  ،132باب .48
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نيستمگردر روز قيامتآرزو مىكند كه كاشاز زائرانقبرحسين؟ع؟بود،چونمىبيند
كه زائران امام حسين چه كرامتى نزد خدا دارند و با آنها چگونه رفتار مىشود».

1

فضايل على بن الحسين؟امهع؟
گزارش کوتاه
 -56امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :علــى بــن حســين؟امهع؟ پنجــاه و هفــت ســاله بــود
كــه از دنيــا رفــت ،بــه ســال نــود و پنــج هجــرى .وى ســى و پنــج ســال پــس از شــهادت
حســين؟ع؟ زنــده بــود».

2

من کجا و عبادت علوی؟
 -57امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :ابوجعفــر (امــام باقــر؟ع؟) خدمــت پــدرش؟ع؟
رفــت و ديــد كــه او از عبــادت چنــان شــده اســت كه هيچ كــس نشــده؛ از بيدارخوابى
رنگــش زرد شــده ،از گر يــه چشــمانش آســیب ديــده ،در اثــر ســجده ،پيشــانيش بــه
گــودى افتــاده و از قيــام در نمــاز ،پاهايــش ورم كــرده اســت.
امام باقر؟ع؟ مى فرماید :وقتى كه او (پدرم) را با آن حال از گريه ديدم ،نتوانستم
خوددارى كنم و دلم سـوخت و گريه كردم .او كه داشـت فكر مىكرد ،پس از اندكى
از ورود مـن ،نگاهـى بـه مـن انداخـت و فرمـود :پسـر عزيـزم! بخشـى از آن كتابـى را كـه
ّ
عبـادت (جـدم) علـى؟ع؟ در آن نوشـته اسـت بـه من بـده! آوردم و بـه او دادم .اندكى
از آن را خوانـد ،سـپس در حالـت بىتابـى آن را از دسـت خـود وانهـاد و گفـت :چـه
ـوان عبـادت علـى بن ابىطالب؟ع؟ اسـت؟!»
كسـى را تـاب و ت ِ

3

 .1همان ،ص  135باب .50
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .468
 .3ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبیطالب ،ج  4ص .149
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فضايل ّ
محمد بن على؟امهع؟
سالم پیامبر
هّلل انصارى
 -58امام صادق؟ع؟ فرمود« :رسول خدا؟ص؟ روزى به جابر بن عبدا 
فرمـود :جابـر! تـو زنـده خواهـى بـود تـا فرزنـدمّ ،
محمـد بن على بن حسـين بـن على بن
ابـى طالـب؟مهع؟ را (کـه در تـورات معـروف بـه باقـر اسـت) ببينـى .چـون او را ديـدى،
سلام مـرا بـه او برسـان!
جابـر بعدهـا خدمـت علـى بـن الحسـين؟امهع؟ رسـيدّ .
محمـد بـن علـى؟امهع؟ را كه
پسـربچهاى بـود ،در محضـر ايشـان ديـد .عـرض كـرد :پسـر جـان! رو بـه طـرف من كن!
رو بـه او كـرد .سـپس گفـت :پشـت بـه طـرف مـن بايسـت! پشـت كـرد .جابـر گفـت:
سـوگند بـه پـروردگار كعبـه ،شـمايل او همـان شـمایل رسـول خداسـت!
پسـر مـن و
سـپس از علـى بـن الحسـين؟امهع؟ پرسـيد :ايـن پسـر كيسـت؟ فرمـودِ :
صاحـب أمـر (امامـت) پـس از مـنّ ،
محمـد الباقـر اسـت .جابـر بـا شـنيدن نـام باقـر از
جـا برخاسـت ،خـودش را روى پاهـاى آن حضـرت انداخـت ،پاهـاى او را مىبوسـيد
و مىگفـت :يابـن رسـول اهّلل! جانـم بـه فدايـت! سلام پـدرت را بپذير! رسـول خدا؟ص؟
تـو را سلام رسـاند.
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :امـام باقـر؟ع؟ بـا شـنيدن سـخن جابـر چشـمانش پـر از
اشـك شـد .بـه او فرمـود :جابـر! تـا وقتـى كـه آسـمانها و زميـن باقـى اسـت ،بـر پـدرم
رسـول خـدا؟ص؟ درود بـاد .و بـر تـو نیـز ،اى جابـر ،كـه سلام او را بـه مـن رسـاندى».

1

نقش انگشتری
-59امـام جعفـر صـادق؟ع؟ فرمـود« :نقـش انگشـترى پـدرم ّ
محمـد بن على؟امهع؟
ِ
 .1شیخ صدوق ،األمالی ،ص  353مجلس .56
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ً
هّلل جميعـا (تمـام نيرو از ِآن خداسـت)»
ایـن بـود :الق ّـوة 

1

درباره اهل بيت؟مهع؟
آداب محبت اهل بیت
 - 60امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :از خـدا پـروا دار يـد ،خدا و رسـول خـدا؟ص؟ را بزرگ
شـماريد و كسـى را بـر رسـول خـدا؟ص؟ برتـر ندانيـد ،زيرا خـداى تعالى او را برتر دانسـته
اسـت .اهـل بيـت پيامبرتـان را بـه طـور معتـدل دوسـت بدار يـد ،در بـاره شـان ّ
غلـو
نچـه را كـه مـا نمىگوييـم شـما هـم نگوييـد؛ زيـرا كـه
نكنيـد و پراكنـده نشـويد! و آ 
ا گـر شـما چيـزى بگوييـد و مـا هـم چيـزى ،خداونـد شـما را (بـه گونـهاى) و مـا را (بـه
گونـهاى) بـر میانگیـزد ،در حالىكـه مـا آن گونـه خواهيـم بـود كـه خدا خواسـته و شـما
(بـه وضـع ديگـرى) خواهيـد بـود!»

2

پیوند
 - 61امام صادق؟ع؟ فرمود« :هركه با ما ارتباط پيدا كند ،با رسول خدا؟ص؟ ارتباط
يافته و هركه با رسول خدا؟ص؟ مرتبط شود ،در حقيقت با خدا پیوند یافته است».

3

تذکر ّام سلمه
 -62امام صادق؟ع؟ مىفرمود« :زنى از انصار ،ما اهل بيت را دوست مىداشت
و همبستگي خود را بارها به ما اعالم مىكرد .روزى عمر بن خطاب او را در هنگام
آمدن نزد ما ديد .پرسيد :اى پيرزن انصارى كجا مىروى؟ گفت :خدمت آل
 .1سهمی ،حمزة بن یوسف ،تاريخ جرجان ،ص .329
 .2حمیری ،قرب اإلسناد ،ص  129حدیث .452
 .3برقی ،المحاسن ،ص .62

ع؟تیب لها لیاصف :متفه لصف

195

ّ
محمد؟ص؟ مىروم تا سالمى عرضه بدارم و تجديد پيمان کنم و حق ايشان بگزارم.
ّ
نهـا حقـى بـر تـو و مـا ندارنـد .تنهـا در زمـان رسـول
عمـر گفـت :واى بـر تـو ،امـروزه آ 
نهـا نيسـت؛ برگـرد!
خـدا؟ص؟ حقـى داشـتند .امـا امـروز حقـى بـراى آ 
او برگشـت ،نزد ّام سـلمه آمدّ .ام سـلمه فرمود :چرا دير به سـراغ ما آمدى؟ پيرزن
گفـت :عمـر بـن خطـاب را ديـدم .سـخنان خـود بـه عمـر و سـخنان عمـر را بـراى ّام
سـلمه نقـل كـردّ .ام سـلمه فرمـود :او دروغ گفتـه اسـت ،ح ّـق آل محمـد؟ص؟ تـا روز

قيامـت بـر مسـلمانان واجـب اسـت».

1

دوستان و دشمنان
 -63امام صادق؟ع؟ فرمود« :به خدا سوگند كسى از عرب و عجم ما را دوست
نمــىدارد مگــر اهــل خانواد ههــا و افــراد شــريف و اصيــل .و كســى از اينــان و آنــان مــا را
دشــمن نمــىدارد مگــر هــر ناپــاك نابــكار!»

2

ویژگیها
-64امـام صـادق؟ع؟ بـه ابـن ابـی یعفـور فرمـود« :خداونـد يگانـه و يكتـا كـه بـه
يكتايـى خـود در امـر خو يـش يگانـه اسـت ،برخـی از بنـدگان را آفر يـد و امـر دينـش را
بـه ايشـان سـپرد .پسـر َيعفـور! ماييـم آن بنـدگان برگز یـده؛ ماییـم ّ
حجـت خـدا در بيـن
بنـدگان او ،گواهـان وى بـر آفریدگانـش ،امينـان بـر وحى او ،خزانـه داران علم او .ماییم
آن دری كه از آن در به درگاه او آيند .ماييم چشم و زبان گويا و قلب آ گاه او در ميان
خلـق و آن درى كـه راهنمـاى بـه سـوی اوسـت .ماييـم عاملان بـه امـر او و فراخوانـان
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،8ص.156
 .2همان ،ج ،8ص.316
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بـه راه او .تنهـا بـه وسـيلۀ مـا خـدا را شـناختند و فقـط بـه وسـيلۀ مـا خدا را پرسـتيدند.
ماييـم راهنمايـان بـه سـوی خـدا کـه ا گـر مـا نبوديـم ،مـردم خـدا را نمىپرسـتيدند!»

1

آل محمد و اهل البیت و امت

 - 65ابوبصير مىگويد :از امام صادق؟ع؟ پرسيدم :آل ّ
محمد؟ص؟ كيستاند؟
فرمـود« :فرزنـدان او ».گفتـم :اهـل بيت او چه كسـانىاند؟ فرمود« :امامان که اوصیای
اویند ».گفتم :عترت او كدامند؟ فرمود« :اصحاب كسا».
نچـه از طـرف خـدا آمـده
گفتـمّ :امـت او چـه كسـانىاند؟ فرمـود« :مؤمنانـى كـه آ 
اسـت ،بـاور دارنـد و بـه ثقليـن (قـرآن و عتـرت) چنـگ زدهانـد ،ثقلينـى كـه مأمـور بـه
ّ
تمسـك بـه ايشـان هسـتند .قـرآن و عتـرت او ،اهلبيـت پيامبـر اسـت كـه خداونـد
نهـا را ّ
مطهـر داشـته اسـت و آن دو ،پـس از
پليـدى را از ايشـان زدوده و بـه طـور كامـل آ 
رسـول خـدا ،دو جايگزيـن بـر ّامـت انـد».

2

ّ
تولی و ّ
تبری
پاداش
 -66امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هركـس واجبـات الهـى را بجـا آوردّ ،
محرمـات
خـدا را تـرك گو یـد ،واليـت اهـل بيـت پيامبـر خدا را نيكو شـمارد و از دشـمنان خداى
ّ
3
در بهشـت كـه بخواهـد ،وارد میشـود».
عزوجـل بيـزارى جو يـد ،از هـر يـك از هشـت ِ

معنای مستضعف
 -67امام صادق؟ع؟فرمود« :رسول خدا؟ص؟ نگاهى به على ،حسن و حسين؟مهع؟
كرد و گريست و فرمود :شما را پس از من به ضعف خواهند کشاند»
 .1شیخ صدوق ،التوحید ،ص .152
 .2شیخ صدوق ،األمالی ،ص  240مجلس .42
 .3همان ،ص  474مجلس .72
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ّ
مفضل مىگويد :عرض كردم :يابن رسول اهّلل! معناى اين كالم پيامبر چسيت؟
فرمود« :معنايش آن است كه شما پس از من آن امامانى هستيد كه خداوند ّ
عزوجل
َ ُ ُ أَ َّ َ َ َ َّ
ْ أَ
َن َ ُ أَ َ ً َن َ ُ ْ
ُ ْ ُ
َ ث نَ 2،1
<و ن� ِر ي�د � ن� ن� ُم نّ� على ال ذ ِ ي�� نَ� ْاس ت��ض ِع ف�وا ِ�ف�ي ال� ْر ِ ض� َو ��ج ْ َعله ْم � ِئ� ّم�ة َو ��ج ْ َعله ُم الو ِار ِ� ي��>
مىفرمايد:

شگفتا!
 -68امام صادق؟ع؟ فرمود« :چه مىشود گروه هايى از امت مرا كه چون نام ابراهيم
و آل ابراهيم؟ع؟ نزد آنها برده شود ،دلهايشان شاد و چهرههايشان از شادمانى روشن
گردد؛ ولى همينكه نام من و اهل بيتم برده مىشود ،دلهايشان رميده و چهرههايشان
درهم مىشود؟! سوگند به خداییكه مرا ّ
بحق به ّ
نبوت برانگيخته است ،اگر كسى
با عمل هفتاد پيامبر ،خدا را مالقات كند ،ولی واليت اولوا األمر از ما اهل بيت را
نداشته باشد ،خداوند هيچ توبه و فديه و كار نيك او را نخواهد پذيرفت».

3

پایۀ اسالم
 -69امـام صـادق از قـول پدرانـش؟مهع؟ فرمـود« :رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت:
4
« ...هـر چيـزى اساسـى دارد ،و اسـاس و پايـۀ اسلامّ ،
محبـت مـا اهـل بيـت اسـت».

کار نیک
 -70امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :آيـا شـما را بـه كار نيكـى خبـر ندهـم كـه هركـس آن
را انجـام دهـد از هـول و هـراس روز قيامـت ايمـن باشـد و كار بـدى كـه ا گـر كسـى آن را
 .1القصـص« :5 ،مـا مىخواهيـم بـر مسـتضعفان زميـن ّمنـت نهيـم و آنها را مشـمول مواهب
خـود نماييـم و پيشـوايان خـود قرار دهيـم و وارثان حكومت ّ
جبـاران گردانيم».
 .2معانی االخبار ،ص 79
 .3شیخ مفید ،األمالى ،ص  115مجلس .13
 .4یحیی بن حسین ،تیسیر المطالب فی أمالى آبیطالب ،ص .378
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انجام دهد خداوند او را به رو در آتش اندازد؟ گفتند :بله يا رسـول اهّلل! فرمود :آن كار
1
نيـكّ ،
محبـت ماسـت و آن كار بـد ،دشـمنى و كينـه ورزی با ماسـت».

مجالسی که حضرتش دوست میدارد
-71امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :آیـا شـما مىنشـينيد و حديـث نقـل مىكنيـد؟»
گفتـم :فدايـت شـوم! آرى.
فرمـود« :بـه راسـتى مـن ايـن مجالـس را دوسـت دارم ،ز يـرا آنهـا امـر مـا را دوسـت
دارنـد .بـه يقيـن هركـه مـا را يـاد كنـد و نـزد او مـا را يـاد كننـد و از چشـم او بـه انـدازۀ بـال
مگسـى اشـك بيـرون شـود ،خداونـد گناهـان او را بيامـرزد؛ ا گـر چـه بيـش از كـف دريـا
باشد».

2

ریزش گناه
ّ
«محبـت مـا اهـل بيـت گناهان را
 - 72بـا هميـن اسـناد امـام صـادق؟ع؟ فرمـود:
از بنـدگان مىر يـزد ،همـان گونـه كـه تندبـاد ،بـرگ را از درخـت مىريـزد».

3

درباره فاطمه بنت اسد
دوزخ بر او حرام است
ّ
عبدالرحمان بن كثير هاشمى مىگويد :از امام صادق؟ع؟ شنيدم كه
- 73
مىفرمود« :جبرئيل؟ع؟ بر پيامبر؟ص؟ فرود آمد و گفت :يا ّ
محمد! خداى تعالى بر تو
ّ ً
سالم مىرساند و مىفرمايد :محققا من آتش دوزخ را بر صلبى كه تو را فرود آورده و
 .1مغربی ،نعمان بن محمد ،دعائم اإلسالم ،ج ،1ص.71
 .2صدوق ،مصادقة اإلخوان ،ص .32
 .3شیخ صدوق ،ثواب األعمال ،ص .223
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شكمى كه تو را حمل كرده است و دامنى كه تو را كفالت كرده است ،حرام كردم.
پيامبـر؟ص؟ فرمـود :يـا جبرئيـل! ايـن را بـراى مـن توضيـح ده! عـرض كـردُ :صلبـى
ّ
عبدالمطلـب اسـت .شـكمى كـه تـو را حمـل كـرده،
هّلل بـن
كـه تـو را فـرود آورده ،عبـدا 
آمنـه بنـت وهـب اسـت .دامنـى كـه کفالـت تـو را عهـده دار شـده ،ابوطالـب بـن
ّ
1
عبدالمطلـب و فاطمـه بنـت اسـد اسـت».

جامۀ پیامبر
 -74امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :فاطمـه بنـت اسـد بـن هاشـم بـه رسـول خـدا؟ص؟
وصيـت كـرد و آن حضـرت پذيرفـت.
عـرض كـرد :يـا رسـول اهّلل! مـن مىخواهـم ايـن كنيـزم را آزاد كنـم .رسـول خدا؟ص؟
نچـه از كار خيـر پيـش از خـود بفرسـتيد ،بـه زودى آن را خواهيـد يافت.
فرمـود :آ 
همينكـه از دنيـا رفـت خدايـش از او راضـى بـاد! رسـول خـدا؟ص؟ پيراهـن خـود
را درآورد و فرمـود کـه او را در آن جامـه كفـن كننـد .پیامبـر خـود در قبـر وى خوابيـد و
فرمـود :جامـه ام در روز قيامـت باعـث ايمنـى اوسـت .خوابيـدن من در قبـر او نیز براى
آن اسـت كـه خداونـد بـه او گشـايش دهـد».

2

دشمنان اهل بيت؟مهع؟
سرنوشت دشمنان
 -75امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت« :هركـه مـا اهـل
بيـت را دشـمن بـدارد ،خـداى ّ
عزوجـل او را يهـودى محشـور كنـد».
 .1شیخ صدوق ،االمالی ص  607مجلس .88
 .2شیخ صدوق ،علل الشرایع ج  2ص  470باب .222
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هّلل اگرچـه شـهادتين بگو يـد؟ فرمـود :آرى! او بـا ايـن دو كلمـه
گفتنـد :يـا رسـول ا 
فقـط خـون خـودش را نـگاه داشـته يا از پرداخـت جزيه معاف شـده ،درحالىكه خوار
و ز بـون اسـت.
سـپس پیامبـر فرمـود :هركـه مـا اهـل بيـت را دشـمن بـدارد ،خداونـد او را يهـودى
دجال را درك كند به ّ
برانگيزاند .پرسـيدند :چگونه يا رسـول اهّلل؟ فرمود :اگر او ّ
دجال
ايمـان آورد».

1

فرجام نواصب
-76امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـر ناصبـى (دشـمن اهـل بیـت) اگرچـه ّ
متعبـد و
َ َ �ةٌ نَ َ �ةٌ تَ ْ َ
اص ب� � .صلى
در عبادت كوشـا باشـد ،سـرانجام در شـمار اهل اين آيه اسـت< :ع ِامل � ِ
َ ً
َ َ �ةً 3،2
ن�ارا ح ِام ي� >

ناصبی کیست؟
-77امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :ناصبـى كسـى نیسـت كـه مـا را برنجانـد و بـا مـا
محمد و آل ّ
دشـمنى كنـد؛ ز يـرا كسـى را نمىیابـى كـه بگويد :من بـا ّ
محمد دشـمنم!
ولـى ناصبـى كسـى اسـت كـه بـراى شـما بسـاط جنـگ مىگسـتراند ،درحالىكـه
مىدانـد شـما مـا را دوسـت دار يـد و از شـيعيان مـا هسـتيد».

4

 .1شیخ صدوق ،عقاب األعمال ،ص .204
 .2الغاشـيه 3 ،و « :4آنهـا كـه پيوسـته عمـل كـرده و خسـته شـدهاند ،سـرانجام وارد آتـش
سـوزان مىگردنـد».
 .3شیخ صدوق ،عقاب األعمال ،ص .207
 .4همان ،ص .207
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فصلهشتم:

معاد
مرگ و قیامت
بدن انسان بعد از مرگ
ّ -1
عمار بن موسى مىگويد :از امام صادق؟ع؟ پرسيدند كه وقتی کسی میمیرد،
بدنـش مىپوسـد؟ فرمـود« :آرىّ ،
حتـى گوشـت و اسـتخوانى بـراى او نمیمانـد ،جـز
یشـود و در قبر ِگـرد مىماند
همـان طينتـى كـه از آن خلـق شـده اسـت كه فرسـوده نم 
تـا همچـون خلقت اول ،از آن آفریده شـود».

1

پاداش نگاه به کفن
 -2امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :ا گـر كسـى كفـن خـود را آمـاده سـازد ،هروقـت بـه آن
نـگاه كنـد ،بـرای وی پـاداش باشـد».

2

 .1ـ کلینی ،الکافی ،ج ،3ص 251و .252
 .2ـ همان ،ص.253
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در قبر چه میگذرد؟
 -3ابوبصيـر مىگو يـد :بـه امـام صادق؟ع؟ از وسـواس (غمهای دنیوی) شـكايت
ّ
ابامحمـد! در قبـر ،بند از بندت جدا شـود .چون تـو را در گورت دفن
كـردم .فرمـود« :يـا
كننـد ،دوسـتانت از تـو بازگردنـد ،كر مهـا و حشـرات از سـوراخهاى بينـى تـو درآينـد
نهـا آنچـه را كـه دارى (غمهـای دنیـا) از تـو
و كر مهـا گوشـتت را بخورنـد كـه يـاد اي 
مىگيـرد».
ابوبصيـر مىگو يـد :بـه خـدا سـوگند ،هیـچگاه ايـن سـخن را بـه یـاد نیـاوردم ،مگـر
یشـد.
نکـه هـر چـه غـم دنيـا داشـتم ،همـه از مـن دور م 
آ

1

روح فالنی را بگیر!
 -4اسـباط بـن سـالم مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :فدايـت شـوم! آيـا
ملكالموت مىداند چه كسى را قبض روح مىكند؟ فرمود« :نه؛ بلكه کار او بر اساس
دستورى است كه از آسمان نازل مىشود :فالنى پسر فالنى را قبض روح كن!»

2

فایدۀ مرگ
 -5ام ــام ص ــادق؟ع؟ فرم ــود« :گروه ــى در زمان گذش ــته به پيامبر خـــود گفتند:
از پ ــروردگارت بخ ــواه م ــرگ را از ما ب ــردارد .او هم دعا ك ــرد ،خداوند مـــرگ را از آنها
برداش ــت .ب ــه ق ــدرى جمعی ــت آن ــان ز ي ــاد ش ــد ك ــه خان هه ــا بـــر آنها تنگ شـــد و
ّ
ّ
لش ــان زياد ش ــد .شـــخصی پیش میآمد ،درحالىك ــه به پدر ،جد ،مـــادر و جد
نس 
ّ
نه ــا رســـيدگى مىکرد تا
تش ــان مىپرداخ ــت و به آ 
ج ــدش غ ــذا م ــىداد ،به نظاف 
ـری مع ــاش بازمیماند .پس از ای ــن گفتند :از پـــروردگارت بخواه كه
ای 
نک ــه از پیگی ـ ِ
 .1همان ،ص.255
 .2همان.
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م ــا را ب ــه حالى كه بودي ــم بازگرداند .آنگاه پيامبرش ــان از پروردگارش خواســـت آنها
را به ح ــال قبلی ش ــان بازگرداند».

1

حرارت مرگ
 -6امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :عيسـى بـن مر يـم كنـار قبـر يحيـى بن زكريـا؟امهع؟ آمد
و از پـروردگارش درخواسـت كـرد كـه یحیـی را بـراى او زنـده كنـد .او را فراخوانـد .او
جـواب داد ،از قبـر بـه جانـب عیسـی درآمـد و گفـت :از مـن چـه مىخواهـى؟ گفـت:
مىخواهـم انيـس مـن باشـى ،همـان گونه كـه در دنيا بودى .او گفت :يا عيسـى! هنوز
حـرارت مـرگ از مـن آرام نگرفتـه اسـت ،درحالىكه تو مىخواهى مـرا به دنيا بازگردانى
و دو بـاره حـرارت مـرگ بـه مـن بازگردد؟! آنگاه او را واگذاشـت و به قبرش بازگشـت».

2

مرگ در حال احرام یا در حرمین
-7امام صادق؟ع؟ فرمود« :هركس در حال احرام بميرد ،خداوند او را لبيكگويان
3
اكبر روز قيامت در امان است».
برانگيزد و هركس در يكى از دو حرم بميرد ،از فزع ِ

4

مرگ در حین زایمان
 -8آن حضرت فرمود« :هرگاه زنى در روزهاى زايمانش بميرد ،ديوان روز قيامت
(براى حساب او) گشوده نشود».

5

 .1همان ،ص.260
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،3ص .260
 .3چنانکـــه از حدیـــث دیگر (الکافی ج  4ص  )548بر میآید ،مراد از حرمین ،مکه و مدینه
است( .ویراستار).
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،4ص .256
 .5راوندی ،الدعوات ،ص .242
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مرگ در غربت
 -9آن حضرت فرمود« :مرگ شخص غريب (در غربت) مانند شهادت است».

1

نمی داند...

أَ
ْ ض تَ ُ تُ 2
�ر ٍ��مو�>

َ
َ َ تَ ْ نَ فْ ٌ �ذَ تَ ْ ُ �غَ ً
دا َو َما تَ� ْدر نَ� فْ� ٌس� أ� ّ
 -10خداوند فرمود< :وما�درِ�ي ��سما ا�ك ِس ب�
ِ�ي
ِب �يِ
3
امام صادق؟ع؟ در تفسير آیه فرمود« :از قدم تا قدم (نمىداند كه در كجا مىميرد)».

زمینهای گریان
 -11امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هـرگاه مؤمـن بميـرد ،قطعـات زمينـى كـه خـدا را در
آنهـا عبـادت مىكـرد ،بـر او میگر یـد .نیـز آن درى كـه عملـش از آنجـا بـاال مىرفـت و
یکـرد».
هـر جایـی از زمیـن کـه بـر آن سـجده م 

4

فردا را از عمرتان ندانید!
 -12امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هركـس فـردا را از عمـرش بشـمارد ،مـرگ را بـد
همراهـى کـرده اسـت».

5

نماز و دعا برای میت
-13عمـر بـن يز يـد مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :از طـرف مـرده مىشـود
نماز خواند؟ فرمود« :آرى؛ حتى ممكن اسـت آن ّمیت در تنگنا باشـد ،پس خداوند
 .1همان.
.2لقمان«،34،و هيچ كسنمىداندفرداچهبهدستمىآوردو كسىنمىدانددر چهسرزمينى
مىميرد!»
 .3شیخ صدوق ،من اليحضره الفقيه ،ج ،1ص .139
 .4همان.
 .5همان.
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آن تنگنـا را بـر او گشـايش بخشـد .آنـگاه بياينـد و بـه او بگوينـد بـه خاطـر نمـاز فلان
بـرادرت از طـرف تـو ،ايـن تنگنـا از تـو برداشـته شـد ».گفتـم :مىتوانـم دو نفـر را در دو
ركعـت شـريك كنـم؟ فرمـود« :آرىّ ،ميـت بـا يـك ّ
ترحم و اسـتغفار خوشـنود مىشـود،
همـان گونـه كـه زنـده بـه وسـيلۀ هديـهاى كـه بـه او مىدهـى ،خوشـحال مىشـود».

1

محبت به یتیم
 -14امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :هيـچ كـس دسـت ّ
محبـت بـر سـر يتيمـى نكشـد،
مگـر آنکـه خـداى ّ
عزوجـل در برابـر هـر مویـی کـه از ز یـر دسـت وی میگـذرد ،در روز
قيامـت نـورى بـه او عطـا كنـد».

2

پرسش قبر
همراهان در گور
 -15ابوبصيـر نقـل میکنـد کـه امـام صـادق عليهالسلام مىفرمـود« :چـون كسـى
را در قبـر خـود بگذارنـد ،دو فرشـته بـه سـراغ او بياينـد ،کـه يكـى از راسـت و ديگـرى از
طـرف چـپ او باشـد .شـيطان هـم در مقابـل او بیایـد ،در حالـی کـه چشـمانش چـون
مس باشـد .به او گفته مىشـود :دربارۀ كسـى كه در مقابل شماسـت چه مىگويى؟
فرمود :او به شدت مىهراسد .وقتی مؤمن باشد ،بگويد :در بارۀ ّ
محمد؟ص؟ رسول
خـدا از مـن بپرسـيد .آنهـا بـه وى گوينـد :بخـواب ،خوابـى كـه رؤيايـى در آن نباشـد.
ُ
و قبـرش نـه ذراع فـراخ گـردد .سـپس جايـگاه خـود را در بهشـت ببينـد و همـان اسـت
ْ
َّ
ْ
ُّ ْ
ُ َ ُ َّ َّ آ ُ ْ َ
آ خ َ �ة 3
<� ث� ِّب� ت� الل ُه ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا بِ�ال ق� ْو ِل ثال�ا بِ� تِ� ِ�ف�ي ال َح يَ�ا ِ�ة الد ن� َي�ا َو ِ�ف�ي ال� ِ�ر ِ >
قـول خـداى تعالـى :ي
 .1همان ،ج  1ص .183
 .2همان ،ج ،1ص .188
 .3ابراهيـم« :27 ،خداونـد كسـانى را كـه ايمـان آوردهانـد بـه خاطـر گفتـار و اعتقـاد ثابـت و
پايدار يشـان ثابتقـدم دارد هـم در دنيـا و هـم در آخـرت».
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ّامــا ا گــر كافــر باشــد ،دو فرشــته گوينــد :ايــن كســى كــه از مقابــل شــما درآمــد
كيســت؟ بگو يــد :نمىدانــم! آنهــا او را بــا شــيطان تنهــا بگذارنــد».

1

گزارش اهل ّ
شک و اهل یقین
 -16ســليمان بــن خالــد مىگو يــد :از امــام صــادق؟ع؟ در مــورد آنچــه صاحــب قبر
مىبينــد ،پرســيدم .فرمــود« :دو فرشــته _ كــه بــه آنهــا منكــر و نكيــر مىگوينــد _ بــه ســراغ
صاحب قبر مىآيند و در بارۀ رسول خدا؟ص؟ مىپرسند .مىگويند :دربارۀ اين مردى
كــه در میــان شــما درآمــد ،چــه مىگويــى؟ مىگو يــد :او كيســت؟ دو فرشــته مىگوينــد:
آن كســى كــه مىگفــت :رســول خداســت؛ آيــا او راســت مىگفت؟
فرمود :اگر از اهل شك باشد ،گويد :نمىدانم ،از مردم شنيدم كه این را مىگفتند؛
ولــى مــن نمىدانســتم آيــا راســت اســت يــا دروغ! بــا شــنيدن ايــن ســخن ،دو فرشــته او
را ضربتــى مىزننــد كــه اهــل آســمانها و زميــن مىشــنوند؛ جــز مشــركان.
ّام ــا ا گ ــر اه ــل يقي ــن باش ــد ،نمىترس ــد ،بلک ــه مىگو ي ــد :آي ــا راج ــع ب ــه رس ــول
خ ــدا؟ص؟ مىپرس ــيد؟ مىگوين ــد :آي ــا مىدان ــى ك ــه او فرســـتاده خداســـت؟
مىگو ي ــد :گواه ــى مىده ــم ك ــه او ب ــه ح ــق ،رس ــول خداس ــت ،ک ــه هداي ــت و دي ــن
ح ــق را آورد.
آنــگاه جايــگاه خــود را در بهشــت مىبينــد و قبــرش فــراخ مىگــردد ،ســپس بــه او
مىگوينــد :بخــواب ،خوابــى كــه رؤيايــى در آن نباشــد ،در خوشــترين حالتــى كــه يــك
خوابيــده دارد».

2

 .1اهوازی ،حسین بن سعیدّ ،الزهد ،ص .86
 .2اهوازی ،حسین بن سعیدّ ،الزهد ،ص .88
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چهل روز باران
 -17امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :چــون خــدا بخواهــد آفر یــدگان را برانگيــزد ،چهــل
روز بــر زميــن بــاران ببــارد؛ پــس بنــد تــا بنـ ِـد افــراد گــرد آيــد و گوشـتها برويــد».

1

از چه کسی میپرسند؟
 -18امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :در قبــر نمىپرســند ،مگــر از كســى كــه ايمــان
2
خالــص دارد ،يــا كفــر خالــصّ .امــا ديگــران را بــه حــال خــود مىگذارنــد».

سؤال از ّمیت
 -19امــام صــادق؟ع؟ فرمــود « :وقتــى كــه ّميــت دفــن مىشــود ،دو فرشــته منكــر و
ُ
نكيــر بــه ســراغ او مىآينــد .صــداى آنهــا چــون رعــد غ ّرنــده و چشمانشــان ماننــد بــرق
رباينــده ،كــه زميــن را بــا دندانشــان مىرباينــد و در موهايشــان گام مىنهنــد.
از ّميــت مىپرســند :پــروردگارت كيســت و دينــت چيســت؟ ا گــر مؤمــن باشــد،
هّلل و دينــم اســام اســت .بــه او مىگوينــد :چــه مىگويــى دربــارۀ
گو يــد :پــروردگارم ا 
ايــن مــرد كــه در بيــن شــما درآمــد؟ مىگو يــد :آيــا در بــارۀ ّ
محمــد رســول خــدا؟ص؟
مىپرســيد؟ مىگوينــد :آيــا گواهــى مىدهــى كــه او رســول خداســت؟ مىگويــد:
گواهــى مىدهــم كــه او رســول خداســت .پــس بــه او گوينــد :بخــواب ،خوابــى كــه
ُ
رؤ يــا نــدارد .قبــرش نــه ذراع فــراخ مىگــردد ،درى بــه ســوى بهشــت بــراى او گشــوده
مىشــود و جايــگاه خــود را در آنجــا مىبينــد.
ّامــا وقتــی كافــر باشــد ،دو فرشــته بــر او وارد شــوند و شــيطان در برابــر او بــا چشــمانى
 .1همان ،ص .88
.2کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.235
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از مــس بايســتد و بپرســند :پــروردگارت كيســت؟ و دينــت چيســت؟ و چــه مىگويــى
در برابــر آن مــردى كــه در بيــن شــما درآمــد؟ مىگو يــد :نمىدانــم.
ّ
ُ
آنـان بيـن او و شـيطان را خلـوت مىكننـد و نـود و نـه افعـى در قبـرش بـر او مسـلط
مىشـوند كـه ا گـر يكـى از آن مارهـا بـر زمين بدمد ،هرگز گياهـى از آن نرويد .نیز درى از
دوزخ بـه روى او گشـوده مىشـود و جـاى خـودش را در آنجـا مىبينـد».

1

تشییع جنازه
 -20ابوبصير میگويد :امام صادق؟ع؟ فرمود « :وقتی [جنازۀ] مؤمن را از خانهاش
بيرون بیاورند ،فرشتگان او را تا قبرش تشييع كنند ،درحالىكه ازدحام دارند .زمين
گويد :مرحبا به تو ،خوش آمدى .به خدا سوگند! بدان كه من دوست داشتم چون
تويى روى من راه برود ،تا ببينند با تو چه مىكنم .آنگاه تا هرجا چشم ببيند ،فراخ
گردد .بعالوه دو فرشته در قبر بر او وارد شوند كه همنشينان قبر او منكر و نكيرند.
دو فرشـته روح را تا خاصرۀ او در او مىافكنند ،او را مىنشـانند و از او مىپرسـند:
پـروردگارت كيسـت؟ بگو يـد :اهّلل .مىگوينـد :دينـت چيسـت؟ مىگويـد :اسلام.
مىگوينـد :پيامبـرت كيسـت؟ مىگو يـدّ :
محمـد [صلـی اهلل علیـه و آلـه] .مىگوينـد:
امام تو كيسـت؟ مىگويد :فالن .ندا دهندهاى از آسـمان ندا مىدهد :بندهام راسـت
گفت ،در قبرش فرشـى بهشـتى بگسـتريد و برایش درى سـوى بهشـت بگشـاييد .و از
جامههاى بهشـتى بر او بپوشـانيد تا نزد ما بيايد و آنچه نزد ماسـت برایش بهتر اسـت.
سـپس بـه او گفتـه مىشـود :بخـواب ،چـون خـواب عـروس كـه رؤيايى در آن نباشـد.
فرمـود :ا گـر كافـر باشـد ،فرشـتگان درآيند؛ تا قبرش او را تشـييع كننـد ،درحالىكه
او را لعنـت مىكننـد تـا بـه قبـرش برسـد .زميـن بـه او گو يـد :چـه بـد آمـدى! بـه خـدا
 .1همان ،ص.236
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سـوگند؛ بـدان كـه در میـان کسـانی كـه بـر روى مـن راه مىرفـت ،بیـش از همـه تـو را
ناخوشـنود میداشـتم .ناگزيـر خواهـى ديـد كـه امـروز بـا تـو چـه مىكنـم .پـس قبـر بـر او
تنـگ مىشـود ،بـه طـورى كـه اعضايـش در هـم فـرو رود .آنـگاه فرشـتگان قبـر؛ یعنـی
همنشـينان در قبـرش؛ کـه منكـر و نكيـر باشـند ،بـر او وارد شـوند.
ابوبصيـر گفـت :فدايـت شـوم! آيـا دو فرشـته بـر مؤمـن و كافـر در يـك صـورت وارد
مىشـوند؟ فرمـود« :نـه ،او (كافـر) را مىنشـانند و روح را تـا خاصـرۀ وى وارد مىكننـد.
به او مىگويند :پروردگارت كيسـت؟ به لكنت مىافتد و مىگويد :از مردم (چیزی)
شـنيدم کـه مىگفتنـد! دو فرشـته بـه او مىگويند :ندانسـتى؟
بعلاوه مـى پرسـند :دينـت چيسـت؟ لكنـت پيـدا مىكنـد .بـه او مىگوينـد:
نفهميـدى؟ نیـز مىگوينـد :پيامبـرت كيسـت؟ مىگو يـد :از مـردم (چیـزی) شـنيدم
کـه مىگفتنـد .پـس بـه او مىگوينـد :نفهميـدى؟! در بـارۀ امـام زمانـش نیـز از او سـؤال
مىشـود.
در ایـن حـال ،ندادهنـدهاى از آسـمان نـدا مىدهـد :بندهام دروغ گفـت؛ در قبر او
فرشـى از آتـش برایـش بگسـترانيد و جام ههـاى آتشـين بـر تنـش كنيـد و درى از دوزخ
برایـش بگشـاييد تـا نـزد مـا بيايـد و در نـزد مـا جز ش ّـر برایش نيسـت.
ّ
مأمـوران مـوکل الهـی سـه ضربـت بـا گرزى بـر او بزنند .هر ضربتى چنان اسـت که
از قبـر او آتـش شـعلهور مىشـود؛ بـه گونـه ای كـه ا گـر بـا آن گـرز بـه كو ههـاى تهامـه 1يك
ضربت بزنند ،خاكسـتر شود.

2

 .1تهامـه (جمـع آنِ :تها ِئـم) از ریشـه «ت ه م» در لغـت بـه معنـای شـدت گرمـا و سـکون بـاد و
هـوا اسـت و در اصطلاح بـه زمیـن پسـت بـا آب و هـوای گـرم همـراه بـا هـوای سـاکن گفتـه
یشـد.
یشـد و به پیامبر ،از این جهت ،تهامی گفته م 
میشـود .تهامه به مکه نیز اطالق م 
(ویراستار).
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج  6ص .265 – 263
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برای شما از برزخ بیم دارم
 -21عمــرو بــن يز يــد مىگو يــد :بــه امــام صــادق؟ع؟ گفتــم :شــنيدهام كــه شــما
مىفرماييــد :همــه شــيعيان مــا در بهشــتند ،بــا وجــود آنچــه در بيــن آنهــا هســت.
فرمــود« :همــه را تصديــق مىكنــم بــه خــدا كــه در بهشــت انــد» گفتــم :فدايــت شــوم! بــا
وجودگناهــان فــراوان و بزرگــی کــه دارنــد؟! فرمــود« :در قيامــت همــۀ شــما در بهشــتيد
بــا شــفاعت پيامبـ ِـر مطــاع يــا وصـ ّـى پيامبــر؛ ولــى بــه خــدا كــه مــن بــر شــما در بــرزخ
مىترســم ».گفتــم :بــرزخ چيســت؟ فرمــود« :قبــر ،از زمــان ُمــردن شــخص تــا روز
قيامــت».

1

از چه کسی میپرسند؟
 -22امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :در قبــر ،تنهــا از کســانی کــه ايمــان محــض و يــا كفر
محــض دارنــد ســؤال مىشــود؛ امــا افــرادی جــز ايــن دو را بــه حــال خــود مىگذارنــد».
و در بــارۀ رجعــت فرمــود« :در وقــت قيــام قائــم ،هــر كــه ايمــان محــض يــا كفــر محــض
باشــد ،بــه دنيــا بــاز مىگــردد؛ ّامــا ســواى اينهــا تــا روز بازگشــت (قيامــت) رجــوع
ندارنــد».

2

ارواح مؤمنان
در قالب بدن
 -23ابوبصيــر نقــل مىگو يــد :از امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ ارواح مؤمنــان پرســيدم.
نهــاى خــود هســتند( .تــا آنجــا کــه) اگــر او را
فرمــود« :در بهشــت بــه همــان صــورت بد 
ببينــى بگويــى :فالنــى اســت».

3

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.242
 .2همان ،ص .235
 .3شیخ طوسی ،تهذیب االحکام ،ج  1ص .466
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ارواح كافران
 -24ابوبصيـر مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ ارواح مشـركان پرسـيدم.
ّ
فرمـود« :در آتـش معـذب انـد ،مىگوينـد :پـروردگارا! قيامت را برپا مكـن و وعدههايى
ـینیان مـا ملحـق مسـاز!»
ـدگان مـا را بـه پیش
ِ
كـه بـه مـا دادهاى قطعـى مگـردان و آین ِ

1

كودكان
 - 25زراره مىگو يـد :بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :چـه مىفرماييد دربـاره كودكانى
كـه پيـش از بلـوغ مىميرنـد؟ فرمـود« :از رسـول خـدا؟ص؟ راجـع بـه آنهـا پرسـيدند.
نهـا چـه خواهـد كـرد.
فرمـود :خـدا بهتـر مىدانـد كـه بـا آ 
سـپس امـام صـادق؟ع؟ بـه مـن فرمـود« :زراره! آيـا مىدانـى مـراد رسـول خـدا؟ص؟
نهـا را واگذاريد،
از آن کالمـش چـه بـود؟» گفتـم :نـه ،فرمـود« :مـرادش اين اسـت كـه آ 
نهـا را بـه خـدا بازگشـت دهيـد!»
نهـا نگوييـد و علـم آ 
چيـزى در بـاره آ 

2

در آستانه قیامت
گزارش پایان عمر دنیا
 - 26عبيـد بـن زراره مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ شـنيدم :هـرگاه خداونـد اهـل
زميـن را بميرانـد ،آنـگاه مدتـى هماننـد آنچـه خلـق را آفر يـده اسـت ،درنـگ كنـد و بـه
ماننـد آنچـه اهـل زميـن و آسـمان دنيـا را ميرانـده اسـت و چنـد برابـر آن ،سـپس اهـل
آسـمان دوم را بميرانـد .آنگاه بـه قـدرى كـه خالیـق را آفريده و بـه قدرى كه اهل زمين
 .1اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص .89
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،3ص .249
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و آسـمان دنيـا را و آسـمان دوم را ميرانـده اسـت و چنـد برابـر آن درنـگ كنـد .سـپس
اهـل آسـمان سـوم را بميرانـد ،آنگاه بـه ماننـد آنچـه خلـق را آفريـده و بـه ماننـد آنچـه
اهـل زميـن و آسـمان دنيـا و آسـمان دوم و سـوم را بميرانـد و چنـد برابـر آن درنـگ كند.
سـپس اهـل آسـمان چهـارم را بميرانـد .آنگاه بـه قدرى كه خالیق را آفريـده و به مانند
آنچـه اهـل زميـن و آسـمان دنيـا و آسـمان دوم ،سـوم و چهـارم و چنـد برابـر آن را درنگ
كنـد ،سـپس اهـل آسـمان پنجـم را بميراند.
آن گاه به قدرى كه زمين را آفريده و به مانند آنچه اهل زمين و اهل آسـمان دنيا
و دوم ،سـوم ،چهـارم و پنجـم و چنـد برابـر آن را ميرانـده اسـت ،درنـگ كنـد .سـپس
اهل آسـمان ششـم را بميراند .آنگاه به قدرى كه خلق را آفريده و به مانند آنچه اهل
زميـن و اهـل آسـمان دنيـا و آسـمان دوم ،سـوم ،چهـارم ،پنجـم ،ششـم و چنـد برابـر آن
را درنـگ نمايـد ،آنگاه اهـل آسـمان هفتـم را بميرانـد .سـپس بـه قـدرى كـه خالیـق را
آفر يـده و بـه ماننـد آنچـه اهـل زميـن و اهـل آسـمانها را تا آسـمان هفتم و چنـد برابر آن
درنـگ كنـد .آنگاه ميكائيـل را بميرانـد و بعـد به مانند آنچه خلـق را آفريده و همانند
نهـا و چنـد برابـر آن را درنـگ كنـد ،سـپس جبرئيـل را بميراند .سـپس به قدرى
همـه آ 
نهـا و چنـد برابـر آن را درنگ كند ،آنگاه اسـرافيل
كـه خلـق را آفر يـده و هماننـد تمـام آ 
را بميرانـد .سـپس بـه ماننـد آنچـه خلـق را آفر يـده و به انـدازه تمام آنها و چنـد برابر آن
درنـگ كنـد آنگاه ملكالمـوت را بميراند.
امـام صـادق افـزود :سـپس خـداى تعالـى مىگو يـد :امـروز ُملـك از ِآن كيسـت؟!
پـس خـود پاسـخ دهـد :از ِآن خـداى ّقهـار! كجاينـد سـتمكارانى كـه ّادعـاى خدايـى
بـا مـن داشـتند؟! كجاينـد ّ
متكبـران؟! و نظيـر ايـن را میفرمایـد .آنگاه بـه قـدرى كـه
نهـا و چند برابر آن درنگ کند ،سـپس خالیق را
خلـق را آفر يـده اسـت و ماننـد همـه آ 
برانگيـزد ،يـا در صـور دميده شـود.
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عبيد بن زراره مىگويد :عرض كردم :اين كار كه بسى طوالنى مىشود! فرمود :آيا
مىدانى كه آنچه پيش از آفرينش خلق بوده ،طوالنىتر و يا همين قدر بوده است؟
گفتم :اين قدر! فرمود :آيا آن را مىدانستى؟ گفتم :نه .فرمود :آن هم همين طور.

1

بهشت و نعمتهايش
ویژگیهای بهشت
 -27ابوبصيـر گو یـد :امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :بهشـت ،روز اسـت نـه شـب».
گفتم :بيشـتر بفرماييد! فرمود« :بوى بهشـت ،از مسـافت هزار سـال به مشـام مىرسـد
و پسـتترين مقـام بهشـتى بـرای كسـى اسـت كـه اگر تمام اهـل دنيا باشـند ،خوردنى
ـاميدنى آن ،همـه را كفايـت كنـد؛ يـا فرمـود :هرچـه را بخواهنـد»
و آش
ِ

2

گفت و گوی مؤمن با خداوند
 -28امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :خداونــد روز قيامــت بــر بنــدۀ مؤمنــش احســان
مىكنــد و او را بــه كرامتــش نزديــك مىســازد ،ســپس نعمتهايــى را معرفــى مىكنــد
كــه بــه او داده اســت .مىفرمايــد :در فــان روز مــرا نخوانــدى و مــن خواســته تــو را عطــا
كــردم ،در فــان روز از مــن كمــك نخواســتى ،كمــك كــردم؟ آيــا در رفــع فــان ضــرر و
ز يــان ،از مــن نخواســتى كــه آن را از تــو برداشــتم و بــه نال ـهات رحــم آوردم؟ آيــا از مــن
مالــى نخواســتى كــه تــو را مالــك كــردم؟ آيــا از مــن خدمتــكار نخواســتى ،مــن بــه تــو
خدمتــكار دادم؟ آيــا از مــن نخواســتى فــان زن را بــه همســرى تــو درآورم ،بــه تــو همســر
دادم ،درحالىكــه او در نــزد اهلــش اســتوار بــود؟
آن بنـده مىگو يـد :آرى ،پـروردگارا! هـر آنچـه خواسـتم عطايـم كـردى .من بهشـت
 .1اصل زيد نرسى (ضمن :االصول الستة عشر) ،ص .47
 .2کتاب حسین بن عثمان (ضمن :االصول الستة عشر) ص .326
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را از تـو خواسـته بـودم ،خـداى ّ
عزوجـل بفرمايـد :بـدان مـن آنچـه را كـه خواسـته بـودى
برایـت انجـام دادم ،اينـك بهشـت بـراى تـو مبـاح اسـت؛ آيا خوشـنودت كـردم؟!
مؤمـن بگويـد :آرى ،پـروردگارا! البتـه كـه راضـى شـدم .پـس خداونـد بفرمايـد :من
از اعمـال تـو راضـى بـودم و اينـك براى تـو بهترين پاداش را پسـنديدم و بهترين پاداش
تـو آن اسـت كـه تو را سـاكن بهشـت گردانم».

1

نامۀ عمل
 -29راوی مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ شـنيدم كـه مىفرمـود« :خـداى تعالـى
چـون حسابرسـى مؤمنـى را اراده كنـد ،نامـۀ عمـل او را به دسـت راسـتش دهـد ،آنگاه
از او مابيـن خـود و او حسـاب كشـد و بگو يـد :بنـدۀ مـن! چنيـن و چنـان كـردى و ايـن
طـور و آن طـور عمـل نمـودى!
عـرض كنـد :آرى ،پـروردگار مـن! چنان کردم .خداونـد بفرمايد :من آن را آمرزيدم
و بـه نيكىهـا تبديـل كـردم ،پس مردم بگويند :سـبحاناهّلل! مگـر اين بنده هيچ بدى
ُ
ّ أَ
<� َّما َم نْ� أ�و�ت َى ك تَ�ا َ� ُه � َ�م� ن� ِه فَ� َس ْو فَ� يُ� َح َ
نداشت؟! و آن است قول خداى ّ
اس ُب�
عزوجل:
ِ ِ ب ِب ي ِ ي ِ
ً
ً
ً َ
َ أَ ْ
2
ِح َسا ب�ا ي َ� ِس ي�را َو يَ� ن� ق� ِل ُب� ِإ�لى �ه ِل ِه َم ْس ُرورا>.
گفتـم :بـه كـدام اهلـش؟ فرمـود« :اهـل و خانـوادۀ او در دنيـا ،همـان اهـل او در
بهشـت اسـت ،ا گـر مؤمـن باشـند.
حضرتـش افـزود :هـرگاه خداونـد ،به بندهاى ش ّـر را اراده کند ،او را در حضور مردم
حسابرسـى كنـد و او را مغلـوب سـازد و نامـۀ عملـش را به دسـت چـپ او دهد .و این
 .1اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص.90
 .2اإلنشـقاق« :7-9 ،كسـى كـه نامـه عملـش بـه دسـت راسـتش داده شـود بـه زودى حسـاب
آسـانى بـر او شـود و خوشـحال بـه خانـوادهاش بـاز گـردد».
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أُ
َ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ً
َ أَ َ
ً َّ ُ
َ ُ
<و � ّما َم نْ� � ِو�ت�ي َ ِك ت�ا َب�ه َو َر َاء �ظ ه ِر ِه ف� َس ْو ف� َي�دعوا ث� ُب�ورا َو يَ� ْصلى َس ِع ي�را ِإ� ن�ه
اسـت قـول خداونـد:
ً
َ
أَ ْ
1
ك نَا� ِ�ف�ي �ه ِل ِه َم ْس ُرورا>
َّ ُ َ َ أَ َ
گفتـم :كـدام اهـل؟ فرمـود« :اهـل او در دنيـا» .گفتـم :قـول خداونـدِ :إ<� ن�ه �ظ نّ� � ن� ل ن�
َ
3
ي� ُح َور>2؟ فرمـود« :گمـان َبـرد كـه او هرگـز برنمىگـردد».

نامۀ خدای توانای حکیم
 -30ابوبصيـر مىگو يـد :از امـام صـادق؟ع؟ شـنيدم كـه مىفرمـود« :روز قيامـت،
مؤمن را نامه ای گشوده مىدهند كه در آن نوشته است :نامۀ خداى توانای حكيم،
فالنـى را وارد بهشـت گردانيد».

4

صراط
 -31امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :مـردم طبقه به طبقه از صـراط مىگذرند و صراط،
باريكتـر از مـو و تيزتـر از شمشـير اسـت .بعضـى چـون بـرق ،برخـى چـون اسـب تنـدرو،
بعضى چهاردست و پا ،بعضى با پاى پياده و بعضى آويخته مىگذرند؛ درحالىكه
آتش قسمتى از او را مىگيرد و قسمتى را وا مىگذارد».

5

چند بهشت
 -32امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :نگوييـد :يـك بهشـت؛ ز یـرا خداونـد متعـال از
 .1اإلنشـقاق« :10-13 ،اما كسـى كه نامه عملش پشـت سـرش داده شـود در شـعلههاى آتش
مىسـوزد چـرا كـه او پيوسـته در ميـان خانوادهاش مسـرور بود!»
 .2همان « :14 ،او گمان مىكرد هرگز بازنمىگردد».
 .3اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص .92
 .4همان.
 .5همان ،ص .92-93
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درجاتـی سـخن میگو یـد کـه برخـی باال تـر از بعضـی دیگـر اسـت».

1

به دست قدرت خدا
 -33امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :خداونــد بــه دســت قــدرت خــود ،بهشــتى آفريــده
اســت كــه هيــچ چشــمى آن را نديــده و هيــچ مخلوقــى بــر آن اطــاع نيافتــه اســت.
پــروردگار ،هــر بامــداد ،آن را بگشــايد و بفرمايــد :عطــر و بويــت را بيفــزا! در جــواب گو يــد:
ُ
فَ َ
لا تَ� ْع َل ُم نَ� فْ� ٌس ما أ� خْ� ف� َ� َل ُهم ِم ن� قُ� َّر ٍ�ة
مؤمنــان رســتگارند .و همــان اســت قــول خداونــد�< :
ِ ي
ُ
َ ُ
أَ ْ
نَ 3 2
�ع ي ُ� ٍن� جَ� َ�ز ًاء ِب� َما ك نا�وا يَ� ْع َملو�> .

سخن بهشت
 -34امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :بهشـت مىگو يـد :پـروردگارا! دوزخ را همـان طـور
كه وعده دادهاى پر كردى ،مرا نیز همانطور كه وعده دادى پر كن! از اينرو خداوند
نهـا را وارد بهشـت مىسـازد!» سـپس امـام؟ع؟ فرمـود:
مخلوقـى را میآفرینـد و آ 
4
نهـا كـه ه ّـم و غ ّـم دنيـا را نديدهانـد».
«خوشـا بـه حـال آ 

در قیامت
 -35ابوبصيـر مىگو يـد :بـه امـام صادق؟ع؟ گفتم :خداوند هرگاه اهل بهشـت را
وارد بهشـت و اهـل دوزخ را وارد دوزخ كنـد ،بايسـتد! (یعنـی از خلـق کردن باز ایسـتد
 .1اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص.99
 .2السـجده :17/هيـچ كـس نمىدانـد چـه پـاداش مهمـى كه باعث روشـنى چشمهاسـت در
آن نهفته اسـت.
 .3اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص .102
 .4همان ،ص .103
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و دیگـر خلـق نکنـد؟) فرمـود« :چـه گمان كـردهاى! خـداى تعالى خلقـى را مىآفريند
تا او را بپرسـتند».

1

گزارش ابن ابی یعفور
 -36ابـن ابىيعفـور مىگو يـد :بـر امـام صـادق؟ع؟ وارد شـدم .درحالىكـه جمعى
از اصحـاب نـزد وى بودنـد ،فرمـود« :پسـر ابىيعفـور! آيـا قـرآن را خوانـدهاى؟» گفتـم:
آرى ،ايـن نـوع قرائـت را .فرمـود« :مـن هـم در بـارۀ همـان پرسـيدم ،نـه جـز آن».
گفتم :فدايت شوم ،آرى ،براى چه؟
فرمــود« :چــون موســى؟ع؟ بــراى قــوم خــود ســخنى گفــت كــه آن را از وى
نتوانســتند تحمــل كننــد ،از ايــن روی در مصــر بــر وى خــروج كردند و بــا او جنگیدند.
او هــم بــا ايشــان جنگیــد و آنــان را كشــت .عيســى؟ع؟ نیــز بــراى قــوم خــود حديثــى
نهــا تحمــل نكردنــد ،لــذا از ايــن رو در تكريــت بــه وى خــروج كردنــد .بــا
گفــت كــه آ 
نهــا را كشــت .و آن اســت قــول خــداى
او جنگیدنــد و او هــم بــا ايشــان جنگیــد و آ 
َ
َ
َ
آ
ّ
أ
َ ٌ
َ ٌ َ ََْ
َ َ
ّ ّ فَ آ َ
ُ َ َُ
<�� َم ن� ت� َط ِئا� ف��ة ِم نْ� بَ� ِ�ن�ي ِإ� ْس َر ِئا� ي� َل َو ك ف� َر ت� َط ِئا� ف��ة ف�� ّي�د ن�ا ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا على عد ّ ِو ِه ْم
عزوجــل:
َ أَ
َ
2
ف�� ْص بَ� ُحوا �ظ ِاه ِر ي� نَ�>.
او نخسـتين قائمى اسـت كه از ما اهل بيت قيام مىكند و سـخنى را براى شـما
ّ
مىگو يـد كـه آن را ّ
تحمـل نمىكنيـد ،در محـل «رميلـۀ دسـكره» بـر او خـروج مىكنيد و
بـا وى مىجنگيـد .او هـم بـا شـما مىجنگـد و شـما را مىكشـد و آن آخريـن خروجـى
اسـت كه اتفـاق مىافتد.
 .1همان ،ص .103
ّ
 .2الصـف« :14 ،در ايـن هنـگام گروهـى از بنـى اسـرائيل ايمـان آوردنـد و به حواريون پيوسـتند
و گروهى كافر شـدند ما كسـانى را كه ايمان آورده بودند در برابر دشـمنان آنها تأييد كرديم
و سـرانجام بر آنها پيروز شـدند».

218

اصول عقاید در کالم امام صادق؟ع؟

پسـر ابىيعفـور! آنگاه خداونـد ،پیشـینیان و پسـینیان را گـرد مـىآورد؛ سـپس
محمـد؟ص؟ را در بيـن مـردم زمـان خـودش مىآورنـد و بـه او مىگوينـد :يـا ّ
ّ
محمـد! آيـا
رسـالت خـود را رسـاندی؟ و در برابـر قـوم خـودت ،بدانچـه امـر كـرده بوديـم كـه آنها را
بگویـی ،اسـتدالل کـردى؟
مىگو يـد :آرى ،پـروردگار مـن! آنـگاه ،از آن مـردم مىپرسـند :آيـا شـما را تبليغ و در
برابـر شـما اسـتدالل كـرد؟ گروهـى مىگوينـد :نـه .از ّ
محمـد؟ص؟ همیـن را میپرسـند.
مىفرمايـد :آرى ،پـروردگار مـن! درحالىكـه خـدا مىدانـد كـه او تبليـغ كـرده اسـت،
ولـى سـه مرتبـه آن را بـاز مىگو یـد و سـرانجام ّ
محمـد؟ص؟ را تصديـق میکنـد و سـخن
نهـا سـوى جهنـم رانـده مىشـوند.
یشـمارد ،سـپس آ 
نهـا را دروغ م 
آ
پس از او على؟ع؟ را در بين مردم زمانش مىآورند .به او نيز همچون ّ
محمد؟ص؟
گفتـه مىشـود و قومـش او را دروغگـو میداننـد؛ ولـى خداونـد سـخن او را تصديـق و
سـخن آنها را تكذيب مىکند ،سـه مرتبه آن را ّ
مکرر میدارد ،پس از او حسـن و بعد
حسـين و سـپس على بن الحسـين؟مهع؟ كه كمترين اصحاب را دارد.
اصحـاب او :ابوخالـد كابلـى ،يحيـى بـن ّام طويـل ،سـعيد بـن ّ
مسـيب ،عامـر بن
نهـا گواهـان احتجاجـات آن حضرتنـد.
هّلل انصـارى اسـت و آ 
واثلـة و جابـر بـن عبـدا 
آنـگاه پـدر مـرا يعنـى ّ
محمـد بـن علـى؟امهع؟ را بـر هميـن منـوال مىآورنـد و بعـد مـرا بـا
شـما .از مـن و شـما مىپرسـند .پـس نیـک بنگر یـد كـه چـه خواهيـد كـرد.
پسـر ابىيعفـور! خـداى ّ
عزوجـل امـر بـه طاعـت خـود و طاعـت رسـولش و طاعـت
اولـوا األمـرى مىكنـد كـه اوصيـاى رسـول اوسـت.
پسـر ابىيعفـور! ماييـم ّ
تهـاى خـدا در بيـن بندگانـش ،گواهـان بـر آفریـدگان
حج 
او ،امينـان او در زميـن ،گنجینـه داران علـم او ،فراخوانان به سـوى سـبيل او و عامالن
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بـهآن .بنابرایـن هركـه از مـا اطاعـت كنـد ،خـدا را اطاعـت كـرده و هركـه مـا را عصیـان
كنـد ،خـدا را نافرمانـى كرده اسـت».

1

اهل بهشت
 -37امـام صـادق؟ع؟ بـه مـن فرمـود« :خـداى تعالـى بهشـت را پـاك و پاكيـزه
آفريـده اسـت .وارد آن نمىشـود مگـر كسـى کـه حلالزاده باشـد ».امـام صـادق؟ع؟
افـزود« :خوشـا بـه حـال كسـى كـه مـادرش پاكدامـن باشـد».

2

اهل تقوا
 -38امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :حضـرت علـى؟ع؟ از رسـول خـدا؟ص؟ تفسـير آیـۀ
َ ن ُ ْ َّ
<� ْو َم � ْح ش� ُر ال ُم ت� ِق� ي� َن�> 3را پرسـيد .فرمـود :يـا علـى! آن گـروه جـزء سـوارگان نيسـتند؛ آنـان
ي
نهـا را دوسـت داشـته و آنـان را از
مردانـى هسـتند كـه خداتـرس بودنـد ،خـدا هـم آ 
خ ّ
ـواص قـرار داده و از اعمالشـان راضـى اسـت .از ايـنرو آنـان را پرهيـزكاران ناميـده
اسـت.
ن خدایی كه دانه و هسـته را شـكافت
سـپس فرمـود :يـا علـى! بـدان ،سـوگند بـه آ 
و آفر یـدگان را آفر يـد ،آنـان از قبرهايشـان بيـرون مىآينـد ،درحالـى كـه صورتهايشـان
ـفيدى شـير ،با
چـون بـرف سـفيد اسـت و جام ههـاى سـفيدى بـر تن دارند همچون س
ِ
نهـا از مروار يـد مىدرخشـد»
شهـاى زر يـن كـه بندهـاى آ 
كف 

4

 .1اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص .104 – 103
 .2صدوق ،علل الشرایع ،ج  2ص  ،564باب .363
 .3مر ي ــم« :85 ،در آن روز پرهي ــزكاران را دس ــته جمع ــى ب ــه س ــوى خ ــداى رحم ــان محش ــور
مىكنيـــم».
 .4مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،7ص.172
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اذن ورود
 -39عبـاس بـن يز يـد مىگو يـد :روزى بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :فدايـت شـوم!
ً ْ ً َ ً
َ َ أَ َ َ َ أَ َ
<و ِإ��ذ ا َر� ي�ْ ت� ث� ّم َر� ي�ْ ت� ِن� ِع ي�ما َو ُملكا ك بِ� ي�را> 1چيسـت؟
تفسـير آیـۀ
فرمـود« :چـون خداونـد ،اهـل بهشـت را وارد بهشـت كنـد ،پيكـى را نـزد ّ
وليـى از
در بهشـت ببيند .به او گويند :بايسـت تا برایت
اولياى خود بفرسـتد .او پردهای را بر ِ
اذن بگير يـم! فرسـتادۀ خـدا بـه او نرسـد مگـر بـا اذن ورود .و آن اسـت قـول خداوند< :وَ
ً ْ ً َ ً
َ أَ َ َ َ أَ َ
ِإ��ذ ا َر� ي�ْ ت� ث� ّم َر� ي�ْ ت� ِن� ِع ي�ما َو ُملكا ك بِ� ي�را>.2

عمل صالح
-40امام صادق؟ع؟ فرمود« :عمل صالح به بهشت مىرود و براى صاحبش آنجا را
آماده مىكند ،همان سان كه كسى غالمى را مىفرستد تا (جايى را) براى او فرش كند.
ت َ أَ ُ
َ َّ َّ ذ َ آ َ َ َ ُ ّ
ْ َ ْ َ ُ نَ 4 3
الحا� ف� ِل� ن� ف� ِس ِهم ي�مهدو�> .
سپس اين آيه را تالوت كرد< :اما ال ي�� ن� �م ن�وا و ع ِملوا الص ِ

معروف ،دری از بهشت
 -41امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :بهشـت درى دارد بـه نـام "معـروف" كـه هيـچ كـس
از آن وارد نمىشـود ،مگـر صاحبـان كارهـای خـوب».

5

آنان که وارد بهشت نمیشوند
 -42امـام صـادق؟ع؟ از نياكانـش؟مهع؟ آورده کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود« :چـون
 .1اإلنسان« :20،و هنگامى كه آنجا را ببينى نعمتها و ملك عظيمى را مىبينى!»
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،8ص .197
 .3الروم« :44،اما كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند ،به سود خود آماده مىسازند».
 .4مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،8ص.197
 .5همان.
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خداونـد ،بهشـت بريـن را آفر يـد ،خشـت آن را از طلاى درخشـنده و مشـك مخلـوط
آفر يـد .سـپس بـه آن دسـتور داد کـه بـه جنبـش درآ یـد و سـخن گفت .عرضه داشـت:
ّ
تـو آن خدايـى كـه جـز تـو زنـدة پايـدار معبـود بحقى نيسـت! پس خوشـا به حال كسـى
كـه او را قـادر بـر ورود مـن كنـى!
خـداى ّ
عزوجـل بفرمايـد :بـه ع ّـزت و جاللـم و بلنـداى جايگاهـم سـوگند كـه
گروهـی بـر تـو وارد نشـوند :مىگسـار ،پافشـار بـر رباخـوارى ،سـخنچين ،بىغيرتـى كـه
در خانـهاش بـر فسـق و فجـور گـرد آينـد ،كسـى كـه نزد پادشـاه جاسوسـى مـردم كند تا
نهـا را هلاك سـازد ،شـكافنده گورهـا و پيمـان شـكنان».
آ

1

حساب
جایگاه شیعه در بهشت
 -43ابوبصير به نقل از امام صادق از نياكانش؟مهع؟ آورده که رسول خدا؟ص؟ فرمود:
«يا على! من نخستين كسى هستم كه خاك از سر و صورتش پاك مىكند ،درحالىكه تو
با منى ،سپس ساير آفریدگان .يا على! تو و شيعيانت بر حوض (كوثر) ،هركه را دوست
داريد ،سيراب مىكنيد و هركه را نخواهيد مانع مىشويد .شما از فزع اكبر در سايۀ عرش
در امانيد ،درحالىكه مردم بىتابند و شما بىتاب نيستيد ،و مردم غمگيناند و شما
َ َّ
َ ْ َ ُ َّ ْ
غمگين نيستيد .دربارة شما اين آيه نازل شده استِ :إ<� نّ� ال ذ ِ ي�� نَ� َس بَ� ق� ت� لهم ِم ن�ا ال ُح ْس ن�َى
أُ ئ َ َ ْن َ ُ ْ َ ُ نَ َ َ ْ َ ُ نَ َ َ َ َ ُ ْ ف َ شْ َت َ ْت أَ ن ُف ُ ُ ْ َخ ُ نَ َ َ
و� .لا ي� ْح�زُ ن�ُ ُه ُم
ول�ك ع�ها م ب�عدو� .لا ي�سمعو� ح ِس�يسها و هم ِ��ي ما ا��ه� ���سهم �ا ِلد
� ِ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ ُ
َْ ُ أ ْ ََ ّ ُ
ُ ن تُ ْ تُ َ ُ نَ 2
ال ف��زَ ع ال�ك بَ� ُر َو ت� ت�ل ق�اه ُم ال َملا ِئ�ك�ة ه�ذ ا يَ� ْو ُمك ُم ال ذ ِ��ي ك��م �وعدو�>
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،8ص.199
 .2األنبياء« :103 - 101 ،كسانى كه به خاطر خوبىهايشان وعده نيك از قبل داديم از اين آتش
دورند ،آنها صداى آتش را نمىشنوند ،در آنچه بخواهند جاودانه ّ
متنعمند ،فزع اكبر
آنها را غمگين نمىكند ،فرشتگان به استقبال مىآيند ،اين همان روز موعود است».
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يا على! تو و شيعيانت را در موقف میطلبند و در باغهاى بهشتى برخورداريد».

1

مانند ماه شب چهاردهم
 - 44امـام صـادق از نياكانـش؟مهع؟ آورده کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود« :چـون روز
قيامـت شـود ،اقوامـى را مىآورنـد روى منبرهايـى از نـور ،كه صورتهايشـان چون ماه
نهـا غبطه مىخورند .سـپس
شـب چهـارده مىدرخشـد و پیشـینیان و پسـینیان بـر آ 
سـاكت شـد ،آنـگاه سـه بـار هميـن كالم را بازگفت.
عمـر بـن خطـاب گفـت :پـدر و مادرم به فدايت! آنها شـهيداناند؟ فرمود :آنها
شـهيدان انـد ،ولـى نـه از آن شـهيدانى كـه تـو مىپنـدارى .گفـت :آنهـا پيامبراننـد؟
نهـا اوصيايند؛ ولى نـه آن اوصيا كه
نهـا اوصياينـد؟ پيامبـر؟ص؟ فرمـود :آ 
بـاز گفـت :آ 
تـو تص ّـور مىكنـى .گفـت :از اهـل آسـماناند يـا از اهـل زميـن؟ فرمـود :آنهـا اهل زمين
انـد .عـرض كـرد :پـس مـرا از ايشـان خبـر دهيد! با دسـت خود اشـاره بـه على؟ع؟ كرد
و فرمـود :ايـن و پيروان اين هسـتند».

2

نامههاى اعمال
سه نامه
 -45امام صادق؟ع؟ فرمود« :نامههاى اعمال در روز قيامت سـه دسـته اسـت،
نامـهاى كـه در آن نعمتهاسـت و نوشـتارى كـه در آن خوبيهاسـت و ديوانـى كـه در آن
تهـا و خوبىهـا مقایسـه مىشـود ،پـس بدیها تمام
گناهـان اسـت .بيـن ديـوان نعم 
خوبىهـا را فرامىگيـرد و گناهـان مىمانـد!»

3

 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،7ص.179
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،7ص .179
 .3اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص .94
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سور
دیوار
-46ابوبصيـر مىگو يـد :امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :روز قيامت ،نـور در بين مردم به
قدر ايمانشان تقسيم مىشود .قسمت منافق از نور به قدر انگشت ابهام پاى چپش
اسـت و بـه او داده مىشـود( .بـه مؤمنـان) مىگو يـد :بايسـتيد تـا از نـور شـما برگيـرم!
ُ ً
ُ َ َْ
ق
نهـا تقسـيم كردنـد.
نجـا كـه نـور را بيـن آ 
<� ي� َل ْار ِج� ُعوا َو َر َاءك ْم ف�ال ت� ِـم ُسوا ن�ورا> 1يعنـى آ 
ِ
آنها برمىگردند ولى ميانشان ديوارى كشيده مىشود.
ُ َ ُ َ
َّ ُ
أَ َ َ ُ
آنهـا از پشـت آن ديـوار ايشـان را صـدا مىزننـد�< :ل ْم ن�ك ن� َم َعك ْم ق�الوا بَ�لى َو ِلك ن�ك ْم
َ ُ َ َ ْ ُ ْ أَ
َ
َّ ْ َ
أَ َّ َ َ ُ
َ َ ْ ُ أَ ُ ُ َ َ ُ
ف� ت� ن� ت� ْم � ن� ف� َسك ْم َو ت� َر بّ� ْص ت� ْم َو ْار ت� بْ� ت� ْم َو �غ ّر ت�ك ُم ال� َم ِا�ن�ي ُّ َح�تّى جَ� َاء � ْم ُر الل ِه َو �غ ّركم بِ�الل ِه ال�غ ُرورُ.
َ ْ َ ُ ُ ْ ٌ َ َّ
ْ ْ
َ ْ
ُ
أْ ُ َّ
َ َ
ُ 2
ف�ال يَ� ْو َم لا يُ��ؤ خ��ذ ِم ن�ك ْم ِف�د ي�َ�ة َو لا ِم نَ� ال ذ ِ ي�� نَ� ك ف� ُروا َم� َواك ُم نال� ُار ِه ي َ� َم ْولك ْم َو بِ� ئ� َس ال َم ِص ي�ر>
ّ
ابامحمـد! بـدان؛ به خدا سـوگند ،خداوند اين را نـه در بارۀ يهود
سـپس فرمـود :يـا
و نصارا ،بلكه در بارۀ اهل قبله اسـت».

3

كسانى كه از آتش بيرون آيند
نجات یافتگان
 -47عمر بن ابانگويد :از امام صادق؟ع؟ در بارۀ كسانى پرسیدم كه وارد آتش
ً
دوزخ مىگردند ،بعدا از آن بيرون شوند و سپس وارد بهشت گردند .فرمود« :اگر بخواهى،
 .1الحديد« :13 ،گفته مىشود :به پشت سر خود برگرديد و كسب نور كنيد».
 .2همـان« :14 ،مگـر مـا بـا شـما نبوديم؟ مىگويند :چرا ولى شـما خـود را به هالكت انداختيد
و انتظـار كشـيديد و آرزوهـاى دور و دراز شـما را فر يـب داد تـا مـرگ فـرا رسـيد ،شـيطان
فريبـكار شـما را در برابـر خـدا فريـب داد ،پـس امـروز نـه از شـما فديـه پذيرفتـه مىشـود و نـه از
كافـران ،جايتـان آتـش اسـت و همـان سرپرسـت شماسـت و چـه بـد جايـى اسـت!»
 .3اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص .93
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سخن پدرم در آن باره را برایت بگویم .حضرتش فرمود :مردمانى از دوزخ بيرون مىآيند.
پس از آنكه سوخته باشند ،آنها را سوى رودى در كنار دروازه بهشت به نام َ
«ح َيوان»
ببرند .آنان ،از آب آن بر خود مىپاشند و گوشت ،پوست و مویشان مىرويد».

1

امید به رحمت الهی
عبدالرحم ــان بن ّ
ّ
حج ــاج مىگويد :به امام ص ــادق؟ع؟ گفتم :حديثى را
-48
م ــردم نقل مىكنن ــد .فرمود« :آن طور نيس ــت كه مىگويند» .ســـپس فرمود« :رســـول
فرمان رفتن سوى آتش مىدهند ،همين
خدا؟ص؟ فرموده است :آخرين بندهاى را كه ِ
كه فرمان بردن او را به س ــوى آتش مىدهند ،نگاهى مىكند .ســـپس خداى ّ
عزوجل
ِ
مىفرمايد :او را زود بياوريد! چون بياورند ،خطاب رسد :بندۀ من! چرا نگاه كردى؟
بگويد :پروردگارا! من چنين گمانى به تو نداشتم.
خ ــداى متع ــال بفرماي ــد :بن ــدۀ م ــن! چ ــه گمانى ب ــه م ــن داشـــتى؟! مىگويد:
پروردگار من! گمانم به تو آن بود كه خطاى مرا مىبخش ــى و مرا ســـاكن بهشت خود
جب ــار بفرمايد :فرش ــتگان من! ب ــه ّ
مىگردان ــى .خداون ــد ّ
عزت و نعمتهـــا و باليايم
و جالل ــت و برتر ي ــم و جاي ــگاه وااليم س ــوگند ،اين بندۀ م ــن ســـاعتى از زندگيش را
هرگ ــز گم ــان خير به من نداش ــت .ا گ ــر از زمان زندگي خود ،ســـاعتى گمـــان خير به
م ــن داش ــت ،آن را وس ــيلۀ آت ــش دوزخ نمىترس ــاندم .با آنک ــه دروغ میگویـــد ،به او
اجازه دهي ــد و وارد بهش ــت گردانيد!
سـپس رسـول خـدا فرمـود :هيـچ بنـدهاى نيسـت كـه گمـان خيـر بـه خـدا داشـته
باشـد مگـر آن کـه خداونـد ،كنـار ظ ّـن اوسـت و هيـچ بنـدهاى نيسـت كـه گمـان بـد

داشـته باشـد؛ مگـر آن کـه خداونـد در نـزد گمـان اوسـت .و آن اسـت قـول خداوندَ :
<و
 .1اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص .95
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2 1

حسنه ای غیر منتظره
 -49امام صادق؟ع؟ فرمود« :روز قيامت بندهاى را مىآورند كه هيچ حسـنهاى
نـدارد .بـه او گوينـد :يـادت بيـاور ،آيـا حسـنهاى را بـه خاطـر مـىآورى؟ فكـر مىكنـد و
مىگو يـد :هيـچ حسـنهاى نـدارم؛ جـز اينكـه فلان بنـدۀ مؤمـن تـو از كنـار مـن رد شـد،
آبـى از مـن خواسـت تـا وضـو بگيـرد و بـا آن نمـاز بخوانـد ،بـه او دادم .خداونـد متعـال
مىفرمايـد :بنـده مـرا وارد بهشـت كنيـد!»

3

شفاعت
شفاعت کن!

 - 50امـام صـادق؟ع؟ فرمـود« :چـون روز قيامـت شـود ،خـداى ّ
عزوجـل عالـم و
عابـدى را برانگيـزد .هنگامـی کـه در محضـر خـداى ّ
عزوجـل بايسـتند ،بـه عابد گفته
شـود :راهـى بهشـت شـو .امـا بـه عالـم گوينـد :بايسـت بـه سـبب ادب خوبـى كـه بـه
نهـا را شـفاعت كـن!»
مـردم آموختـى ،آ 

4

هميشگى در دوزخ (خلود)
ماندگار در دوزخ
 - 51منصـور بـن حـازم مىگو يـد :به امام صادق؟ع؟ در بارۀ کسـانی سـخن گفتم
ّ .1
فصلت« :23،اين گمان بدى بود كه درباره پروردگارتان داشتيد ،و همان موجب هالكت
شما گرديد و سرانجام از زيانكاران شديد».
 .2اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،ص .97
 .3همان ،ص .97
ّ
 .4شیخ صدوق ،علل الشرايع ،ج ،2ص  ،394باب .131
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که از دوزخ بيرون نمىشوند فرمود« :دشمنان على؟ع؟ براى هميشه و تمام روزگاران
در دوزخ ماندگارند».

1

بهشت و دوزخ $ج  20ص $ 326 – 313
گزارشی ّ
مفصل از قیامت
 - 52امام صادق؟ع؟ از قول رسول خدا؟ص؟ فرمود:2
«( )1چـون خداونـد قبـض روح مؤمـن را اراده كنـد ،بـه ملـک المـوت بفرمايـد :تـو و
يارانـت ،سـراغ بنـدهام برو يـد كـه بـه خاطـر مـن رنـج ز يـادى بـرده اسـت؛ روح او را بـراى من
بياور يـد تـا نـزد خـود او را آسـايش دهـم.
( )2ملـك المـوت بـه صـورت زيبـا و جامههـاى پاكيـزه و بـوى خوش نزد او مـىرود .بر
در خانـه مىايسـتد .از دربـان اذن مىطلبـد؛ نـه پـرده درى مىكنـد و نـه در را مىشـكند.
ِ
بـه همـراه پانصـد فرشـته از يـاران ،بـا دسـتههاى ريحـان و حريـر سـفيد و مشـك خوشـبو،

مىگوينـد :سلام بـر تـو اى ّ
ولـى خـدا! مـژده بـاد تـو را كـه پـروردگارت تـو را سلام مىرسـاند.
بـدان كـه از تـو راضـى اسـت نـه خشـمگین ،و تـو را بـه َروح و ريحـان و بهشـت پرنعمـت
مـژده باد!
امام صادق؟ع؟ افزودَ :روح ،آسودگى از گرفتارى و بالى دنياست ،و ريحان برگرفته
از تمـام بوهـاى خـوش بهشـتى اسـت .آن را روى چانـهاش مىگـذارد ،بـوى آن به روح وى
مىرسـد ،به گونه ای که همواره در آسـايش اسـت تا نفسـش بيرون مىشـود.
( )3رضوان خازن بهشت به سراغ او مىآيد و او را از شربت بهشتى سيراب مىكند
كه در قبر و قيامت هرگز تشـنه نمىشـود تا سـيراب وارد بهشـت مىگردد .به فرشـته مرگ
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،8ص.362

ً
 .2ایـن حدیـث طوالنـی گزارشـی ّ
مفصـل از مراحـل مـرگ و بـرزخ و قیامـت اسـت .چـون نسـبتا دراز دامـن
ً
ً
بیشـتر خواننـدگان گرامـی ،بـه بندهایـی
گیـری
اسـت ،اوال گزیـده ای از آن نقـل شـد .ثانیـا بـرای بهـره
ِ
ِ
تقسـیم شـد( .ویراسـتار).
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مىگو يـد :روح مـرا بازگـردان تـا بـا پيكـرم و پيكـرم با روحـم درآميزد! ملكالمـوت مىگويد:
هـر كـدام از شـما با ديگرى همراه شـويد.
( )4روح مىگو يـد :خـدا تـو را از بابـت پيكـر ،جـزاى خيـر دهـد كـه مـن شـتابان در
ّ
ُ
طاعـت آنـم و از نافرمانيهـا ،كنـد و معطلـم .اینـک تا روز قيامـت درود بر تو .بدن نیز همان
گونـه بـه روح مىگويـد.
( )5ملكالمـوت روح را صـدا مىزنـد :اى روح پا كيـزه! بـا ايمـان ،آمرز يـده و مـورد
غبطـه از دنيـا بيـرون آى! بدیـن سـان فرشـتگان بـه او مهربانـى كننـد ،سـختىها را از او
برطـرف سـازند ،مـوارد بـراى او سـهل گـردد و بـه زندگـى جاو يـد برسـد.
( )6خداونـد دو صـف از فرشـتگان برایـش برانگیزانـد غيـر از گروهـی کـه قبـض روح
نهـا در دو صـف میـان منـزل وى تـا قبـرش بايسـتند ،بـراى او طلـب آمـرزش و
او کننـد؛ آ 
از او شـفاعت كننـد.
( )7ملـك المـوت دو بـاره او را سـيراب مىكنـد و از جانـب خـدا او را به كرامت و خير
بشـارت مىدهـد ،همـان گونـه كـه مـادر بـه فرزنـدش ّ
محبـت خـود را نشـان دهد؛ بـا روغن
و ريحـان بدنـش را چـرب مىکنـد ،بقـاى او را مىطلبـد و جـان خـود و پـدر و مـادرش را
فـداى او مىكنـد.
نگهبـان همـراه او مىگوينـد :اى ملـك
( )8چـون جـان بـه گلـوگاه برسـد ،دو فرشـتۀ
ِ
نتـر و مداراگـر بـاش! او بـرادر خـوب و همنشـين خـوب بـوده و
المـوت! بـا رفيـق مـا مهربا 
هرگـز آنچـه خـدا را خشـمناك سـازد بـر مـا نشـان نـداده اسـت .چـون روح او را درآوردى،
همچـون شـاخۀ درخـت خرمـا داخـل جلد سـفيدى بگـذار و از هر نوع ريحان بهشـتى در
نهـا را كنـار هم قرار دهند .فرشـتگانی کـه قبض روح میکنند ،آن
آن قـرار ده و بـه نوعـى آ 
را تـا آسـمان دنيـا بـاال برند.
( )9آنگاه درهاى آسـمان براى او گشـوده مىشـود و دربانان به او مىگويند :خداوند
باقـى بـدارد پيكـرى را كـه در آن بـوده اسـت ،همچنـان عمـل صالـح او بـر مـا مىگـذرد و
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شـيرينى صـداى او را مىشـنويم .درهـا و دربانـان نیـز بـراى فقـدان او میگرينـد و عرضـه
مىدارنـد :پـرودگارا! ايـن بنـدهات عمل صالح داشـته اسـت و ما صـداى او را به ذكر قرآن
مىشـنيديم! نیـز مىگوينـد :خدايـا! بـه جـاى او بنـدهاى را بـراى مـا مبعـوث گـردان ،بـه
گـوش مـا همـان را برسـاند كـه او مىرسـاند!
( )10خداونـد آنچـه را كـه مىخواهـد ،انجـام مىدهـد و او را بـه سـمت زندگـى بـاال
مىبرنـد .همـۀ فرشـتگان آسـمان بـه او خوشآمـد مىگوينـد و برایـش شـفاعت و طلـب
آمـرزش مىکننـد و خـداى تعالـى مىفرمايـد :رحمـت مـن بـر آن روح بـاد!
هماننـد ديـدار شـخص غايبـى از غايـب ،و
( )11ارواح مؤمنـان از او ديـدار مىكننـد،
ِ
بـه يكديگـر مىگوينـد :ايـن روح را بگذاريـد تـا بهبـود يابـد؛ چرا كـه او از گرفتـارى بزرگى رها
شـده اسـت .همچنیـن زمانـی کـه اسـتراحت كنـد ،از او مىپرسـند :فالنـى و فالنـى چـه
كـرد؟ ا گـر ُمـرده باشـند بگرينـد و اسـترجاع کننـد و مىگوينـد :او را بـه طبقـهاى از جهنـم
ّ
ّ
هّلل و انـا اليـه راجعـون!
بردنـد ،پـس :انـا 
( )12خداونـد بفرمايـد :آن (روح) را بـر او بازگردانيـد كـه از آن روح ،ايشـان را آفريدهايـم
و در آن بـاز مىگردانيـم و از آن بـار ديگـر بيـرون آوريم .چون تابوت او را بردارند ،فرشـتگان
آن را حمـل كننـد و بـا شـتاب او را ببرنـد ،درحالـى كـه شـيطانها بـه رديـف ايسـتاده از دور
مىنگرنـد ،امـا بـر او هيچ سـلطه و نفـوذى ندارند.
( )13چـون او را بـه قبـرش برسـانند ،قطعـات زميـن ماننـد باغهـاى سرسـبز سـوى او
مبـادرت كننـد و هـر قطعـهاى از آن گو يـد :خدايـا او را در دل مـن قـرار ده!
( )14او را مىآورند .در گودالى كه خداوند براى او ّ
مقرر كرده اسـت ،قرار مىدهند.
چـون در قبـرش گذارنـد ،پـدر و مـادر ،همسـر ،فرزنـدان و برادرانـش بـر او نمـودار شـوند .بـه
همسـرش گو يـد :چـرا گر يـه مىكنـى؟ مىگويـد :بـراى فقدان تو كه مـا را بىياور گذاشـتى!
( )15آنـگاه صورتـى زيبـا بيايـد .او بگويد :تو كيسـتى؟ مىگويد :منم عمل صالح تو،
ِ
امروز به امر خدا براى تو سـنگرى اسـتوار و سـپر و سلاحم .بگويد :بدان ،به خدا سـوگند،
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ا گـر مىدانسـتم كـه تـو در اينجـا هسـتى بـه یقیـن خـود را بـه تـو مىسـپردم و بـه وجـود مال و
فرزندانم فریفته نمىشـدم.
( )16او در پاسـخ گويـد« :اى ّ
ولـى خـدا! تـو را بـه نيكـى مـژده بـاد!» (امـام؟ع؟ افـزود):
شهـاى مـردم را مىشـنود كـه برمىگردنـد و پـس از فراغـت
بـه خـدا سـوگند او صـداى كف 
دسـتها را از خـاك بـه هـم مىزننـد و پـاك مىكننـد ،درحالىكـه روح او بـه وى بازگشـته
نهـا نمىداننـد.
اسـت؛ امـا آ 
( )17زميـن مىگو يـد :خـوش آمـدى ،مرحبـا بـه تـو اى ّ
ولـى خدا! بدان به خدا سـوگند
كـه تـو را دوسـت داشـتم .بـر روى مـن بـودى و امـروز بيشـتر دوسـت دارم كـه در دل منـى!
بـدان بـه ع ّـزت پـروردگارم كـه مجـاورت تـو را نيكـو شـمارم و خوابگاهـت را خنـك و جاى
ً
تـو را فـراخ گردانـم .محققـا مـن باغى از باغهاى بهشـت يـا گودالى از گودالهـاى دوزخم!
( )18خداونـد فرشـتهاى را سـوى وى برانگيـزد كـه بـا دو بـال خود ،از راسـت و چپ و
از پيـش و پـس بزنـد و از هـر طـرف چهـل نور برایش گسـترش يابد ،ناگهان قبـرش دايرهاى
از نـور گردد.
( )19منكر و نكير وارد شـوند .آنها دو فرشـتۀ سـياه چهرهاند كه با جامههايشـان قبر
را مىكاونـد و حدقههايشـان را  -كـه چـون ديـگ مسـى اسـت  -زير موهايشـان قـرار داده و
صدايشـان همچون رعد غرنده و چشمانشـان چون برق درخشـنده اسـت!
( )20آنان او را برانند و بر سر او فریاد بكشند و بگويند :پروردگارت كيست؟ پيامبرت
چـه كسـى اسـت؟ دينـت چيسـت؟ و رهبـرت كيسـت؟ بـه راسـتى مؤمـن بـه قـدرى
خشـمگين شـود كـه جـرأت از دسـت بدهـد ،بـا تـوكل بـه خـدا بـدون هيـچ خويشـاوندى
هّلل اسـت؛ پيامبر من و شـما
و نسـبت ،بگو يـد :پـرودگار مـن و شـما و پـروردگار همـه چيز ،ا 
ّ
محمـد خاتـم پيامبـران اسـت؛ ديـن مـن اسلام اسـت كـه خداونـد بـا وجـود آن دينـى را
نپذيرفته و رهبر من قرآن اسـت كه بر همۀ كتابها سـيطره دارد و آن قرآن عظيم اسـت.
( )21دو فرشـته پس از شـنيدن سـخنان وى مىگويند :راسـت گفتى و موفق شـدى،
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خـدا تـو را توفیـق دهـد و راه نمایـد .بنگـر زيـر پاهايـت چـه مىبينـى؟! مىبينـد درى از
ّ
هّلل و ّانـا اليـه راجعـون .دو فرشـته مىگوينـد :اى ّ
ولـى خـدا!
دوزخ اسـت ،مىگو يـد :انـا 
غـم مخـور و متـرس ،مـژده و بشـارت بـاد تـو را كـه ايـن بـراى توسـت نـه تـو بـراى آن! بلكـه
خداونـد اراده فرمـود تـا بـر تـو بنمايانـد كـه از چه چيـزى نجاتت داده و خنكـى عفوش را بر
تـو بچشـاند .ايـن در بـه روى تـو بسـته شـد؛ ديگـر هرگز وارد آتش نشـوى .بنگر باالى سـرت
چـه مىبينـى؟! منـازل خـود را از بهشـت و همسـرانش را از حـور العيـن مىبينـد.
( )22او قصد حور العين میکند ،که يكى از همسران اوست .گويند :اى ّ
ولى خدا!
تـو بـرادران و خواهرانـى دارى كـه بـه تـو ملحـق نشـدهاند؛ پـس شـادمان همچـون عاشـقى
در حجلـه تـا روز قيامـت بخـواب! بدیـن سـان برایـش فـرش گسـترده و لحـد مىگذارنـد.
بـه خـدا سـوگند هيـچ بچـهاى در حضـور مـادر و پـدرش چنيـن بـا نـاز نخوابيـده كـه
سـنگينتر از خـواب او باشـد.
( )23چـون روز قيامـت شـود ،تـودهاى از آتـش بـه سـراغ او آيـد و پيرامـون او را بگيـرد.
َ َ َّ
ْ ْ ُ ُ ََ ُ َ
هـرگاه بـر حـال مداومـت بـر سـجده باشـد :ت
<� َب� َارك ال ذ ِ��ي ِب� َي� ِد ِه ال ُملك َو ه َو على ك ِ ّل ش��ي ٍء
َ
ق� ِد ي� ٌر> 1.نـزد خـدای تبـارك بایسـتد و تنزيـل سـجده از او گـردد و گويـد :مـن بـه شـفاعت
ّ
رب العالميـن آمـدهام.
( )24پس از آن تودهاى از عذاب ،از سـمت راسـت او بيايد .نماز از طرف ّ
ولى خدا
مىگو يـد :تـو را بـه پيـش مـا راهـى نيسـت .آن عـذاب از سـمت چـپ وى بيايـد .زكات از
جانـب ول ّـى خـدا گو يـد :تـو راهـى نـداری بـه آنچـه نـزد مـن اسـت .او از سـمت بـاال بيايـد.
قـرآن مىگو يـد :تـو را بـه ول ّـى خـدا از طـرف مـن راهـى نيسـت ،چـرا كـه او مـرا بـه گـوش دل
سـپرده و بـه زبانـش توحيـد پـروردگار مىگفتـه اسـت .پـس آن تـوده آتـش خشـمناك بيرون
ولـى خـدا و ّ
رود و بگو يـد :ايـن شـما و ايـن ّ
ولـى شـما!
 .1الملك« :1 ،پربركت و زوالناپذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست او است
و او بر هر چيز تواناست».
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( )25صبـر  -كـه در گوشـهاى از قبـر بـود  -مىگويـد :بـدان ،به خدا سـوگند كه چيزى
مـرا مانـع از آن نشـد كـه كار ول ّـى خـدا را برعهـده گيـرم ،مگـر اينكـه ديـدم آنچـه را كـه نـزد
سـختی آن را از ّ
ولـی خـدا برگرداندیـد ،اینـک مـن براى
شـما بـود .چـون شـما عـذاب قبـر و
ِ

ول ّـى خـدا در نـزد ميـزان و صـراط دوزخ و هنـگام عرضـه بـه پيشـگاه خـدا ،اندوختـه ای و

دژی نگاهبان باشـم.
ُ
( )26اميرالمؤمنيـن؟ع؟ فرمـود :بـراى ّ
ولـى خـدا نـود و نـه در ،از منـزل بهشـت او بـه
ّ
قبـرش گشـوده شـود؛ كـه روح و ريحـان ،بـوى خـوش ،لـذت و نـور از آنهـا تـا روز قيامـت بـر
هّلل نيسـت .پـس مىگويـد:
او وارد مىشـود ،تـا آنجـا کـه چيـزى بـراى او محبوبتـر از لقـاء ا 
پـروردگارا! بـر قيـام قيامـت بشـتاب تـا بـه خانـواده و مالـم بازگـردم.
( )27چـون فر يـاد قيامـت برخیـزد ،از قبـرش پوشـيده بـدن و بـدون تـرس درآيـد،
درحالىكـه امـن و امـان داده شـده و مـژدۀ رضـوانَ ،روح ،ريحان و خيرات حسـان را دارد.
( )28آن دو فرشـتهاى كـه در دنيـا بـا او بودنـد ،از او اسـتقبال مىكننـد ،خـاك از سـر
و صورتـش مىزداينـد ،از او جـدا نمىشـوند ،بـه او نویـد میدهنـد و احسـان مىكننـد،
هـول و وحشـت قيامـت را از او مىزداینـد و بـه او مىگوينـد :اى ّ
ولى خـدا! تو را امروز ترس
و اندوهـى نباشـد! مـا همـان هسـتيم كـه در دنيـا عمـل تـو را سرپرسـتى مىكرديـم ،اینـک
امـروز در آخـرت دوسـتان تـو هسـتيم! ببيـن آن بهشـتى را كـه بـه خاطـر اعمالتـان شـما را
وارث آن قـرار دادهانـد.
نزديـك درگاه پـروردگار تعالـى قرار گیـرد ،به طورى كه
( )29در سـايۀ عـرش بايسـتد و
ِ
بيـن او و درگاه خـدا حجابـى از نـور اسـت و بـه او خوشآمـد گويـد .از آن بابـت روسـفيد و
دلشـاد ،و از شـادمانى هفتاد ذراع طوالنى شـود؛ در حالی که صورتش چون ماه ،طولش
طول آدم ،صورتش صورت يوسـف ،زبانش زبان ّ
محمد؟ص؟ ،دلش دل ّايوب باشـد .هر
گناهـى كـه از او آمرز يـده شـود سـجده كنـد .آنـک خطـاب رسـد :بنـدهام! نامـه عملـت را
بخـوان .پـس اعضـاى بدنش از شـادى و شـعف بلرزد.
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( )30خداى جبار بفرمايد :آيا بدىهايت را زياد و خوبىهايت را كم كرديم؟ مىگويد:
آقاى من! بلكه تو قائم به عدل و قسطى و بهترين فيصلهدهندگانى!
خداونـد بفرمايـد :بنـدۀ مـن! چـرا شـرم نكـردى ،حریـم مـرا پـاس نداشـتی و از مـن پروا
نکـردى؟ بگو يـد :آقـاى مـن! مـن بـدى كـردم ولـی تـو رسـوايم نكـردى؛ زيـرا خاليـق بـه مـن
مىنگریسـتند .پـس خـداى جبـار بفرمايـد :بـه ّ
عزتـم سـوگند ،اى گنهـكار! امـروز هـم تـو را
رسـوا نكنم.
ىهـا بيـن او و بيـن خـدا پوشـيده شـود و نيكىهـا براى خاليق آشـكار گردد.
( )31بد 
هرچـه او را بـه خاطـر گناهـى سـرزنش كنـد ،بگويـد :آقـاى مـن! اگـر مـرا بـه دوزخانـدازى،
بهتـر از ايـن اسـت كـه سرزنشـم كنـی.
( )32خـداى جبـار بىشـريك بـر او بخنـدد تـا او شـادمان شـود و بگويـد :آيـا فالن روز
را به خاطر دارى كه روزی گرسـنهاى را سـير کردی و روزى برادر مؤمنت را پوشـاندى؟ با
تالش و کوشش در بيابانها راهى ّ
حج شدى و در حال احرام ،مرا خواندى؟ با چشمان
بىتـاب ،شـبى از تـرس مـن بيـدارى كشـيدى ،از بيـم مـن چشـمانت را فروهشـتى؟ پـس
آن بـه ايـن! و امـا آنچـه خوبـى کـردى ،قدردانـى مىشـوى و آنچـه بـدى كـردى آمرزيـده
اسـت .صورتـت را برگـردان! چـون برگردانـد ،رحمـت پـروردگار را بينـد؛ روسـفيد و دلشـاد
شـود و تاجـى بـر سـر و ز يـورى و خلعتهايـى بـر دسـتش نهند.
( )33خداونـد بفرمايـد :اى جبرئيـل! بنـدهام را آزاد بگـذار و كرامتـم را بـر او بنمايـان.
آنـک ،از (دادگاه) خـدا در حالـى بيـرون آيـد كـه نامـۀ عملـش بـه دسـت راسـت باشـد و تا
چشـمانداز ،جايـش گسـترده و نامـۀ عملـش بـراى مؤمنـان مـرد و زن گشـوده شـود و نـدا
َ
َ ْ ّ َ َ ُ أَ ّ َ
ْ َُ
َ ُ ْ ُ
ش �ة َ �ض َ �ة 1
مىكنـد< :ها�ؤ ُم قا� َر�ؤ ا ِك ت� ِبا� َي�هِ .إ� ِ�ن�ي �ظ ن� ن� ت� � ِ�ن�ي ُملا ق ٍ� ِح َس ِبا� َي�ه .ف�ه َو ِ�ف�ي ِع ي�� ٍ را ِ ي� ٍ >
( )34ناگهـان بـه دروازۀ بهشـت برسـد .بـه او گوينـد :جـواز ورودت؟ مىگو يـد :جـواز
 .1الحاقه« :20،اى اهل محشر نامه مرا بگيريد و بخوانيد! من يقين داشتم (كه قيامتى در كار
است و) به حساب اعمالم مىرسم ،پس او در يك زندگى رضايتبخش قرار خواهد داشت».
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مـن ايـن نوشـته اسـت« :بـه نـام خداونـد بخشـايندۀ مهربـان! اين جـوازى اسـت از جانب
خـداى عزيـز دانـا بـراى فالنـى پسـر فالنـى ،از جانـب پـروردگار عالميان!»
( )35منـادى نـدا مىدهـد ،بـه گونه ای كه همگى مىشـنوند :بدانيد كه فالنى پسـر
فالنى به گونهاى خوشـبخت اسـت كه هرگز پس از آن نگونبخت نشـود!
( )36وارد بهشــت شــود .ببينــد درختــى بــا ســايۀ كشــيده و آبــى جــارى و ميوههــاى
آويختــه بــه نــام رضــوان ،كــه از ســاقۀ آن دو چشــمه جــارى اســت ،بــه ســراغ يكــى از آنهــا
نجــا رود ،از آن شســت و شــو كنــد .و چــون بيــرون آيــد ،در نعمــت
مــىرود .و هــرگاه بــه آ 
شــادابى باشــد.
( )37از چشـمۀ ديگـر بنوشـد ،بـه گونـه ای کـه در درون او هرگـز ناراحتـى ،بيمـارى و
َ َ ُ ُ َ ً ُ ً
1
<و َس ق�اه ْم َر ب�ّ ُه ْم ش� َرا ب�ا َطهورا>
دردى نباشـد .آن اسـت قـول خـداى تعالـى:
( )38فرشـتگان از او اسـتقبال كنند و بگويند :خوشـا به حال تو! وارد شـو در شـمار
واردان! پـس وارد شـود .ببينـد درختانـى رديـف ،شاخههايشـان از مروار يـد و برگهايشـان
تهـا ،ميوههايشـان [آو یـزان و دلربا] باشـد.
ز يـور و زين 
( )39فرشـتگان با شـتران و اسـبان و زيور و زينتها از او اسـتقبال كنند و بگويند:
اى ول ّـى خـدا! آنچـه را خواهـى ،سـوار شـو و آنچـه خواهـى ،بپـوش و آنچـه خواهـى،
درخواسـت کـن!
( )40بدانچـه ميـل دارد سـوار شـود و آنچـه بخواهـد بپوشـد؛ درحالـى كـه سـوار بر شـتر
يـا اسـبى از نـور بـا جامههايـى از نـور و زيـورى از نـور اسـت .بـه خانـهاى از نـور مـىرود،
فرشـتگانى از نـور و مغبچگانـى از نـور و دختركانـى از نـور بـه همـراه او حركـت مىكنند ،تا
آنجـا كـه فرشـتگان بدانچـه از نـور مىبيننـد ،از هيبـت او بـه يكديگـر مىگوينـد :فاصلـه
بگير يـد كـه گروهـى از فرسـتادگان خـداى حليـم غفـور آمدنـد.
( )41نگاهى به كاخ اول خود مىافكند كه از نقرۀ تابان به وسيلۀ ُد ّر و ياقوت است.
 .1اإلنسان« :21 ،و پروردگارشان نوشیدنی ای بس پاک به آنها مىنوشاند».
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همسرانش شرفياب مىشوند و مىگويند :مرحبا! مرحبا! نزد ما فرود آى!
( )42قصـد فـرود آمـدن بـه كاخ خـود مىكنـد .فرشـتگان مىگوينـد :اى ّ
ولـى خـدا!
ّ
خهـا بـه تـو تعلـق دارد؛ تـا بـه كاخـى از طال مىرسـد كه بر سـرش تاجى
ايـن كاخ و ديگـر كا 
از ُد ّر و ياقـوت اسـت .همسـرانش شـرفياب مىشـوند و بـه او مىگوينـد :مرحبـا! مرحبـا!
اى ول ّـى خـدا! بـر مـا فـرود آى! مىخواهـد بـر آنهـا فـرود آيـد کـه فرشـتگان گوينـد :اى ّ
ولـى
خـدا! حركـت كـن كـه ايـن كاخ و ديگـر كاخهـا از ِآن تـو اسـت!

( )43بـه كاخـى مىرسـد كـه بـاالى آن تاجـى از ياقـوت و ُد ّر اسـت .مىخواهـد فـرود

آيـد ،کـه فرشـتگان بـه او گوينـد :اى ّ
خهـا
ولـى خـدا! حركـت كـن كـه ايـن كاخ و ديگـر كا 
مـال تـو اسـت .آنگاه بـه كاخـى مىرسـد كـه از ياقـوت سـرخ اسـت و در بـاال تاجـى از ُد ّر
و ياقـوت دارد .مىخواهـد فـرود آيـد ،فرشـتگان مىگوينـد :اى ّ
ولـى خـدا! حركـت كـن كـه
خهـا از ِآن تـو اسـت.
ايـن كاخ و ديگـر كا 

ّ
( )44حركـت مىكنـد تـا تمـام هـزار كاخ را مـىرود .همـۀ آنهـا را بـه دقـت مىنگـرد

و در ملـك خـودش تندتـر از يـك چشـم بـر هـم زدن سـير مىكنـد .چـون بـه آخريـن كاخ
مىرسـد ،سـر بـه پاييـن مىافکنـد .فرشـتگان مىگوينـد :اى ّ
ولـى خـدا! تـو را چـه شـده
اسـت؟ مىگو يـد :بـه خـدا سـوگند ،نزديـك اسـت چشـمم را بربايـد! مىگوينـد :اى ّ
ولـى
خـدا! مـژده بـاد تـو را كـه در بهشـت ،كـوری و كـرى معنـا نـدارد.
( )45بـه كاخـى مـىرود كـه درونـش را از بيـرون و بيرونـش را از درون مىبيننـد .يـك
خشـت از نقـره ،خشـتى از طلا ،خشـتى از ياقـوت ،خشـتى کـه در مالطـش مشـك به كار
رفته اسـت ،به شـرفى از شـرف نور مىدرخشـد و شـخص روى خود را در ديوار مىبيند!
آن اسـت قـول خداونـدُ ُ ِ :
ُ
ْ ٌ 1
هر نوشـيدنى آن...
«ختامـه ِمسـك» يعنـى م ِ
( )46پروردگار تعالى به پيامبران اذن مىدهد .شخصی با گروه فرشتگان پيرامونش
درآيـد .درحالىكـه بالهايشـان را گشـوده و نـورى پيـش روى آنهاسـت ،بهشـتيان بـه او
ّ
 .1المطففين« :26 ،مهرى كه بر آن نهاده شده از مشك است» .
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مىنگرنـد .بـرای دیدنـش سـوى او گـردن میکشـند و مىگوينـد :اين كيسـت؟ فرشـتگان
مىگوينـد :ايـن ابراهيـم خليـل اسـت كـه اذن ورود بـه درگاه خـدا يافتـه اسـت.
( )47شـخصی در ميـان گـروه فرشـتگان پيرامـون وى درمىآيـد كـه فرشـتگان بالها
گشـوده و نـور در پيشـاپيش آنهاسـت ،بهشـتيان گردنهـا سـوى وى دراز مىكننـد و
مىگوينـد :ايـن كيسـت؟ فرشـتگان مىگوينـد :موسـى بـن عمـران اسـت كـه بـا خـدا بـه
گونـه ای و یـژه سـخن گفـت ،اذن ورود بـه درگاه خـدا را يافتـه اسـت!
( )48شخصی در بين گروه فرشتگان پيرامونش درآيد كه بالها گستردهاند و نورى
پيـش روى آنهاسـت اهـل بهشـت گردنهـا سـوى او كشـند و مىگوينـد :ايـن كيسـت كه
اذن ورود بـر درگاه خـدا را يافتـه اسـت؟
هّلل عيسى بن مريم است.
هّلل و كلمة ا 
فرشتگان مىگويند :اين روحا 
( )49شـخصی ميـان گروهـى هماننـد همـه گروههـاى قبـل؛ هفتـاد برابـر از فرشـتگان
لهـا گشـودهاند و نـور پيشـاپيش آنهاسـت درمىآيـد .اهل بهشـت سـوى
پيرامونـش كـه با 
او گـردن مىكشـند و مىگوينـد :ايـن كيسـت كـه اذن ورود بـه درگاه خـدا بـه او داده شـده
اسـت؟ فرشـتگان مىگوينـد :ايـن برگزيـده بـه وحـى و اميـن شـمرده شـده بـه رسـالت،
سـرور فرزنـدان آدم اسـت .ايـن ّ
محمـد پيامبـر اسـت [صلـی اهلل علیـه و آلـه] كـه اذن ورود
بـه درگاه خـدا را يافتـه اسـت.
( )50آنگاه کس ــی در بين گروهى از فرشـــتگان پيرامونش  -كه بالها گشـــوده و نورى
در پيش روى آنهاس ــت _ درآيد كه اهل بهشـــت گردنها ســـوى او بكشـــند .مىپرسند:
اي ــن كيس ــت؟ فرش ــتگان مىگوينـــد :ايـــن بـــرادر رســـول خـــدا؟ص؟ در دنيـــا و آخـــرت
ّ
[عل ــی؟ع؟] اس ــت .آنگاه به پيامبـــران ،صديقان و شـــهيدان اذن مىدهنـــد؛ پس براى
ّ
پيامب ــران منبرهاي ــى از نور و براى صديقان تختى از نور و براى شـــهيدان کرســـیهايى از
نور نهاده مىش ــود.
( )51پروردگا ر تعالى بفرمايد :خوش آمديد ،پيش قراوالن ،زائران و همسايگان من!
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ّ
اى فرشتگان! آنها را اطعام كنيد! مدتى است كه مردم چيزى نخوردهاند و گرسنهاند؛
سـيراب نشـدهاند و تشـنهاند .مدتـى اسـت كـه مـردم نخوابيدهانـد و ايسـتادهاند؛ در امان
نبـوده و بيمناكنـد .بـراى آنهـا (پيامبران ،صديقان و شـهيدان) غذاهايى با طعم عسـل و
نرمـى كـره و سـفيدى بـرف بياورنـد كـه هرگز نظير آنهـا را نديدهاند! سـپس مىفرمايد :اى
نهـا را ميـوه دهيـد! پـس انـواع ميوههـا بـه آنها دهنـد كه هرگز نظيـر آنها
فرشـتگان مـن! آ 
را نديدهانـد؛ تـازه ،گـوارا ،پرآب ،به سـفيدى بـرف و نرمى كره.
( )52پيامبـر؟ص؟ فرمـود :دانـهاى از انـار مىافتـد و صـورت آن مـردان را از يكديگـر
مىپو شـاند.
( )53بـه فرشـتگان خطـاب مىرسـد :آنهـا را بپوشـانيد! به سـراغ درختى از بهشـت
سهـاى فاخـرى مىچيننـد كـه بـا نـور خـداى رحمـان صيقـل داده
نهـا لبا 
مىرونـد .از آ 
شـده است.
نهـا را معطـر كنيـد! بـادى از جانـب عـرش مىآيـد بـه نـام ُ«مثيـرة»
( )54مىفرمايـد :آ 
كه سفيدتر از برف است و چهرۀ آنها و پيشانى و پهلوهايشان را دگرگون مىسازد.
ّ
( )55خـداى سـبحان بـر ايشـان تجلـى مىكنـد ،بـه طـورى كـه بـه نـور او _ كـه نهفتـه
منزهـى تـو ،مـا ّ
از چشـم هـر بيننـده اسـت _ مىنگرنـد .مىگوينـدّ :
حـق عبـادت را بجـا
نياورديـم ،اى خـداى بـزرگ!
سـرانجام خـداى سـبحان كـه جـز او معبـودى نيسـت ،مىفرمايـد :بـراى شـما هـر
جمعـه ديـدارى اسـت؛ بيـن هـر جمعـه تا جمعه هفت هزار سـال از سـالهايى اسـت كه
شـما مىشـماريد!»

1

 .1شیخ مفید ،اإلختصاص ،ص  .345-365گزیده ای از این حدیث نقل شد.

