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  پیشوایان راستین
  
 

 
  
 

  آیة اهللا سید رضا حسینی نسب
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

  پیشگفتار
  

  )ضرورت رھبری الھی(
  

  

، شجره ) علیھم السالم(از دیدگاه پیروان اھل بیت  الھی رھبری

اراده خداوند سبحان و آفریدگار جھانیان  به ای است که ریشه در طّی

دارد  و بر اساس مصالح ابناء انسان ، و با توجه به شایستگی افراد ، 

  . توسط پروردگار بزرگ ، تبیین می گردد

ھدف از تعیین پیشوایان دینی ، تضمین سعادت بشر در ھردو نشئه 

بنا . وی کمال بی پایان استدنیا و آخرت ، و ھدایت انسان ھا به س

بر این ، تبیین و تعیین رھبری صالح و زعامت واجد شرایط برای جوامع 

بشری ، امری ضروری است و بدون آن ، مدیریت امور جامعه ، دچار 

  .خلل می گردد

، داليل ) اعّم از شیعه و سّنی( دانشمندان ھر دو گروه اسالمى

 رھبری که زمینه ساز  لزوماصل اى از كتاب و سّنت بر  گسترده

به عنوان  و ما در اینجا اند  ، اقامه كردهاست  مديرّيت امور جامعه

  :شويم ، برخى از آنھا را يادآور مى نمونه
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، از امام ھشتم ، حضرت شیخ صدوق به نقل از فضل بن شاذان 

  :چنین روایت می کند  )علیه السالم( موسى الرضاعلی ابن 

رق و ال مّلة من الملل بقوا و عاشوا إال بقّیم و اّنا النجد فرقًة من الف«

رئیس لما الُبّد لھم منه من أمر الّدين و الّدنیا فلم يجز فى حكمة 

الحكیم أن يترك الخلق لما يعلم أنَّه البّد لھم منه والقوام لھم إال ِبِه 

فیقاتلون به عدوَّھم و يقسمون به فیئھم و يقیمون ِبِه جمعتھم و 

   .»ع ظالمھم من مظلومھمھم و يمنجماعت

 ).253، ص 9، ح 182علل الشرائع، باب (                                                   

يابیم كه بدون فرمانروا و رئیس، بتواند   ما ھیچ گروه و اّمتى را نمى"

فرمانروايى كه در شؤون دين و ; به زندگى و بقاى خود ادامه دھد

پس، از حكمت خداوند حكیم به دور است كه . دنیا به او نیاز است

توانند روى پاى خود   مردم را از آنچه بدو نیاز دارند و بدون آن نمى

پس مردم، ھمراه با فرمانروا با دشمنان خود . بايستند، فروگذار نمايد

آوردھاى در جنگ را  ھا و دست  جنگند و به حكم او، غنیمت مى

اى جمعه و جماعت را برپا كنند و به فرمان او، نمازھ تقسیم مى

  ."دارد دارند و حاكم است كه ستمگران را از ستمديدگان، باز مى مى
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  :گويد مى» احكام سلطانّیه«ابوالحسن ماوردى در كتاب خود 

االمامة موضوعة لخالفة النبّوة فى حراسة الّدين و سیاسة الّدنیا، و «

                               .»عقدھا لمن يقوم بھا فى االمَِّة واجٌب باإلجماع

 .، مصر1، ط 5، باب اّول، ص )ماوردى(االحكام السلطانیه 

گیرى نبوت، قرار داده   امامت و حكومت، به منظور جانشینى و پى "

شده است، تا موجب پاسدارى از دين و سیاست و تدبیرامور دنیا 

فاق و دارد، به ات  براى كسى كه آن را برپا مى آنگردد، و برقرارى 

  ."، واجب است اجماع مسلمانان

اين دانشمند اسالمى، كه يكى از علماى مشھور اھل سّنت است، 

  :نمايد در مقام اثبات اين معنا، به دو نوع دلیل، اشاره مى

  ـ دلیل عقلى 1

  ـ دلیل شرعى 2

  :نگارد  در مورد دلیل عقلى، چنین مى

ن الّتظالم، و لما فى طباع العقالء، من الّتسلیم لزعیم يمنعھم م«

ا فوضى مھملین يفصل بینھم فى التَّنازع و الّتخاصم، و لوال اْلوالة لكاُنو

  .)مصدر سابق ھمان(  .»و ھمجا مضاعین
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زيرا اين در سرشت خردمندان است كه از رھبرى پیروى نمايند، تا "

آنان را از ستم كردن بر يكديگر بازدارد و به ھنگام نزاع، آنان را از ھم 

گردند   د و اگر فرمانروايان نباشند، مردم پراكنده وآشفته مىجدا ساز

  ."دھند و كارآمدى خود را از دست مى

ولكن جاء الّشرع بتفويض « :گويد و در مورد دلیل شرعى چنین مى

يا أيَُّھا الَِّذْيَن آَمُنوا أِطیُعوا : (االمور إلى ولّیه فى الّدين، قال اهللا عّزوجّل

ففرض علینا طاعة أوِلى االْمر ) رَُّسوَل َو ُاوِلى اْالْمِر ِمْنُكْماَهللا َو أِطْیُعوا ال

، ط 5االحكام السلطانیه، باب اّول، ص (    .»و ھم االئمة المتامرون علینافینا 

  .)، مصر1

ولى، دلیل شرعى بر واگذارى كارھا به ولّى و فرمانرواى در دين، "

و  ورندگان، از خداآ  اى ايمان«: فرمايد وارد شده، خداوند بزرگ مى

پس خدا پیروى از صاحبان امر را بر  .»پیامبر و صاحبان امر پیروى كنید

  ".ما واجب فرموده و آنان پیشوايان و فرمانروايان بر ما ھستند

در پرتو آنچه گذشت ، روشن می گردد که اصل رھبری شایسته که 

رع ، زمینه ساز سعادت دنیا و آخرت مردم باشد ، از دیدگاه عقل و ش

  .در نزد ھمه مذاھب اسالمی ، امری ضروری و الزم است

، تبیین و تعیین رھبری واجد شرایط ، ) ع(از دیدگاه پیروان اھل بیت 

باید مورد تایید آفریدگار بزرگ و خداوند مّنان باشد ، تا تحقق سعادت 

  .انسان ھا بر اثر  پیروی از  آن پیشوایان راستین ، تضمین گردد

*****  
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  و امامتنبّوت 

  

امتیاز انسان از سایر موجودات به معرفت و شناخت او نسبت به 

بدین جھت ، حکماء و اندیشمندان ، ارزش بشر را در . حقایق است

  :تفکر و اندیشه او دانسته و چنین گفته اند 

  

  ای برادر  تو  ھمان  اندیشه ای

  مابقی تو استخوان و ریشه ای

  

  گر بود اندیشه ات گل گلشنی

  ود خاری تو  ھیمه گلخنیور  ب

  

اما انسان ، علیرغم پیشرفت ھای مھمی که در علم و دانش داشته 

است ، نسبت به بسیار از مسائل حیاتی و قضایای سرنوشت ساز 

  . زندگی ، از نا آگاھی خویش و عدم شناخت کافی رنج می برد

به عنوان مثال ، با اینکه بشر قدمھای بلندی در مسیر شناخت جسم 

ن خویش برداشته است ، ولی بدون استمداد از مکاتب و جا

آسمانی، نسبت به آغاز و انجام خویش ناآگاه است و نمی داند از 
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کجا آمده و به کجا خواھد رفت و چرا به این سرای زودگذر آورده شده 

  .است

  ھمچنین ، با اینکه انسان توانسته است در پرتو دانش خود ، جریان

که به ) Big Bang(   بزرگ  انفجار  زمان از   جسمانی  عالم  آفرینش

خلقت جھان مادی انجامید را تا کنون دنبال کند ، ولی نسبت به 

او ھمچنین نمی داند پس از . جریانات قبل از آن لحظه نا آگاه است

  .پایان حیات این عالم جسمانی چه اتفاقی خواھد افتاد

اقص است و به منبعی بنا بر این ، انسان در بعد معرفت و شناخت ، ن

بی پایان از علم و دانش که پاسخگوی پرسش ھای اساسی و 

سرنوشت ساز او پیرامون آغاز و فرجام جھان و راه سعادت او در این 

  . مرحله از حیات باشد ، نیازمند است

آیین  ھمراه باالھی رھبری این منبع و سرچشمه نامتناھی ، ھمان 

و طوفان زده را به ساحل آسمانی است که انسانھای سرگشته 

  .نجات می رساند و تشنگان حقیقت را به آب حیات رھنمون می گردد

زعامت و رھبری الھی ، در طول تاریخ بشر ، به صورت و نبّوت و 

نبّوت ، مستقیما از سوی خداوند . امامت ، متجلی گردیده است

 اما امامت ، به. بزرگ تبیین می شود و با معجزه به اثبات می رسد

فرمان پروردگار جھان تعیین می گردد و توسط پیامبر گرامی ، تبیین 

  .می شود

  

  



 8 

  نبّوت

  

از آنجا که پیامبران ، حامالن امانت الھی و حلقه وصل میان آسمان 

وحی و سرزمین بشریت ھستند ، بنا براین باید دارای ویژگی ھای 

ر الزم و صفات خاصی باشند تا بتوانند به مسئولیت سنگینی که ب

عھده دارند عمل کنند و رسالت بزرگی را که بر دوش گرفته اند ، به 

  .سامان برسانند

دانشمندان علم کالم اسالمی ، ویژگی ھای یاد شده را در کتابھای 

  :مفصل خود به رشته تحریر در آورده اند که بارز ترین آنھا عبارتند از 

  .عصمت -

 .معجزه -

و خطا است، و دلیل وجوب و عصمت به معنای منّزه بودن از گناه 

ضرورت عصمت برای پیامبران اینست که پیامبر خدا ، برای ھدایت 

بشر از طوفان گمراھی به ساحل ھدایت و از مرداب گناه به بھشت 

طاعت الھی مبعوث می شود و در این مقام ، او الگو و نمونه برای 

  .پیروان خویش می باشد

منجالب گناه فرو رود و مرتکب بنا بر این ، اگر آن پیامبر خود در 

معصیت خدا شود ، پیروان آیین او که وی را اسوه دین خود می 

مقام چنین شخصی . پنداشتند ، چگونه می توانند به او اعتماد کنند

در صورت عدم عصمت و ارتکاب گناه ، از مرتبه رھبری روحانی و 
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د ، زعامت معنوی ، به حضیض سقوط در مرداب معصیت تنّزل می یاب

و این امر با حکمت ارسال پیامبران و ھدف واالی بعثت رسوالن الھی 

  .برای ھدایت بشر ، منافات دارد

  

برھان عقلی دیگری که لزوم عصمت انبیاء خدا  را به اثبات می 

رساند ، اینست که اگر امکان ارتکاب خطا و گناه برای پیامبران وجود 

صادر شود ، احتمال خطا  داشته باشد ، ھرکاری یا سخنی که از آنھا

بنا بر این ، پیروی از وی در ان امور بر . بودن و ناروا بودن آن وجود دارد 

پیروانش واجب نمی باشد، و این امر نیز ، با فلسفه نبّوت و حکمت 

  .بعثت پیامبران منافات دارد

  

اما معجزه که از ویژگی ھای پیامبران است ، عبارت است از کاری که 

بنا بر این ، معجزه ای که با اّدعای . از عھده انجام آن بر آید بشر نتواند

  . رسالت ھمراه باشد ، دلیل نبّوت و گواه درستی سخن پیامبر است

زیرا ھرگاه خداوند بزرگ ، شخصی را به عنوان پیامبر خویش منصوب 

فرماید ، الزم است او را به مردم معرفی کند تا صحت رسالت او به 

این امر تنھا از طریق اعطاء معجزه الھی که ھیچ  اثبات برسد ، و

انسان عادی نتواند مثل آن را انجام دھد و تنھا رسول خدا به اذن 

  .پروردگار از عھده انجام آن بر آید ، امکان پذیر می باشد
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  امامت

  

و پیشوایی جامعه بر ) ص(امامت به معنای جانشینی پیامبر گرامی 

  .مبنای اوامر الھی است

  :پیامبر گرامى، مھاجر و انصار به دو گروه تقسیم شدند پس از

مسأله ) صلى اهللا علیه وآله( ـ گروھى معتقد بودند كه پیامبر خدا 1

خالفت را ناديده نگرفته و جانشین خويش را تعیین فرموده است و او 

نخستین كسى كه به وى ايمان ; ھمان على بن ابى طالب است

  .آورد

گروھى مھاجر و انصار بود و در رأس آنان،  اين جمعیت كه متشكل از

مانند سلمان، ; ھاشم و جمعى از بزرگان صحابه شخصیتھاى بنى

ابوذر، مقداد، خباب بن ارت و امثال آنان قرار داشتند، بر ھمین عقیده 

  .نام گرفتند) علیه السالم(باقى ماندند و شیعه على

به پیروان امیر البته اين لقب را پیامبر گرامى، در حال حیات خود 

آنجا كه با اشاره به على ابن . عطا فرموده است )ع( مؤمنان

  :فرمايد  طالب مى ابى

  .»القیامة  الفائزون يوم ته لھموالّذى نفسى بیده، انَّ ھذا وشیع«

اّن "، در تفسیر آيه ھفتم از سوره بّینه 6الدين سیوطى، دّرالمنثور، ج  جالل(

 ." )لئك ھم خیر البرّيةالذين آمنوا و عملوا الصالحات او
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و ) على(سوگند به آن كه جان من در دست او است، او : یعنی 

  .پیروان وى در روز رستاخیز، رستگارانند

بنابراين شیعه، عبارت است از گروھى از مسلمانان صدر اسالم كه 

مقام واليت، بدين نام  لزوم نّص شرعی برای تعیینبه خاطر اعتقاد به 

و پیروى از  والیتو اين جمعیت تاكنون نیز بر خط اند  معروف گرديده

 .اند اھل بیت پیامبر باقى مانده

  

شود و بدين بیان،   مقام و موقعیت شیعه، از ھمین طريق معین مى

پايگى گفتار برخى از جاعالن جاھل يا مغرض، مبنى بر اين كه   بى

شناخت  براى . گردد تشیع زايیده دورانھاى بعدى است، روشن مى

، »اصل الشیعه و اصولھا« ، به كتابھاى تاريخ شیعه  تر دهگستر

  .مراجعه فرمایید» اعیان الشیعه«و » المراجعات«

که با رای ـ گروه ديگر بر آن بودند كه مقام خالفت، مقامى است  2

 و   از اين رو با ابوبكر بیعت نمودندو  ، اھل حّل و عقد تعیین می شود 

 . ، ملّقب گرديدنديا تسنن» اھل سنت«  به  بعدھا

  

 وجوددو طايفه اسالمى، با  این میانكه بر این اساس ، معلوم گردید 

مشتركات بسیار در اصول، پیرامون مسأله خالفت و جانشینى پیامبر 

 ھاى نخستیِن ھر دو گروه را  ستهاختالف نظر دارند ، و ھ) ص(

  .دادند ھمان مھاجر و انصار تشكیل مى
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  ن پیامبرویژگی ھای امام و جانشی
  

باید دارای ویژگی ) ص(از دیدگاه شیعیان ، امام و جانشین پیامبر 

  :ھای ذیل باشد 

  .مقام عصمت -      

 ).ص(تعیین او با نّص سخن رسول خدا  -      

 .مقام اعلمّیت در زمان امامت -      

دلیل لزوم عصمت امام ، ھمان دلیلی است که برای عصمت پیامبران 

  .بیان گردید

در تعیین امام و جانشین ) ص(ا ضرورت وجود نّص سخن پیامبر ام

خویش ، به خاطر این است که مقام عصمت ، امری است که غیر از 

خدا و رسول او ، کسی دیگر نمی تواند به وجود آن در شخصی پی 

  .ببرد

اما ضرورت اعلمّیت امام در زمان امامت خود ، برای این است که امام 

ر ھر عصری ، رھبر جامعه و فرمانده اّمت در و جانشین پیامبر د

بنا بر . مسیر ھدایت به سوی ساحل نجات و طریق سعادت است

این، باید آگاھی او نسبت به آیین اسالم و راه سعادت و کمال ، بیش 

  .از دیگران باشد

بر این اساس ، شیعیان جھان ، به امامت و خالفت امامان دوازده 

  .برای آنان احراز گردیده است، اعتقاد دارندگانه ، که شرایط یاد شده 

*****  
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  نبّوت پیامبر گرامی اسالم

  

صلی (دلیل رسالت پیامبر بزرگ اسالم ، حضرت محمد ابن عبد اهللا 

، معجزات ایشان است که در رأس ھمه آنھا ، معجزه ) اهللا علیه و آله

  .جاودانی وی یعنی قرآن مجید قرار دارد

دانی و بدون حّد و مرز زمانی ت ، جاواز آنجا که رسالت آن حضر

  .، بنا بر این ، معجزه ایشان نیز باید ھمیشگی و جاودان باشداست

بدین جھت ، ما در اینجا بر روی این حقیقت که قرآن کریم ، معجزه 

  .جاویدان رسول گرامی اسالم است ، تاکید می ورزیم

ا در کتب دانشمندان مسلمان برای اثبات این امر ، دالئل متعددی ر

اعتقادی و تفاسیر قرآن بیان کرده اند که نمونه ای از آنھا را یاد آور 

  :می شویم 

  

دلیل بارزی که بر این مّدعا داللت دارد ، تحّدی و مبارزه طلبی علمی 

و فرھنگی قرآن مجید است ، که مخالفان را به آوردن کتابی مانند 

انت علمی و قرآن در فصاحت و بالغت ، شیوایی و زیبایی ، مت

  :سالمت محتوا ، فرا خوانده و چنین فرموده است 

  

ُقْل َلِئْن اْجَتَمَعْت اِالْنُس والِجنُّ َعَلى َأْن َيأُتوا ِبِمْثِل ھذا الُقرءاَن َال "

  ).88االسراء ، " (َيأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو كاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیرًا
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و انس دست به دست ھم دھند تا  اگر جّن: ای پیامبر ، بگو : یعنی 

مانند این قرآن بیاورند ، نخواھند توانست چنین کتابی ارائه دھند ؛ 

  .گرچه بعضی از آنان ، پشتیبان برخی دیگر باشند

  

سپس قرآن ، از مخالفان می خواھد تا اگر می توانند ده سوره مانند 

  :آن عرضه کنند و در این زمینه چنین می گوید

  

وَن افتريُه ُقْل َفأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَريٍت َواْدُعوا َمْن َأْم َيُقوُل"

  ).13ھود ، " (اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اِهللا ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقْیَن

پس ده سوره مانند : آیا او را به افتراء مّتھم می کنند ، بگو : یعنی 

خدا فرا خوانید ، اگر قرآن بیاورید و ھرکه را می خواھید به غیر از 

  . راستگویان ھستید

  

چون کافران و معاندان نتوانستند حتی ده سوره بیاورند ، قرآن کریم 

آنان را به آوردن یک سوره مانند آن فرا می خواند و چنین می 

  :فرماید 

وادعوا  َوإْن ُكْنُتم في َرْيٍب ِممَّا نزَّْلَنا على َعْبِدَنا َفاُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه"

  ).23: 2البقرة " (شُھَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اِهللا ِإْن ُكْنُتم صَاِدِقیَن

اگر در آنچه بر بنده خود نازل کردیم شک دارید ، پس یک : یعنی 



 15

سوره مانند آن بیاورید و گواھان خود را غیر از خدا فرا خوانید ، اگر 

  .راستگویان ھستید

  

در طول تاریخ گذشته نتوانستند  از آنجا که معارضان و مخالفان اسالم

حتی یک سوره به زیبایی بیان و شیوایی کالم و درستی محتوا و 

صحت مبانی مانند قرآن مجید بیاورند ، برای ما روشن می گردد که 

آن کتاب مقّدس معجزه الھی است که افراد بشر ، از مقابله با آن و 

  .آوردن کتاب سعادت بخشی مانند آن عاجز و ناتوانند

  

*****  
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 علي ابن أبي طالب امامت

  

برای ) ص(لزوم نّص سخن پیامبر ھمانطور كه يادآور شديم، شیعه بر 

 تاريخ زندگانى رسول خدا. مقام خالفت اعتقاد راسخ دارد اثبات 

زيرا ايشان در  ،دھد بر اين اصل گواھى مى) ه وآلهصلى اهللا علی(

عنوان خلیفه خويش، تعیین  را به) علیه السالم(موارد متعددى على

  :آوريم اند كه اكنون ما تنھا سه مورد از آن را مى نموده

آنگاه كه پیامبر از طرف خدا مأموريت يافت تا  ، ـ در آغاز بعثت 1

          »َو أْنذرِْ َعِشْیَرَتَك َاْالْقَرِبْیَن«خويشانش را به مقتضاى آيه 

: ب به آن جمع فرمودبه آيین توحید دعوت كند، خطا )214: شعرا(

ھركس مرا در اين راه يارى كند، او وصى و وزير و جانشین من «

  ».خواھد بود

 :تعبیر آن حضرت چنین بود 

َفأّيكم يوازرنى فى ھذاألمر على ان يكون اخى و وزيرى و خلیفتى و «

  .»وصّیي فیكم

نمايد تا برادر و وزير و وصى   ـ كدامیك از شما در اين امر مرا يارى مى

  و جانشین من در میان شما باشد؟
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علیه (تنھا كسى كه به اين نداى ملكوتى پاسخ مثبت داد، على

در اين ھنگام، رسول خدا رو به . فرزند ابوطالب بود)السالم

  :خويشاوندان خود كرده، فرمود

تاريخ ( .»إّن ھذا أخي و وصّیى و خلیفتى فیكم فاسمعوا له و أطیعوه«

، ص 1و مسند احمد، ج . 41ـ  40، ص 2تاريخ كامل، ج و . 63ـ  62، ص 2طبرى، ج 

  .)210ـ  212، ص 13، ج )ابن ابى الحديد(البالغه  و شرح نھج 111

، برادر، وصى و جانشین من است در میان شما، )على(اين : یعنی 

  .به سخنان وى گوش فرا دھید و از او پیروى نمايید

  :فرمود) ع(به على) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر; ـ در غزوه تبوك 2

أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة ھارون من موسى إّال أنه النبىَّ «

، طبع )ابن حجر(» الصواعق المحرقه«و . 520، ص 2سیره ابن ھشام، ج .(»بعدي

  .)121، ص 2، فصل 9دّوم در مصر، باب 

شوى كه تو نسبت به من به منزله ھارون  آيا خشنود نمى: یعنی 

  .شى، جز اين كه پس از من پیامبرى نیستنسبت به موسى با

يعنى ھمانگونه كه ھارون وصى و جانشین بالفصل حضرت موسى 

  .بود، تو نیز خلیفه و جانشین من ھستى

به ھنگام ) صلى اهللا علیه وآله(رسول خدا; ـ در سال دھم ھجرت 3

  على» غدير خم« ، در سرزمینى به نام  الوداع بازگشت از حجة
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ولى مسلمانان و  را در میان جمعّیتى انبوه به عنوان) علیه السالم(

  :مؤمنان معرفى كرد و فرمود

  .»َمْن كنت مؤاله فھذا علّى مواله«

ـ ھركس را تاكنون من سرپرست و صاحب اختیار بودم، از اين پس، 

  .»اين على مولى و سرپرست او است

در  )صلى اهللا علیه وآله(نكته مھم و قابل توجه اين است كه پیامبر

آيا من بر شما، » «َألسُت أولى لكم من أنفسكم؟«: آغاز سخن فرمود

و مسلمانان ھمگى به تصديق او » بیش از خود شما برتر نیستم؟

در » مولى«برخاستند، بنابراين بايد گفت كه مراد آن حضرت از واژه 

اين حديث، ھمان مقام اولويت بر مؤمنان و سرپرستى و صاحب 

توان نتیجه گرفت كه حضرت، ھمان   است و مى اختیارى تام بر آنان

نیز ثابت )علیه السالم(مقاِم اولويتى كه خود داشت، براى على

» غدير«و در ھمان روز بود كه حّسان بن ثابت جريان تاريخى . فرمود

  :آوريم را به نظم درآورد و اشعارى سرود كه در ذيل مى

  نبّیھم   الغدير   يوم  يناديھم

  سول مناديابخّم واسمع بالّر

  



 19

  فمن موالكم و نبّیكم؟   فقال

  فقالوا و لم يبدوا أھناك الّتعامیا

  نبّینا   أنت  و  موالنا  إلھَك

  و لم تلق مّنا فى الوالية عاصیا

  قم يا علّى فإّننى : فقال له

  رضیتك من بعدى إمامًا و ھاديا

  ولّیه  فھذا   مواله  كنت  فمن

  اتباع صدق موالیا  له  فُكونوا

  ولّیه   وال الّلھم  :  دعا اك ھن

  علّیًا معاديا  و كن للذى عادى

سبط ابن جوزى حنفى  ، و تذكرة خواص األّمه 80خوارزمى مالكى، ص ، المناقب (

  ...)نگارش گنجى شافعى و. 17و كفاية الطالب، ص  20ص 

حديث غدير، از احاديث متواتر اسالمى است كه عالوه بر علماى 

 اند ند سنى نیز آن را نقل كردهشصت دانشم شیعه، حدود سیصد و

  كه اسناد آنھا به يكصد و ده تن صحابى
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رسد و بیست و شش تن از علماى بزرگ اسالم درباره اسناد و  مى

  .اند طريق اين حديث، كتاب مستقل نوشته

ابوجعفر طبرى، تاريخ نويس معروف مسلمان، اسناد و طريق اين 

براى اطالع بیشتر . ى نموده استآور  حديث را در دو جلد بزرگ جمع

  .مراجعه شود» الغدير«به كتاب 

، طبع )ابن حجر(» الصواعق المحرقه«به عنوان نمونه به كتاب ھمچنین می توانید  (

  .)مراجعه فرمايید 122، صفحه 2، فصل 9دوم ـ مصر، باب 

عالوه بر این روایات متواتر ، آیات قرآن مجید نیز شاھدی گویا بر این 

در اینجا به عنوان مثال ، به یک آیه شریفه اشاره می . است  حقیقت

  :کنیم 

إنَّما َولیُُّكُم اُهللا َو َرُسوُلُه َوالَّذْيَن آمُنوا الَِّذْيَن ُيِقیُموَن الصَّلوَة َو ُيْؤُتوَن «

  .)55: مائدهسوره ( .»الزَّكوَة َو ُھْم راِكُعوَن

نى ھستند كه تنھا سرپرست شما خدا و رسول او و كسا: یعنی 

دارند و در حال ركوع، زكات  اند و نماز را به پاى مى ايمان آورده

 .پردازند مى

اند كه   روايات صحاح و مسانید اھل سنت نیز بر اين امر تصريح نموده

آنگاه كه در حال ركوع، انگشتر ) علیه السالم(آيه شريفه در حق على

  .خود را به فقیر بخشید فرود آمده است
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ل اين آيه در مورد مذكور، بیش از آنست كه در اينجا دارك نزوم

لكن از میان اين مدارك انبوه، به برخى از آنھا اشاره . گردآورى شود

  :نمايیم مى

  186، ص 6ـ تفسیر طبرى، ج  1

  542، ص 2، ج )تفسیر جصاص(ـ احكام القرآن  2

  345، ص 1ـ تفسیر بیضاوى، ج  3

 293، ص 2ـ الدّر المنثور، ج  4

نازل گشت، حسان بن ) علیه السالم(مى كه اين آيه درباره علىھنگا

  :ثابت اين واقعه را چنین به نظم درآورد

    فأْنَت الَّذْى أْعَطْیَت إْذ أْنَت راكع 

  َفَدْتَك َنُفوُس الَقْوِم يا َخیَر راِكع

        َخْیَر َوالَية    اهللا ِفْیَك   َفأْنَزَل 

  اِيعو بینھا ِفى ُمْحَكماِت الشَّر

ـ تو آن كسى ھستى كه در حال ركوع، بخشش نمودى، جانھا فداى 

  .تو باد اى برترين ركوع كنندگان
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ـ پس خدا بھترين واليت را درباره تو فرو فرستاد و آن را در احكام 

  .ناپذير شريعتھا بیان فرمود  خلل

  

*****  
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  امامان دوازده گانه

  

پس از ايشان : اند كه ريح فرمودهپیامبر گرامى در دوران حیات خود تص

دوازده نفر به خالفت خواھند رسید كه ھمگى از قريشند و عزت 

  .اسالم در سايه خالفت آنان خواھد بود

  :گويد جابر بن سمره مى

يقول اليزال االسالم عزيزًا ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا سمعت رسول«

ألبى ما قال؟  إلى اثنى عشر خلیفًة ثمَّ قال كلمة لم اسمعھا فقلت

  .)، ط مصر2، ص 6صحیح مسلم، ج .( »كّلُھم من قريش: فقال

اسالم به : شنیدم كه فرمود) صلى اهللا علیه وآله(از پیامبر :یعنی 

سپس سخنى فرمود كه من  ، دوازده خلیفه و پیشوا عزيز خواھد بود

از پدرم پرسیدم كه چه فرمود؟ جواد داد كه فرمود؟ ھمگى . نشنیدم

  .ھستنداز قريش 

اى كه حافظ و نگھبان عزت اسالم  در تاريخ اسالم دوازده خلیفه

توان  باشند، جز دوازده امامى كه شیعه بدانھا معتقد است، نمى

كند، بالفاصله پس   اى كه پیامبر معرفى مى زيرا دوازده خلیفه; يافت

  .ايشان معرفى گرديدند از آن حضرت به عنوان خلیفه
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وازده نفر كیستند؟ اگر از خلفاى چھارگانه كه اكنون بايد ديد كه اين د

نام دارند بگذريم، ديگر » خلفاى راشدين«در اصطالح اھل تسنن، 

تاريخ زندگانى خلفاى اموى و عباسى . خلفا مايه عزت اسالم نبودند

ولى دوازده امام شیعه كه ھمگى در . دھد  بر اين مطلب گواھى مى

حافظان سنت رسول خدا و  .عصر خود مظھر تقوا و پرھیزكارى بودند

مورد توجه صحابه و تابعان و نسلھاى بعدى شدند و مورخین به علم 

گانه  و اين ائمه دوازده... اند و و وثاقت آنان بخوبى گواھى داده

  :عبارتند از

  ـ على بن ابى طالب 1

  )مجتبى(ـ حسن بن على  2

  ـ حسین بن على 3

  )العابدين زين(ـ على بن الحسین  4

  )باقر(د بن على ـ محم 5

  )صادق(ـ جعفر بن محمد  6

  )كاظم(ـ موسى بن جعفر  7

  )رضا(ـ على بن موسى  8
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  )تقى(ـ محمد بن على  9

  )نقى(ـ على بن محمد  10

  )عسكرى(ـ حسن بن على  11

  ) قائم(ـ امام مھدى  12

درباره آشنايى با زندگانى اين پیشوايان بزرگ، كه اسامى آنھا نیز در 

آمده است، به اين كتابھا )صلى اهللا علیه وآله(لسان رسول خدا

  .مراجعه فرمايید

  ـ تذكرة الخواص  1

  ـ كفاية األثر 2

  ـ وفیات األعیان 3

  ـ اعیان الشیعه 4
  

  دلیل عصمت امامان 

بیان ) علیھم السالم(برای اثبات عصمت امامان داليل متعددى 

يادآور ، به عنوان نمونه و ما از میان آنھا تنھا يكى را گردیده 

  :شويم مى
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در ) صلى اهللا علیه وآله(بنابر نقل دانشمندان شیعه و سّنى، پیامبر

  :آخرين روزھاى زندگانى خود فرمود

اهللا و أھل بیتى و أنَُّھما لن يفترقا حّتى   إنّى تارٌك فیكم الّثقلین كتاب«

الصواعق المحرقه، . 148مستدرك حاكم، جزء سوم، ص ( .»يردا علىَّ اْلحوض

، جزء »كنزالعمال«قريب به اين مضمون نیز در كتاب . 149، فصل اّول، صفحه 11 باب

و در مسند احمد، جزء پنجم، صفحه  44اّول، باب االعتصام بالكتاب و السّنه، ص 

  .)آورده شده استو غیر آنھا  189و  182

; گذارم من در میان شما دو يادگار سنگین و گرانبھا بجاى مى: یعنی 

و اين دو ھرگز از » اھل بیت من«و ديگرى ) قرآن(» داكتاب خ«يكى 

يكديگر جدا نخواھند شد تا روز رستاخیز، در كنار حوض كوثر به من 

  .برسند

بدون شك قرآن مجید، از : اى است جالب و آن اين كه در اينجا نكته

ھرگونه انحراف و اشتباھى در امان است و چگونه ممكن است كه 

فرستنده آن خدا و آورنده آن  كه  بد، در حالىخطا به وحى الھى راه يا

) صلى اهللا علیه وآله(فرشته وحى و دريافت كننده آن پیامبر خدا

است؟ زيرا عصمت ھر سه بسان آفتاب روشن است و مسلمانان 

جھان، پیامبر گرامى را در مقام اخذ وحى و حفظ و تبلیغ آن، مصون از 

ب خدا از چنین عصمت دانند و روشن است كه ھرگاه كتا اشتباه مى

راستین و استوار برخوردار باشد، اھل بیت رسول خدا نیز از ھر لغزش 

چراكه در اين حديث، عترت پیامبر، در . و اشتباه مصون خواھند بود
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جھت ارشاد و رھبرى امت، به عنوان قرين قرآن مجید قلمداد 

ھر دو از نظر عصمت، يك نواخت » مقارنت«اند و به حكم  گرديده

  .باشند مى

جھت ندارد كه فرد يا افراد غیر معصومى قرين كتاب خدا ; به بیان ديگر

  .شمرده شوند

ھمان عبارت ) علیھم السالم(ترين شاھد عصمت ائمه  روشن

َلْن َيْفَتِرقا َحتى َيِردا «: است كه فرمود)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

ھم جدا  ھرگز از) در ھدايت و رھبرى(اين دو «; »َعَلىَّ اْلَحوض

  .»گردند تا در كنار حوض كوثر، بر من وارد شوند نمى

ھرگاه اھل بیت پیامبر از لغزشھا در امان نباشند و در مواردى به خطا 

روند  راھه مى روند، از قرآن كه خطا در آن راه ندارد، جدا گرديده و بى

  .در حالى كه رسول گرامى آن را بشدت نفى فرموده است

بیت در سخن پیامبر، ھمه بستگان نسبى و  البته مقصود از اھل

زيرا شّكى نیست كه ھمه آنان از لغزشھا ; سببى آن حضرت نیستند

  .مصون نبودند

بنابراين، تنھا گروه خاّصى از عترت وى، چنین افتخارى را داشتند و 

و آنان . باشد اين مقام و موقعیت بر جمع معدودى از آنان منطبق مى

ھستند كه در طول تاريخ ) م السالمعلیھ(ھمان ائمه اھل بیت
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بخش راه امت و حافظ سنت پیامبر و نگھبان شريعت او  روشنى

  .بودند

اینک ، به بیان شرح حال ھریک از آن ستارگان آسمان زعامت و 

  .رھبری اّمت اسالمی می پردازیم

*****  
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  برتری مقام امامت الھی

  

ن در باره زندگینامه نکته دیگری که شایسته است پیش از آغاز سخ

از دیدگاه " امامت"پیشوایان الھی به آن بپردازیم ، مسأله برتری مقام 

  .است" رسالت"و " نبّوت"قرآن مجید ، نسبت به مقام 

، نخست به بیان مفھوم دقیق سه واژه توضیح این امر به منظور 

كه در قرآن و حديث و ارد شده است » امامت«و » رسالت«، »نبّوت«

ازيم تا روشن شود كه چرا مقام امامت از دو مقام ياد شده، پرد مى

  .باالتر است

  »نبّوت«ـ مقام  1

به معناى خبر مھّم و خطیر گرفته شده » نبأ«، از ريشه »نبى«واژه 

، حامل خبر بزرگ و يا خبر دھنده از »نبى«است، بنابراين مفاد لغوى 

به معناى اگر ريشه لغوى نبى، صیغه الزم باشد،  .باشد آن، مى

كلمه . خواھد بود و اگر متعّدى باشد، به معناى دوم استنخست 

است، در فرھنگ قرآن، به » پیامبر«كه معادل آن در فارسى » نبى«

شود كه وحى الھى را از خداوند بزرگ، با  انسانى گفته مى

گیرد و گزارشگرى است كه بدون وساطت   ھاى گوناگون مى روش
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دھد، دانشمندان اين واژه را چنین  ر مىبشرى ديگر، از جانب خدا خب

  :اند تعريف نموده

نگارش شیخ ، رسائل العشر ( .»إنَُّه ُمؤّد ِمَن اِهللا ِبال واِسَطة ِمَن اْلَبَشِر«

  ).111، ص  طوسى

نبى، كسى است كه بدون وساطت انسانى ديگر، وحى خدا  :یعنی 

  .را براى مردم بازگو كند

، در چھارچوب اخذ وحى و گزارش »نبى«بر اين اساس، شرح وظايف 

. باشد  گردد براى مردم، محدود مى  نمودن آنچه به وى الھام مى

  :فرمايد  قرآن مجید، در اين زمینه مى

  .)213آیه : بقرهسوره ( .»َفَبَعَث اُهللا النَّبیِّْیَن ُمَبشِِّريَن َو ُمْنِذِرْيَن«

  .ان، برانگیختدھندگ  ـ خدا پیامبران را به عنوان مژده آورندگان و بیم

  »رسالت«ـ مقام  2

گردد كه عالوه  وژاه رسول در قاموس وحى، بر پیامبرانى اطالع مى

بر أخذ وحى و خبر دادن از جانب خدا، مسؤولیت ابالغ رسالتى الھى 

را از جانب پروردگار بر دوش دارند و مأموريت دارند كه آن رسالت را به 

  .مردم برسانند

  :فرمايد  ىقرآن مجید در اين مورد م
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 آیه :مائدهسوره ( .»َفإْن َتَولَّْیُتْم َفاْعَلُمْوا انَّما َعلى َرُسْوِلنا اْلَبالُغ اْلُمِبْیُن«

92(.  

اگر روى برتافتید، بدانید كه فرستاده ما، جز ابالغ روشن  :یعنی 

  .رسالت، مأموريتى ندارد

عطا » نبى«، مقام ديگرى است كه به »رسالت«بنابراين، مقام 

، »رسالت«و » نبّوت«ھر يك از دو مفھوم : و به ديگر سخن; ودش مى

ھاى پیامبرانى كه از جانب خدا وحى دريافت   به خصوصیتى از ويژگى

  كند، اند اشاره مى نموده

بدين صورت كه پیامبران از آن جھت كه گیرندگان وحى الھى و 

اى را   باشند و از آن نظر كه وظیفه  مى» نبى«حامالن خبر ھستند، 

نامیده » رسول«گیرند،  ه عنوان ابالغ رسالت بر عھده مىب

  .شوند مى

گیريم كه پیامبران، تا  از مجموع سخنان ياد شده، چنین نتیجه مى

اى كه در محدوده نبّوت و رسالت قرار دارند، تنھا ھدايتگرانى  لحظه

دارند و راھھاى سعادت و   ھستند كه حالل و حرام را اعالم مى

دھند، و جز خبر دادن از جانب خدا  دم نشان مىخوشبختى را به مر

و يا ابالغ رسالتى كه بر دوش آنان نھاده شده است، مسؤولیت 

  .ديگرى ندارد
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  »امامت«ـ مقام  3

انداز قرآن مجید، غیر از دو مقام ياد  از چشم» امامت الھى«مقام 

تر در راستاى مديرّيت و  شده و توأم با اختیارات و تصّرفاتى گسترده

  .باشد ھبرى جامعه و پیشوايى مردم مىر

اينك در پرتو آيات نورانى قرآن، داليل روشن خود را در اين زمینه، از 

  :گذرانیم  نظر شما مى

ـ قرآن كريم در مورد اعطاى مقام امامت به پیامبرى   دلیل اول

  :فرمايد يعنى ابراھیم خلیل، چنین مى; گرامى

ُه ِبَكِلمات فأَتمَُّھَن قاَل إّنْى جاِعُلَك ِللّناِس إمامًا َو ِاِذ اْبَتلى ِاْبراِھْیَم َربُّ«

  .)124آیه : بقرهسوره (  .»قاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّتْى

آنگاه كه خداى بزرگ، پیامبر خود ـ ابراھیم ـ را به چندين  :یعنی 

امتحان، آزمود، و او نیز از بوته امتحانات الھى، سرفراز بیرون آمد، خدا 

: ابراھیم گفت. ما تو را امام و پیشواى مردم قرار داديم: به وى فرمود

  خواھى فرمود؟ اين پیشوايى را به فرزندان من نیز عطا

  :گردد  ، دو حقیقت بر ما آشكار مى در پرتو اين سخن قرآن

آيه ياد شده به روشنى بر مغايرت مفھوم امامت با دو مفھوم  :الف

ھیم از سالیان دراز پیش زيرا ابرا; دھد ، گواھى مى»نبّوت و رسالت«
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ھاى الھى، كه از جمله آنھا تصمیم بر قربانى كردن  از اين آزمايش

بوده است، به مقام نبّوت نائل گرديد و اين ) اسماعیل(فرزند خود 

  :شود موضوع با دلیل ياد شده در زير ثابت مى

وران كھولت ابراھیم، فرزندان وى دانیم كه خداى بزرگ، در د ھمه مى

را به او عنايت فرمود، زيرا قرآن مجید، به نقل از  )ل و اسحاقاسماعی(

  :فرمايد وى، چنین مى

سوره ( .»َاْلَحْمد ِلّلِه الَِّذْى َوَھَب ِلَى َعَلى اْلِكَبِر إْسمِعْیَل َو إْسحَق«

  .)39آیه : ابراھیم

سپاس خداى را كه در دوران پیرى، اسماعیل و اسحقا را به  :یعنی 

  .من عطا فرمود

يعنى تصمیم ; شود كه يكى از آزمايشھاى الھى  ز اينجا معلوم مىا

ھاى دشوار، خداى بزرگ  بر ذبح اسماعیل، كه به دنبال آن آزمايش

را به ابراھیم ارزانى داشت، در اواخر عمر آن حضرت » امامت«مقام 

به وقوع پیوسته و او در پايان دوران زندگانى خويش، به مقام 

گرديده است، در حالى كه از سالیان دراز پیشوايى بر مردم نايل 

زيرا پیش از آن كه داراى ; پیش از آن، داراى مقام نبّوت بوده است

گردد، وحى الھى ـ كه نشانه نبّوت است ـ بر او فرود » ذّرّيه«

  . آمد مى
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ـ  53 ھای از سوره صافات، و آيه 99ـ  102 ھای در اين زمینه، به آيه

   .فرماییداز سوره ھود، مراجعه  71ـ  70 ھای از سره حجر، و آيه 54

استفاده ...) َو ِاِذ اْبَتلى ِابراِھْیَم َربَُّه ِبَكِلمات(ھمچنین، از اين آيه  :ب

و پیشوايى جامعه و رھبرى اّمت، » امامت الھى«شود كه مقام  مى

زيرا به گواھى ; اى فوق مرتبه نبّوت و رسالت قرار دارد  در مرتبه

ال كه حضرت ابراھیم به مقام نبّوت و رسالت سخن قرآن، در عین ح

فرسايى را پشت سر   بايست امتحانات طاقت نائل گشته بود، مى

ھا، مقام امامت به وى  بگذارد و پس از رستگارى در آن آزمايش

زيرا مقام امامت ; ارزانى شود و جھت اين مسأله نیز روشن است

پرستى جامعه و الھى، عالوه بر وظیفه اخذ وحى و ابالغ رسالت، سر

رھبرى اّمت و اداره صحیح شؤون مردم در مسیر رساندن آنان به اوج 

گیرد و طبیعى است كه چنین  كمال و سعادت را نیز، دربرمى

اى برخوردار باشد كه دست  مقامى، از حساسیت و عظمت ويژه

ھاى جانكاه و پى در پى،  يافتن به آن، بدون پشت سرنھادن آزمايش

  .پذير نیست امكان

ـ از آيه پیشین، روشن شد كه خداى بزرگ، بعد از  دلیل دوم

ھاى سختى كه براى ابراھیم پیش آورد، مقام امامت و  آزمايش

رھبرى جامعه را به وى عنايت فرمود، آنگاه ابراھیم از خدا درخواست 

  .نمود كه آن مقام را به ذرّيه و فرزندانش نیز ارزانى دارد
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شود كه خداوند،  از قرآن، معلوم مى ھاى ديگرى  اينك در پرتو آيه

، پیشوايى جامعه »نبّوت«درخواست ابراھیم را پذيرفت و پس از مقام 

قرآن . و حكومت بر اّمت را، به فرزندان صالح و وارسته وى عطا كرد

  :فرمايد  كريم در اين زمینه مى

          .»ُملكًا َعِظْیمًا َفَقْد آَتْینا آَل ِاْبراِھْیَم اْلكتاَب َواْلِحْكَمَة َو آَتْیناُھْم«

  .)55آیه : نساءسوره (

حكمت و حكومتى عظیم ) آسمانى(ما به آل ابراھیم كتاب  :یعنی 

  .ارزانى داشتیم

و رھبرى جامعه، منصبى » امامت«كنیم كه  از آيه چنین استفاده مى

» ابراھیم«است كه خداى بزرگ به پیامبر خود » نبّوت«غیر از مقام 

مراحل دشوار امتحان الھى، عطا فرمود و آنگاه كه وى  پس از پیمودن

از خداوند درخواست نمود تا آن منصب حكومت و رھبرى را در ذرّيه او 

باقى بگذارد، پروردگار بقاى آن مقام واال را در مورد ذرّيه و فرزندان 

و حكمت كه رمز ) آسمانى(دادگر او پذيرفت و به آنان، عالوه بر كتاب 

كه ھمان حكومت و زعامت بر (» ُملك عظیم«ت است، نبّوت و رسال

سان، به درخواست ابراھیم جامه  عنايت كرد و بدين) مردم است

مانند ; بینیم كه برخى از ذرّيه ابراھیم  و لذا مى. عمل پوشانید

يوسف، داوود و سلیمان، عالوه بر مقام نبّوت، به حكومت و زمامدارى 

  .و رھبرى جامعه نیز برگزيده شدند
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، غیر از دو »امامت«با اين بیان، به روشنى معلوم گرديد كه مقام 

تر بودن میدان   است و به لحاظ گسترده» رسالت«و » نبوت«مقام 

ھاى آن، داراى ارزشى واال و موقعّیتى برتر  اختیارات و مسؤولیت

  .باشد مى

  »امامت«برترى موقعّیت 

، از آن »رسول«و » نبى«روشن گرديد كه قلمرو كار  آنچه گذشت ،از 

نظر كه حامل نبّوت و رسالتند، تنھا تذّكر و روشنگرى راه است، و 

رسید، مسؤولیت خطیرترى بر » امامت«ھرگاه نبى يا رسول به مقام 

شود كه در پى آن، موظف به تحّقق بخشیدن به   دوش وى نھاده مى

ھاى الھى و اجراى دستورات شرع مقّدس در راستاى ايجاد   برنامه

گردد تا اّمت خود را در مسیرى  ى نمونه و سعادتمند، مىا جامعه

 .سوق دھد كه خوشبختى دو جھان آنان را تأمین نمايد

روشن است كه تحّمل چنین مسؤولیت خطیرى، نیاز مبرم به قدرت 

اى دارد و قیام به اين وظیفه  معنوى عظیم و شايستگى ويژه

ايالت ھمراه سنگین، كه پیوسته با مشكالت جانكاه و نبرد با تم

است، سوختگى بیشتر در راه خدا و شكیبايى برترى را اقتضا 

يابد   نمايد و بدون عشق خدايى و فنا در رضاى الھى تحقق نمى مى

و از اين جھت، خداى بزرگ مقام امامت را پس از يك رشته امتحانات 

فرساى ابراھیم، در آخرين حلقه سلسله عمر وى، به او عطا   طاقت

ترين بندگان شايسته خود را چون پیامبر  ين جھت نیز زبدهفرمود و از ا
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گرامى اسالم، به مقام امامت و پیشوايى اّمت، مفتخر فرمود و 

  .حكومت و رھبرى جامعه را به آنان ارزانى داشت

  تالزم وجود دارد؟» امامت«و » نبّوت«میان آیا 

ھر : شود و آن اين كه  در پى اين سؤال پرسش ديگرى مطرح مى

برى كه به مقام نبّوت رسید، حتمًا بايد امام نیز باشد و يا كسى پیام

  كه داراى منصب امامت گرديد، حتمًا بايد پیامبر ھم باشد؟

اينك در پرتو منطق وحى، به . ش، منفى استسپاسخ ھر دو پر

و مبارزه » طالوت«از آياتى كه پیرامون : پردازيم توضیح اين مسأله مى

گردد  ل شده است به خوبى روشن مىستمگر ناز» جالوت«وى با 

را به » نبّوت«كه پس از درگذشت حضرت موسى، خداى بزرگ، مقام 

نام داشت عطا فرمود، در حالى كه » اشموئیل«شخصى كه گويا 

اينك . نھاد» طالوت«مقام امامت و پیشوايى و حكومت را بر دوش 

  :مشروح جريان

پیامبر عصر خود اسرائیل به   پس از درگذشت موسى، گروھى از بنى

زمامدارى براى ما برگزين تا تحت فرماندھى او، در راه خدا : گفتند

 :پیكار كنیم، سرانجام پیامبر آنان چنین گفت

ِانَّ اَهللا َبَعَث َلُكْم طاُلوَت َمِلكًا قاُلوا أّنى َيُكوُن َلُه اْلُمْلَك َعَلْینا َو َنْحُن «

َسَعًة ِمَن اْلماِل قاَل إنَّ اَهللا اْصَطفاُه َعَلْیُكْم  أَحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َو َلْم ُيْؤَت
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َو زاَدُه َبْسَطًة ِفى اْلِعْلِم َواْلِجْسِم واُهللا ُيؤِتي ُملَكُه َمْن َيشاُء َواُهللا 

  .)247آیه :  بقرهسوره ( .»واِسٌع َعِلْیٌم

. ، طالوت را براى زمامدارى شما برانگیخت خداوند :یعنی 

تواند فرمانرواى ما باشد، در حالى  چگونه او مى: اسرائیل گفتند بنى

كه ما شايستگى بیشتر داريم و او ثروتى انبوه ندارند؟ پیامبر آنان 

خداى بزرگ، وى را بر شما برگزيده است و به او علم و توانايى : گفت

جسمى بیشترى عطا كرده، و خدا ُملك خويش را به ھر كس كه 

  .سان گسترده و دانا استبخشد، و خدا داراى اح بخواھد مى

  :شود از آيه باال، نكات زير استفاده مى

و » امامت«از » نبّوت«ـ ممكن است مصالحى ايجاب كند كه  1

زمامدارى، جدا گردد و در يك زمان نبوت از آن كسى و حكومت و 

زمامدارى از آن فرد د يگرى باشد و ھر يك به منصبى كه به وى داده 

اشته باشد، و به خاطر امكان تفكیك شده، لیاقت و شايستگى د

اسرائیل ھرگز اعتراض نكردند كه اى پیامبر،  میان اين دو منصب، بنى

ما از وى : ترى، بلكه در مقام اعتراض گفتند تو از او شايسته

  .تر ھستیم شايسته

ـ مقامى كه طالوت به دست آورد، از جانب خدا بود و خدا  2

ِانَّ اَهللا َقْد «: فرمايد آنجا كه مىبخشاينده اين مقام به وى بود، از 

خداوند، طالوت را براى زمامدارى شما «; »َبَعَث َلُكْم طاُلوَت َمِلكًا
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خدا او را بر » «إنَّ اَهللا اْصَطفاُه َعَلْیُكْم«: فرمايد و نیز مى. »برانگیخت

  .»شما، برگزيده است

ـ مقام و منصب الھى طالوت، در فرماندھى سپاه خالصه  3

  اسرائیل بود، د، بلكه او فرمانروا و زمامدار بنىش نمى

يعنى فرمانروا و متصّدى (» َمِلكًا«: فرمايد به گواه اين كه مى

ھر چند ھدف از اين زمامدارى در آن روز، رھبرى ) حكومت

اسرائیل در جھاد در راه خدا بود، ولى منصب الھى وى، كارھاى  بنى

گى از شؤون حكومت داد كه ھم  ديگرى را نیز به او اجازه مى

  :فرمايد  باشند، به گواه اين كه در آخر آيه، چنین مى مى

  .»َواُهللا ُيْؤِتْى ُمْلَكُه َمْن َيشاُء«

  .بخشد  ـ خدا ملك خويش را به ھركس كه بخواھد مى

و رھبرى اّمت، » امامت«ـ مھمترين شرط در زمامدارى جامعه و  4

ى است، ھاى الزم جسمى و معنو گستردگى علم و توانايى

بايست ھمراه سپاه، در حال   بخصوص براى زمامداران آن زمان كه مى

  .حركت و تالش باشند

، مالزمه و »امامت«و » نبّوت«بنابر آنچه گذشت، واضح شد كه میان 

ناپذيرى وجود ندارد بلكه ممكن است انسانى به مقام نبّوت  جدايى

ر آنان را در برسد ولى امام و پیشواى اّمت كه وظیفه فرمانروايى ب
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اختیار بگیرد، نباشد، و يا شخصى از جانب خدا، سرپرستى و 

و گاھى  ، اى را برعھده بگیرد، ولى پیامبر نباشد زمامدارى جامعه

خداى بزرگ ھر دو مقام را به انسانى كه شايستگى آن دو را داشته 

؛ چنانکه به برخی از نخبگان الھی مانند پیامبر  كند باشد عطا مى

و امثال آنان ، ھردو مقام را ) ع(، حضرت ابراھیم ) ص(سالم گرامی ا

  .عنایت فرمود

  

******  

 

  

  

  

  

  

  

  



 41

  )ص(شرح حال پیامبر گرامی اسالم 

  

و بزرگ پرچمدار  ،، منجی عالم بشرّیتپیامبر خاتم ،رسول اعظم

، گرامی ترین رھبر الھی ) ص(رسالت، حضرت محمد ابن عبد اهللا 

  .ل او روشن گریده استبه جما جھانیاناست که چشم 

  و احمد محّمد :نام آن حضرت 

  ابوالقاسم :کنیه ایشان 

  .امین ، خاتم النبّیین ، سّید المرسلین:  لقب ھای ایشان

  عبد اهللا:  نام پدر ایشان

  آمنه:  نام مادر ایشان

  ).عام الفیل(میالدی  570ھیفدھم ماه ربیع األول سال  : تاریخ توّلد

  هشھر مّک:  محّل توّلد

سال دھم (میالدی  632ماه صفر سال  28:  تاریخ رحلت آن حضرت

  ).ھجری
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در این گفتار ، ابتدا سخنان بزرگان عرصه علم و فرھنگ را از 

دانشمندان و فرھیختگان شرق و غرب در باره شخصیت پیامبر بزرگ 

یاد آور می شویم، و سپس به راز عظمت آن حضرت و ) ص(اسالم 

 .ان بدست آورده است اشاره می کنیمجایگاه بلندی که در جھ

  دیدگاه فرزانگان جھاناز ) ص(محمد 

لب است بدانیم، نظر نخبگان و فرھیختگان دنیا برای ما مسلمانان جا

در باره پیامبر اسالم چیست و آنان در خصوص شخصیت آن حضرت 

  چگونه می اندیشند؟

روز در این امر برای آنانکه در مغرب زمین زندگی می کنند و شبانه 

معرض بمباران تبلیغاتی رسانه ھای مخالفان اسالم قرار دارند، 

  . حیاتی تر است

وابسته به قدرت ھای   رسانه ھایسر انجام، ابرھای تیره افترا ھای 

، از آسمان جھان زدوده خواھد شد و خورشید حقیقت از سلطه گر

د افق افکار و اندیشه ھای فرزانگان شرق و غرب ، نور افشان خواھ

  .گردید

در اینجا به عنوان نمونه ، بخشی از سخنان فرھیختگان بزرگ جھان 

  :نیمارا در باره شخصیت رسول گرامی اسالم، از نظر شما می گذر
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  سخن مھاتما گاندی

که در ھندوستان منتشر ) Young India" (یانگ ایندیا"گاندی در جریده 

  :می کرد، طّی مصاحبه ای در این زمینه چنین می گوید

خواستم ویژگی ھای شخصیتی را بشناسم که بدون نبرد، توانسته "

، سر انجام به این  ...است دلھای میلیونھا انسان را به خود جلب کند

نتیجه رسیدم که اینطور نیست که اسالم در سایه شمشیر به 

جایگاه امروز رسیده باشد، بلکه این امر، در پرتو ساده زیستی پیامبر 

او در عھد و پیمان ھا، و فداکاری و اخالص او نسبت و دّقت و صداقت 

ا و به دوستان و پیروان خود، و نیز به خاطر شجاعت و اتکال بر خد

این ویژگی ھا بودند . ، حاصل گردیده استخویشاطمینان به رسالت 

 ". که راه را ھموار ساختند و موانع را برطرف کردند

  واسخن برنارد ش

، "محّمد"به نام نیایی نیز در کتاب خود دانشمند بریطاادیب و این 

  :چنین می نگارد

جھان امروز، به شخصیتی با اندیشه ھای محّمد نیازمند است ؛ آن "

. دین خود را در جایگاھی گرامی و شکوھمند قرار دادپیامبری که 

 قلمداد می گردد آئین او ، توانا ترین دین در سازگاری با ھمه تمّدن ھا

  ... ".ان خواھد ماندو برای ھمیشه جاود



 44

  کالم ادوار مونته

نوشته " العرب"در کتابی که به نام " ادوار مونته"فیلسوف فرانسوی  

  :است، چنین می گوید

کشور داری، و پیامبر اسالم ، به خاطر اخالص، مھربانی، انصاف در "

او برای مسلمانان حیاتی . پاکی در گفتارش شناخته شده است

را ھم نمی دیدند و دولتی متناسب با  فراھم ساخت که خواب آن

  ".زمان و بر مبنای دیانت آفرید که تا کنون زنده است

  

  سخن راما کریشنا راو

این دانشمند و فیلسوف مشرق زمین در کتاب خود که تحت عنوان  

  :نوشته است، چنین می نگارد" محمد پیامبر"

را تبیین برای من امکان ندارد ھمه ابعاد حیات محمد ابن عبداهللا "

آنچه می توانم به صورت جمالت به ھم پیوسته بیان کنم، در . کنم

خصوص کسی است که پیامبر خدا، مبارز در راه عدالت، 

سیاستمداری موفق، سخنوری توانا، مصلحی جھانی، یاور یتیمان و 

این خصوصیات، او را به . حامی بردگان و آزاد کننده زنان می باشد

  ".اریخ در آورده استصورت قھرمانی در طول ت
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  سخن تولستوی

در کتاب خود به نام   هاین نویسنده، شاعر و ادیب بلند آوازه روسی

  :چنین می گوید"  سخنان محمد"

بر اسالم از مصلحان امو ترديدي نیست كه پی شکجاي ھیچگونه "

بزرگ دنیا است، آن ھم مصلحي كه به جامعة بشريت خدمات 

ن فخر و مباھات براي او بس است كه كرده است و ايتقدیم شاياني 

 مذمومو  پستيك ملت خونريز و وحشي را از چنگال اھريمنان عادات 

 معمولیرھانید و راه ترقي را به روي آنان باز كرد و حال آنكه ھر مرد 

 ،اين بر بنا. م كند و نتیحه بگیرداتواند به چنین كار شگرفي اقد نمي

. باشد احترام و اكرام مي شخص پیغمبر اسالم سزاوار ھمه گونه

شريعت اسالم به علت توافق آن با عقل و حكمت، در آينده عالمگیر 

 ."خواھد شد

 اشعار یوھانس گوته

بزرگترین شاعر و سخن سرای آلمان ، در باره شخصیت و ، " گوته"

تحت عنوان زیبایی را دلنشین و ، اشعار ) ص(رسالت پیامبر اسالم 

، شروع ابیاتنی سروده است که با این به زبان آلما" سرود محمد"

  :می شود
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Seht den Felsenquell, 

Freidehell, 

Wie ein Sternenblick, 

Uber Wolken, … 

گوته در این اشعار شیوا ، پیامبر اسالم را به چشمه ای زالل تشبیه 

می کند که از فراز کوه بلندی سرچشمه گرفته و بر دامنه ھای آن 

ارھای دیگر به او می پیوندند و سر انجام، جاری می گردد و جویب

ھمگان را به اقیانوس بی کران خداوند می رساند و بشریت را به 

  . سرمنزل مقصود که در انتظار اوست ، رھنمون می سازد

در اینجا، ترجمه بخشی از اشعار یادشده را به فارسی از نظر شما 

  :می گذرانیم

  چشمه ای را بنگر 

  شدکه از صخره ھا می جو

  شاد و روشن

  چو چشمک ستارگان
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  از باالی ابرھا

  نیرو گرفته جوانیش 

  از فرشتگان پاک

  از میان تخته سنگھا در بوته زاران

  تازه جوان

  رقص کنان از ابرھا

  بر روی صخره ھای مرمرین می ریزد

  فریاد شعف می کشد

  به سوی آسمان

  از راه قّله ھا 

  سنگریزه ھای رنگارنگ را شکار می کند

  گامھای پیشتازانه  و با

  چشمه ھای برادر را با خود می برد

  آن پایین ، میان دّره
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  گلھا از زیرگامھایش می رویند

  و چمنزار

  با نفس او زندگی می یابد

  سایه دّره ، او را متوقف نمی سازد

  ھیچ گلی 

  با پیچیدن به ساقھای او 

  او را باز نمی دارد

  و ھیچ چشم عاشقانه و سالوسی

  شود مانع او نمی

  با صالبت می خزد

  و بر پھنه زمین به پیش می رود

  نھرھای دیگر به او می پیوندند

  با جلوه ای نقره فام

  بر زمین جاری می شود
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  و زمین در پرتو او  

  یابدشکوه و جلوه ای دیگر می 

  و رودخانه ھای آن سرزمین 

  و جویباران کوھستان

  فریاد شادمانی سر می دھند

  ! برادر: فریاد می زنند

  برادر ، برادران را با خود ببر

  به سوی پدر پیرت 

  به سوی اقیانس بیکران

  که با آغوش باز

  .انتظار ما را می کشد

         ***  
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  اشعار شبلی شمّیل

این دانشمند و نویسنده مسیحی نیز ، اشعار زیبایی در مدح پیامبر 

مه سروده است که بخشی از آن را با ترجبه زبان عربی ) ص(اسالم 

 :فارسی، از نظر شما می گذرانیم

  إّني و إن أک قد کفرت بدینه

  ھل أکفرّن بمحکم اآلیات

  أو ما حوت من ناصح األلفاظ من

  ِحکم روادع للھوی و عظات

  و شرائع لو أّنھم عقلوا بھا

  ما قّید العمران بالعادات

  نعم المدّبر و الحکیم و إّنه

  رّب الفصاحة مصطفی الکلمات

  السیاسة و الدھارجل الحجی رجل 

  بطل حلیف النصر و الغارات

  ببالغة القرآن قد غلب النھی



 51

  و بسیفه أنحی علی الھامات

  من دونه األبطال من کّل الوری

  من غائب أو حاضر أو آت

به زبان فارسی بدین شرح  اشعار این سخن سرای معروفترجمه 

  :است

  گرچه من مسلمان و متدّین به آئین او نیستم

  وانم نشانه ھای استوار او را نادیده بگیرم؟اما آیا می ت

و آیا می توانم  پندھا و حکمت ھای او را که مردم را از گمراھی باز 

  می دارد انکار کنم؟

آیا می توانم نسبت به قوانینی که اگر مردم آن را می دانستند، ھرگز  

  ؟منکر شومتمّدن و آبادانی را با عادات ناروا در بند نمی ساختند، 

او خداوندگار فصاحت، و . بھترین اندیشمند و حکیم و فرزانه بوداو 

  .برگزیده سخنان است

  .او مرد عقل و خرد، سیاست و کشور داری و ھوشمندی بود

  .او ھمواره قرین پیروزی و غلبه بر دشمنان بود 
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او با شیوایی قرآن، بر ھمه اندیشه ھا چیره گشت و با آن شمشیر، 

  .ختدیگران را سر افکنده سا

گذشتگان، معاصران و آیندگان، رمانان را از ھمه جھانیان، از ھقاو 

  .مغلوب ساخت

  سخن مایکل ھارت

" یکصد" تحت عنوانرا  یاین نویسنده مشھور مغرب زمین نیز کتاب

)The one hundred ( ،به رشته تحریر در آورده است و در آن کتاب

ذار جھان را در یکصد تن از بزرگترین شخصیتھای تأثیر گزندگینامه 

او ، پیامبر بزرگ . طول تاریخ به ترتیب اھمّیت آنان، بیان نموده است

اسالم را به عنوان نخستین شخصیت گرانمایه در طول تاریخ قلمداد 

نموده و زندگینامه ایشان را در صدر کتاب خود به عنوان شخصیت 

  .شماره یک، نگاشته است

  :داو در مقدمه کتاب یادشده، چنین می گوی

اینکه من محّمد را به عنوان نخستین شخصیت از بزرگترین و "

برای خوانندگان مھمترین رجال تاریخ انتخاب کرده ام، ممکن است 

اما او تنھا شخصیتی در ھمه تاریخ . این کتاب، شگفت آور باشد

" دنیوی"و " دینی"است که در باالترین سطح ، موفق شد در دو ُبعد 

مواره پیامبران و دانشمندانی بوده اند که ھ. به اوج موفقیت برسد

رسالت خود را آغاز کرده اند، اما در حالی که رسالتشان ناتمام بوده 
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است از دنیا رفته اند ، مانند حضرت عیسی در مسیحّیت، یا اینکه 

دیگران از سابقین با آنان مشارکت داشته، مانند حضرت موسی در 

توانست رسالت دینی خود اما محمد، تنھا کسی است که . یھودیت

را به پایان برساند و ابعاد آن را تعیین نماید، و در زمان حیات ایشان، 

ھمچنین او توانست در . مّلت ھایی به صورت کامل به آن ایمان آوردند

او در این زمینه دنیوی، قبایل . کنار دین، دولتی نوین را پایه گذاری کند

حد ساخت، و مّلت ھا را نیز در و طوایف را به صورت یک مّلت واحد مت

 ".یکپارچه نمود ،"اّمت"واحدی به نام مجموعه 

  کالم دکتر گوستاو لوبون

تمّدن اسالم "صاحب کتاب (نويسنده مشھور فرانسوي موّرخ و 

  : درباره شخصیت پیامبر اسالم چنین مي نويسد" ) وعرب

 اگر بخواھیم عظمت و اھمیت رجال بزرگ عالم را از روي آثار و"

كارھاي آنھا بسنجیم، ھرآيینه بايد گفت كه پیغمبر اسالم در میان 

  ".استو نامدار رجال تاريخ، يك رجل بسیار بزرگ 

  پروفسور ويل دورانتسخنان 

  : نويسد ميچنین مؤرخ مشھور آمريكايي،  این دانشمند و

بسنجیم، بايد بگويیم  میان مردماگر میزان تأثیر اين مرد بزرگ را در "

وي در صدد . ترين بزرگان تاريخ انساني است محمد از بزرگ كه حضرت
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بود سطح معلومات و اخالق قومي را كه از فرط گرماي ھوا و خشكي 

در اين زمینه توفیقي . صحرا به تاريكي توحش افتاده بودند، اوج دھد

كمتر كسي را جز . بود یشتراز توفیقات تمام مصلحان جھان ب يافت كه

ھمه آرزوھاي خود را در راه دين انجام داده باشد،  توان يافت كه او مي

اسالم از دیدگاه دانشمندان "کتاب ( ."دين اعتقاد داشتبه او زيرا 

   ").غرب

پس از بیان نمونه ھایی از سخنان فرزانگان و متفکران بزرگ جھان در 

باره شخصیت رسول گرامی اسالم، این پرسش مطرح می گردد که 

ر مّدتی کوتاه به اوج عظمت و شوکت چگونه آن حضر توانست د

برسد که بزرگان عرصه علم و فرھنگ و ھنر ، حتی از غیر مسلمانان، 

  دھان به مدح و ثنای او بگشایند؟

با بررسی زندگی آن پیامبر راستین، به این نتیجه می رسیم که 

عوامل متعددی در این زمینه دخالت داشته اند، ولی یکی از مھمترین 

نھا، اخالق و رفتار زیبای آن حضرت در تعامل با مردم بوده و بارزترین آ

  . است

  اخالق محّمدیویژگی ھای 

و اّنک لعلی خلق "خدای بزرگ، نه تنھا پیامبر گرامی را با مدال 

می ستاید، بلکه اخالق زیبای او را مایه رشد جامعه " عظیم
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، مسلمانان و راز موفقیت آن حضرت قلمداد می کند و در قرآن مجید

  :چنین می فرماید

فیما رحمة من اهللا لنت لھم و لو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من "

  .)159سوره آل عمران، آیة (. "حولك

شدی و اگر و مھربان پس تو به لطف و رحمت الھی با آنان نرمخو "

از گرد تو پراكنده  مردم شك بی ،دل بودی درشتخوی و سخت

 . "شدند می

 

حّسان ابن " در حّدی بود که) ص(مبر گرامی زیبایی خلق و خوی پیا

شاعر معاصر آن حضرت ، ابیات ذیل را در شخصیت ایشان  ،"ثابت

  :سروده است
  

  و أحسن منک لم تر قّط عیني

  و أجمل منک  لم تلد  النساء

  خلقت  مبّرأ   من  کّل   عیب

  کأّنک  قد خلقت  کما  تشاء
  

با تر از تو را مادری نزاده بھتر از تو را چشمم ندیده است، و زی: یعنی

تو منّزه از ھر عیبی آفریده شدی، مثل اینکه ھمانگونه که خود . است

  .گردیدیمی خواستی، به لباس خلقت آراسته 

از این رو، سعدی، سخن سرای بزرگ ایرانی نیز، در اوصاف آن حضرت 

  :چنین می سراید
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 )ص(محمد  جمال  از    فروماند   ماه 

  نیست  منزلتی  و  کمال  قدر فلک را

  قیامت به  کسی   ھر  دیدار  ی وعده

  عیسی آدم و نوح و خلیل و موسی و

  نیست ی گیتی مجال ھمت او عرصه

  فردوس  جنت  بسته  پیرایه  و آنھمه

  بیفتد ھمچو زمین خواھد آسمان که

  نتابد در زمین حشر  قمر  و  شمس

  نتابند   ماه    و   آفتاب   اگر    شاید

  جمالش به خواب دید  تا  مرا  چشم

  جوانیکنی و  عاشقی  اگر  سعدی    

 )ص(محمد   اعتدال   به  نباشد  سرو

  )ص(محمد    کمال   با   قدر   نظر  در

  )ص(محمد شب وصال  اسری  ی لیله

  )ص(محمد  ظالل  در   مجموع   آمده

  )ص(محمد   مجال   نگر   قیامت   روز

  )ص(محمد بالل  کند  قبولش  که   بو

  )ص(محمد  نعال  بر  بوسه  بدھد   تا

  )ص(محمد   جمال    مگر   نتابد    نور

  )ص(محمد  ھالل  پیش دو ابروی چون

  )ص(محمد  خیال   از  گیرد نمی  خواب

  )ص(عشق محمدبس است وآل محمد   
  

  

  :در اینجا به برخی از جلوه ھای اخالق آن حضرت اشاره می کنیم

  

  و امانت داری صداقت

ستی و درستی از دیدگاه خردمندان، رمز موفقیت انسانھا و عامل را

  .جای گرفتن در دلھای مردمان است
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  راستی کن که راستان رستند

  در جھان، راستان قوی دستند

  

این صفت زیبا آنگاه به اوج کمال می رسد که صداقت و امانت داری 

بر خالف مصالح خود شخص باشد، و در عین حال، به مقتضای 

  .تی و درستی عمل شودراس

  

  گر راست بگویی و  در  بند  بمانی

  به زانکه دروغت دھد از بند رھایی

  

از امام علی علیه السالم روایت شده که " المحّجة البیضاء"در کتاب 

  :در باره رسول گرامی اسالم، چنین فرموده است

  ".ةصدق الناس لھجأجرء الناس صدرا، و أجود الناس كفا، و أكان "

از ھمه مردم سخاوتمند تر، با شھامت تر، و ) ص(پیامبر : یعنی

  .راستگو تر بود

این ویژگی شایسته باعث شد تا آن حضرت از دوران نوجوانی و 

شناخته و معروف " محّمد امین"جوانی در سرزمین حجاز به عنوان 

  .گردد

، روشن می گردد که ) ص(با مطالعه سیره و زندگینامه رسول خدا 

خالف روش بسیاری از سیاستمداران که برخی از آن حضرت بر 

حقایق را که به نفع آنان نیست آشکار نمی سازند، آن حضرت 
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ھمواره تالش می کرد حقیقت را بیان کند، گرچه کتمان آن به نفع او 

  .باشد

، این ، نوشته احمد ابن محمد برقی" المحاسن"از کتاب  داستان ذیل

  :واقعیت را تبیین می کند

  

که بسیار مورد سول خدا صلی اهللا علیه و آله، به نام ابراھیم پسر ر"

حاثه ھمان روز در اتفاقا . عالقه آن حضرت بود از دنیا رفت

چنین اندیش  سادهاز مردمان گروھی . خورشیدگرفتگی اتفاق افتاد

غم و اندوه به خاطر  در آن روزگرفتگی خورشید  بیان داشتند که

  .ت صورت گرفته استپیامبر و وفات نوجوان آن حضر

به مسجد  با شنیدن این سخنانصلی اهللا علیه و آله  پیامبر گرامی

خورشید و ماه از ": مبنر با مردم چنین گفتفراز و بر مدینه رفت 

قوانین استوار نظام  راستایو در  خداوند ھستندھای قدرت  نشانه

كسی  زندگیچرخند و ھرگز برای مرگ یا  ھستی در مدار خود می

  ".گیرند نمی
  

  مھر ورزی

مھر و محّبت نسبت به دیگران، اکسیری است که دلھای مردم را نرم 

  .می سازد و موجب از خودگذشتگی و فداکاری متقابل آنان می گردد

  :مولوی در این زمینه چنین می سراید
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 شود  شیرین   تلخھا  از محبت

  شود  زرین  مسھا  محبت  وز

  

  شود صافی   ردھاُد  محبت  از

  شود شافی  ردھا محبت َد زو

  

  می شود گل  از محبت خارھا 

  شود مل می وزمحبت سرکه ھا
  

پیامبر گرامی را با وصف ) 128آیه (خدای بزرگ در سوره توبه 

  :مھرورزی نسبت به مؤمنان می ستاید و چنین می فرماید

  

ْم َحِريٌص َعَلْیُكم َعَلْیِه َما َعِنتُّ َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز"

  ".رَِّحیٌم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف

خود شما بسويتان آمد كه رنجھاى جنس از  پیامبری،  به يقین: یعنی

ھدايت شما دارد؛ و نسبت به  ؛ و اصرار بر شما بر او سخت است

  . و مھربان است دلسوز،  مؤمنان

ن نیز، ، عالوه بر مؤمنان، نسبت به غیر مسلمانا) ص(رسول خدا 

  .رئوف و مھربان بود و ھرگز اجازه نمی داد تا حق آنان پامال شود
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آمده است، این " بحار األنوار"کتاب  16داستان ذیل که در جلد 

  : حقیقت را روشن می سازد
  

. مردی یھودی چند دینار از پیامبر صلی اهللا علیه و آله طلب داشت"

چیزی ندارم كه ! یای یھود: حضرت فرمود. طلب خویش را تقاضا كرد 

. شوم  تا نپردازی از تو جدا نمی! ای محمد: یھودی گفت. به تو بدھم 

حضرت در كنار او . پس من نزد تو خواھم نشست : فرمودآن حضرت 

. بود و نمازھای ظھر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در كنار او خواند

. ندكرد یاران رسول خدا صلی اهللا علیه و آله مردی یھودی را تھدید

؟ چرا او را تھدید می کنید: فرمودپیامبر صلی اهللا علیه و آله به آنان 

آن حضرت . ای پیامبر خدا، یك یھودی شما را زندانی كند؟: گفتند

تا به اھل كتابی كه با ما  نفرستاده استخدای عزوجل مرا : فرمود

  . عھد و پیمان دارند و یا غیر آنان ظلم كنم

اشھد ان ال اله اال اهللا و اشھد ان ": د یھودی گفتچون روز باال آمد، مر

 در راه خدارا نیمی از مالم : سپس گفت. "محمدا عبده و رسوله

   ".تقدیم می کنم

  

  مردمی بودنتواضع و 
  

با مردم بودن و آشنایی با درد ھای جامعه و مشکالت عموم مردم، و 

ب قلوب در نتیجه ، تالش در جھت حّل آنھا، یکی دیگر از اسرار کس

  .خالئق و جلب نظر مثبت انسان ھا می باشد
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از دیدگاه ما مسلمانان، شخص اول آفرینش ) ص(با اینکه پیامبر اکرم 

از دیدگاه سیاسی نیز ، آن حضرت  و و سرسلسله مخلوقات است،

به عنوان فرمانروای دولتی قدرتمند در عصر خود به شمار می رفت، و 

اشرف رسوالن قلمدار می گردید، در ھمچنین به عنوان خاتم انبیاء و 

عین حال، در زمینه تواضع و مردمی بودن و ساده زیستن، گوی 

تا جایی که قرآن مجید در این خصوص چنین . سبقت را از ھمه ربود

  :می فرماید

  ).110سوره کھف، آیه (". قل اّنما أنا بشر مثلکم"

  .من ھم بشری مانند شما ھستم: بگو

است که وقتی شخصی وارد مسجد پیامبر که در تاریخ اسالم آمده 

مقّر حکومت آن حضرت بود می گردید، نمی توانست به راحتی 

: دھد و می گفت تشخیصرسول خدا را از دیگر اصحاب ایشان 

کدامیک از شما محّمد است؟، زیر ھمگان به صورت دایره وار در 

  .مجلس روی زمین می نشستند و تبعیضی میان آنان نبود

  

  و پایداری استقامت
  

یکی از رموز دیگر پیروزی و موفقیت در رسیدن به اھداف بلند، صبوری 

خداوند در قرآن مجید، . و مقاومت در برابر مشکالت و سختی ھاست

پیامبر گرامی را به احراز این صفت ارزشمند دستور می دھد و چنین 

  :می فرماید

  ).112سوره ھود، آیه ". (فاستقم کما ُامرت و من تاب معک"
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، مقاومت و شدبه شما فرمان داده  ھمانگونه کهتو و پیروانت : یعنی

  .پایداری بورزید

در مکه ، شعب ) ص(بررسی فراز و نشیب زندگانی رسول خدا 

ابیطالب، ھنگام مھاجرت، غزوه ھا و جنگھایی که بر ایشان تحمیل 

شد، و ھمچنین خون دلھایی که به خاطر ناجوانمردی دو رویان و 

ن آن زمان متحمل گردید، ھمه و ھمه نشان می دھد که آن منافقا

  .حضرت، در زمینه استقامت و پایداری نیز، بی مانند بوده اند

ھیچ پیامبری مانند من مورد آزار و : "بدین جھت، ایشان می فرماید

  ".اذیت قرار نگرفت

  

  شجاعت و شھامت
  

از پنجاه پس از ظھور آئین اسالم، لشکریان زر و زور و تزویر، بیش 

. جنگ نا برابر را بر پیامبر اکرم و مسلمانان صدر اسالم، تحمیل کردند

رت شخصا به از این نبردھای ھولناک، خود آن حض مورد 27یا  26در 

نمود و در میدان جنگ، امر خطیر ھدایت لشکر  عنوان فرمانده شرکت

ه در برخی از این جنگ ھا ک. تازه تشکیل یافته خود را بر عھده گرفت

غزوه نامیده می شد، آن حضرت به شدت مجروح گردید و تا مرز 

  .شھادت به پیش رفت

در نبرد با دشمنان حق و ) ص(این امر نشان می دھد که رسول خدا 

حقیقت،  پیشتاز بود و شخصی نبود که در خانه بنشیند و سربازان و 

  .افسران خود را برای دفاع در برابر دشمنان خونخوار اعزام نماید
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او حتی در ھنگامی که تعداد لشکریان دشمن ، سه برابر لشکر 

اسالم بود، ھرگز روحیه خود را نمی باخت، بلکه با خواندن آیات قرآن 

و سخنان حماسی خود در میدان نبرد، روح شجاعت و دالوری را در 

  .سربازان خود می دمید

  

  عدالت و دادگری
  

دولتی، اقامه عدل  اساسی ترین پایگاه و زیربنای ھر جامعه و ھر

  . است

امام علی علیه السالم در این زمینه سخنی دارند که از نامه آن 

  :حضرت به مالک اشتر در کتاب نھج البالغة نقل می کنیم

 ِبِإْذِن اِهللا، ُحُصوُن الرَِّعیَِّة، َوَزْيُن اْلُوَالِة، وِعزُّ الدِّيِن، َفاْلُجُنوُد،

ِقَواَم ِلْلُجُنوِد ِإالَّ  ُثمَّ َال. ُقوُم الرَِّعیَُّة ِإالَّ ِبِھْمَوُسُبُل االََْْمِن، َوَلْیَس َت

َيْقَوْوَن ِبِه ِفي ِجَھاِد  ِبَما ُيْخِرُج اُهللا َلُھْم ِمَن اْلَخَراِج الَِّذي

أْصَلحُھْم، َوَيُكوُن ِمْن َوَراِء  َعُدِوِھْم، َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْیِه ِفَیما

الصِّْنَفْیِن ِإالَّ ِبالصِّْنِف الثَّاِلِث ِمَن  اَم ِلھَذْيِنَحاَجِتِھْم ُثمَّ َال ِقَو

َواْلُكتَّاِب، ِلَما ُيْحِكُموَن ِمَن اْلَمَعاِقِد َوَيْجَمُعوَن  اْلُقَضاِة َواْلُعمَّاِل

َوَال  .اْلَمَناِفِع، َوُيْؤَتَمُنوَن َعَلْیِه ِمْن َخَواصِّ االَُُْموِر َوَعَوامَِّھا ِمْن

َيْجَتِمُعوَن  ْم َجِمیعًا ِإالَّ ِبالتُّجَّاِر َوَذِوي الصَِّناَعاِت، ِفَیماِقَواَم َلُھ

َوَيْكُفوَنُھْم ِمَن  َعَلْیِه ِمْن َمَراِفِقِھْم َوُيِقیُموَنُه ِمْن َأْسَواِقِھْم،

ُثمَّ الطََّبَقُة السُّْفَلى . َغْیِرِھْم ِبَأْيِديِھْم مّما َال َيْبُلُغُه ِرْفُق التََّرفُِّق

. الَِّذيَن َيِحقُّ ِرْفُدُھْم َوَمُعوَنُتُھْم ِمْن َأْھِل اْلَحاَجِة َواْلَمْسَكَنِة
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. َوِلُكلٍّ َعَلى اْلَواِلي َحٌق ِبَقْدِر َما ُيْصِلُحُه َوِفي اِهللا ِلُكلٍّ َسَعٌة،

 اْلَواِلي ِمْن َحِقیَقِة َما َأْلَزَمُه اُهللا ِمْن ذِلَك ِإالَّ َوَلْیَس َيْخُرُج[

اْلَحقِّ،  ْھتَِماِم َواالْسِتَعاَنِة ِباِهللا، َوَتْوِطیِن َنْفِسِه َعَلى ُلُزوِمِباالِِْ

  ]. َوالصَّْبِر َعَلْیِه ِفَیما َخفَّ َعَلْیِه َأْو َثُقَل

و ،  ، و زينت زمامدارانمردم ، پناھگاه  خدا اذنسپاھیان به " :یعنی 

مردم جز با ور امو  ، ، و راھھاى تحّقق امنّیت كشورندعّزت شریعت 

جز به خراج و  نیز ، پايدارى سپاھیانقوام و . سپاھیان استوار نگردد

كه با آن براى جھاد با دشمن تقويت ،  محّقق نمی شودمالیات رعّیت 

ھاى  ، و نیازمندى ، و براى اصالح امور خويش به آن تكّیه كنند گردند

،  و مردمسپاھیان : این دو گروه یعنیسپس   . خود را برطرف سازند

قضات و كارگزاران گروه ، و آن  توانند پايدار باشند جز با گروه سوم نمى

كنند،  حكومتند، كه قراردادھا و معامالت را استوار مى دبیراندولت، و 

آورند، و در كارھاى  و آنچه به سود مسلمانان است فراھم مى

ھاى ياد شده بدون  و گروه. عمومى و خصوصى مورد اعتمادند

توانند دوام بیاورند، زيرا آنان وسائل  انان و صاحبان صنايع نمىبازرگ

كنند، و بسیارى از  آورند، و در بازارھا عرضه مى زندگى را فراھم مى

سازند كه از توان  مىبا دستان خود وسايل زندگى را امکانات و 
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یازمندان و مستمندانند قشر ديگر، طبقه پايین از ن. ديگران خارج است

براى تمام اقشار گوناگون ياد . ھمیاری و ھمکاری کردآنھا  اكه بايد ب

كه   شده، در پیشگاه خدا گشايشى است، و ھمه آنان به مقدارى

، حّقى مشخّص دارند، و زمامدار فرمانروایان امورشان اصالح شود بر 

تواند موّفق باشد جز  انجام آنچه خدا بر او واجب كرده است نمى در

مايد، و از خدا يارى بطلبد، و خود را براى انجام آن كه تالش فراوان ن

صبور و شکیبا ، ی آسان و دشوار حق آماده سازد، و در ھمه كارھا

  . "باشد

، یکی از مباحث بنیادین حکومت و ) ع(این فراز از سخنان امام علی 

سیاست را در جھت تبیین زیربنای اساسی بالندگی یک مّلت و 

  . یردتوسعه یک کشور ، در بر می گ

برخی از دانشمندان فلسفه تاریخ مانند ابن خلدون ، دیدگاه ھای 

ابن خلدون در . سیاستمداران پیشین را در این زمینه بیان داشته اند

خود ، سخنی را از بھرام و انوشیروان نقل می کند که بر " مقّدمه"

مبنای آن ، ارتش نیرومند و کارگزاران توانا ، موجب شکوه و اقتدار 

ھستند ، و توانمندی و بالندگی ارتش و مدیریت کشور نیز ،  کشور

وابسته به دارایی و ثروت حکومت است ؛ و دارایی نیز ، به پرداخت 
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مالیات و خراج مردم بستگی دارد ؛ و پرداخت مالیات توسط مردم ، در 

گرو آبادانی کشور است ؛ و آبادانی کشور نیز ، بر مبنای عدالت 

  . اجتماعی استوار است

اینجانب در کتاب پیامبر نامه ، سخن یادشده را به شرح ذیل به نظم 

  :آورده ام 

  چنین   گفت    کسری  انوشیروان
  ز  لشکر   ُبَود   کشوری   پر  توان

  
  سپه  نیز   پویا  به  دارندگی  است
  کزش فّر و  توش و  برازندگی است

  
  چو  دارایی  از  باژ   آید  به  دست

  یاری  مردم  استفروغش  به  ھم
  

  فزونی  باژ    ای   تو   دانای   راز
  ز   آبادی     کشور     آید     فراز

  
  ُبَود    فّر    آبادی    ای      پاکزاد

  به    افروزش    مھر   تابان    داد

نخستین بنا بر این ، عدالت و دادگری ، اساسی ترین سنگ بنا و 

 تشکیل  را   توسعه یافته بنیان یک جامعه سعادتمند و یک کشور

  .می دھد

در عبارات فوق ، پس از بیان اقشار ) ع(بدین جھت ، امام علی 

جامعه و طبقات زیربنایی آن ، به اھمّیت عدالت اجتماعی و رعایت 
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حقوق ھمه طبقات و رسیدگی به طبقه کم در آمد و آسیب پذیر 

امل با ھمه جامعه می پردازد و مالک اشتر را به مراعات عدالت در تع

  .مردم و حمایت دولت از مستمندان فرا می خواند

از اینرو، قرآن مجید، ھدف ارسال ھمه رسوالن و کتابھای آسمانی را 

  :اقامه عدل و داد معرفی می کند و چنین می فرماید

  

ِلَیُقوَم النَّاُس  َواْلِمیَزاَن َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُھُم اْلِكَتاَب"

ِللنَّاِس َوِلَیْعَلَم اللَُّه َمن  ِفیِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع اْلَحِديَد ِباْلِقْسِط َوَأنَزْلَنا

  ).25سوره حدید، آیه (". اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز َينُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْیِب ِإنَّ

آنھا كتاب  ، و با مما رسوالن خود را با داليل روشن فرستادي" :یعنی

تا مردم قیام به عدالت  فرو فرستادیم، حق و باطلو میزان ]  آسمانى[

  ". كنند

  

این صفات زیبا و ارزشمند در وجود نازنین پیامبر گرامی اسالم، آن 

حضرت را به صورت رھبری بی مانند در آورد که توانست جھان و 

و کاخ ھای ستم را جھانیان را تحت تاثیر حرکت توفنده خود قرار دھد 

  .سازدرا برپا  توحید و یکتا پرستیواژگون سازد و بنیاد 

  

***** 
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  )ع(شخصیت امام علی 

  

علّی ابن ابی خزانه حکمت، و محور حقیقت، و مظھر عدالت، یعنی 

، امیر مؤمنان، و پیشوای پارسایان، و امام )علیه السالم( طالب

زندگانی باشکوه آن  روشن است که بررسی ھمه ابعاد. عارفان است

در اینجا، تنھا به بیان . حضرت، در این نوشتار مختصر نمی گنجد

  .برخی از ابعاد شخصیت این بزرگمرد تاریخ می پردازیم

  علی :نام آن حضرت 

  ابو الحسن :کنیه ایشان 

و ) شیر خدا(اسد اهللا امیر المؤمنین، امام المّتقین، :  ایشانھای لقب 

  .)مکتب اسالم پیشوای( یعسوب الدین

  )ع(ابو طالب :  نام پدر ایشان

  فاطمه بنت اسد:  نام مادر ایشان

  .قبل از ھجرت 23روز سیزدھم ماه رجب، سال :  تاریخ توّلد

  .ماه رمضان، سال چھلم ھجری بیست و یکمروز : شھادتتاریخ 

  .سال 30 :مّدت امامت ایشان
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  عظمت امام علی از دیدگاه فرزانگان
  

از دیدگاه دانشمندان و فرھیختگان ادیان و ) ع(ان شخصیت امیر مؤمن

و مایه مذاھب گوناگون، دارای ابعاد مختلف و جنبه ھای مورد توجه 

  .آنھا استاعجاب 

شیعیان، او را به عنوان امام اول و جانشین بالفصل پیامبر گرامی 

می دانند که مظھر انسان کامل، و جامع صفات کمالیه، ) ص(اسالم 

  .اد بشر پس از رسول خدا می باشدو برترین افر

به عنوان مثال، بوعلی سینا به عنوان یک دانشمند شیعه، در رساله 

  :را چنین معرفی می کند) ع(معراجیه، امام علی 

خاتم رسل و براى ھمین بود که شریفترین انسان و عزیزترین انبیاء "

عقل،  یقت و خزانه علم ومرکز دایره حکمت و فلک حقالسالم، با  علیھم

قربون الى یتیت الناس أگفت، یا على اذا ر السالم منین علیهؤامیرالم

و این چنین  ،خالقھم بانواع البر، تقرب الیه بانواع العقل تسبقھم

خطاب جز با چنو بزرگى راست نیامدى که اندر میان خلق ھمچنان 

میان محسوس، گفت، اى على چون مردمان اندر  معقول بود اندر

نج بردند تو اندر ادراک معقول رنج بر تا برھمه کثرت عبادت ر

الجرم چون با دیده بصیرت عقل، مدرک اسرار گشت، گیرى،  سبقت

آن بود که گفت، و براى  و به دیدن حکم داد  ھمه حقایق را دریافت

یقین من در حّدی است که اگر ھمه ( ددت یقینًاما ازء  لوکشف الغطا

توفیق "به نقل از کتاب [". ) زوده نگرددپرده ھا کنار روند، چیزی بر آن اف

  ].56، نوشته علّی ابن فضل اهللا جیالنی، صفحه "التطبیق
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  :است) ع(ابن سینا در مدح امام علی  از سروده ھایاین رباعی نیز، 

  اند  باده عشق در قدح ریخته تا

  اند و ندر پى عشق عاشق انگیخته

  على على مھر روان بو  جان و با

  اند بھم درآمیختهچون شیر و شکر 

ر بلند آوازه شیعه نیز، حکیم ، ابوالقاسم فردوسی، دانشمند و شاع

  :ای که برای سلطان محمود غزنوی فرستاد، چنین نوشتدر نامه 

  ایا شاه محمود کشور گشای

  ز کس گر نترسی بترس از خدای

  

  که پیش تو شاھان فراوان بدند

  ھمه تاجداران کیھان بدند

  

  سر به جاه یکفزون از تو بودند 

  به گنج و کاله و به تخت و سپاه

  

  ندیدی تو این خاطر تیز من

  نیاندیشی از تیغ خونریز من
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  که بد دین و بد کیش خوانی مرا

  منم شیر نر میش خوانی مرا

  

  مرا غمز کردند کان بد سخن

  به مھر نبی و علی شد کھن

  

  ی ھر دو تا رستخیز منم بنده

  اگر شه کند پیکرم ریز ریز

  

  از مھر این ھر دو شه نگذرممن 

  اگر تیغ شه بگذرد بر سرم

  

  مرا سھم دادی که در پای پیل

  تنت را بسایم چو دریای نیل

  

  نترسم که دارم ز روشندلی

  به دل مھر جان نبی و علی

  

  چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

  خداوند امر و خداوند نھی
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  م در استکه من شھر علمم علّی

  مبر استدرست این سخن گفت پیغ

  

  گواھی دھم کاین سخن راز او است

  آواز او استبر  تو گویی دو گوشم

  

  چو باشد ترا عقل و تدبیر و رای

  به نزد نبی و علی گیر جای
  

  ام ھم به این بگذرم به این زاده

  چنان دان که خاک پی حیدرم
 

در نیز قرن ھشتم ھجری  ، از دانشمندان و ادیبانی الدین حّل صفّی

  : می گوید دی بودن شخصیت آن حضرت چنینباره چند بع

  جمعت فی صفاتک االضداد 

  االنداد   لک  عزت  لھذا و 

  شجاع     یمکح   حاکم  زاھد

  جواد    فقیر    ناسک   ا تکف

  خلق یخجل النسیم من اللطف 
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  الجماد    منه  یذوب  باس   و

  شیم ما جمعن في بشر قط

 و   ال  حاز   مثلھن ّ   العباد

جود تو گرد آمده اند، و این صفات متضادی در و!) ای علی( :یعنی

  . نظیر تو کمیاب باشد امر باعث شده که

 ُگردی دالور وتو . یحکیم و شجاعتو  .ییفرمانروا و تو زاھد

تھیدست و در عین حال، بخشنده و با سخاوت تو  .ییپارسا

  . ھستی

ند، و اخالق زیبایی داری که نسیم را از لطف خود شرمنده می ک

  . در عین حال، شّدت و صالبتی که جمادات را ذوب می نماید

صفاتی که ھرگز در بشری گرد نیامده ، و ھیچ بنده ای مانند این 

  .ویژگی ھا را حائز نگردیده است

  

  امام علی، از دیدگاه علمای اھل سّنت

را به عنوان یکی از خلفای راشدین  آن حضرتعلمای اھل سّنت، 

که در دانش، دادگری، شجاعت، و قرابت با رسول  قلمداد می کنند،

  .نائل آمده است ،گرامی اسالم، به واالترین مقام
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صاحب ، شیخ محیی الدین ابن عربیبزرگ عارفان،  به عنوان مثال،

در معرفت " وصل"ان تحت عنوکتاب، درباب ششم آن  ،توحات مكیهف

نفس  ول وا كه از اسامى صادر ار" ھباء"  مقام ،خلق روحانى آغاز

)  ع(و امیر مؤمنان ) ص(رسول گرامی اسالم رحمانى است به 

 سّر"و " امام العالم"را به عنوان ) ع(، و امام علی مى دھدنسبت 

  :و چنین می گویدیاد می کند " ھمه پیامبران

، المسّماة )ص(لم یکن أقرب إلیه قبوال في ذلک الھباء، إال حقیقة محّمد "

علّی ابن أبي طالب، رضي اهللا عنه، أمام س إلیه ، و أقرب النا...بالعقل

 ".العالم، و أسرار األنبیاء أجمعین

  

، مفّسر و دانشمند علم کالم اھل سّنت، در فخرالدین رازیھمچنین، 

معروف است، پس " تفسیر کبیر"که به " مفاتیح الغیب"جلد اول کتاب 

ین ، ا" بسم اهللا"از بیان رأی امام علی در خصوص  مسأله جھر 

  :عبارت زیبا را نقل می کند

ومن اتخذ علیا اماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه "

  ".هونفس

کسی که علی را به عنوان امام و پیشوای دین خود بداند، به : یعنی

  .دستاویز مستحکم الھی در امر دین و نفس خود، چنگ زده است
  

ن عباس، و او نیز از از اب" مناقب"درکتاب  یخوارزم اخطب الخطباء

صلی اهللا علیه وآله وسلم نقل کرده است که گرامی اسالم پیامبر

  :فرمود

 احصوا االنس کتاب ما الجن حساب و و مداد البحر الریاض اقالم و اّن لو"

 ".فضائل علی بن ابی طالب
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 وگردند امرکب  اھمه دریاھ و قلم شوند باغ ھادرختان اگرھمه : یعنی

 نمی توانندگردند، ھمه انسان ھا نویسنده  و وندحسابگرش تمام جّن

  .به شمار آورند فضایل علی بن ابیطالب را
 

، از دانشمندان بزرگ در مصر، در مورد امام علی شیخ محّمد عبده

  :علیه السالم در شرح نھج البالغة، چنین می نگارد

روح علی یک روح وسیع و ھمه جانبه و چند بعدی است، و ھمواره "

 ،او زمامداری است عادل. ستایش شده است  وی تاین خصل

در محراب عبادت گریان و در میدان نبرد  ر،عابدی است شب زنده دا

حکیمی  ،سربازی خشن و سرپرستی است مھربان ،خندان است

او ھم معلم است و ھم  .فرماندھی است الیقو  ،است ژرف اندیش

او  ،دهخطیب و ھم قاضی و ھم مفتی و ھم کشاورز و ھم نویسن

  ".دنیاھای روحی بشریت محیط است ۀانسان کامل است و بر ھم
 

در کتاب فضائل الصحابة، این حدیث را از پیامبر گرامی اسالم  بیھقی

  :نقل کرده که فرموده است

الي ابراھیم  الي نوح في تقواه، و الي آدم في عمله، و ان ينظر من اراد"

ي في عبادته، فلینظر الي عیس الي موسي في ھیبته، و و في حلمه،

  ".الي علي بن ابیطالب

 دانش بنگرد، و نظرعلم و آدم را ازحضرت ھركس مي خواھد : يعني 

و  موسي را درھیبت حلمش، و ابراھیم را در تقوي، و نظر نوح را از

عبادتش ببیند، به علي بن ابي طالب  در عیسي را ، وشکوھش

  .بنگرد
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پیامبر گرامی روایت می کند از " مناقب"در کتاب  خوارزمیھمچنین، 

  :که فرمود

یا علي ، لو اّن عبدا عبد اهللا عزوجل مثل ما قام نوح في قومه و کان له "

مثل أحد ذھبا فأنفقه في سبیل اهللا و مد في عمره حتی حج ألف عام 

علی قدمیه ، ثم قتل بین الّصفا و المروة مظلوما ، ثم لم یوالک یا علي ، 

  ".لم یدخلھالم یشم رائحة الجنة و 

اگر بنده ای خدا را به اندازه عمر نوح در میان قومش ! علی یا: یعنی

بپرستد، و به اندازه کوه احد طال در راه خدا انفاق کند، و ھزار حج به 

صورت پیاده به جا آورد، و میان صفا و مروه مظلومانه کشته شود، اما 

ید، و وارد تو را ولّی خدا نداند، بوی بھشت به مشامش نخواھد رس

  .جّنت نخواھد شد

این بود نمونه ھایی از سخنان دانشمندان اھل تسّنن در باره امام 

 ).ع(علی ابن ابی طالب 
  

از اینروی، شخصیت بزرگی مانند جالل الدین مولوی که خود حکیم، 

فقیه، ادیب، و عارفی نامدار است، محو تماشای شخصیت آن یگانه 

 :، چنین می سراید)ع(علی  دوران می گردد و در باره امام

  بود                 علی   بود  جھان  پیوند  صورت  تا

 علی  بود  بود  زمان  تا نقش زمین  بود و

    شاھی که وصی بود و ولی بود علی بود         

  و  کرم  و  جود  علی   بود اسلطان سخ 
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  شد            علی ز  مسجود مالئک که شد آدم 

  قبله و مسجود علی  بود   آدم  چو  یکی

  ھم آدم و ھم شیث و ھم ایوب و ادریس            

  ھم یوسف و ھم یونس وھم ھود علی بود

  ھم عیسی و ھم خضر و ھم الیاس  ھم موسی و 

  علی   بود   داوودو ھم    صالح    پیغمبر  

  نفس        طمع   بھر که  ز   آن شیر دالور

        

  نیالود  علی  بود  در  خوان  جھان  پنجه

  آن عارف سجاد که خاک درش از قدر              

  از کنگره  عرش  بر  افزود  علی  بود

  اندر  ره  اسالم                آن شاه سرافراز که 

  تا کار  نشد راست  نیاسود  علی   بود 

  قلعه خیبر                 آن قلعه گشایی که در 

  شود  علی  بودبر کند  به یک حمله و بگ
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  چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم                 

  از  روی یقین در ھمه موجود علی   بود

  سخن کفر نه این است            , این کفر نباشد  

  تا  ھست  علی  باشد  و تا  بود علی  بود 

  پنھان               ز   و  جھان جمله زپیدا  دو  ِسّر 

  ریز  که  بنمود علی بودشمس  الحق  تب

  

  غیر مسلماناز دیدگاه نخبگان ) ع(امام علی 
  

عالوه دانشمندان شیعه و علمای اھل سّنت، بسیاری از فرھیختگان 

بزرگ جھان و نخبگان غیر مسلمان نیز، به توصیف چھره انسانی و 

در اینجا نمونه ھایی از . اخالق ملکوتی امیر مؤمنان پرداخته اند

ندان معروف را در این زمینه،  از نظر گرامی شما  سخنان اندیشم

  :می گذرانیم
  

  سخن جرج جرداق
  

این نویسنده معروف مسیحی با اظھار حیرت و شگفتی در برابر 

  :، چنین می نویسد)ع(بزرگی روح امام علی 

آیا انسان بزرگی مانند علی را می شناسی که حقیقت انسانی را "

د؟ ؛ آن حقیقت انسانی که با عقول و مشاعر بشری آشنا ساز
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سرگذشتی چون ازل، و آینده ای باقی چون ابدّیت، و ژرفایی بس 

که ھریک از صاحبان عقول و نفوس بزرگ، مطابق روش و عمیق دارد، 

طبع خود، آن را درک می کنند، و دیگر انسان ھای عاّدی بدون اینکه 

م علي، صوت اإلما"کتاب (". ...خود بدانند، در سایه آن زندگی می کنند

  ").العدالة اإلنسانیة

  

  سخن میکائیل نعیمه
  

و عظمت ) ع(مسیحی، در باره شخصیت امیر مؤمنان  متفّکراین 

  :شأن ایشان، چنین می نگارد

ھیچ موّرخ و نویسنده ای، ھر اندازه ھم که از نبوغ و رادمردی ممتاز "

امام برخوردار باشد، نمی تواند تصویر کاملی از انسان بزرگی مانند 

در مجموعه ای که حتی دارای ھزار صفحه باشد، ترسیم ) ع(علی 

. نماید، و دورانی پر از رویدادھای بزرگ مانند دوران او را توضیح دھد

تفکرات و اندیشه ھای آن ابر مرد عربی، و گفتار و کرداری را که میان 

خود و پروردگارش داشته است، نه گوشی شنیده، و نه چشمی 

  ).ھمان منبع(". دیده است

 

  ّیلَمبلی ُشِشسخن 
  

این دانشمند که اصالتا مسیحی بوده است و در عین حال، به عنوان 

یکی از پیشتازان مکتب ماّدیگری محسوب می شود، در باره امام 

  :چنین می نگارد) ع(علی 
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پیشوا علّی ابن ابی طالب، بزرگ بزرگان، یگانه نسخه ای است که "

ذشته و نه در امروز، صورتی مطابق این نه شرق و نه غرب، نه در گ

  ).ھمان منبع(". نسخه ندیده است

  

  سخن جبران خلیل جبران
  

این نویسنده غیر مسلمان نیز، در مورد شخصیت واالی امیر مؤمنان 

  : علیه السالم، چنین می نگارد

او از دنیا رخت بربست، در حالی که رسالت خود را به جھانیان به "

زمانه به او مھلت نداد، و درک مردم آن : یعنی. (پایان نرسانده بود

او چشم از این جھان فروبست، مانند ). دوران نیز، توان آن را نداشت

پیامبرانی که در جوامعی مبعوث می شدند که گنجایش آن پیامبران 

را نداشتند، و به مردمی وارد می شدند که شایسته آن پیامبران 

خدا را در این . ند که زمان آنان نبودنبودند، و در زمانی ظھور می کرد

، نوشته "االمام علی"کتاب (". کار حکمتی است که خود داناتر است

  ).عبدالفتاح عبدالمقصود، جلد اول

  

  

  سخن ایلیا پاولیچ پطروشفسکی
  

 کشور  در) لنینگراد" (سن پترز بورگ"این استاد تاریخ در دانشگاه 

  :روسیه، در این زمینه چنین می نویسد

علی ، تا سرحّد شور و عشق، پایبند به دین بود، صادق و "

کردار بود، در امور اخالقی بسیار خرده گیر بود، از مال اندوزی و راست
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او ھم مردی سلحشور و ھم فردی سخنور . شھرت طلبی به دور بود

". و شاعر بود، و تمام صفات الزمه اولیاء اهللا در وجودش جمع بود

  ).، نوشته پطروشفسکی"اسالم در ایران"کتاب (

  

آنچه بیان شد، بخشی از سخنان بزرگان عرصه علم و ادب، از ادیان و 

مذاھب گوناگون است، که ھریک به زبانی به توصیف شخصیت امیر 

و بیان اخالق و رفتار خردمندانه آن حضرت  –علیه السالم  –مؤمنان 

) ع(م علی این صفات زیبا و کماالت کم نظیر است که اما. پرداخته اند

را به صورت شخصیتی نادر در آورده، و اعجاب جھانیان را بر انگیخته 

  .است

  

*****  
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  )س(فضائل حضرت زھراء 
  

اسوه فرزانگان، و ، )س(صّدیقه کبرا، مرضّیه َحورا، و فاطمه زھراء 

بزرگ بانوی جھانیان؛ انسانی خودساخته بود که عالوه بر شرافت 

، و کماالت زھد و عبادتعلم و دانش، و زینت  حسب و نسب، به زیور

  .گردیدآراسته نیز، اخالقی 

  فاطمه :نام آن حضرت 

زھراء، صّدیقة، مرضّیة، راضیة، محّدثة، بتول، :  ایشانھای لقب 

  .مبارکة، طاھرة ، زکّیة، و اّم األئّمة

  ).ص(پیامبر گرامی اسالم، حضرت محّمد ابن عبداهللا :  نام پدر ایشان

  حضرت خدیجة:  در ایشاننام ما

بعضی از . (الثاني سال دوم بعثت جمادیبیستم ماه روز :  تاریخ توّلد

  ).موّرخان ھم، سال توّلد ایشان را پنج سال قبل از بعثت گفته اند

بعضی از ( .ھجری 11سوم جمادی الثانی، سال روز : شھادتتاریخ 

ادت آن موّرخان، روز سیزدھم جمادی االولی را به عنوان روز شھ

  ).حضرت گفته اند

  



 83

  فاطمه، مصداق کوثر
  

به آن ) ص(ظھور بانوی نمونه اسالم، و احترام ویژه پیامبر خدا 

آن دوران به وجود  و تمّدن حضرت، انقالبی عظیم در عرصه فرھنگ

  . آورد

در عصری به دنیا آمد که عصر جاھلیت عرب نام ) س(حضرت زھراء 

مان آن، زنان را مایه شرم درداشت، و در سرزمینی متولد شد که م

  . می دانستند و دختران را زنده به گور می نمودند

فرزانه و ، وجود دختر )ص(رسول گرامی اسالم  در چنین شرایطی،

خود را غنیمت شمرد و با اقدام شجاعانه و حکیمانه خویش، خردمند 

او به ھنگام ورود . به جنگ بر علیه عادات شوم جاھلیت برخاست

می خاست و  مجلس، به احترام وی ، در پیش پای او بر فاطمه به

  .پدرت فدایت شود: دست او را می بوسید و می فرمود

این حرکات و سخنان زیبا ، تأثیری ژرف در زوال ضّد ارزش ھای دوران 

جاھلّیت، و جایگزینی ارزش ھای انسانی و اسالمی به جای آنھا 

   .داشت

ران و نقش حضرت زھرا و به منظور ترسیم وضعیت فرھنگی آن دو

پیامبر گرامی اسالم در تحّول عمیق اجتماعی آن عصر، نگاھی به 

تاریخچه تبعیض بر علیه زنان در مناطق مختلف جھان در آن دوران 

  :می افکنیم پرآشوب
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  وضعیت حقوق زنان در حکومت ساسانیان

  

با بررسی اسناد تاریخی زردشتی در زمان حکومت ساسانیان در 

اندرزھای "و  " وندیداد"، "ماتیگان ھزار دادستان"مانند کتابھای  ایران،

، به روشنی معلوم می گردد که حقوق مسّلم "آذرباد مھرسپندان

، به طرز وحشتناکی تشکیالت دینی و حکومتی آن دوران زنان توسط

  .تضییع شده بوده است

رفتند و  یمرد به شمار م یملکبه عنوان مثال ، زنان به عنوان ما

 2000معادل  یعنیکه  برده باشد،  یمرد یکزن به اندازه  یک یبھا

برده و برده "، به مدخل  یشترب یحتوض یبرا. (سکه نقره بوده است

  ).ییدمراجعه فرما" یرانیکادانشنامه ا"در کتاب " یدار

  :نیز ، چنین آمده است " بندھش"در کتاب 

برای انجام زایمان از یافتن موجود دیگری ) یعنی اھورا مزدا(اورمزد "

  ".ناتوان بود و از روی ناچاری ، زن را برای این کار انتخاب کرد

بر مبنای آنچه در این کتاب آمده است ، زنان نمی توانند مانند مردان، 

برای توضیح بیشتر به . (راھی به سرای اھورا مزدا داشته باشند

  ).مراجعه فرمایید 9از مھرداد بھار ، بخش " بندھش"کتاب 

ھمچنین ، دختری که در آن دوران به سّن نه سالگی می رسید ، 

باید با شوھری که دیگران برای او انتخاب می کردند ازدواج کند و در 

به . (صورت مخالفت وی با این امر ، با مجازات مرگ روبرو می گردید
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ترجمه مرتضی   از تورج دریایی، " شاھنشاھی ساسانی"کتاب 

  ).مراجعه نمایید 175 تا 173ثاقب فر ، صفحه 

آمده است ، مردان " ماتیگان ھزار دادستان"بر مبنای آنچه در کتاب 

  .می توانستند در صورت نیاز ، زنان خود را به دیگران بفروشند

در پرتو آنچه بیان شد ، به روشنی معلوم می گردد که جامعه بانوان 

و موبدان  ایران در دوران ساسانیان ، از تبعیض و ستم حاکمان مستبد

کج اندیش در رنج بوده و حقوق آنان به صورتی اسفبار ، پایمان شده 

  .است

  وضعیت حقوق زنان در تمّدن غرب

دنیای مغرب زمین در ھنگام ظھور مکتب اسالم ، در زیر سیطره دین 

یھود و آیین مسیحیت قرار داشته و موقعیت زنان آن جامعه نیز ، تحت 

  .ستتأثیر دو مکتب یادشده بوده ا

اینک ببینیم آیین ھای مذکور ، چه دیدگاھی را در خصوص زنان ارائه 

  .کرده اند

شامل عھد قدیم و عھد (یھودیان و مسیحیان جھان ، به کتاب مقدس 

در آیات . ایمان دارند و ھمواره تحت تأثیر تعالیم آن بوده اند) جدید

شده  از کتاب مقدس ، با صراحت به مردساالری تاکید" ِسفر پیدایش"
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است و زنان به عنوان افرادی که باید تا قیامت متحمل درد و رنج 

  .گردند و تحت امر و سلطه مردان باشند ، معرفی شده اند

در سفر پیدایش : اینک عین آیه ھای مزبور را یادآور می شویم

(Genesis)  چنین می گوید 16آیه  3باب:  

با الم . گردانمو حمل تو را بسیار ) یعنی درد(الم : به زن گفت" 

فرزندان خواھی زایید و اشتیاق تو به شوھرت خواھد بود ) یعنی درد(

  ."و او بر تو حکمرانی خواھد کرد

   To the woman he said: I shall greatly increase the pain of 

your pregnancy, in birth pangs you will bring forth children, 

and your craving will be for your husband, and he will 

dominate you."  

(Holy Scriptures, Genesis, 3:16)  

  :بر اساس آیه مذکور در تورات ، خدا زن را به دو بال گرفتار نموده

  .درد زاییدن به ھنگام وضع حمل -الف 

  )).مرد ساالری((حکمرانی مردان بر زنان و یا به اصطالح  -ب 

طر آنست که حوا اشتباه کرد و از درختی که و این دو کیفر زن به خا

  !!نھی شده بود مقداری از میوه آن را خورد
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ھمچنین از کتاب یاد شده چنین بر می آید که زن ، ھمطراز مرد 

نیست ، بلکه یک فرع و تابعی از مرد است که از یک دنده مرد آفریده 

یده بنا براین سخن، انسان به صورت مرد که آدم بود آفر. شده است

  .شد و سپس از یک عضو او ، زن به وجود آمد

  :متن عبارت یادشده به این شرح است

و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گرداند تا بخفت و یکی از "

و خداوند خدا آن دنده . دنده ھایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد

ِسفر ( ".آوردرا که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم 

  ).22و  21، آیه ھای  2پیدایش ، فصل 

“Hence Jehovah God had a deep sleep fall upon the man, and 

while he was sleeping, he took one of his ribs and then closed 

up the flesh over its place. And Jehovah God proceeded to 

build the rib that he had taken from the man into a woman 

and to bring her to the man.” 

(Holy Scriptures, Genesis, 2:21-22)  

  وضعیت حقوق زنان در جزیرة العرب

دوران تاریک قبل از ظھور اسالم در جزیرة العرب را حتی خود عرب ھا 

گ مردمان آن زمان ، زن را مایه نن. به عنوان دوران جاھلّیت نامیده اند
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می دادند که ھمسر شما  خبر  آنان می دانستند و ھنگامی که به 

 خجالت برپیشانی آنھا جاریعرق شرم و  است،ی به دنیا آورده دختر

  ، نوزادان دختر خود را ، بسیاری از آنان به ھمین دلیل. می گردید

  .بی رحمانه و با نھایت شقاوت ، زنده به گور می ساختند

به این عادت زشت اعراب زمان جاھلیت " ویرتک"قرآن مجید در سوره 

چرا : این سؤال قرار می دھد که   برابر در  اشاره می کند و آنان را 

متن آیات یادشده . آن دختران معصوم و بی گناه زنده به گور شدند؟ 

  :بدین شرح است

َوِإَذا اْلِجَباُل  «2»  لنُُّجوُم انَكَدَرْتَوِإَذا ا «1»  ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت"

َوِإَذا  «5»  َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت «4»  َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت «3»  ُسیَِّرْت

َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة  «7»  َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْت «6»  اْلِبَحاُر ُسجَِّرْت

  ". «9»ِبَأيِّ َذنٍب ُقِتَلْت «8»  ُسِئَلْت

در آن ھنگام  و  «1»   در آن ھنگام كه خورشید در ھم پیچیده شود،"

ھا به  در آن ھنگام كه كوه و  «2»   فروغ شوند، كه ستارگان بى

ترين اموال به دست  در آن ھنگام كه باارزش و  «3»   حركت درآيند،

در آن ھنگام كه وحوش جمع  و  «4»   فراموشى سپرده شود،

در  و «6»    در آن ھنگام كه درياھا برافروخته شوند و  «5»  شوند،

در آن  و  «7»   با ھمسان خود قرين گردد یآن ھنگام كه ھر كس

كدامین  به : «8»   ھنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود

  ". «9» گناه كشته شدند؟
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  نقش اسالم در احقاق حقوق زنان

) خیر کثیر(دختر خود را کوثر ، پیامبر بزرگ اسالم ، در چنین روزگاری

  . نموداحترام به زنان را عمال ترویج  او، با تکریم و نامید 

، با بروز شایستگی ھای فراوان در زمینه )س(از سویی دیگر، فاطمه 

جتماعی، توانست دیدگاه جامعه را ھای علمی، اخالقی، عبادی و ا

  .نسبت به مقام زن، دگرگون سازد

،  زمینه )س(و فاطمه زھراء ) ص(این تعامل ھدفمند میان رسول خدا 

آداب و جایگزین را فراھم ساخت تا فرھنگ جدید و روح پرور اسالم، 

و انقالبی فرھنگی در آن سرزمین ایجاد  گرددجاھلیت  منحّط رسوم

  .کند

را در فضیلت فاطمه زھراء، از ) ص(برخی از روایات پیامبر  در اینجا،

  :نظر شما می گذرانیم

کدامیک : از پیامبر گرامی اسالم پرسیدم: می فرماید) ع(امام علی 

: آن حضرت فرمود. ؟استاز بستگان شما در نزد شما محبوبتر 

  ).کتاب ذخائر العقبی، نوشته طبری( .فاطمه

احمد ابن حنبل و بسیاری از محّدثان  ھمچنین، ابوعبداهللا بخاری و

  :نقل کرده اند که فرمود) ص(اھل سّنت، این روایت را از رسول خدا 
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ضبھا فقد أغضبني، و من أرضاھا فقد فاطمة بضعة مّني، من أغ"

امع الصغیر، ؛ و الج4صحیح بخاری، جلد دوم؛ و مسند أحمد، جلد (". أرضاني

  ).2نوشته سیوطی، جلد 

اره تن من است، ھرکه او را خشمگین کند، مرا به فاطمه، پ: یعنی

خشم آورده است، و ھرکه او را خوشنود سازد، مرا خوشحال کرده 

  .است

را نقل کرده است که ) ع(حاکم نیشابوری نیز ، این سخن امام علی 

مستدرک (". إّن اهللا یغضب لغضبک، و یرضی لرضاک: "به فاطمه فرمود

  ).3ی، جلد الصحیحین، نوشته حاکم نیشابور

خدای بزرگ، با خشم تو خشمگین، و با رضایت تو خوشنود : یعنی

  .می گردد

این روایات، که عالوه بر دانشمندان اھل تشّیع، محّدثان اھل تسّنن 

نیز آن ھا را با اسناد صحیح نقل کرده اند، داللت بر عصمت حضرت 

در زیرا نشان می دھد که آن بانوی بزرگ اسالم، . دارد) س(زھراء 

پرتو اخالص در عمل، و کثرت عبادت و آراسته شدن به زیور زھد و 

پارسایی، به مقامی نائل آمده است که اراده او ھماھنگ با اراده 

مگر آنکه خدا بخواھد، و امری را  بوده و چیزی را نمی خواستخداوند 

در چنین . مگر اینکه خداوند آن را روا نداند ستناخوشایند نمی دان

، ھماھنگ با رضایت و یک انسانکه رضایت و خشم صورت است 

  .رسول گرامی اسالم می گرددخشم خدا و 
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  )س(ابعاد شخصیت حضرت فاطمه 
  

شخصیت حضرت زھراء نیز مانند دیگر پیشوایان معصوم، دارای ابعاد 

جامعیت آن بانوی بزرگ عظمت روح و گوناگون است که داللت بر 

  :حضرت را از نظر می گذرانیم آن کماالتدر اینجا، بخشی از . دارد
  

 دانش فاطمه

 

ذکاوت و ھوش سرشار فاطمه و ھمراھی آن حضرت با منبع دانش 

الھی و رسول گرامی اسالم در طول عمر خویش، و ھمجواری با باب 

، زمینه را برای شکوفایی علمی )ع(علم پیامبر یعنی امام علی 

ر قرآن، علم ایشان فراھم ساخت، و ابواب دانش ھایی مانند تفسی

حدیث، دانش کالم و عقائد اسالمی و امثال آن را بر آن حضرت 

  .گشود

این لقب بر تخصص آن . یکی از القاب حضرت زھراء، محّدثه است

حدیث داللت دارد و این حقیقت را تبیین می کند که  علمحضرت در 

اخذ ) ص(ایشان دانش حدیث را از منبع الھام الھی و رسول گرامی 

  . عرضه می فرمود ،حکمتپژوھشگران عرصه علم و و به می نمود 

  

  سخنوری فاطمه

  

بررسی سخنرانی ھای حضرت زھراء در مناسبت ھای مختلف نشان 

می دھد که آن بانوی بزرگ، در فّن فصاحت و بالغت و شیوایی و 

  .رسایی سخن، مھارت باالیی داشته است
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در نکوھش  به عنوان نمونه ، فرازی از سخنرانی آتشین آن حضرت

  :  آنانکه از اصول اسالم فاصله گرفته بودند را از نظر شما می گذرانیم

  

َاْلَحْمُدِللَِّه َعلي ما َاْنَعَم، َو َلُه الشُّْكُر َعلي ما َاْلَھَم، َو الثَّناُء ِبما َقدََّم، "

َاْوالھا، َجمَّ ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم ِاْبَتَدَاھا، َو ُسُبوِغ آالٍء َاْسداھا، َو َتماِم ِمَنٍن 

َعِن اْلِاْحصاِء َعَدُدھا، َو َنأى َعِن اْلَجزاِء َاَمُدھا، َو َتفاَوَت َعِن اْلِاْدراِك 

َاَبُدھا، َو َنَدَبُھْم ِالْسِتزاَدِتھا ِبالشُّْكِر ِالتِّصاِلھا، َو اْسَتْحَمَد ِاَلى اْلَخالِئِق 

  ...ِبِاْجزاِلھا، َو َثني ِبالنَّْدِب ِالى َاْمثاِلھا

َفَلمَّا ِاختاَر اللَُّه ِلَنِبیِِّه داَر َاْنِبیاِئِه َو َمْأوى َاْصِفیاِئِه، َظَھَر فیُكْم َحْسَكُة 

النِّفاِق، َو َسَمَل ِجْلباُب الّديِن، َو َنَطَق كاِظُم اْلغاويَن، َو َنَبَغ خاِمُل 

، َو َاْطَلَع الشَّْیطاُن اْلَاَقّلیَن، َو َھَدَر َفنیُق اْلُمْبِطلیَن، َفَخَطَر في َعَرصاِتُكْم

َرْأَسُه ِمْن َمْغَرِزِه، ھاِتفًا ِبُكْم، َفَأْلفاُكْم ِلَدْعَوِتِه ُمْسَتجیبیَن، َو ِلْلِغرَِّة فیِه 

ُمالِحظیَن، ُثمَّ اْسَتْنَھَضُكْم َفَوَجَدُكْم ِخفافًا، َو َاْحَمَشُكْم َفَاْلفاُكْم ِغضابًا، 

  . َوَرْدُتْم َغْیَر َمْشَرِبُكْم َفَوَسْمُتْم َغْیَر ِاِبِلُكْم، َو

ھذا، َو اْلَعْھُد َقريٌب، َواْلَكْلُم َرحیٌب، َو اْلُجْرُح َلمَّا َيْنَدِمُل، َو الرَُّسوُل َلمَّا 

ُيْقَبُر، ِاْبِتدارًا َزَعْمُتْم َخْوَف اْلِفْتَنِة، َاال ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوا، َو ِانَّ َجَھنََّم 

  ."ريَنَلُمحیَطٌة ِباْلكاِف

و را در آنچه الھام را برآنچه ارزانى داشت، و شكر ا ستایش خداوند

بر آنچه پیش فرستاد، از نعمتھاى فراوانى كه را او  فرمود، و سپاس

شمارى  اى كه اعطا كرد، و مّنتھاى بى خلق فرمود و عطاياى گسترده

منتھای آن ناپیدا ، و از حّد و حصر خارج استكه ارزانى داشت، كه 

  .ت، و دامنه آن فراتر از ادراک استاس
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مردمان را فراخواند تا با شكرگذارى آنھا نعمتھا را زياده خدای بزرگ، 

را به سپاسگزارى خود متوّجه  گرداند، و با گستردگى آنھا مردم

  ...فرماید، و با دعوت نمودن به اين نعمتھا آنھا را دو چندان سازد

انبیاء و آرامگاه اصفیاء را برگزيد،  و آنگاه كه خداوند براى پیامبرش خانه

در شما ظاھر گشت، و جامه دين كھنه، و  نشانه ھای دو رویی

گان با قدر و منزلت گرديده، و  سكوت گمراھان شكسته، و پست رتبه

ھايتان بیامد، و  شتر نازپرورده اھل باطل به صدا درآمد، و در خانه

، و شما را گاه خود بیرون آورد شیطان سر خويش را از مخفى

فراخواند، مشاھده كرد پاسخگوى دعوت او ھستید، و براى فريب 

ايد، آنگاه از شما خواست كه قیام كنید، و مشاھده كرد  خوردن آماده

و  دھید، شما را به غضب واداشت م مىكه به آسانى اين كار را انجا

، پس بر شتران ديگران نشان زديد، و بر آبى كه سھم خشمگین یافت

  . ود وارد شديدشما نب

ھنوز  ھاشكاف زخم شته بود، واين در حالى بود كه زمانى نگذ

 خاکبه  خدا پیامبرپیکر ، و بود بود، و جراحت التیام نیافته گسترده

ھراسید، آگاه باشید كه  بھانه آورديد كه از فتنه مى .سپرده نشده بود

  .ده استايد، و براستى جھنم كافران را احاطه نمو در فتنه قرار گرفته
  

از نظر شما تدّبر در متن عربی این خطبه که بخش اندکی از آن را 

عد فصاحت و ، در ُب)س(، نشان می دھد که حضرت زھراء گذراندیم

معانی و "بالغت، چیرگی چشمگیری داشته و با تسلط بر فنون علم 

  .، سخن می رانده است"بیان
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  پارسایی فاطمه

  

مه می افزاید این است که وی در آنچه بر زیبایی زھد و پارسایی فاط

عنفوان جوانی به درجه ای از تقوا و پرھیزکاری رسید که برخی از 

  : زاھدان زمان در باره او گفته اند

ما کانت امرأة في ھذه االّمة أعبد من فاطمة، کانت تقوم حّتی توّرم "

  ).، به نقل از حسن بصری43بحار األنوار مجلسی، جلد (". قدماھا

اّمت اسالم، شخصی در کثرت عبادت مانند فاطمه نبود،  در: یعنی

  .آنقدر به نماز ایستاد که قدمھای او ورم کرده بود

  :امام مجتبی نیز در باره عبادت آن حضرت چنین می فرماید

قامت في محرابھا لیلة جمعة، فلم تزل راکعة ) س(رأیت اّمي فاطمة "

و للمؤمنین و و ساجدة حّتی انفجر عمود الصبح، و سمعتھا تدع

المؤمنات، و تسّمیھم و تکثر الدعاء لھم، و التدعو لنفسھا بشئ، 

: یا اّماه، ِلَم َلم تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک؟ فقالت: فقلت لھا 

کشف کتاب النفحات القدسیه، فصل سیزده؛ و کتاب (". یا ُبنّي، الجار ثّم الدار

  .)4، و کتاب المحجة البیضاء، جلد 2الغّمة، جلد 

در شب جمعه ای ، مادرم فاطمه را دیدم در محراب عبادت تا : یعنی

ھنگام طلوع فجر، به عبادت پرداخت و ھمواره در رکوع و سجود بود، و 

برای مؤمنان بسیار دعا می کرد و آنان را نام می برد، ولی برای خود 

چرا برای خود مانند دیگران ! ای مادر: پس به ایشان گفتم. دعا نکرد

  .فرزندم، اول ھمسایه، سپس خانه: نکردی؟ فرموددعا 
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در نزد فاطمه بودم، پیامبر گرامی بر : اسماء بنت عمیس می گوید

گردنبندی از طال ) س(وی وارد گردید، در حالی که بر گردن فاطمه 

  .به او ھدیه داده بود) ع(قرار داشت که علی 

تحت تأثیر دخترم، : پیامبر با مشاھده آن گردنبند به فاطمه فرمود

سخن مردم قرار نگیر، تو دختر محّمد ھستی، در حالی که زیور اھل 

  . قدرت را پوشیده ای

حضرت زھرا، آن گردنبند را بیرون آورد و فروخت و با پول آن برده ای را 

  .در راه خدا آزاد ساخت

برای فاطمه آرزوی و خبر به پیامبر رسید، و آن حضرت خوشحال شد 

؛ و کتاب ذخائر العقبی، 3مستدرک حاکم نیشابوری، جلد کتاب (. برکت فرمود

  ).نوشته طبری

  

زھراء به عنوان دانشمندی جوان، مجموعه صفات زیبای فاطمه 

سخنوری توانا، عابده ای پارسا، ھمسری فداکار، مادری مھربان، و 

خدمتگزاری برای جامعه، او را به صورت بانویی نمونه و الگویی 

  . آورده است ارزشمند برای زنان در

آراستگی به این اخالق و رفتار پسندیده باعث شد که پیامبر گرامی 

  :اسالم به او بفرماید

یا فاطمة، أال ترضین أن تکوني سّیدة نساء العالمین، و سّیدة نساء "

مستدرک الصحیحین، نوشته حاکم (". ھذه االّمة، و سّیدة نساء المؤمنین

  ).3نیشابور، جلد 
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و بھترین  ،سرور زنان جھانیانود نمی شوی از اینکه آیا خوشن: یعنی 

  ".بانوان این اّمت، و واالترین زنان اھل ایمان ھستی؟

  

*****  
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 )ع( شخصّیت امام مجتبی

  

***********  

  

کانون  ، )ع(نور چشم مرتضی، امام حسن مجتبی و سالله مصطفی، 

آنگاه که مصلحت . سماحت بود، و منبع عدالت، و سمبل شھامت

دین اقتضا می کرد، مانند شیر بیشه شجاعت بر قرارگاه فرماندھی 

چشمه فتنه را می خشکاند، و سرسپاه در جنگ جمل می تاخت و 

آن زمان که آرامش را به صالح مسلمین می دانست، کبوتران صلح را 

بر فراز آسمان جھان اسالم به پرواز در می آورد و از بروز جنگھای 

  .ی جلوگیری می نمودفرسایش

  حسن :نام آن حضرت 

  ابو محّمد :کنیه ایشان 

  .امین، حّجت، زکّی، سبط، و زاھدمجتبی، :  ایشانھای لقب 

  )ع( علّی ابن ابی طالب:  نام پدر ایشان

  )س(فاطمه زھراء :  نام مادر ایشان

  .شب نیمه ماه مبارک رمضان، سال سوم ھجری:  تاریخ توّلد
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  .ھجری 49و ھشتم ماه صفر سال یست روز ب: شھادتتاریخ 

  .سال 10 :مّدت امامت ایشان
  

  

  )ع(فضائل امام حسن مجتبی 
  

کماالت آن حضرت از ھنگام کودکی و نوجوانی در حدّ ی بود که پیامبر 

، زعامت و پیشوایی وی و برادرش امام حسین را )ص(گرامی اسالم 

  :پیشبینی کرد و در باره آنان فرمود

کتاب االرشاد، نوشته شیخ مفید، ( ".امامان، قاما أو قعدا الحسن و الحسین"

  ).2و کتاب کشف الغّمة، جلد 

حسن و حسین، ھر دو پیشوا ھستند، چه در حال قیام و : یعنی 

  .نھضت باشند، و چه در حال صلح و آرامش

  :در باره خردمندی آن حضرت، می فرماید) ص(ھمچنین، رسول خدا 

فرائد السمطین، نوشته ابراھیم ابن  کتاب( ".الحسنلو کان العقل رجال، لکان "

  ). 2محمد جوینی، جلد 

اگر عقل و خرد به صورت انسانی مجّسم می گشت، او : یعنی

  .حسن ابن علی بود

بارھا مراتب ) ص(بر اساس این مکارم اخالقی بود که پیامبر خدا 

 ابراز در مناسبت ھای مختلف  )  ع(را به امام مجتبی محّبت خود 

  .فرمودمی 

  :موارد ذیل را به عنوان نمونه در این زمینه، از نظر شما می گذرانیم
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روایت ذیل را از پیامبر " ترجمة اإلمام الحسن"ابن سعد در کتاب  .1

 :گرامی نقل می کند که فرمود

  ".اللھّم إّني قد أحببته فأحّبه و أحّب من یحّبه"

را دوست  خدایا ، من او را دوست دارم، پس تو ھم او: یعنی 

  ".بدار، و آنانکه او را دو ست داردند را دوست بدار
  

بسیاری از محّدثان معروف اھل تسّنن و أھل تشّیع، این روایت  .2

 :رسول گرامی اسالم را نقل کرده اند که فرمود

مسند أحمد بن ( ".من أحّبني فلیحّبه ، و لیبلغ الشھاھد منکم الغائب"

، و ترجمة اإلمام 3م نیشابوری، جلد ، و کتاب المستدرک حاک5حنبل، جلد 

 ).الحسن، نوشته ابن سعد

ھر که مرا دوست دارد، او را دوست بدارد، و این مطلب را : یعنی

  .حاضران به غائبان برسانند
  

، سعادت ابدی امام مجتبی را )ص(در حدیثی دیگر، رسول خدا 

پیشگویی نموده و او را به عنوان سرور جوانان اھل بھشت قلمداد 

  :فرموده است
  

من سّره أن ینظر إلی سّید شباب أھل الجّنة، فلینظر إلی حسن ابن "

  ).8کتاب البدایة و النھایة، نوشته ابن کثیر دمشقی، جلد (". علي

ھر که بخواھد سرور اھل بھشت را بنگرد، به حسن ابن علی : یعنی 

  .نگاه کند
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  )ع(ابعاد شخصّیت امام حسن 
  

ن، دارای نیز ، مانند دیگر پیشوایان راستی امام مجتبی علیه السالم

  :ارزشمندی بودند که برخی از آنھا را یادآور می شویم ویژگی ھای
  

  دانش امام حسن

  

آگاھی آن حضرت به علوم اسالمی در حّدی بود که دانشمندان دیگر 

از سراسر جھان اسالم، پرسش ھای دشوار علمی خویش را در نزد 

  .یشان راھنمایی می خواستندوی مطرح می نمودند و از ا

به عنوان مثال، حسن بصری در نامه ای به آن حضرت درخواست کرد 

که یکی از مباحث پیچیده اعتقادی " قضا و قدر"تا در زمینه مسأله 

  .است، توضیح دھد

  :در پاسخ وی، چنین نوشت) ع(امام حسن 
  

قد کفر، و من أّما بعد، فمن لم یؤمن بالقدر خیره و شّره أّن اهللا یعلمه ف"

إّن اهللا لم ُیَطع ُمکَرھا، و لم ُیعَص . أحال المعاصي علی اهللا فقد فجر

مغلوبا، و لم ُیمِھل العباد ُسدی من المملکة، بل ھو المالک لما مّلکھم، و 

کتاب ( ". القادر علی ما علیه أقَدَرُھم، بل أمرھم تخییرا، و نھاھم تحذیرا

  ).لحّرانيتحف العقول عن آل الرسول، نوشته ا

بدین معنا که ) شامل خیر و شّر آن(کسی که به قضا و قدر : یعنی

خداوند از آن آگاه است، ایمان نداشته باشد، کفر ورزیده است، و 

کسی که ارتکاب گناھان را بر عھده خدا بگذارد، دچار فجور شده 

خداوند به صورت اجباری اطاعت نشده است، و به این معنا . است
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مورد نافرمانی قرار نگرفته است، و بندگان را به  د،که مغلوب باش

عنوان نادیده گرفتن آنھا مھلت نداده است، بلکه او مالک آن چیزی 

آنچه آنان را قدرت  ربقادر است تملیک کرده است، و  آناناست که به 

داده است، بلکه خدا به مردم امر فرموده به نحو اختیار، و نھی 

  .فرموده به عنوان ھشدار

ر این سخنان کوتاه، امام مجتبی علیه السالم، دیدگاه صحیح اسالم د

بنای قرآن و سّنت و عقل، تبیین ، بر مقضا و قدررا در زمینه مسأله 

  .می کند، به نحوی که نه جبر الزم آید و نه تفویض
  

  :نمونه دیگر این پرسش ھا را در روایت ذیل، مالحظه می فرمایید
  

  . الرغبة في التقوی و الزھادة في الدنیا: ما الزھد؟ قال : قیل له "

  . کظم الغیظ و َملک النفس: فما الحلم؟ قال: قیل

  . دفع المنکر بالمعروف: ما السداد؟ قال: قیل

  . اصطناع العشیرة و حمل الجریرة: فما الشرف؟ قال: قیل

  . أن تعطي في الُغرم، و أن تعفَو عند الُجرم: فما المجد؟ قال: قیل

حفظ الدین، و إعزاز النفس، و لین الَکَنف، و تعّھد : لمروئة؟ قالفما ا: قیل

  . الصنیعة، و أداء الحقوق، و التحّبب إلی الناس

االبتداء بالعطّیة قبل المسألة، و إطعام الطعام في : فما الکرم؟ قال: قیل

  . المحّل

  . قّلة الندی، و أن ینطق بالَخنی: فما الُلؤم؟ قال: قیل

  . البذل في السّراء و الضّراء: ؟ قالفما السماح: قیل

  .أن تری ما في یدیک شرفا، و ما أنفقته تلفا: فما الُشّح؟ قال: قیل

  .اإلخاء في الشّدة و الرخاء: فما اإلخاء؟ قال: قیل

  .الجرأة علی الصدیق، و النکول عن العدّو: فما الجبن؟ قال: قیل
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  .ن قّلرضی النفس بما ُقسم لھا و أ: فما الغنی؟ قال: قیل

  .بذل المجھود: فما الجود؟ قال: قیل

  .اّتباع الدناة، و مصاحبة الغواة: فما السفه؟ قال: قیل

کتاب ( ...".مواقفة األقران، و الصبر عند الطعان: فما الشجاعة؟ قال: قیل

  ).تحف العقول، نوشته الحرانی

  

رغبت داشتن به : زھد چیست؟ فرمود: از او پرسیدند: یعنی

  .رھیز از دنیاپو پارسایی، 

  .فرو نشاندن خشم، و خویشتن داری: حلم چیست؟ فرمود: پرسیدند

اینکه بدی را با نیکی : ثبات و استواری چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .برطرف سازند

احسان به خویشاوندان،  و بر عھده : شرف چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .گرفتن تقصیرھا

بدھکاری ھم اینکه در ھنگام : مجد چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .بخشنده باشی، و از گناه دیگران درگذری

حفظ دین، و عّزت نفس، و : جوانمردی چیست؟ فرمود: پرسیدند

خوش برخورد بودن، و اصالح امور، و اداء حقوق دیگران، و محّبت به 

  .مردم

بخشش به دیگران پیش از اینکه : بزرگواری چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .ران در ھنگام تنگدستیطلب کنند، و پذیرایی از دیگ

کم بودن سخاوت، و سخن گفتن به : لئامت چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .زشتی
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بخشندگی در ھنگام بی نیازی و : سماحت چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .نیازمندی

اینکه آنچه را در دست داری شرف : بخل چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .بدانی، و آنچه را بخشیده ای تلف بشماری

برادر بودن در ھنگان گرفتاری و : چیست؟ فرمود یرادرب: پرسیدند

  .آسودگی

جرأت داشتن در برابر دوست، و : ترس چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .عقب نشینی در برابر دشمن

راضی بودن نفس به آنچه نصیب : بی نیازی چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .او شده است، گرچه کم باشد

  .نچه بدست آمده استبذل کردن آ: جود چیست؟ فرمود: پرسیدند

پیروی از فرومایگان، و ھمنشینی : سفاھت چیست؟ فرمود: پرسیدند

  .با گمراھان

ھماوردی با ھمتایان، و : شجاعت چیست؟ فرمود: پرسیدند

  . شکیبایی در مواجھه با ضربات
  

  پارسایی امام حسن

  

روایات فراوانی در زمینه زھد و تقوای آن حضرت در کتب معتبر اھل 

تسّنن وارد شده است که نمونه ھایی از آن را بر اساس  تشّیع و 

مناقب آل "نوشته محسن األمین، و " المجالس السنّیة"منابعی مانند 

نوشته سبط " تذکرة الخواص"نوشته ابن شھرآشوب، و " أبي طالب

  :ابن جوزی، از نظر شما می گذرانیم
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  : می فرماید) ع(امام صادق 

  ".الناس في زمانه، و أزھدھم و أفضلھمإّن الحسن ابن علي کان أعبد "

حسن ابن علی، عابد ترین و زاھد ترین و برترین مردم در : یعنی 

  .زمان خود بود
  

  :ھمچنین آن حضرت می فرماید

إّن الحسن ابن علي حّج خمسا و عشرین حّجة ماشیا، و قاسم اهللا "

  ".تعالی ماله مّرتین

پای پیاده ، حج را بجا حسن ابن علی ، بیست و پنج مرتبه با : یعنی

  .آورد، و دو مرتبه اموال خود را در راه خدا تقسیم کرد

نیز آمده است که وقتی آن حضرت وضو " روضة الواعظین"در کتاب 

. می گرفت، رنگ از رخساره اش می پرید و اندامش به لرزه می آمد

حّق علی کّل من وقف ": از ایشان سبب را می پرسیدند، می فرمود

  ".أن یصفّر لونه و ترتعّد مفاصله شرّب العربین یدي 

سزاوار است که ھرکس در نزد خداوند عرش بایستد، رنگ : یعنی

  .رخساره اش زرد شود، و اندامش به لرزه آید
  

در روایت دیگر آمده است که وقتی آن حضرت وارد مسجد می گردید، 

سر خویش را  به سوی آسمان  بلند می فرمود  و  چنین  عرضه  

  : داشت می

الھي، ضیفک ببابک، یا محسن قد أتاک المسيء، فتجاوز عن قبیح ما "

  ".عندي بجمیل ما عندک یا کریم
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ای نکوکار، . خدایا، مھمان تو بر در خانه ات ایستاده است: یعنی

بدی ھایم را با بدکاری به سوی تو آمده است، پس بر من ببخشای 

  .خوبی ھایی که در نزد توست
  

  م حسنخلق و خوی اما

  

، اخالق زیبا و منش واالی )ع(یکی از ویژگی ھای بارز امام مجتبی 

با مطالعه سیره و تاریخ . آن حضرت در برخورد با دیگران بوده است

زندگانی این پیشوای بزرگوار به این حقیقت پی می بریم که ایشان 

در زمینه تواضع، بخشندگی، شھامت و شجاعت، حلم و بردباری، و 

  .پسندیده، در اوج کمال بوده اند دیگر اخالق

 منابعآن حضرت به چند حکایت مستند، به نقل از در زمینه تواضع 

معتبر مانند تاریخ یعقوبی، أعیان الشیعة، تاریخ الخلفاء، و نھایة اإلرب، 

  :اشاره می کنیم

. روزی امام مجتبی در خیابان، بر جمعی از تھیدستان و فقراء گذر کرد

سته بودند و مقداری نان خشکیده در پیش رو آنان روی زمین نش

با دیدن امام حسن، از ایشان . داشتند و از آن نان، تناول می کردند

امام مجتبی علیه . دعوت کردند تا در کنار آنان بنشیند و غذا بخورد

السالم دعوت آنان را اجابت کرد و در کنار آنان نشست و با آنان به 

آنگاه آنھا را برای صرف . تناول فرمود گفتگو پرداخت و از غذای آنان

  .طعام، به منزل خود دعوت فرمود و مورد اکرام و احترام قرار داد
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ھمینکه از آن مجلس . روزی امام مجتبی در مجلسی نشسته بود

برخاست و تصمیم داشت بیرون رود، مرد تھیدستی وارد مجلس 

آمدن تو با : آن حضرت به احترام او توقف نمود و به وی فرمود. شد

ن مجلس را برخاستن من ھمزمان شد، آیا اجازه می دھی من ای

به خاطر احترام فی کوتاه توّقترک کنم؟، آنگاه پس از دلجویی از وی و 

  .، از مجلس خارج گردیداو

در خصوص شجاعت و شھامت آن حضرت نیز باید به این نکته اشاره 

مل و صّفین، جنگ ھای جتحقق پیروزی شیعیان در کنیم که وی در 

در شھر ) ع(در نبرد جمل، به فرمان امام علی . نقش بارزی داشت

کوفه به بسیج مردم، ھّمت گماشت و با نطق ھای آتشین خود، 

جبھه بیش از ده ھزار نفر از مردم را در سپاھی گرد آورد و به سوی 

او در نبرد یادشده، به دستور پدر خویش به جایگاه . حرکت نمودجنگ 

که توسط گروھی از افسران رزمجو مورد حمایت  دشمن فرماندھی

بود حمله کرد و با سرنگون کردن آن جایگاه، کار جنگ را به نفع 

  .شیعیان پایان داد

با سخنرانی در جمع سربازان، آنان را به ھمچنین، در نبرد صفین، 

مبارزه بر علیه معاویه و لشکر شام تشویق می فرمود و نقش خود را 

  .ی از فرماندھان، ایفا می نمودبه عنوان یک

جزئیات نقش بارز امام حسن علیه السالم در جنگ ھای صدر اسالم، 

و " وقعة صّفین"، و " الحیاة السیاسیة لإلمام الحسن"در کتاب ھای 

و أمثال آنھا به رشته تحریر در " العقد الفرید"و " أنساب األشراف"

  .آمده است
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ز، داستانھای تاریخی در زمینه بخشش و سخاوت آن حضرت نی

فراوانی در کتب معتبر نقل شده است که نمونه ای از آنھا را از نظر 

  :شما می گذرانیم
  

مردی تھیدست و با ذوق نزد امام مجتبی آمد و طلب خود را به "

  :صورت دو بیت شعر به شرح زیر، عرضه داشت
  

  لم یبق لي شئ یباع  بدرھم

  یکفیک منظر حالتي عن مخبر

  صنته   یا   ماء   وجه إال   بقا

  أّال یباع و قد وجدتک مشتري

  

  یک درھم بیرزد باقی نمانده است، برای من چیزی که حّتی : یعنی

   را از خبر دادنم بی نیاز می سازد،حالت من تو 

  مگر باقیمانده آبرویم که آن را نگاه داشته ام، 

  .اما تو را خریدار مناسبی برای آن یافتم
  

دوازده ھزار درھم به وی عطا کرد و ابیات ذیل بلغ ، م)ع(امام حسن 

  :را قرائت فرمود

  برنــا  وابل  فأتـاك عاجلتنا 

 طًال ولو أمھلتنــــا لم تمطر

  فخذ القلیل وكن كأنك لم تبع

  نشتر لـــم  كأننا  و  ما صنته
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  ...زود آمدی و ابر احسان ما رسید: یعنی

  این مقدار کم را بگیر و چنان باش ،

  .نفروخته ای) یعنی آبرویت را(نچه را نگاه داشته بودی که آ

  

*****  
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  ساالر شھیدان
  

ساالر شھیدان، و سرور مظلومان، و پیشوای آزادگان، حسین ابن 

علّی علیه السالم، سومین امام شیعیان جھان، و خورشید درخشان 

  .و قھرمان مبارزه با ستمگران است ،آسمان عدالت

  حسین :ن حضرت نام آ

  ابو عبداهللا :کنیه ایشان 

  سّید الشھداء، ثار اهللا:  ایشانھای لقب 

  )ع(امام علّی ابن ابی طالب :  نام پدر ایشان

  فاطمة الزھراء :  نام مادر ایشان

  .سوم ماه شعبان، سال چھارم ھجری: تاریخ توّلد

  .ھجری 61روز دھم ماه محرم، سال : شھادتتاریخ 

  .سال 11 :نمّدت امامت ایشا
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  ، از دیدگاه فرزانگانحسین ابن علی 

  

، از شخصیت ھای نادر جھان است که نه تنھا ) ع(امام حسین 

پیشوایان جھان اسالم ، بلکه فرھیختگان و بزرگان ادیان گوناگون به 

ستایش او پرداخته و در برابر عزم راسخ ، تدبیر در امور و عظمت روح 

  .ه اندبلندش ، به ثناگویی او پرداخت

  :در باره او می فرماید ) ص( پیامبر گرامی اسالم

  ".إّن الحسین مصباح الھدی و سفینة النجاة"

  ".حسین ، چراغ ھدایت و کشتی رستگاری است"

  

  :، رھبر انقالب ھندوستان می گوید  مھاتما گاندی

من زندگی امام حسین ، آن شھید اسالم را به دّقت خوانده ام و "

ات تاریخ کربال نموده ام  و بر من روشن است که توجه کافی به صفح

اگر ھندوستان بخواھد کشوری پیروز گردد ، باید از امام حسین 

  ".سرمشق گرفته و از وی پیروی نماید

  

  :، مورخ آمریکایی می گوید  واشنگتن ایروینگ

در زیر آفتاب سوزان و بر روی ریگھای تفتیده عربستان ، روح حسین "

ای رھبر نمونه شجاعت و ای شھسوار من ، ای . فنا ناپذیر است 

  ".حسین
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  :، نخستین رھبر پاکستان چنین می گوید  محمد علی جناح

ھیچ نمونه ای از شجاعت و فداکاری بھتر از آنکه امام حسین از "

به . لحاظ جانبازی و شھامت نشان داد ، در جھان پیدا نمی شود

ه اینگونه در سرزمین عقیده من ، تمام مسلمانان باید از شھیدی ک

عراق فداکاری کرد و قربانی داد ، سرمشق بگیرند و از او پیروی 

  ".نمایند

  :چنین می نگارد) ع(در باره امام حسین  توماس کارالیل

بھترین درسی که از تراژدی کربال می گیریم این است که حسین و " 

جود یارانش ، ایمانی استوار به خدا داشتند ، و پیروزی حسین با و

  ". *اندک بود یارانش ، باعث شگفتی من است

  ھرکس به زبانی صفت و مدح تو گوید

  بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه

" حقانّیت"، " تمّدن اسالم و ایران"برای توضیح بیشتر ، می توانید به کتابھای  (

 .)مراجعه فرمایید" علی و پیامبران"، و کتاب 

 

الگی ، در کنار جّد بزرگوارش ، ، تا سّن شش س)ع(امام حسین 

پیامبر . ، از برکات وجود آن حضرت ، بھره مند گردید) ص(رسول اعظم 

بیان ) ع(گرامی در این دوره ، سخنان زیبایی در باره امام حسین 

  .فرموده اند که بیانگر کماالت آن حضرت و آینده درخشان او می باشد

از شیعه و سّنی ، مانند  تاریخ نگاران و سیره نویسان مسلمان ، اعّم

ینابیع "، قندوزی حنفی در کتاب " تذکرة الخواص"ابن الجوزی در کتاب 
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، " اإلصابة"، ابن حجر عسقالنی در کتاب " سنن"، ترمذی در " الموّدة

، و عموم دانشمندان اھل " ذخائر العقبی"محب الدین طبری در 

وایات فراوانی را تشّیع مانند شیخ مفید ، شیخ صدوق ، و غیر آنھا ، ر

  .نقل کرده اند) ع(در فضیلت امام حسین )  ص(از پیامبر بزرگ اسالم 

را که در کتب یادشده آمده ) ص(نمونه ھایی از سخنان رسول خدا 

  :است ، از نظر گرامی شما می گذرانیم 

  ".الحسن و الحسین سّیدا شباب أھل الجّنة"

  ".حسن و حسین ، سروران جوانان بھشت ھستند"

  ".حسین مّنی و أنا من حسین"

  ".حسین از من است و من از حسینم"

روایت دیگر پیامبر در خصوص آن نونھال بوستان والیت که به صورت 

  :شعر در بسیاری از کتب عامه و خاصه آورده اند بدین شرح است 

  

  أخذ النبّی ید الحسین و صنوه

  یوما و قال و صحبه في مجمع

  ن أومن وّدني یا قوم   أو  ھذی

  أبویھما  فالخلد مسکنه معی

، دست حسین و برادرش حسن را ) ص(روزی پیامبر گرامی : یعنی 

ای مردم ، ھرکس مرا و این : گرفتند و در حضور اصحاب خود فرمودند 
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دو را و والدین آن ھا را دوست بدارد ، جایگاه او در بھشت ، در کنار 

   .من خواھد بود

از پیامبر گرامی اسالم " المناقب"ب ھمچنین ، ابن شھرآشوب در کتا

  :روایت می کند که فرمود 

  ".أنا من حسین و حسین مّنی ، أحّب اهللا من أحّب حسینا"

من از حسینم و حسین از من است ، خداوند کسی را که : "یعنی 

  ".حسین را دوست بدارد ، دوست دارد

  

  )ع(ابعاد شخصّیت امام حسین 

رخی از فضائل اخالقی ساالر شھیدان ، در اینجا به طور فشرده ، به ب

  :اشاره می کنیم 

  

  دانش امام حسین 

و کلمات گھربار بجا مانده از ) ع(با تحقیق در سخنان سّید الشھداء 

ایشان ، به اوج عظمت علمی آن حضرت در زمینه علوم عرفانی ، 

  .فلسفی ، و دینی پی می بریم

رفه است که آن نمونه این سخنان ژرف و پربار ، دعای معروف ع

در این متن . حضرت در ھنگام زیارت مّکه مکّرمه ، قرائت فرموده است

به مبانی اساسی فلسفه و عرفان ) ع(عرفانی ، امام حسین 

این دعا را دانشمندانی مانند علی بن . اسالمی اشاره می کند
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، و ابراھیم عاملی " اقبال االعمال"موسی بن طاووس در کتاب 

، و محمد باقر مجلسی در کتاب " البلد االمین"کفعمی در کتاب 

  .، نقل کرده اند" بحاراالنوار"

  :یکی از مضامین بلند آن نیایش ملکوتی ، بدین شرح است 

، أيکون لغیرک من  ه مفتقر الیکدکیف يستدّل علیک بما ھو فی وجو"

؟ ، متی غبت حتی حتی يکون ھو المظھر لک الظھور ما لیس لک

ّل علیک ؟ ، و متی بعدت حتی تکون اآلثار ھی تحتاج الی دلیل ید

 ".التی توّصل إلیک؟

چگونه با امری که در ھستی خود به تو محتاج است ، بر : "یعنی 

وجود تو استدالل شود ؟ ، آیا برای غیر تو ظھوری است که برای تو 

نیست ، تا ُمظھر و آشکار کننده تو باشد؟ ؛ کی غایب شده ای ، تا به 

ر تو ، نیاز باشد ؟ ، و کی دور گشته ای ، تا آثار و دلیلی بر حضو

  ".آفریدگانت بخواھند ما را به تو برسانند؟

این عبارت کوتاه و موجز ، دریایی از معارف عالیه فلسفی و عرفانی را 

 :در زمینه ھای ذیل ، در بر دارد 

اصالت معرفت باری تعالی ، در پرتو ظھور اعالی او ، نه اکتفاء  – الف

  .استدالل بر وجود وی با آثار و معلول ھای اوبه 

  .اصالت شناخت حق ، با علم حضوری ، نه با علم حصولی – ب

افتقار ھمه موجودات دیگر در ھستیشان به ذات اقدس خداوند ،  – ج

  .به خاطر ممکن الوجود بودن آن ھا
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واجد بودن حضرت حق ، نسبت به ھر ظھوری که دیگر مظاھر  – د

  .ھستی دارند

  .اینکه حق تعالی ، ظاھر بنفسه و ُمظھر لغیره است – وھ

ادراک مفاھیم یادشده در دعای عرفه ، در پرتو آگاھی از مباحث 

  :سنگینی در حکمت اسالمی ، مانند عناوین ذیل ، میّسر می باشد

  .مبحث وحدت وجود -

 .مبحث تشکیک حقیقت وجود -

 .مبحث وحدت و کثرت -

از معارف اسالمی در زمینه ھای  دعای عرفه ، در برگیرنده فشرده ای

انسان شناسی ، خدا شناسی ، اسرار آفرینش ، و مبانی تربیتی 

  .دینی است

عالوه بر تسلط آن حضرت بر معارف فلسفی و عرفانی ، روایات ایشان 

در زمینه احکام شریعت که در کتابھای فقھی و روایی آمده است ، 

می مانند فقه ، حدیث ، را در علوم دیگر اسال) ع(تبّحر امام حسین 

  . تفسیر قرآن ، عقاید و غیره ، به اثبات می رساند

  

، بسیاری از این احادیث گرانبھا را  عبدالعزیز عطاردیمحّدث معاصر ، 

، گردآوری کرده " مسند االمام الشھید"در کتابی مستقل به نام 

  .است
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  پارسایی امام حسین 

ا تحقیق در سخنان تاریخ ،  ب) ع(پرھیزکاری و زھد ساالر شھیدان 

نگاران و سیره نویسان بزرگ مسلمان ، اعّم از اھل تشّیع و اھل 

  .تسّنن ، به خوبی روشن می گردد

روایت می کند که شخصی از " المناقب"در کتاب خود  ابن شھر آشوب

سبب اینھمه خوف و خشوع تو از خداوند : امام حسین سؤال کرد 

  چیست؟ 

  ".وم القیامة اال من خاف اهللا فی الدنیاالیأمن ی: "حضرت فرمود 

ھیچکس در روز رستاخیز در امنّیت و آرامش نیست ، مگر : "یعنی 

  ".آنانکه در دنیا در برابر خداوند ، خاشع و خائف بوده اند

در کتاب تاریخ خود ، و ابن  ابن عساکرھمچنین ، مورخانی مانند 

، در " بحاراالنوار" ، و عالمه مجلسی در کتاب" المناقب"شھرآشوب در 

نوشته اند که آن حضرت ، بیست و پنج ) ع(شرح حال امام حسین 

مرتبه با پای پیاده ، به سفر حج مشّرف گردید ، در حالی که اسبھای 

  .ایشان ، ھمراه قافله بودند

اوج خضوع و پارسایی ساالر شھیدان ، از روایت یادشده در ذیل ، 

  :معلوم می گردد 

: فقال . کیف اصبحت یا ابن رسول اهللا ؟ ) : ع(ُسئل الحسین "

اصبحت و لی رّب فوقی ، و النار أمامی ، و الموت یطلبنی ، و الحساب 
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و االمور بید غیری ، فان شاء ... محدق بی ، و أنا مرتھن بعملی ، 

  ".غّذبنی و ان شاء عفی عّنی ؛ فأّی فقیر أفقر مّنی؟

ی ای فرزند رسول خدا؟  چگونه صبح کرد: از آن حضرت سؤال کردند "

صبح کردم در حالی که پروردگارم بر من ناظر : ایشان در جواب فرمود 

است ، و  آتش دوزخ در پیش رویم مجّسم است ، و مرگ در طلب من 

است ، و حساب روز جزا بر من احاطه دارد ، و من در گرو عملکرد خود 

ا مجازات و کارھا بدست غیر من است ، اگر بخواھد مر... ھستم ، 

می کند ، و اگر بخواھد مرا می بخشد ؛ پس کدام فقیری از من 

  ".مستمند تر است ؟

  

  سخاوت امام حسین 

) ع(فرازھای تاریخی متعّددی در زمینه جود و بخشش ساالر شھیدان 

در اینجا به عنوان نمونه، داستانی را از کتاب . حکایت شده است

  :گذرانیم ، از نظر شما می " مناقب آل ابی طالب"

مردی تھیدست ، به مسجد مدینه وارد شد و امام حسین را در آن 

به نزد آن حضرت رفت و این ابیات شعر را قرائت . مکان مشاھده کرد

  :کرد 

  لم یخب اآلن من رجاک و من        حّرک من دون بابک الحلقة

  لو ال الذی  کان  من  اوائلکم         کانت علینا الجحیم منطبقة
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کسی که به تو امیدوار باشد و حلقه درب خانه تو را بزند ، :  یعنی

  .اگر جّد شما نبود ، دوزخ ما را در بر گرفته بود. ناامید نمی گردد

، مبلغ چھار ھزار دینار به ھمراه دو جامه به او دادند ) ع(امام حسین 

  :و به عنوان معذرت خواھی چنین فرمودند 

  و اعلم  باّنی  الیک  ذو شفقة      خذھا    فاّنی   الیک   معتذر  

  لوکان فی سیرنا الغداة عصا        أمست سمانا علیک مندفقة

  لکّن   ریب  الزمان  ذو   ِغَیر        و  الکّف   مّنی  قلیلة  النفقة

این مبلغ را بگیر ، من از تو عذر می خواھم ، بدان که تو را : "یعنی 

داشتیم ، آسمان ما بیشتر بر تو  اگر ما امکانات بیشتر. دوست دارم

اما زمانه متغّیر گردیده و اموال کمی در دست من قرار . می بخشید

  ".دارد

این داستان کوتاه ، عالوه بر ارائه چھره سخاوتمندانه آن حضرت که در 

حال گرفتاری اقتصادی ، بخششی قابل توجه می کند ، بر ادب و 

تبلور گردیده است ، تواضع آن حضرت که در عذرخواھی ایشان م

  .داللت دارد

داستان دیگری را در کتاب یادشده می خوانیم که سخاوت جھت دار 

  :ساالر شھیدان را تبیین می کند 

عبدالرحمن سلمی که معّلم قرآن بود ، به یکی از فرزندان امام 

وقتی آن فرزند ، سوره حمد را . ، سوره حمد را تعلیم داد) ع(حسین 
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به آموزگار او ھزار دینار طال و ھزار ) ع(ود خواند ، امام بر پدر بزرگوار خ

  .جامه عطا فرمود و دستور داد دھان وی را پر از دّر و گوھر سازند

آن . برخی از افراد به اینھمه بخشش امام حسین اعتراض کردند

آنچه من به آموزگار فرزندم بخشیدم ، : حضرت در پاسخ آنان فرمود 

آنگاه ابیات ذیل . و به پسر من عطا کرده نیست ھرگز به اندازه آنچه ا

  :را قرائت فرمود 

  اذا جادت الدنیا  علیک  فجد بھا       علی الناس طّرا  قبل  أن تتفّلت

  فال الجود یفنیھا اذا ھی اقبلت       و ال  البخل  یبقیھا  اذا  ما توّلت

ان ببخش ، ھرگاه دنیا با تو سخاوت کرد ، تو ھم آن را بر دیگر: "یعنی 

زیرا وقتی دنیا رو آورد ، سخاوت و . پیش از آنکه از دستت برود

بخشش ، آن را از بین نمی برد ، و آنگاه که رو بگرداند ، بخل و آز ، آن 

  ".را نگاه نمی دارد

  شھامت و شجاعت امام حسین 

اما دالوری و شھامت آن حضرت ، امری است که بر ھیچ کس پوشیده 

ب شجاعانه ساالر شھیدان در برابر ارتش قدرتمند قیام و انقال. نیست

و بی رحم رژیم بنی امّیه ، و سخنان پرشور و طوفانی وی در طول 

  .نھضت عاشورا ، دلیلی روشن بر شجاعت کم نظیر آن حضرت است

***** 
  

  

  



 120 

  )ع( فضائل امام سّجاد
  

  

سّید الساجدین، و امام العارفین، و زین العابدین، علّی ابن الحسین 

علیه السالم، چھارمین پیشوای راستین پس از رسول گرامی اسالم 

  .است

  علی :نام آن حضرت 

  ، و ابو الحسن ابو محّمد :کنیه ایشان 

سّجاد، امین، زکّی، زین العابدین، و سّید : ایشانھای لقب 

  .الساجدین

  )ع(امام حسین :  نام پدر ایشان

  )معروف به شاه زنان( شھربانو:  نام مادر ایشان

  .ھجری 38سال ) یا پنجم شعبان(نیمه جمادی االولی :  تاریخ توّلد

برخی از موّرخان . (ھجری 95ماه محّرم سال  12روز : شھادتتاریخ 

  ).محرم دانسته اند 25محرم یا  18ھم روز شھادت ایشان را 

  .سال 34 :مّدت امامت ایشان
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  ویژگی ھای امام سّجاد
  

، به عمق شخصّیت و ژرفای )ع(ن با بررسی حیات امام زین العابدی

تفّکرات آن حضرت پی می بریم که در پرتو خصال حمیده و صفات 

مجیده خود، با وجود محدودّیت ھا و مظلومّیت ھا، توانست موانع 

را از  ) علیھم السالم(رشد جامعه را از میان بردارد و پیروان اھل بیت 

  .دھد یکی از سخت ترین تنگناھای سیاسی و اجتماعی عبور

در اینجا به منظور رعایت اختصار، به بیان برخی از سخنان دانشمندان 

فضائل اخالقی، زھد و معروف از مذاھب مختلف اسالمی در زمینه 

  :آن حضرت، بسنده می کنیم  و علم و دانشعبادت، 
 

محّمد ابن مسلم الُزھری، از دانشمندان و فقھای معروف در حجاز و 

  :چنین می گوید) ع( شام، در باره امام سجاد

تاریخ دمشق، ( ".كان علي بن الحسین أفضل أھل زمانه، وأحسنھم طاعة"

  ).36جلد 

، فاضل ترین مردم در زمان خود بود، و )ع(علّی ابن الحسین : یعنی

 ".بھترین آنان از جھت طاعت و عبادت
  

سعید ابن مسّیب، فقیه معروف شھر مدینه در باره آن حضرت چنین 

  :می نگارد

جمھرة االولیاء، ( ".نأورع من زين العابدين علي بن الحسی ما رأيت أودع و"

 ".2جلد 

ت دار تر و پارسا تر از زین العابدین علّی ابن را امان فردی: یعنی

  .الحسین، ندیده ام
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  :مالک ابن انس نیز در باره آن حضرت چنین می گوید

  ).4م النبالء، جلد سیر أعال( ".لم یکن في أھل البیت مثل علّی بن الحسین"

در میان اھل بیت پیامبر، کسی مانند علّی ابن الحسین نبوده : یعنی

  .است
  

  :ابو حمزه ثمالی، در این زمینه چنین می گوید

ما سمعت بأحد من الناس كان أزھد من علي بن الحسین إال ما بلغني "

  ).1سفینة البحار، جلد ( ".من علي بن أبي طالب

زاھد تر از علی ابن الحسین باشد، مگر  نشنیده ام کسی: یعنی

  .آنچه در باره امام علّی ابن أبی طالب به من رسیده است
  

عمر ابن عبدالعزیز، ھنگامی که شنید امام سجاد از دنیا رفته اند، 

  : چنین گفت

  ).3تاریخ یعقوبی، جلد ( ".وزين العابدين، سالموجمال اإل، ذھب سراج الدنیا"

و زیبایی اسالم، و زینت پارسایان از دنیا روشنایی جھان، : یعنی

  .رفت

  :ابن عساکر، موّرخ معروف، چنین می گوید

تاریخ ( ".كان علي بن الحسین ثقة مأمونًا، كثیر الحديث، عالیًا رفیعًا ورعًا"

  ).36دمشق، جلد 

علّی ابن الحسین، فردی مورد وثوق، و امانتدار، و راوی : یعنی

  .قام، و بلند مرتبه و پارسا بودبسیاری از احادیث، و واال م
  

  :ابن حجر عسقالنی، در این زمینه چنین می گوید
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علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، ثقة ثبت، عابد، "

ما رأيت قرشیًا أفضل : فقیه، فاضل، مشھور، قال ابن عیینة عن الزھري

 ).2کتاب تقریب التھذیب، جلد ( ".منه

سین ابن ابی طالب، زین العابدین، مورد وثوق و علی ابن الح: یعنی

ابن عیینه از زھری نقل . اعتماد بود، زاھد و فقیه و فاضل و معروف بود

  .ھیچ کس را از طایفه قریش، بھتر از او ندیده: کرده است که
  

  :یعقوبی، موّرخ معروف نیز در باره آن حضرت چنین می گوید

يسمى زين العابدين، وكان  كان أفضل الناس، وأشدھم عبادة، وكان"

تاریخ یعقوبی، ( ".يسمى أيضًا ذا الثفنات، لما كان في وجھه من أثر السجود

  ).3جلد 

او بھترین و عابدترین مردم بود، او را زینت عبادت کنندگان : یعنی

نامیدند، زیرا آثار سجده در " ذا الثفنات"ھمچنین او را . نامیده اند

  .پیشانی او ھویدا بود

  

چنین )  ع(، ادیب و سخن سرای نامدار، در باره امام سجاد جاحظ

  :می نویسد

أما علي بن الحسین فلم أر الخارجي في أمره إال كالشیعي، ولم أر  و"

الشیعي إال كالمعتزلي، ولم أر المعتزلي إال كالعامي ولم أر العامي إال 

تاب ک( ".كالخاصي، ولم أجد أحدًا يتمارى في تفضیله، ويشك في تقديمه

  ).عمدة الطالب

امام علّی ابن الحسین، دیدگاه ھمه طوایف مسلمان، اعّم از : یعنی

خوارج، شیعیان، معتزله، عامه مردم، خواص و نخبگان، در باره او یکی 
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ندیدم کسی را که در مورد افضلّیت و پیشگامی او بحث و یا . است

  .شّک کند
  

، در باره آن حضرت که سر دمدار فرقه سلفیه است" ابن تیمّیه"حّتی 

  :چنین می گوید

له من  و ،أما علي بن الحسین فمن كبار التابعین وساداتھم علمًا ودينًا"

کتاب منھاج ( ".غیر ذلك من الفضائل ما ھو معروف صدقة السر و الخشوع و

  ).2السّنة، جلد 

 گرامی ترین اما علی ابن الحسین، او از بزرگان تابعین، و از : یعنی 

پرھیزکاری و بخشش وی به صورت  .بود یدگاه علم و دیانتآنان از د

  .مخفیانه به فقرا و تھیدستان، و دیگر فضائل او معروف است
  

شافعی، پیشوای یکی از چھار فرقه اھل سّنت، در این خصوص 

  :چنین می گوید

  ). 15شرح نھج البالغه، جلد ". (إن علي بن الحسین أفقه أھل المدينة"

  .حسین، فقیه ترین مردم اھل مدینه بودعلّی ابن ال: یعنی
  

  :سبط ابن الجوزی، از دانشمندان حنفی، چنین می نگارد

ھذا زين العابدين، وقدوة الزاھدين، وسید المتقین، وإمام المؤمنین، "

وسمته ) صلى اهللا علیه وآله(شیمته تشھد له أنه من ساللة رسول اهللا 

ده، جل كثرة صالته وتھيثبت مقام قربه من اهللا زلفى، وثفناته تسج

  ).تذکرة الخواص(". وإعراضه عن متاع الدنیا ينطق بزھده

او زینت عبادت کنندگان، و اسوه زاھدان، و پیشوای پارسایان، : یعنی

خلق و خوی او گواھی می دھد که از سالله . و امام مؤمنان است
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رسول خدا است، و نشانه ھای او مقام تقّرب او به خداوند را اثبات 

آثار سجده در پیشانی او، دلیل بر کثرت نماز و تھّجد او، و . ی نمایدم

  .روگردانی او از دنیا، گویای زھد و پرھیزکاری او است
  

این بود نمونه ھایی از سخنان بزرگان و دانشمندان مذاھب مختلف 

  ). ع( زین العابدیناسالمی در باره امام 
  

  ابتکار ھای امام سجاد در تبلیغ و مبارزه
  

، در یکی از بحرانی ترین و دشوارترین ) ع(امام علّی ابن الحسین 

دوران نوجوانی و . دوره ھای تاریخ اسالم و تشّیع زندگی می کرد

او شھادت پدر، . جوانی ایشان با حادثه جانسوز کربال ھمراه بود

دیگر برادران، عموھا، پسر عموھا، پسر عّمه ھا، برادر زادگان و 

. زدیک خود را در جلو چشمانش مشاھده کردبستگان و دوستان ن

اسارت از کربال طاقت فرسای سفر پس از واقعه عاشورا، ھمچنین، 

  .تا کوفه، و از کوفه تا شام، و از شام تا مدینه را تحّمل کرد

پس از بازگشت به شھر مدینه، شاھد اختناق شدید و سرکوب 

نی مروان، جّو حاکمان مستبّد بنی امّیه و ب. شیعیان و پیروانش بود

سنگینی از وحشت و کشتار را بر جامعه اسالمی حکم فرما کرده 

)   ع(بودند، و ھرکس را به عنوان شیعه علی و یار وفادار اھل بیت 

  .می شناختند، سر می بریدند

وضعّیت دھشت بار، جرأت ھرگونه حرکتی را در سرزمین پھناور این 

محدودی ھم که در نھضت ھای . سلب کرده بود ماسالمی، از مرد
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یکی . عراق به وقوع پیوست، پس از مّدتی کوتاه به شکست انجامید

بود که توسط لشکر بنی امّیه سرکوب شد، و " تّوابین"از آنھا قیام 

با ھجوم دیگری قیام مختار ابن یوسف سقفی بود که دیری نپایید و 

 نھضت دیگر ھم قیام مردم مدینه .، به تاریخ پیوستلشکر زبیریان 

  .بود که با کشتار وحشت ناک اھل آن شھر، به پایان رسید

این در حالی بود که امام سجاد در شھر مدینه در نھایت غربت و 

تنھایی زندگی می کرد و از سرزمین عراق که بیشترین شیعیان را در 

  .منفصل گردیده بودبر می گرفت، 

 در چنین برھه سھمگین تاریخبینیم آن پیشوای راستین  اینک 

با چه روشی توانست مجددا مکتب تشّیع را احیا کند و زمینه اسالم، 

را برای رشد سریع این مذھب انسان ساز در دوره ھای بعد از خود 

  .فراھم سازد) یعنی عصر امام باقر و امام صادق(
  

امام سجاد به منظور انجام رسالت خویش، دو استراتژی اساسی را 

   :متناسب با زمان و مکان، برگزید

 .و نیایش نقل حدیثترویج معارف اسالمی از طریق  .1

 .منفی مقاومتمبارزه با ستمگران، با شیوه ھای  .2
  

 قرار داشت و زمان جائرتحت فشار حکومت ) ع(امام سجاد  از آنجا که

اجازه تشکیل حوزه درس و بحث به صورت آزاد را نداشت، و از سوی 

سالمی و علوم دیگر، وظیفه و مسئولیت تعلیم و آموزش معارف ا

دینی را بر دوش خود احساس می کرد، بنا بر این، در صدد بر آمد تا 

در مسجد و قرائت دعا، منظور خود را عملی مستمّر خود با حضور 
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. سازد و حقایق شریعت را در قالب نیایش به مردم منتقل نماید

صحیفه "مجموعه ای از این دعاھای روحبخش، در کتاب شریف 

  .ری شده استگرد آو" سجادیه

  

، هآن صحیفه مبارک دررا  "مناجاة الذاکرین"به عنوان نمونه، بخشی از 

  :از نظر گرامی شما می گذرانیم

  

ِالـھي َلْوَال اْلواِجُب ِمْن َقُبوِل َاْمِرَك َلَنزَّْھُتَك ِمْن ِذْكري ِاّياَك َعلى َانَّ ِذْكري "

ُلَغ ِمْقداري َحّتى ُاْجَعَل َمَحال َلَك ِبَقْدري ال ِبَقْدِرَك، َوما َعسى َاْن َيْب

  .ِلَتْقديِسَك

َوِمْن َاْعَظِم النَِّعِم َعَلْینا َجَرياُن ِذْكِرَك َعلى َاْلِسَنِتنا، َوِاْذُنَك َلنا ِبُدعاِئَك 

، َوالنَّھاِر َوَتْنزيِھَك َوَتْسبیِحَك، ِالـھي َفَاْلِھْمنا ِذْكَرَك ِفي اْلَخالِء َواْلَمالِء َواللَّْیِل

َواالِْْعالِن َواالِْْسراِر، َوِفي السَّّراِء َوالضَّّراِء، َوآِنْسنا ِبالذِّْكِر اْلَخِفيِّ، َواْسَتْعِمْلنا 

ِباْلَعَمِل الزَِّكيِّ، َوالسَّْعِي اْلَمْرِضيِّ، َوجاِزنا ِباْلمیزاِن اْلَوِفيِّ، ِالـھي ِبَك 

ُجِمَعِت اْلُعُقوُل اْلُمَتباِيَنُة، َفال َتْطَمِئنُّ  ھاَمِت اْلُقُلوُب اْلواِلَھُة، َوَعلى َمْعِرَفِتَك

  .اْلُقُلوُب ِاّال ِبِذْكراَك، َوال َتْسُكُن النُُّفوُس ِاّال ِعْنَد ُرْؤياَك

َاْنَت اْلُمَسبَُّح في ُكلِّ َمكان، َواْلَمْعُبوُد في ُكلِّ َزمان، َواْلَمْوُجوُد في ُكلِّ 

سان، َواْلُمَعظَُّم في ُكلِّ َجنان، َوَاْسَتْغِفُرَك ِمْن ُكلِّ َلذَّة َاوان، َواْلَمْدُعوُّ ِبُكلِّ ِل

ِبَغْیِر ِذْكِرَك، َوِمْن ُكلِّ راَحة ِبَغْیِر ُاْنِسَك، َوِمْن ُكلِّ ُسُرور ِبَغْیِر ُقْرِبَك، َوِمْن ُكلِّ 

  ".ُشْغل ِبَغْیِر طاَعِتَك

  

گز به خود اجازه خدایا، اگر پذیرش امر تو بر من واجب نبود، ھر: یعنی

نمی دادم که ذکر تو را بگویم، زیرا ذکر من به اندازه وسع من است، 
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کجا مرا این قدر و منزلت است که در جایگاه . نه به اندازه عظمت تو

  .رفیع تقدیس تو قرار گیرم

یکی از برترین نعمت ھای تو بر ما، جاری شدن یاد تو بر زبان ما 

ثنای تو را بگوییم و تو را تنزیه و  است، و اینکه به ما اجازه دادی

خدایا، یاد خود را در خلوت و جلوت، و در شب و روز، و . تسبیح کنیم

در پیدا و پنھان، و در آسایش و سختی، به ما الھام فرما،  و ما را با 

ذکر پنھان خود، و کردار پاک، و تالش پسندیده، انس و الفت ده، و با 

خدایا، دل ھای شیدا بر . ه بگذرانپیمانه سرشاری از اعمال شایست

گرد محور وجود تو می گردند، و خردھای گوناگون بر معرفت تو مجتمع 

با ھستند، پس دل ھا جز به یاد تو آرام نمی گیرند، و جان ھا جز 

  .مشاھده تو ساکن نمی گردند

تو سزاوار تسبیح ھستی در ھر مکان، و مورد پرستش ھستی در 

در ھر اوان، و فراخوانده شده ھستی با ھر زمان، و موجود ھستی 

  . ھر زبان، و با شکوه ھستی در ھمه دلھا

از تو طلب بخشایش می کنم از ھر لّذتی بجز یاد تو، و از ھر راحتی 

بجز انس با تو، و از ھر شادمانی بجز تقّرب به تو، و از ھر شغلی بجز 

  .طاعت تو
  

ی امام سجاد عالوه بر میراث ارزشمند معنوی و ارزش ھای اخالق

صحیفه "علیه السالم، بسیاری از آثار گرانبھای علمی نیز، مانند 

و انبوھی از روایات اسالمی ، بر جای " رسالة الحقوق"و " سجادیه

  .مانده ، و بر غنای گنجینه دانش و فرھنگ اسالمی افزوده است
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نشر معارف  در کنارنکته مھّم دیگر اینکه آن پیشوای راستین، 

، یک بنی امّیه و بنی مروانر زمینه مبارزه با حکومت جائر اسالمی، د

تضعیف استبدادگران  لحظه غافل نگردید، و شیوه ای ابتکاری برای

  .برگزید

برای آشنایی بیشتر با شرایط زمان آن حضرت، شایسته است به 

. حقایق تاریخی عصر بنی امیه و بنی مروان توجه داشته باشیم

شد، پس از واقعه ھولناک کربال، ھاله ای از ھمانگونه که قبال اشاره 

بسیاری از کسانی که . خوف و وحشت، جامعه اسالمی را فرا گرفت

در دل، امام سجاد را دوست می داشتند، به دلیل ترس از ھجوم 

وحشیانه خونخواران دوران، جرأت بروز افکار و اندیشه ھای خود را 

  .ود داری می کردندخ) ع(نداشتند و از یاری امام زین العابدین 

بر ھمین اساس، وقتی عّباد بصری که درک صحیحی از وضعیت مردم 

شما جھاد را با سختی ھایش : نداشت از ایشان انتقاد کرد و گفت

ترک کرده اید و به حج که امری آسان است آمده اید، در حالی که 

خدا جان ھای مؤمنان را و اموال آنان را خریدار : "قرآن می فرماید

  ".تاس

ادامه آن آیه را ھم بخوان که فرموده : "آن حضرت در پاسخ فرمود

، اگر گروھی از مبارزان را با ..."تائبان و عابدان و ستایشگران : "است

این اوصاف می یافتم، ھیچ چیز را بر جھاد و جنگ مسلحانه ترجیح 

  ".نمی دادم
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از این سخن امام سجاد به خوبی روشن می گردد که آن حضرت با 

آگاھی از شرایط زمان و مکان، و فقدان یاران وفا دار و فداکار، و از 

سویی دیگر، آشنایی با قدرت و سیطره حکومت معاصر خود، قیام 

مسّلحانه را در آن برھه از زمان به صالح جامعه شیعیان و مسلمانان 

  .نمی دانست و آن را محکوم به شکست می شمرد

دست از مبارزه بردارد ) ع(ن العابدین اما این امر باعث نشد که امام زی

و در برابر ستمگران سکوت کند، بلکه در صدد بر آمد تا شیوه ھایی 

جدید برای مبارزه برگزیند که می توان آن روش ھا را مقاومت منفی 

  .نامید

)  علیھم السالم(یکی از این شیوه ھا، معرفی چھره واقعی اھل بیت 

  . ت آن پیشوایان راستین بودو پرده برداری از شرافت و کماال

از اینرو، پس از حادثه عاشورا و به ھنگام اسارت، آن حضرت در شھر 

شام و در حضور یزید و لشکریانش به سخنرانی پرداخت و با خطبه 

مؤّثر و جانسوز خود در مسجد اموی، به معرفی اھل بیت پیامبر 

ه امامان ترفند شوم بنی امیه را در خدشه دار ساختن چھرپرداخت و 

این حرکت حساب شده، یزید را مصّمم . معصوم، نقش بر آب ساخت

ساخت تا در صدد قتل آن حضرت برآید، ولی با فداکاری و سخنان 

و جّوی که ایجاد شده بود، از این کار صرف نظر ) س(حضرت زینب 

  .کرد

عالوه بر این، امام سجاد علیه السالم در دعاھای خود نیز، بر معرفی 

و حّقانّیت آنان و محکومّیت قاتالن آنھا و نفرین به ) ع(دا ائّمه ھ

  .غاصبان حقوق آنان، پافشاری می کرد
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نظر شما را به بخشی از دعای چھل و ھشتم در به عنوان نمونه، 

  :صحیفه سجادیه، جلب می کنیم
  

 الدََّرَجِة ِفي َمَناِئَكُأ َمَواِضَع َو َأْصِفَیاِئَك َو ِلُخَلَفاِئَك اْلَمَقاَم َھَذا ِإنَّ اللَُّھمَّ"

 َأْمُرَك، ُيَغاَلُب َلا ِلَذِلَك، اْلُمَقدُِّر َأْنَت َو اْبَتزُّوَھا، َقِد ِبَھا اْخَتَصْصَتُھْم الَِّتي الرَِّفیَعِة

 ِبِه َأْعَلُم َأْنَت ِلَما َو ِشْئَت، َأنَّى َو ِشْئَت َكْیَف َتْدِبیِرَك ِمْن اْلَمْحُتوُم ُيَجاَوُز َلا َو

 َمْغُلوِبیَن ُخَلَفاُؤَك َو ِصْفَوُتَك َعاَد َحتَّى ِلِإَراَدِتَك َلا َو َخْلِقَك َعَلى ُمتََّھٍم ْیُرَغ

 َعْن ُمَحرََّفًة َفَراِئَضَك َو َمْنُبوذًا، ِكَتاَبَك َو ُمَبدًَّلا، ُحْكَمَك َيَرْوَن ُمْبَتزِّيَن، َمْقُھوِريَن

 َو اْلَأوَِّلیَن ِمَن َأْعَداَءُھْم اْلَعْن اللَُّھمَّ .َمْتُروَكًة َكَنِبیِّ ُسَنَن َو َأْشَراِعَك، ِجَھاِت

  ."َأْتَباَعُھْم َو َأْشَیاَعُھْم َو ِبِفَعاِلِھْم َرِضَي َمْن َو اْلآِخِريَن،

  

 و  .جاى خلفاى تو و برگزيدگان توست اين جايگاه، خدايا،: یعنی

 ديگرانو اى  ص دادهكه آنان را بدان اختصا استامینان تو  بلندجايگاه 

شود و از  و اين تقدير توست و فرمان تو مغلوب نمى .ربودندآن را 

كس ھیچ تدبیرمحتومت،به ھر گونه كه بخواھى و ھر جا كه بخواھى،

كنى داناترى می نیست و تو به ھر كارى كه  تعّدی و معارضه  را ياراى

تو مغلوب فاى برگزيدگان و خل .متھم نیستى و در آفرينش و اراده خود

نگرند كه احكامت  اكنون مى .آنان به یغما رفت و مقھور شدند وحق

بر خالف خواست كتابت به يك سو افتاده و فرايض تو  دگرگون شده و

 . و سنتھاى پیامبرت متروك مانده است شود به جاى آورده مى تو

و لعنت  لعنت كن دشمنان ايشان را از اولین و آخرين، بار خدايا،

و لعنت كن اتباع و  رضایت دارد،را كه به اعمال آنان  ھر كس  كن

  .ايشان را پیروان
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یکی از روش ھای دیگری که امام سجاد علیه السالم برای مبارزه با 

ستمگران به کار می برد، برپا ساختن مجالس عزاداری امام حسین به 

این حرکت حساب شده باعث می گردید که . صورت مداوم در منزل خود بود

غ شھیدان کربال ھمواره تازه بماند، و پیام رھایی بخش امام حسین و دا

امام زین العابدین در تمام عمر . پیوسته به گوش مردم برسدیاران شھیدش 

خود پس از واقعه عاشورا، در ھر مناسبتی به یاد شھدای کربال روضه 

 خوانی می کرد و خود، مصیائب امام حسین را یاد آور می شد و با سوز و

  .ناله می گریست و مردمی که در کنار او بودند را می گریاند

  :امام صادق علیه السالم در این زمینه چنین می فرماید

السالم عشرين سنة و ما وضع بین   لقد بكى على أبیه الحسین علیه"

يديه طعام إال بكى حتى قال مولى له يا ابن رسول اهللا أما آن لحزنك أن 

السالم كان له اثنا عشر   أن يعقوب النبي علیه ،له ويحك :فقال ؟ينقضي

ابنا فغیب اهللا عنه واحدا فابیضت عیناه من كثرة بكائه علیه و شاب رأسه 

و أنا نظرت  ،من الحزن و احدودب ظھره من الغم و كان ابنه حیا في الدنیا

إلى أبي و أخي و عمي و سبعة عشر رجال من أھل بیتي مقتولین حولي 

کتاب خصال صدوق، و کتاب المناقب، نوشته ابن (". نيفكیف ينقضي حز

  ).3، و کتاب حلیة األلیاء، نوشته ابونعیم، جلد 4شھرآشوب، جلد 

) ع(امام سجاد، به مّدت بیست سال برای پدرش حسین : یعنی

. گریست، ھر گاه غذایی برای آن حضرت می آوردند گریه می کرد

رسول خدا، آیا وقت آن ای فرزند : یکی از خدمتگزاران او عرض کرد

وای بر : ؟ آن حضرت فرمودیابدنرسیده است که حزن و اندوه تو پایان 

تو، یعقوب پیامبر دوازده فرزند داشت، و یکی از آنان را خداوند از دید 
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وی پنھان ساخت، پس آنقدر گریست تا چشمانش از شّدت گریه به 

رش از و کم سپید گشت، سفیدی گرایید، و موی او از کثرت غم 

اما من . زیادی اندوه خم شد، و این در حالی بود که فرزندش زنده بود

با چشم خود دیدم که پدرم و برادرانم و عموھایم و ھیفده مرد از اھل 

   .چگونه اندوه من پایان پذیرد؟. بیتم در اطراف من کشته شده اند

  شاگردان امام سجاد
  

خود به  تاری گرانبھایی ازامام زین العابدین، عالوه بر اینکه آثار نوش

در  جا گذاشت، جمعی از نخبگان و فرزانگان را در عرصه علم و عرفان 

شیخ طوسی در کتاب رجال . پر برکت خود تربیت فرمودطول عمر 

خود، تعداد شاگردان آن حضرت را بالغ بر یکصد و ھفتاد و سه نفر 

  .دانسته است
  

  :ارت بودند از برخی از اصحاب و شاگردان معروف آن حضرت عب

 .ابوحمزة ثمالی .1

 .علّی ابن رافع .2

 .قاسم ابن محمد ابن ابی بکر .3

 .فرزدق شامی .4

 .سعید ابن مسّیب .5

 .طاووس ھمدانی .6

 .ابان ابن تغلب .7

 .جابر ابن محّمد .8
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 .جابر ابن عبداهللا انصاری .9

 سدیر ابن حکیم .10
  

ھشام در پایان این گفتار، ابیاتی از شعر زیبای فرزدق را که در حضور 

دالملک، در مدح امام سجاد سروده است، از نظر گرامی شما ابن عب

  :می گذرانیم

  

 عندی  جواب  إذا طالبھا قدموا   یا سائلي أین حّل الجودوالکرم    
 

 اْلَعَلُم الّطاِھُر  ھَذا التَِّقيُّ النَِّقيُّ          اللَِّھ ُكلِِّھُم ھَذا اْبُن َخْیِر ِعباِد
 

 ُخِتموا  َقْد    اللَِّھ  أْنِبیاُء   ِبَجدِِّه      ُكْنَت جاِھَلُھ  ھَذا اْبُن فاِطَمَة ِإْن
 

 اْلَحَرُم و اْلَبْیُت َیْعِرُفُھ و اْلِحلُّ و      َتْعِرُف اْلَبْطحاُء وْطَأَتُھ  ھَذا الَّذي
 

 ْلُأَمُما َلُھ  داَنْت   ُأمَِّتِھ  و َفْضُل       داَن َفْضُل اْلَأْنِبیاِء َلُھ   َمْن َجدُُّه
 

 أْلُعْرُب َتْعِرُف َمْن أْنَكْرَت و اْلَعَجُم       َوَلْیَس َقْوُلَك َمْن ھذا ِبضاِئِرِه
 

 الَقَلُم  َلْوِحِھ  ِفي  َلُھ  َجرى ِبذاَك        و َفضََّلُھ   ِقْدمًا   َشرََّفُھ أللَُّھ 
 

 اْلَكَرُم   َیْنَتھي   ھذا  َمكاِرِم  ِإلى       قاَل قاِئُلھا   ُقَرْیٌش َرَأْتُھ  ِإذا 
 

 ِقیَل ُھُم  اْلأْرِض َمْن َخْیُرَأْھِل  َأْوِقیَل       ِإْن ُعدَّ َأْھُل التُّقى كانوا َأِئمََّتُھْم 
 

 اْلَكِلُم ِبِھ  و َمْختوٍم   َبْدٍء ُكلِّ  في        ِذْكُرُھُم   اللَِّھ ِذْكِر  َبْعَد   ُمَقدٌَّم
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س از انشاء این ابیات، فرزدق را به فرمان یاد آور می شود که پ

این شاعر گرانمایه را  حکومت بنی مروان، به تبعید گاه فرستادند، و

  .به جرم حق گویی، مورد آزار و اذّیت قرار دادند

  

*****  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 136 

  )ع( باقرمحّمد امام  سخصّیت

  

ین، پنجمین امام مّتقین، و زعیم مؤمنین، و باقر علوم األولین و اآلخر

دوران آن  .پیشوای شیعیان است، و احیا کننده معارف اسالم و قرآن

امام ُھمام، عصر شکوفایی دانش ھای الھی و گسترش علوم  

یکی از آن حضرت، است، و بوده انسانی در جامعه اسالمی 

  .علمی و فرھنگی به شمار می رودعظیم این تحّول مھمترین عوامل 

  محّمد :نام آن حضرت 

  جعفرابو  :یه ایشان کن

  .شاکر، و ھادیباقر العلوم، :  ایشانھای لقب 

  )ع( علّی ابن الحسینامام :  نام پدر ایشان

  ).ع(فاطمه، دختر امام حسن مجتبی :  نام مادر ایشان

  .ھجری 57سال  ، )یا اول ماه رجب(روز سوم ماه صفر :  تاریخ توّلد

  .ھجری 114، سال ذی الحجة ھفتم ماه روز : شھادتتاریخ 

  .سال 19 :مّدت امامت ایشان
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  )ع(ویژگی ھای امام باقر 
  

صفات  این رھبر گرانقدر، مانند دیگر پیشوایان الھی، مظھر بسیاری از

که نمونه ھایی از آنھا را یادآور پسندیده و کماالت ارزشمند بوده اند 

  :می شویم

  

  )ع( امام باقر دانش
  

، سه خدمت )ع(مد باقر ، امام محگسترش علوم و فنون در زمینه

  :، تقدیم نموددانشارزنده به شرح ذیل،  به دنیای اسالم و جھان 

  

  اسالمی معارفاحیاء  –الف 

  

عصری که آن پیشوای فرزانه در آن می زیست، فرصتی طالیی برای 

در . ترویج علوم اسالمی توسط امام باقر علیه السالم، فراھم ساخت

ی امیه و بنی مروان رو به انقراض آن برھه از زمان، حکومت سفاک بن

بود، و ھنوز حکومت جائر دیگر، یعنی دولت بنی عباس، شکل نگرفته 

در زمان فرمانروایی ) ع(از سویی دیگر، بخشی از حیات امام باقر . بود

سپری شد که سخت گیری کمتری نسبت به " عمر ابن عبدالعزیز"

این زمان که . رددیگر پادشاھان بنی امیه و بنی مروان اعمال می ک

حّد فاصل میان دو نظام دیکتارتوری بود، زمینه مناسبی را برای آن 

حضرت به وجود آورد، تا با آزادی عمل نسبی بتواند به احیاء علوم 

  .حقیقی اسالمی بپردازد
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ُبعد علمی این پیشوای راستین و فرزند گرامی او تبلور  بدین جھت،

اسالمی در زمینه ھای حجم عظیمی از روایات یافت و بیشتری 

گوناگون فقھی، کالمی، اخالقی، تفسیر قرآن، و امثال آن توسط امام 

  .به جھان اسالم، تقدیم گردید) علیھما السالم(ادق باقر و امام ص

از نظر شما  ،خصوصاین در اینجا، سخنان برخی از دانشمندان را در 

  :می گذرانیم
  

  :گوید: محّمد ابن طلحه شافعی 

و علّی الباقر، ھو باقر العلم و جامعه، و شاھر َعَلِمه و رافعه،  محّمد ابن"

صفا قلبه، و زکا عمله، و طھرت نفسه، و شرفت عه، منّمق درره و راص

أخالقه، و عُمرت بطاعة اهللا أوقاُته، و رسخت في مقام التقوی قدمه، و 

 ظھرت علیه ِسمات االزدالف و طھارة االجتباء، فالمناقب تستبق إلیه، و

، نوشته اسد "اإلمام الصادق و المذاھب األربعة"کتاب (". الصفات تشرف به

  ).”مطالب السؤول"، به نقل از کتاب 2حیدر، جلد 

  

محّمد ابن علّی الباقر، شکافنده دانش و گردآورنده آن است، و : یعنی

لم و بر افرازنده آن است، و آراینده گوھر دانش و نمایان کننده پرچم ِع

، و عمل او پاک، و نفس او طاھر، قلب او با صفا. آن استدھنده  نظم

در  ھای او و اخالق او شریف، و عمر وی با طاعت خدا پربار، و قدم

. او دارای رفعت مقام و طھارت برگزیدگی است. ثابت بود پارسایی

پس منقبت ھا به سوی او پیشی می گیرند، و صفت ھا به خاطر او 

  .شرافت می یابند
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  :بن عطاء مّکی می گویدعبداهللا ا

ما رأیت العلماء عند أحد قّط أصغر منھم عند أبي جعفر محّمد ابن علّی "

، و لقد رأیت الحکم ابن ُعَیینة مع جاللته في القوم بین )ع(ابن الحسین 

  ).23مختصر تاریخ دمشق، جلد "کتاب (". یدیه کأّنه صبّي بین یدي معّلمه

  

س کوچکتر از آنھا در حضور دانشمندان را در محضر ھیچک: یعنی

م ابن ُعَیینه را با َکَح. ندیدم) ع(ابوجعفر محمد ابن علی ابن الحسین 

ھمه شکوھش در میان مردم، در نزد او مانند کودکی دیدم در برابر 

  .معّلم خود
  

  :ابن عماد حنبلی می گوید

ّنه ابو جعفر محّمد الباقر کان من فقھاء أھل المدینة، و قیل له الباقر، أل"

کتاب شذرات الذھب، نوشته (". بقر العلم، أی شّقه و عرف أصله و توّسع فیه

  ).ابن العماد حنبلی

ابوجعفر محمد باقر، از فقیھان اھل مدینه بود، و او را باقر : یعنی

گفتند، زیرا دانش را شکافت و ریشه آن را شناخت و آن را گسترش 

  .داد

  :می گویدذھبی، از دانشمندان علم رجال اھل سّنت 

کان أحد من جمع بین العلم و العمل، و السؤدد و الشرف، و الثقة و "

  ).4کتاب سیر أعالم النبالء، جلد (". الرزانة، و کان أھال للخالفة

او از کسانی بود که دارای علم و عمل، و سیادت و شرف، و : یعنی

  .او شایسته خالفت بود. اعتبار و رفعت مقام ھستند
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  :می گویدابن شھرآشوب 

لم یظھر من ولد الحسن و الحسین من العلوم، ما ظھر منه في التفسیر "

  ).3کتاب المناقب، جلد (". و الکالم و األحکام و الحالل و الحرام

دانشی که از آن حضرت در زمینه تفسیر و علم کالم و فقه و حالل و 

حرام رسیده است، از ھیچیک از فرزندان امام حسن و امام حسین 

  .ر نگردیدهظاھ
  

  تربیت نسلی از دانشمندان –ب 

  

به  کهیکی از مھمترین اھداف پیشوایان بزرگ ما این بوده است 

، جمعی از نخبگان و دانش پژوھان را نورانی خودمنظور ادامه راه 

  .تربیت کنند و علوم و معارف اسالمی را به آنان بیاموزند

ه بزرگی از اصحاب و نیز در این راستا، به آموزش گرو) ع(امام باقر 

  . یاران خویش ھّمت گماشت

دانش آموختگان نفر از  467شیخ طوسی در کتاب رجال خود، نام 

را  ویآن حضرت را که از ایشان کسب فیض کرده و احادیث  مکتب

شاگردانی مانند محمد ابن مسلم، زرارة  .روایت کرده اند، آورده است

جعفی، عامر ابن عبداهللا،  ابن اعین، ابو بصیر اسدی، جابر ابن یزید

ابوبصیر مرادی، ابان ابن تغلب، فضیل ابن یسار، ابوحمزه ثمالی، زید 

و امثال آنان، که ھرکدام از  ، عبداهللا ابن شریکابن علّی ابن الحسین

  .ایشان، ستاره درخشانی است در آسمان علم و معرفت
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  نو آوری ھای علمی –ج 

  

وزش و ترویج علوم اسالمی مانند فقه، در کنار آم) ع(امام محّمد باقر 

 ،تفسیر، کالم و امثال آنھا، به تعلیم علوم دیگری مانند علم ھیأت

که به تازگی وارد حوزه ھای علمی اسالمی شده نجوم و فلسفه 

  .بود، ھّمت گماشت

جدیدی  در زمینه خّط مشی فکری و اعتقادی نیز، آن حضرت راه

و " خوارج"د و با افراط رضه فرمواعتدال و میانه روی را ع مبتنی بر

  .به مبارزه پرداخت" رجعهم"تفریط 

روی مفرط در رفتار و پندار، احکام اسالمی را بسیار  خوارج با تند

  .خشن و خشک معرفی می کردند و بر مردم سخت می گرفتند

  :امام باقر در مخالفت با آنان می فرمود

 ".الدین أوسع من ذلک إّن الخوارج ضّیقوا علی أنفسھم بجھالتھم، إّن"

  ).1، نوشته شیخ صدوق، جلد "من الیحضره الفقیه"کتاب (

خوارج ، به خاطر نا آگاھی و جھالت خود، عرصه را بر خود : یعنی 

تنگ کردند، در حالی که دین الھی، گسترده تر و آسان تر از آن است 

  .که می اندیشند

وعی الابالی گری بودند که دچار ن" مرجئه"نقطه مقابل خوارج، گروه 

، و بر این باور در اعتقادات و بی بند و باری در امر دین شده بودند

بودند که تنھا ایمان قلبی برای سعادت بشر و ورود به بھشت کافی 

  .و عمل به واجبات و ترک محّرمات، نقشی ندارد ،است
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در برابر این گروه منحرف نیز به مخالفت برخاست و ) ع(امام باقر 

  :فرمود چنین می

کتاب بحاراالنوار، (". اللھّم العن المرجئة، فإّنھم أعدائنا في الدنیا و اآلخرة"

  ).46جلد 

خداوندا، گروه مرجئه را لعنت کن، زیرا آنان دشمنان ما در دنیا : یعنی 

  .و آخرت ھستند

در که ، افراط و تفریط را ) علیه السالم(بدین سان، امام محّمد باقر 

مردود ساخت و شارع دوران متجلی شده بود،  آنمکاتب انحرافی 

  .حقیقت را با ویژگی اعتدال و میانه روی، به مسلمانان معرفی فرمود
  

  )ع( امام باقر پارسایی
  

یکی از امتیازات اولیاء الھی و مردان خدا، جامعّیت آنان در زمینه 

  . دانش و پارسایی است

ت و فراگیری در ُبعد در اینجا شواھدی تاریخ را که بیانگر این جامعّی

  :عبادی و معنوی آن امام بزرگوار است، از نظر شما می گذرانیم
  

چنین ) ع(در باره پدر بزرگوار خود امام باقر ) علیه السالم(امام صادق 

  :می فرماید

كان أبي كثیر الذكر لقد كنت أمشي معه و إنه لیذكر اهللا و آكل معه  "

يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر اهللا الطعام و إنه لیذكر اهللا و لقد كان 

و كان يجمعنا فیأمرنا . ال إله إال اهللا: و كنت أرى لسانا الزقا بحنكه يقول

يقرأ اءة من كان يقرأ منا و من كان البالذكر حتى تطلع الشمس و يأمر بالقر

  ).کتاب الفصول المھّمة، نوشته ابن الصباغ مالکی(". منا أمره بالذكر 
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سیار ذکر می گفت، ھنگامی که من با او راه می رفتم پدرم ب: یعنی

او در حال ذکر گفتن بود، ھنگامی که مشغول صرف غذا بودیم، او ذکر 

زبان او را . خدا می گفت، و ھیچ چیزی او را از یاد خدا باز نمی داشت

او ما را گرد ھم می آورد و به . می دیدم" ال إله اال اهللا"ھمواره گویای 

، و ما را به قرائت قرآن کریم امر فرمان می دادبحگاھان تا صذکر خدا 

امر   اوو ذکر خدا می فرمود، و ھرکس را که قرآن نمی خواند، به یاد 

  .می نمود
  

  :در روایتی دیگر می فرماید) ع(امام صادق 

أمرتني فلم أئتمر، و نھیتني : کان أبي في جوف اللیل یقول في تضّرعه"

کتاب کشف الغّمة، نوشته (". دک بین یدیک و ال أعتذرفلم أنزجر، فھا أنا ذا عب

  ).3أربلی، جلد 

: پدرم در دل شب در حال مناجات با آه و ناله چنین می گفت: یعنی 

خدایا، تو مرا امر فرمودی و من امر تو را اطاعت نکردم، تو مرا نھی 

ھم اکنون این بنده غیر معذور . فرمودی و من از نھی تو پیروی ننمودم

  .پیشگاه تو قرار گرفته استدر 
  

  :چنین می گوید" افلح"یکی از خدمتگزاران آن حضرت به نام 

 حججت مع أبي جعفر محمد الباقر علیه السالم فلما دخل المسجد و" 

فقلت بابي أنت وأمي إن الناس حتی عال صوته، البیت بكى إلی نظر 

حك يا افلح وي: قال .قلیًال) رفقت بصوتک(ينظرون ألیك فلو خفضت صوتك 

ثّم : قال. غدًاعنده فوز بھا أفبرحمة منه  لعل اهللا ينظر إلّي أبکي،ولم ال 

طاف بالبیت، ثّم جاء حّتی رکع عند المقام فرفع رأسه، و إذا بموضع 
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بحار األنوار، نوشته عالمه کتاب ( ".سجوده مبتل من کثرة دموع عینیه

  ). 46مجلسی، جلد 

ھنگامی . قر علیه السالم به حج رفتمبا امام ابوجعفر محمد با: یعنی

گریست  که وارد مسجد الحرام شد و نگاھش به کعبه افتاد، آنچنان

پدر و مادرم به : به آن حضرت گفتم. که صدای گریه او بلند شد

فدایت، مردم به شما نگاه می کنند، اگر ممکن است صدای خود را 

ه نکنم؟، شاید وای بر تو ، چرا گری: آن حضرت فرمود. تر کنید رامآ

خداوند به من نظر رحمت بیفکند و فردای قیامت در نزد او رستگار 

  .شوم

طواف کعبه را به جا آورد و در نزد  تسپس آن حضر: افلح می گوید

مقام ابراھیم به نماز ایستاد و ھنگامی که سر از سجده برداشت، 

  .دیدم سجده گاه او از کثرت اشک چشمانش تر شده است
  

  )ع(اسی امام باقر مبارزات سی
  

آن امام بزرگوار، در کنار تالش ھای علمی و تقویت ُبعد معنوی، ھرگز 

شاھد این . از مبارزه با ستم و ستمگران دوران خویش غفلت نورزید

سخن، برخوردھای خشن حکومت بنی امیه و بنی مروان با آن 

حضرت است که به صورت تبعید، زندان، و سرانجام شھادت وی 

  .ردیده استنمودار گ

در ھر مناسبتی، مردم را به رّد والیت حکومت ھای ) ع(امام باقر 

جائر ، و پیروی از امام عادل فرا می خواند و بدین وسیله، با سیطره 

  .دولت ھای ستمگر زمان خود، به مخالفت می پرداخت
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در اینجا به عنوان نمونه، سخنی از آن حضرت را از نظر گرامی شما 

  "می گذرانیم
  

كل من دان اهللا : يقول) ع(سمعت أبا جعفر : عن محمد بن مسلم قال"

 ،فسعیه غیر مقبول ،وال إمام له من اهللا ،عّزوجّل بعبادة يجھد فیھا نفسه

وإن مات على ھذه :  -إلى أن قال  –واهللا شانئ ألعماله  ،وھو ضال متحیر

عھم واعلم يا محمد أّن أئمة الجور وأتبا ،الحال مات میتة كفر ونفاق

فأعمالھم التي يعملونھا كرماد  ،قد ضلوا وأضلوا ،لمعزولون عن دين اهللا

ال يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك  ،اشتدت به الريح في يوم عاصف

باب بطالن العبادة بدون والية ، 1کتاب وسائل الشیعة، جلد (". ھو الضالل البعید

  ).1، و اصول کافی، جلد األئمة
  

از امام باقر علیه السالم روایت می کند که  محّمد ابن مسلم: یعنی

ھرکس عبادتی را به عنوان پرستش خدا به جا آورد و در این : فرمود

الھی نداشته باشد، پس سعی و کوشش  رھبریراه بکوشد، ولی 

او پذیرفته نمی شود، بلکه ھمواره گمراه و سرگردان باقی می ماند، 

و اگر در :) ا آنجا که فرمودت...(و خداوند اعمال او را نکوھش می کند

و بدان ای . این حالت بمیرد، مانند منافقان و کافران مرده است

، پیشوایان ستمگر و پیروان آنان از دین خدا معزول ھستند، !محّمد

ھم خودشان گمراھند و ھم دیگران را گمراه می کنند، و اعمال آنان 

ز ردھا ھرگدباد است، و با این دستاومانند خاکستری در مسیر تن

  .نمی توانند به جایی برسند، و این امر، گمراھی دوری است
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ھنگامی که سران حکومت به شھر مّکه یا مدینه وارد می شدند، 

می شد، و مبارزه جویی ایشان  بیشترآن حضرت بر علیه آنان  تالش

به عنوان مثال، ھنگامی که ھشام ابن عبدالملک  . به اوج می رسید

منظور مناسک حج به شھر مّکه وارد شد، امام  به) پادشاه اموی(

امام . به مقابله با وی برخاستند) ع(و فرزندش امام صادق ) ع(باقر 

  : صادق در سخنانی به مردم چنین فرمود

الحمد هللا الذی بعث بالحق محمدا نبیا، واکرمنا به، فنحن صفوة اهللا علی "

قی من خالفنا، و من خلقه، وخیرته من عباده، فالسعید من اتبعنا، والش

الناس من یقول انه یتوالنا و ھو یتولی اعدائنا، و من یلیھم من جلسائھم و 

  ).46کتاب بحاراالنوار، جلد (". اصحابھم فھو لم یسمع کالم ربنا و لم یعمل به 

  

را به عنوان پیامبر راستین ) ص(ستایش خداوندی را که محّمد : یعنی

پس ما نخبگان . ت او کرامت بخشیدخود فرستاد، و ما را نیز به برک

. خداوند در میان مردم ھستیم، و برگزیدگان او از میان بندگانش

سعادتمند کسی است که از ما پیروی کند، و تبھکار کسی است که 

بعضی از مردم به زبان می گویند که از ما . با ما به مخالفت بپردازد

. نان قدم بر می دارندپیروی می کنند، ولی در راه دشمنان ما و اتباع آ

را ناشنیده گرفته و به آن عمل نکرده  خدااینگونه افراد، سخنان 

  .است
  

که در آن جمع ) برادر ھشام ابن عبدالملک(مسیلمة ابن عبدالملک 

. حاضر بود و این سخنان را شنید، در نزد ھشام رفت و آن را بازگو کرد

بود، پس از ھشام که از شنیدن این مبارزه طلبی به خشم آمده 
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را به ) ع(بازگشت به شام، به فرماندار مدینه دستور داد تا امام باقر 

  . به دمشق تبعید کنند) ع(ھمراه فرزندش امام صادق 

این دو پیشوای بزرگ، پس از رسیدن به شام که پایتخت ھشام بود، 

مورد انواع آزارھا و اذّیت ھا قرار گرفتند، ولی با مقاومت و پایداری 

زیرا مردم آن سرزمین پس . رصه را بر حاکم اموی تنگ ساختندخود، ع

در شھر خود، کم کم ) ص(از آگاھی از حضور آن دو نواده رسول خدا 

به فضائل و مناقب آنان آشنا می شدند و نسبت به ترفندھای 

این امر باعث شد تا پس از . دروغین بنی امیه، آگاه می گردیدند

  .باز گردانندمّدتی، آنان را به شھر مدینه 

در نزد ھشام حاضر بود ولی به عنوان ) ع(روزی از روزھا، امام باقر 

ھشام، این حرکت را به عنوان مبارزه طلبی . خلیفه بر وی سالم نداد

  .با خود قلمداد کرد و دستور داد تا آن حضرت را به زندان بیفکنند

وم سرانجام، آن امام بزرگوار با توطئه ھشام ابن عبدالملک، مسم

  .گردید و به شھادت رسید

  

*****  
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  )ع(شرح حال امام صادق 
  

صداقت، و خورشید ھدایت، و سرچشمه حکمت، امام صادق  مظھر

علیه السالم، نه تنھا رھبر شیعیان و بنیانگذار فقه جعفری است، 

درخشان در ای و ستاره جھان، بلکه یکی از مفاخر بزرگ علمی 

  . ی گرددقلمداد مبشری آسمان معرفت 

  جعفر :نام آن حضرت 

  ابو عبداهللا :کنیه ایشان 

  ، صابر، فاضل و طاھر)راستگو(صادق :  ایشانھای لقب 

  )ع(امام محمد باقر :  نام پدر ایشان

  اّم فروه:  نام مادر ایشان

  .ھجری 83ھیفدھم ماه ربیع األول سال :  تاریخ توّلد

  .ھجری 148روز بیست و پنجم ماه شوال، سال : شھادتتاریخ 

  .سال 34 :مّدت امامت ایشان
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ششمین پیشوای شیعیان قلمداد می گردد، ) ع(امام جعفر صادق 

در عین حال، بسیاری از پیروان مذاھب دیگر مانند اھل تصوف و 

عرفان در میان اھل سّنت، آن حضرت را از جمله پیشوایان خود در 

  . زمینه معارف عالیه الھی به حساب می آورند

، " تذکرة االولیاء"عطار نیشابوری در کتاب فریدالدین ن مثال، به عنوا

و نام و شرح حال آن حضرت را در صدر کتاب خود قرار داده است 

  :ایشان را چنین توصیف می کند

آن سلطان مّلت مصطفوی، آن برھان حّجت نبوی، آن عاِلم صّدیق، "

، آن ناقل آن عاَلم تحقیق، آن میوه دل اولیاء، آن گوشه جگر انبیاء

رضی اهللا (، آن عارف عاشق، ابومحمد جعفر صادق نبی، آن وارث علی

  )...". عنه

آنگاه در تبیین اینکه چرا چنین انتخابی را در کتاب خود انجام داده 

  :است، چنین می نگارد

قدوه جمله مشایخ بود، و اعتماد ھمه بر او بود، و مقتدای مطلق "

ھم اھل . ھمه محمدیان را امام بود بود، و ھمه الھیان را شیخ بود، و

ھم ُعّباد را مقّدم بود، . ذوق را پیشرو بود، و ھم اھل عشق را پیشوا

ھم در تصنیف اسرار حقائق، خطیر بود؛ و ھم در . و ھم ُزّھاد را مکّرم

  ".لطائف اسرار تنزیل و تفسیر، بی نظیر
  

ز، آن عالوه بر اھل تصّوف و عرفان، دیگر علماء بزرگ اھل سّنت نی

و  انسانیحضرت را به عنوان شخصیتی بارز و کم نظیر در ترویج علوم 

  .معارف اسالمی قلمداد کرده اند
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در باره آن ) یکی از دانشمندان و ادیبان بزرگ(به عنوان مثال، جاحظ 

  :حضرت، چین می گوید

شرح نھج البالغة، ابن (". جعفر ابن محمد، الذي مأل الدنیا علمه و فقھه"

  ).273، صفحه 15دید، جلد ابی الح

  

جعفر ابن محمد کسی بود که جھان را با دانش و فقه خود، : یعنی

  .سرشار ساخت
  

، موّرخ مشھور، در جلد چھارم از کتاب تاریخ خود " یعقوبی"ھمچنین، 

  :در باره آن حضرت چنین می نویسد

کان أفضل الناس و أعلمھم بدین اهللا، و کان أھل العلم الذین سمعوا "

  ".أخبرنا العالم: ه إذا رووا عنه، قالوامن
  

او واالترین مردم بود، و دانشمند ترین آن ھا نسبت به دین : یعنی

خدا، و ھنگامی که دانشمندان دیگر از او روایت می کردند، چنین  

  .عاِلم به ما چنین فرموده است: می گفتند
  

در  نیز،" الملل و النحل"ابوالفتح شھرستانی، صاحب کتاب معروف 

  :، چنین نام می برد)ع(کتاب مذکور، از امام صادق 

ھو ذو علم غزیر في الدین، و أدب کامل في الحکمة، و زھد بالغ في "

  ".الدنیا، و ورع تاّم عن الشھوات
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او صاحب دانشی سرشار در دین بود، و دارای ادب کامل در : یعنی

نسبت به حکمت، و پارسایی جامع در امور دنیا، و پرھیزکاری تاّم 

  .ھواھای نفسانی
  

در مصر، در " األھر"محّمد ابوزھره، دانشمند و استاد بزرگ دانشگاه 

، پیرامون شخصیت آن "اإلمام الصادق"کتاب خود تحت عنوان آغاز 

  :حضرت چنین می نگارد

اما بعد، فإننا قد اعتزمنا بعون اهللا و توفیقه أن نکتب عن اإلمام جعفر "

حنیفة یروي عنه و یراه أعلم الناس باختالف ، فقد کان أبو...الصادق

و کان اإلمام المالک یختلف إلیه دارسا الناس، و أوسع الفقھاء إحاطة، 

  ...".و راویا، و کان له فضل االستاذیة علی أبي حنیفة و مالک
  

اّما بعد، تصمیم گرفته ایم با یاری خداوند و توفیق او در باره : یعنی

، ابوحنیفه از وی روایت کرده و او را ...امام جعفر صادق بنویسیم

دانشمندترین مردم با گوناگونی آنھا می دانسته است، او امام صادق 

و إمام . را به عنوان مسّلط ترین افراد به علم فقه قلمداد نموده است

امام . مالک ھم به عنوان دانشجو و راوی به نزد او می رفته است

  .ک را داشته استصادق، برتری استادی ابوحنیفه و مال

در این عبارت، مشاھده می کنیم که استاد مشھور دانشگاه دینی 

را به عنوان استاد رؤسای دو مذھب از چھار ) ع(، امام صادق "األزھر"

)  مذھب حنفی و مذھب مالکی: یعنی(مذھب بزرگ اھل سّنت 

  .معرفی می کند
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یک  ،)ع(در پرتو آنچه گذشت، روشن گردید که شخصیت امام صادق 

تنھا پیراوان مذھب جعفری به  شخصیت فرا مذھبی است که نه

ایشان افتخار می کنند، بلکه اندیشمندان مذاھب دیگر نیز، آن حضرت 

  .را به عنوان فرازانه ای بزرگ و استاد پیشوایان خود، قلمداد می کنند
  

  )ع(أبعاد شخصیت امام صادق 
  

نی مانند ابعاد ، شامل جنبه ھای گوناگو)ع(زندگانی امام صادق 

و تربیتی می گردد که بررسی  ، اخالقیسیاسی، علمی، فقھی

  . جامع ھمه این ابعاد، در این نوشتار موجز، نمی گنجد

بنا بر این، تالش می کنیم در اینجا، به صورت گذرا، نمودار مختصری از 

جلوه ھای حیات باشکوه آن بزرگمرد تاریخ بشریت را از نظر شما 

  .بگذرانیم
  

  یت سیاسی عصر امام صادقوضع

  

و آغاز دوران روی کار آمدن دولت  " بنی امّیه"از اواخر دوران حکومت 

و یاران و پیروانش، ) ع(امام صادق ھجری،  132در سال " بنی عباس"

وجود احادیث متعددی از . قرار داشتندفشار سیاسی سنگینی تحت 

که نه آن حضرت در خصوص ضرورت رعایت تقّیه، نشانگر آن است 

تنھا خود آن حضرت، بلکه اصحاب و اتباع ایشان نیز، ھمواره در معرض 

کشته شدن و تحت شکنجه قرار گرفتن توسط فرمانروایان آن دو 

  .حکومت جائر بوده اند
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کرده روایت " مختصر بصائر الدرجات"حسن ابن سلیمان حّلی در کتاب 

انی است که منصور عباسی، دومین خلیفه از بنی عباس، جاسوس

را در شھر مدینه گماشته بود تا یاران امام صادق را شناسایی کنند و 

  .گردن بزنند

المنتخب من ذیل "در کتاب از ابوعبداهللا واقدی ھمچنین بنا به نقل 

است که منصور عباسی دستور  شدهروایت  )نوشته طبری" (المذیل

تازیانه  را یکھزار" معتب"به نام  امام صادقداد تا یکی از خدمتگذاران 

  .از دنیا رفت ،بزنند، و آن یار وفادار امام، در زیر ضربات شالق ستم

خود آن حضرت ھم بارھا توسط خلفای بنی عباس به مقر دیکتاتوری 

آن سفاکان فراخوانده شد و سرانجام، به فرمان حاکم مستبّد 

  .عباسی، به شھادت رسید

یب از تاریخ در عین حال، حوادث مھمی در این دوران پرفراز و نش

یام زید ابن علّی ابن اسالم، رخ داده است که مھمترین آنھا ق

ھجری در شھر کوفه بر علیه ھشام ابن  122الحسین در سال 

نفس معروف به (محّمد ابن عبداهللا ابن حسن قیام عبدالملک، و 

، و منصور عباسیدر شھر مدینه بر علیه ھجری  145در سال  )زکّیه

داهللا ابن حسن در شھر بصره بر علیه حکومت ابراھیم ابن عبقیام 

  .می باشد بنی عباس

ھمه این نھضت ھا به صورت نافرجام بود و پس از اندکی مقاومت، با 

  .شکست مواجه شد

بر آن شد تا مخالفت و مبارزه خود را با ) ع(از اینرو، امام صادق 

  .حکومت استبدادی بنی عباس به صورت مخفیانه ادامه دھد
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نیز، در راه احقاق حق و نبرد با ستمگران زمان، آن حضرت سرانجام، 

  .ھجری، به دستور منصور عباسی به شھادت رسید 148در سال 
  

  )ع(ُبعد علمی امام صادق 

  

اگر بخواھیم فعالیت ھای علمی آن حضرت را به صورت فشرده در یک 

کوتاه بیان کنیم، باید به سه بخش از خدمات علمی آن تقسیم بندی 

  :ر فرزانه اشاره داشته باشیمپیشوا
  

  ترویج علوم اسالمی –الف 

ھیچیک از پیشوایان دینی، به اندازه امام صادق علیه السالم، فرصت 

علوم و معارف اسالمی مانند علم فقه، علم حدیث، تفسیر نیافت تا 

  .قرآن، علم کالم، و امثال آن را در جھان اسالم، ترویج نماید

، در باره نقش آن حضرت در این زمینه، "اداالرش"شیخ مفید در کتاب 

  :چنین می نگارد

من بین ) ع(و کان الصادق جعفر ابن محمد ابن علّی ابن الحسین "

، و وصّیه القائم باإلمامة من )ع(إخوته خلیفة أبیه محمد ابن علی 

و کان أنبھھم ذکرا و أعظمھم قدرا،  بعده، و برز علی جماعتھم بالفضل

ة و الخاصة، و نقل الناس عنه من العلوم ما سارت و أجّلھم في العاّم

به الرکبان و انتشرت ذکره في البلدان، و لم ینقل عن أحد من أھل 

بیته العلماء ما نقل عنه، و ال لقي أحد منھم من أھل اآلثار و نقلة 

، فإّن أصحاب )ع(األخبار، و النقلوا عنھم کما نقلوا عن أبي عبداهللا 
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اء الرواة عنه من الثقات علی اختالفھم في الحدیث قد جمعوا أسم

  ".اآلراء و المقاالت، فکانوا أربعة آالف رجل
  

علیه ) امام صادق(جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین : یعنی

السالم، از میان برادرانش به عنوان جانشین و وصی و امام پس از 

ر  و  بود،  و نسبت به ھمه آنان برت) ع(پدر خویش امام محمد باقر 

مردم، سخنان بی شماری . آگاه تر و بزرگوارتر در نزد عام و خاص بود

از . را از وی نقل کرده اند تا جایی که نام او در جھان طنین انداز گردید

. به اندازه آن حضرت، روایت نشده است) ع(ھیچیک از اھل بیت 

ھیچکس به اندازه امام صادق ، منبع نقل آثار علمی و أحادیث 

راویان حدیث، چھار ھزار نفر از افراد موثق را از . وده استنب اسالمی

  .اھل مذاھب و افکار گوناگون نام برده اند، که از وی روایت کرده اند
  

  آموزش و گسترش علوم انسانی –ب 

عالوه بر ترویج علوم اسالمی، در صدر بر آمد تا علوم ) ع(امام صادق 

را نیز در جامعه اسالمی  انسانی ، علوم پایه ، علم ھیأت و فلسفه

  . گسترش دھد

از سیر انتقال علوم و فلسفه یونان از  ی رادر اینجا، تاریخچه مختصر

آتن به اسکندریه در مصر، و از آنجا به مدینه منوره که قلب جھان 

  :اسالم محسوب می گردید، یاد آور می شویم

در بروز جنگ ھای طوالنی و طاقت فرسا ، موجب فروپاشی نظام آتن 

 146قبل از میالد و انضمام یونان به امپراطوری روم در سال  327سال 

سقوط وحشتناک آن سامان و ظھور و رواج مکاتب . قبل از میالد گردید
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مخالف فلسفه و فشارھای سیاسی و مذھبی مخالفان ، عرصه را 

دانشمندان این رشته به تدریج بار . بر فیلسوفان آن دیار  تنگ کرد

در ایتالیا مھاجرت کردند و گروھی دیگر " رم"گروھی به  سفر بستند و

  .در مصر شدند" اسکندریه"عازم 

این دانشمندان مھاجر با آموزش فلسفه و تربیت نسل جدیدی از 

فیلسوفان در آن دیار ، زمینه را برای ظھور  مکاتب  فلسفی  دیگری  

. اختندفراھم س" نوافالطونی"و مکتب " نوفیثاغوری"را  مانند  مکتب 

پیروان این مکاتب معتقد بودند که شناخت ذات خداوند ناممکن است، 

  .و نفس انسان از عالم علوی به این جھان دنیوی آمده است

نیگیدیوس : "عبارتند از" نوفیثاغوری"نظریه پردازان بارز مکتب 

نیکوماخوس "و " آپولونیوس تیانایی"، "سوتیون"، "فیگولوس

  ".گراسایی

آمونیوس "ھم شخصی به نام " نو افالطونی"ب بنیانگذار مکت

 270متوفای سال " (افلوطین"بوده که سمت استادی " ساکاس

  .را بر عھده داشته است) میالدی

پس از ظھور اسالم ، فلسفه یونانی از طریق مصر ، به حوزه ھای 

بر مبنای تحقیقات مرکز مطالعات . علمیه اسالمی وارد گردید

فرانسه، برخی از بازرگانان مسلمان در اسالمی استراسبورگ در 

، با سفر به اسکندریه در مصر، کتب ) ع(زمان امام باقر و امام صادق 

امام . فلسفی و نجومی فالسفه پیشین یونان را به مدینه آوردند

محمد باقر، و پس از ایشان امام جعفر صادق، نخستین بزرگان اسالم 

ین علوم ترغیب نمودند و خود بودند که شاگردان خود را به فراگرفتن ا
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نیز، با تشکیل کرسی ھای تدریس در مسجد النبي، به آموزش این 

  .  علوم و امثال آنھا پرداختند

در دوران شکوفایی علمی جھان اسالم، این امر باعث شد تا 

ابن سینا، کندی، توسط دانشمندان بزرگی چون دانشھای مذکور، 

ن طوسی، در مراکز علمی و فارابی و خواجه نصیر الدیابن رشد، 

به اوج شھرت خود رسید و در پرتو پژوھش  جھان اسالمآموزشی 

  .ھای محققان بزرگ مسلمان ، بر غنای آن افزوده شد
  

عالوه بر این علوم، امام صادق علیه السالم، شاگردانی را در زمینه 

دانش ھای دیگر مانند گیاه شناسی، شیمی، و علم پزشکی تربیت 

نوان مثال، جابر ابن حیان را می توان نام برد که به عنوان به ع. نمود

ھمچنین، سخنان بسیاری از . پدر علم شیمی شناخته می شود

ایشان در زمینه حفظ صحت و سالمتی و درمان بیماری ھا رسیده 

و امثال آن " طّب الصادق"است که بخشی از آنھا در کتابھایی مانند 

  .گرد آوری شده است

" مغز متفکر جھان تشّیع"یشتر، می توانید به کتاب برای توضیح ب

  .مراجعه نمایید
  

  تربیت شاگردان -ج 

با مطالعه تاریخ اسالم به این تنیجه می رسیم که نخستین دانشگاه 

. در شھر مدینه بنیانگذاری گردید) ع(جامع علوم، توسط امام صادق 

گوناگون در  تعداد چھار ھزار نفر از دانش پژوھان از فرقه ھا و مذاھب

  .این دانشگاه، در رشته ھای مختلف علمی، به آموختن پرداختند
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حافظ ابن عقده الزیدی، در کتاب رجال خود، نام چھار ھزار نفر را که 

تحصیل کرده اند و از ایشان روایت ) ع(در مکتب علمی امام صادق 

  ).661، صفحه  1أعیان الشیعة، جلد (. نموده اند، بیان کرده است
  

نین، محمد فرید وجدی، صاحب دائرة المعارف قرن بیستم، در ھمچ

  :جلد سوم این کتاب، چنین می گوید

أبوعبداهللا جعفر ابن محمد الصادق ابن محمد الباقر ابن زین العابدین "

 علیابن الحسین ابن علی ابن أبي طالب ھو أحد أئّمة اإلثنی عشر 

ي، لّقب بالصادق مذھب اإلمامّیة، کان من سادات أھل البیت النبو

لصدقه في کالمه، کان من أفاضل الناس، و له مقاالت في صناعة 

، و کان تلمیذه أبو موسی جابر ابن حّیان الصوفي ...الکیمیاء

الطرطوسي قد أّلف کتابا یشتمل علی ألف ورقة تتضّمن رسائل جعفر 

  ".الصادق، و ھي خمسمائة رسالة
  

فرزند محمد باقر، فرزند زین  ابوعبداهللا جعفر ابن محمد صادق،: یعنی

العابدین، فرزند حسین ابن علی ابن أبی طالب، یکی از پیشوایان 

. او از بزرگان اھل بیت پیامبر بود. در مذھب امامیة استدوازده گانه 

او از . از آنجا که در سخنانش راستگو بود، به عنوان صادق نامیده شد

، شاگرد ...شیمی دارد بھترین مردمان بود، و مقاالتی در صنعت علم

وی، ابوموسی جابر ابن حیان صوفی طرطوسی بود که کتابی 

مشتمل بر ھزار ورق نوشته و شامل پانصد رساله از جعفر صادق 

  .می باشد
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زرارة ابن : برخی از دیگر شاگردان مکتب آن حضرت عبارت بودند از

ھر . مأعین، أبوحمزة ثمالی، أبوبصیر، أبان ابن تغلب، و ھشام ابن حک

یک از این ستارگان آسمان علم، در رشته ای از دانش ھای اسالمی 

و علوم بشری، استادی زبردست بودند و دانشمندان علم رجال، 

  .شرح حال این بزرگان را در کتب رجالی به تفصیل بیان نموده اند

  

*****  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



 160 

  )ع( امام موسی کاظم
  

، )ع(مام موسی ابن جعفر ازاده زھرای اطھر، پیشوای دادگستر، 

عمر . سمبل شھامت بود، و اسوه عدالت، و الگوی بردباری و مقاومت

شریف خود را به نشر دانش، و مبارزه با ستم، و خدمت به خلق، 

سپری فرمود؛ و در پرتو استقامت و پایداری در برابر نظام استبدادی 

  .انداختبنی عباس، کاخ ظلم و بی عدالتی حاکمان جائر را به لرزه 

  موسی :نام آن حضرت 

  ابو الحسن :کنیه ایشان 

  .صالح، صابر، امین، و باب الحوائجکاظم، :  ایشانھای لقب 

  )ع(امام جعفر صادق :  نام پدر ایشان

  حمیده:  نام مادر ایشان

  .ھجری 128روز ھفتم ماه صفر، سال : تاریخ توّلد

  .ھجری 183ماه رجب، سال  25روز : شھادتتاریخ 

  .سال 35 :امامت ایشانمّدت 
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  امام کاظم از دیدگاه فرزانگان
  

بسیاری از دانشمندان، موّرخان، و اندیشمندان معروف از مذاھب 

گوناگون، در بیان مکارم اخالق، کرامات کم نظیر، و دانش و پارسایی 

امام کاظم علیه السالم، قلم فرسایی کرده اند، که نمونه ھایی از آن 

  :می گذرانیم را از نظر گرامی شما

" اعالم الوری"ابوعلی فضل ابن حسن طبرسی در کتاب معروف 

  :چنین می نگارد

و قد اشتھر في الناس أّن أباالحسن موسی کان أجّل ولد الصادق شأنا، "

و أعالھم في الدین مکانا، و أفصحھم لسانا، و کان أعبد أھل زمانه، و 

  ).اعالم الوری، نوشته طبرسی(". أعلمھم و أفقھھم

در میان مردم مشھور گردیده است که ابوالحسن موسی، : یعنی 

جلیل ترین فرزندان امام صادق، و واالترین آنھا در دین، و فصیح ترین 

آنھا در سخنوری، و عابدترین اھل زمان، و دانشمند ترین و فقیه ترین 

  .آنان بوده است
  

  :نیز، چنین می گویدمعتزلی ابن ابی الحدید 

شرح نھج البالغه، جلد (". و الدین و النسک و الحلم و الصبرجمع من الفقه "

15.(  

  .آن حضرت، جامع فقه، دین، عبادت، بردباری، و صبوری بود: یعنی
  

  :ذھبی، از دانشمندان علم رجال اھل سّنت ھم چنین می نگارد

میزان االعتدال، (". د الحکماء، و من العّباد األتقیاءاو قد کان موسی من أجو"

  ).4ذھبی، جلد نوشته 



 162 

، از کریم ترین حکیمان، و از پارسایان پرھیزکار ) کاظم(موسی : یعنی

  .بود
  

  :شیخ مفید، چنین می گوید

کان أبوالحسن موسی علیه السالم أعبد أھل زمانه و أفقھھم و أسخاھم "

  ).کتاب االرشاد، نوشته شیخ مفید(". کّفا و أکرمھم نفسا

السالم، عابدترین اھل زمان  علیه) کاظم(ابوالحسن موسی : یعنی

  .خود و فقیه ترین آنھا و سخاوتمند ترین آنان و بزرگوارترین ایشان بود
  

  :یعقوبی، تاریخ نگار معروف، چنین می نویسد

   ).2تاریخ یعقوبی، جلد (". و کان موسی ابن جعفر من أشّد الناس عبادة"

  .گردیدموسی ابن جعفر از جمله عابدترین مردم، قلمداد می : یعنی
  

  :ابن العماد حنبلی، در باره آن حضرت چنین می گوید

  ).1شذرات الذھب، جلد ( ".کان صالحا عابدا جوادا حلیما کبیر القدر"

  .آن حضرت، نیکو کار، پارسا، سخاوتمند، بردبار و بزرگوار بود: یعنی
  

به خاطر این صفات زیبا بود که امام صادق علیه السالم به امام 

  :ر فرمودموسی ابن جعف

الحمد هللا الذي جعلک خلفا من اآلباء، و سرورا من األبناء، و عوضا عن "

  ).48بحار األنوار، جلد (". األصدقاء

ستایش خداوندی را که تو را جانشین نیاکان، و مایه : یعنی

  .شادکامی فرزندان، و پاداش خیر برای دوستان قرار داد
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  )ع(شخصیت امام کاظم 

  

بزرگ شیعه نیز، مانند سایر رھبران الھی، شخصیت این پیشوای 

برخی از آن دارای ابعاد گوناگون و جامعّیت کم نظیری بوده است که 

  :موارد را از نظر شما می گذرانیم
  

  دانش امام کاظم
  

به منظور تبیین ُبعد علمی آن حضرت، به سه نکته به شرح ذیل، 

  :اشاره می کنیم
  

اھب مختلف، به سیطره آن امام تاریخ نگاران و نخبگان از مذ - الف

ھمانگونه که در بیان  .اعتراف کرده اندبزرگوار در زمینه علوم اسالمی 

دیدگاه فرزانگان اشاره شد، طبرسی در زمینه دانش امام کاظم، 

یاد " دانشمند ترین مردم زمان و فقیه ترین آنان"ایشان را با عنوان 

ت را جامع میان فقه ھمچنین، ابن ابی الحدید، آن حضر. نموده است

ذھبی نیز، ایشان را به عنوان حکیمی . و دین، قلمداد کرده است

  .بزرگوار، ملّقب نموده است

اصحاب خود در خصوص امام یکی از به ) ع(از اینرو، امام جعفر صادق 

  :کاظم، چنین می فرماید

إّن ابني ھذا الذي رأیت، لو سألته عّما بین دّفتي المصحف، ألجابک فیه "

  ).48بحار األنوار، نوشته عالمه مجلسی، جلد (". علمب
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این فرزند من که تو او را مشاھده نمودی، اگر از آنچه در کّل : یعنی

قرآن مجید وجود دارد سؤال کنی، ھمه را با علم و دانش، پاسخ 

  .خواھد داد

بر دانش تفسیر قرآن، ) ع(این سخن، به خوبی بر تسلط امام کاظم 

  .داللت دارد
  

یکی از نشانه ھای دانش یک استاد، گستردگی دانش  - ب

دانشمندان . شاگردان و پرورش یافتگان مکتب علمی او می باشد

علم رجال مانند شیخ طوسی و نجاشی در کتب رجالی خود، بیش از 

سیصد نفر از مفاخر علمی جھان اسالم را نام برده اند که در مکتب 

اند و به مدارج عالیه  ، کسب دانش نموده)ع(پر فیض امام کاظم 

  . علمی نائل گردیده اند

  :برخی از دانشجویان آن حضرت عبارتند از

  

که بر اساس سخن نجاشی در محّمد ابن ابی عمیر ازدی،  .1

کتاب رجال خود، نود و چھار کتاب در زمینه علوم و فنون 

 .گوناگون به رشته تحریر در آورده است

مند در علم حدیث محّمد ابن سنان، که نویسنده کتب ارزش .2

بحار  48است و بر اساس سخن عالمه مجلسی در جلد 

األنوار، راویانی مانند عباس ابن معروف و صفوان و عبدالرحمن 

 .ابن حجاج از وی، روایت کرده اند
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ھشام ابن حکم بغدادی، که دانشمندی بزرگ در علم کالم  .3

حیاة االمام موسی "در کتاب " القرشی"بود و بر مبنای سخن 

 .، بیش از سی کتاب در این زمینه نوشته است"بن جعفرا

یونس ابن عبدالرحمن، که علمای رجال، او را از جمله  .4

 .دانسته اند" اصحاب اجماع"

  .است" اصحاب اجماع"ی، که او نیز از یصفوان ابن یح .5

شش ، دانشمندان علم رجال مانند شیخ طوسییاد آور می شود، 

را نام برده اند و ) علیھما السالم(رضا نفر از اصحاب امام کاظم و امام 

اصحاب اجماع به کسانی گفته . آنان را از اصحاب اجماع دانسته اند

می شود که آنچه را از علم حدیث، صحیح دانسته اند، ھمه 

: این شش نفر عبارتند از. دانشمندان شیعه نیز، صحیح می شمارند

ابی عمیر، یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، محّمد ابن 

عبداهللا ابن مغیرة، حسن ابن محبوب سّراد، و احمد ابن محّمد ابن 

البته این تعداد از دانشمندا علم حدیث، بخشی از فھرست . ابی نصر

می باشند و نام دیگر افراد این فھرست، در کتابھای " اصحاب اجماع"

  .مفصل علم رجال آمده است
  

  زھد امام کاظم
  

ُبعد عبادی و پارسایی آن پیشوای بزرگوار،  تاریخ نگاران، در تشریح

  :سخنان زیبایی گفته اند که به نمونه ای از آن ھا اشاره می کنیم

  :فضل ابن حسن طبرسی در توصیف آن حضرت، چنین می نگارد
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و کان إذا أحفظ الناس بکتاب اهللا تعالی، و أحسنھم صوتا به، ) ع(و کان "

کان الناس بالمدینة یسّمونه زین  قرأ یحزن و یبکي السامعون لتالوته، و

  ).أعالم الوری بأعالم الھدی، نوشته طبرسی(". المجتھدین

، و )قرآن(آن حضرت، حافظ ترین مردم نسبت به کتاب خدا : یعنی

ھرگاه به قرائت قرآن می پرداخت، . خوش صداترین تالوت کنندگان بود

مجید،    شنوندگان  بر اثر حزن و خشیت  به خاطر تالوت آیات قرآن

  .می نامیدند" زینت مجتھدان"می گریستند، و مردم مدینه، ایشان را 
  

آن حضرت، چھار مرتبه به صورت پیاده به سفر حج مشّرف گردید و به 

  .ھنگام عبادت، سجده ھای طوالنی به جا می آورد

ھنگامی که ایشان را به زندان افکندند، زندان بان آن حضرت تالش 

را در زندان شنود کند و به مقام ھای باالی ایشان کرد تا سخنان 

نخستین جمله ای که آن شخص . حکومت بنی عباس، گزارش دھد

برای والی و فرمانروای منطقه به نام عیسی ابن جعفر فرستاد این 

بود که وقتی آن حضرت را در حبس جای دادیم، ایشان چنین با خدا 

  :مناجات نمود

ک أن تفّرغني لعبادتک، و قد فعلَت، فلک اللھّم إّنک تعلم أّني کنت أسأل"

  ).48بحار األنوار، جلد (". الحمد

خدایا، تو می دانی که از تو می خواستم تا زمینه ای برای من : یعنی

فراھم سازی تا با فراغت کامل به عبادت تو بپردازم، و تو این شرایط 

  .را فراھم ساختی، تو  را سپاس می گویم
  

  :ال آن حضرت، چنین می نگاردشیخ مفید نیز در شرح ح
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ھمواره از خشیت الھی می گریست، تا آنکه محاسن او از اشک "

او بیش از ھمه مردم به خویشاوندان . چشمانش تر می گشت

دینه را مورد رسیدگی می نمود، و به ھنگام شب، مستمندان شھر م

ایی تفّقد قرار می داد، و زنبیلی از لوازم مورد نیاز فقرا مانند مواد غذ

را با خود حمل می کرد و در میان تھیدستان توزیع می فرمود، بدون 

  ".اینکه آنان وی را بشناسند
  

  امام کاظم منش
  

یکی از ابعاد شخصیت آن حضرت، اخالق زیبا و منش والی ایشان در 

ھم به دلیل اینکه آن " کاظم"لقب  .برخورد با دیگران بوده است

دن خشم، سرآمد روزگار خود حضرت در زمینه کظم غیظ و فرونشان

  .بود، به ایشان داده شده است

البدایة و "خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد، و ابن اثیر در کتاب 

، حکایت ھایی را آورده اند که امام کاظم علیه السالم، " النھایة

بردگان زیادی را در طول حیات خود خریداری کرد و آنان را در راه خدا 

  ).10؛ و البدایة و النھایة، جلد 13اریخ بغداد، جلد ت(. آزاد فرمود

عالمه مجلسی نیز در بحار األنوار، به این نکته اشاره کرده است که 

شامل پدر، مادر، و (آن حضرت، یک خانواده کامل را که برده بودند 

  ).48بحار األنوار، جلد ( .خریداری کرد و در راه خدا آزاد فرمود) فرزندان

اریخی، بر منش واال و اھتمام آن حضرت به آزادی این حکایات ت

  .داللت داردانسانھا از قید و بند بردگی 

  :چنین می نویسد) ع(از اینرو، خطیب بغدادی در توصیف امام کاظم 
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کان سخّیا کریما و کان یبلغه عن الرجل أّنه یؤذیه فیبعث إلیه بصّرة فیھا "

  ).13تاریخ بغداد، جلد (...". ألف دینار

او سخاوتمند و بزرگوار بود، و گاھی به او خبر می رسید که : ییعن

شخصی شما را آزار می دھد، و آن حضرت برای وی یک کیسه 

  ... .اشرفی می فرستاد که در آن ھزار دینار بود

به خاطر این خلق و خوی زیبا و گذشت از گناه دیگران، آن حضرت را 

  .یعنی فرو نشاننده خشم، لقب داده اند" کاظم"
  

  مبارزات سیاسی امام کاظم
  

حکومت ننگین بنی امیه که از شام بر سراسر جھان آنکه پس از 

فروپاشید، طایفه  ھجری 132در سال  اسالم فرمانروایی می نمود،

. بنی عباس زمام امور سرزمینھای اسالمی را در دست خود گرفتند

پایمال  از ھمان آغاز حکومت خود، به سوی دیکتاتوری و اما آنان نیز،

و ) ع(کردن حقوق مردم گرایش پیدا کردند و با خاندان امیر المؤمنین 

   .به مخالفت برخاستند) ص(اوالد رسول خدا 

، دولت "مقاتل الطالبیین"بنا بر سخن ابوالفرج اصفھانی در کتاب 

ستمگر بنی عباس، از آغاز فرمانروایی خود تا روز شھادت امام کاظم، 

را و گروه بزرگی از شیعیان آنان ابوطالب  اوالدتعداد سی و دو نفر از 

  .به شھادت رساند

امام کاظم علیه السالم پس از شھادت پدر بزرگوارش، امام صادق 

  .ھجری، بر عھده گرفت 148علیه السالم، امامت شیعیان را از سال 
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در برابر آن نظام استبدادی، از ) ع(بن جعفر موضع گیری امام موسی ا

و در زمان   آغاز گردید) دومین خلیفه عباسی(نیقی زمان منصور دوا

فرمانروایی مھدی عباسی و ھادی عباسی و ھارون الرشید، ادامه 

  .یافت

این برھه از زمان، نھضت ھای رھایی بخشی از جانب علویان در در 

مناطق مختلف سرزمین ھای اسالمی سازماندھی شد، که 

ن علی ابن الحسن، و به رھبری حسین اب" فّخ"مھمترین آنھا قیام 

  .قیام دیگری به فرماندھی یحیی ابن عبداهللا و برادرش ادریس بود
  

در برابر حکومت ستمگر بنی عباس از این ) ع(قاطعیت امام کاظم 

سخن آن حضرت معلوم می گردد که خطاب به زیاد ابن ابی سلمه 

  :فرمود

من أن  یا زیاد، لئن اسقط من شاھق، فأقّطع قطعة قطعة ، أحّب إلّي"

کتاب األئّمة االثنا عشر، نوشته (". أتوّلی لھم عمال، أو أطأ بساط رجل منھم

  ).عادل األدیب

ای زیاد، اگر من از مکانی بسیار بلند فرو افتم و قطعه قطعه : یعنی

حاکمان (شوم، برایم بھتر است از اینکه مسئولیتی را به نفع آنان 

  .رانمبر عھده بگیرم، و بساط آنان را بگست) جور

  

را در بغداد به زندان ) ع(مھدی عباسی برای نخستین بار، امام کاظم 

افکند، اما پس از مّدتی ایشان را آزاد کرد و آن حضرت به مدینه باز 

  .گشت
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و باالترین برخورد حکومت بنی عباس با آن ) ع(اوج مبارزات امام کاظم 

  . حضرت، در زمان حکومت ھارون الرشید بوده است

طول تاریخ فرمانروایی خود، دو بار امام موسی ابن جعفر را  ھارون در

به زندان انداخت، و در مرتبه دوم که چھار سال به طول انجامید، آن 

  .حضرت را به شھادت رساند

  

*****  
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  )ع( ثامن األئّمة
  

بدر عقول و نفوس،  خورشید آسمانگلستان طوس،  سرو بلند

، ھشتمین )ع(لّی ابن موسی الرضا عالُدجی و شمس الشموس، 

رحمت و مایه ن، و ناپیشوای شیعیان است، و افتخار جامعه مسلما

   .جھانیان برکت برای

است، و بودن اذعان به امامت آن حضرت، معیار شیعه اثناعشرّیه 

  .طریق حق پیمودنمیزان ایمان به والیت وی، 

  علی :نام آن حضرت 

  ابوالحسن :کنیه ایشان 

  .صابر، فاضل، رضّی، وفّی و قّرة أعین المؤمنینرضا، : ایشانھای لقب 

  .امام موسی کاظم:  نام پدر ایشان

  ).گفته اندخیزران و تکتم ھم ( نجمه:  نام مادر ایشان

  .ھجری 148روز یازدھم ذی القعده، سال : تاریخ توّلد

  .ھجری 203روز آخر ماه صفر، سال : شھادتتاریخ 

  .سالبیست  :مّدت امامت ایشان
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  )ع(شخصّیت امام رضا 

  

امام ھشتم علیه السالم، در زمینه اخالق، عبادت، علم و دانش، 

در این . ھوشمندی و زکاوت، سرآمد دانشمندان و فرزانگان زمان بود

، به برخی از صفات زیبا و ابعاد بارز شخصیت آن حضرت کوتاه گفتار

  :اشاره می نماییم
  

  امام رضا اخالق

  

فتار امام ھشتم با ھمگان به گونه ای بود که  زیبایی اخالق و ر

موافق و مخالف آن حضرت شیفته خوی پسندیده ایشان می گشتند 

و نسبت به بزرگ منشی وی ابراز رضایت می نمودند، و بدین جھت، 

  .لقب دادند" رضا"آن پیشوای گرامی را 

ابراھیم ابن عباس، در سخنان ذیل، برخی از خلق و خوی زیبای آن 

  :را بدین شرح بیان می نمایدحضرت 

ما رأيت أبا الحسن الرضا جفا أحدًا بكالمه قط ، وما رأيته قطع على أحد "

كالمه حتى يفرغ منه ، وما رّد أحدًا عن حاجة يقدر علیھا ، وال مّد رجلیه 

بین يدي جلیس له قط ، وال اتكأ بین يدي جلیس له قط ، وال رأيته شتم 

قط ، وال رأيته تفل قط ، وال رأيته يقھقه في أحدًا من موالیه وممالیكه 

   .ضحكه قط ، بل كان ضحكه التبسم 

وكان إذا خال ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته ممالیكه حتى البواب 

قلیل النوم باللیل ، كثیر السھر يحیي أكثر لیالیه من ) ع(والسائس ، وكان 

یام ثالثة أيام في الشھر ، أولھا إلى الصبح ، وكان كثیر الصیام فال يفوته ص

 كثیر المعروف والصدقة في السر ، ) ع(ذلك صوم الدھر ، وكان : ويقول 
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؛ و عیون 49بحار األنوار، جلد (". وأكثر ذلك يكون منه في اللیالي المظلمة

  ).2أخبار الرضا، نوشته شیخ صدوق، جلد 

رضا در سخن خود به ) امام(ھیچگاه ندیدم که ابوالحسن : یعنی

دی جفا کند، یا اینکه سخن شخصی را قبل از آنکه پایان پذیرد اح

قطع نماید، و یا اینکه حاجت کسی را به اندازه توانش برآورده نکند، یا 

اینکه پای خود را نزد دیگران دراز کند، و یا اینکه در حضور دیگران تکیه 

کند، و ھیچگاه ندیدم که فردی از خدمتگزاران خود را دشنام دھد، یا 

اینکه صدایش به قھقھه بلند شود، بلکه خندیدن آن حضرت به صورت 

  .تبّسم و لبخند بود

ھرگاه سفره می گستراندند، خدمتکاران و دربانان را بر سر سفره 

خواب آن حضرت در شب اندک بود، و بسیار به شب . خود می نشاند

ت و بسیار روزه می گرف، تا ھنگام بامداد اھتمام می ورزیدزنده داری 

و روزه به مّدت سه روز در ماه را ھرگز از دست نمی داد، و بسیار 

صدقه می داد و در دل شب و به صورت پنھان، به مستمندان کمک 

  . می فرمود
  

  :ھمچنین در باره تواضع و فروتنی آن حضرت، چنین آمده است
  

دلكني : أنه دخل الحمام فقال له بعض الناس ) ع(وكان من تواضعه "

ه ، فإذا بالناس يدعون الرجل يعّرفونه باإلمام ، وإذا الرجل جعل فجعل يدلك

  ).49بحار األنوار، جلد (". يطیب قلبه ويستمر في تدلیكه يستعذر منه ولكنه

از تواضع آن حضرت اینکه روزی به گرمابه وارد شد، و فردی : یعنی

از آن حضرت خواست تا بدن او را کیسه ) که ایشان را نمی شناخت(
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برخی از مردم که آن . خواسته او را اجابت کردند) ع(امام رضا  .بکشد

ھنگامی که . حضرت را می شناختند، ایشان را با نام امام صدا زدند

آن مرد فھمید شخصی که از وی خواسته او را کیسه بکشد امام 

است، عذر خواھی کرد، ولی آن ) ع(ھشتم علّی ابن موسی الرضا 

امش می بخشید و به کار خود ادامه حضرت ھمچنان خاطر وی را آر

  .می داد
  

محّدثان اسالمی، در زمینه آزاد منشی و اخالق زیبای آن حضرت 

  :چنین روایت کرده اند

: ويروي رجل من أھل بلخ رافق اإلمام في سفره إلى خراسان ويقول "

جعلت : دعا يومًا بمائدة له فجمع موالیه من السودان وغیرھم ، فقلت 

مه إن الرب تبارك وتعالى واحد واألم : لھؤالء مائدة ، فقال  فداك لو عزلت

  ).49بحار األنوار، جلد (". واحدة واألب واحد ، والجزاء باألعمال

در سفر ایشان به ) رضا(مردی از اھالی بلخ که ھمراه امام : یعنی

 روزی ھمه خدمتگزاران سیاه پوست و: خراسان بود، چنین می گوید

فدایت : من به ایشان عرض کردم. سفره دعوت کردغیر آنھا را بر سر 

شوم، اگر ممکن است سفره ای جداگانه و دور تر برای این گروه 

خاموش باش، خداوند تبارک و تعالی یکی : امام فرمود. بیندازید

یکی بودند، و پاداش ھرکسی ) یعنی آدم و حوا(است، و پدر و مادر 

  .ھم به اعمال اوست
  

حضرت در محضر ایشان به تمجید از وی  جمعی از ھواداران آن

بخدا سوگند، شریفتر از شما از نظر : یکی از آنھا گفت. پرداختند
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شرف آنان : آن حضرت فرمود. نیاکان و اجداد، بر روی زمین وجود ندارد

   .به پرھیزگاری، و بھره مندی آنان به اطاعت از خدا بوده است

. ر از ھمه مردم ھستیبخدا قسم تو بھت: فرد دیگری به ایشان گفت

قسم یاد مکن، بھتر از من کسی است که با تقواتر : امام رضا فرمود

از من باشد و بیشتر از من از خدا اطاعت نماید؛ زیرا ھنوز این آیه 

ما مردم را شعبه شعبه و : "قرآن نسخ نشده است که می فرماید

ن شما نزد قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسند، و گرامی تری

  ).2عیون أخبار الرضا، جلد (". خدا کسی است که پرھیزکارتر باشد
  

  دانش امام رضا
  

در عصری می زیست که دانش ھای اسالمی به ) ع(امام ھشتم 

عالوه بر علوم شرعی مانند . حّد شکوفایی و رونق خاصی رسیده بود

نند فقه، اصول، کالم، تفسیر، حدیث و امثال آن، دانش ھای دیگری ما

  .منطق و فلسفه نیز در حال رشد و توسعه بود

، )ع(موّرخان و محّدثان اسالمی با بیان شّمه ای از دانش امام رضا 

به نقش بی بدیل آن حضرت در گسترش علوم اسالمی و انسانی، و 

درخشش بارز ایشان در مناظرات علمی و تحّدیات فکری آن زمان، 

  .اشاره می کنند

  : می گوید" غیبةال"شیخ طوسی در کتاب 

محّمد ابن عیسی یقطینی، بیش از پانزده ھزار مسأله علمی را که 

از امام علمی دانشمندان و دانش پژوھان در رشته ھای گوناگون 
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پرسیده اند و آن حضرت نیز ، پاسخ آن را بیان فرموده، ) ع(ھشتم 

  . گرد آوری نموده است

نقل از ابراھیم ابن به " الفصول المھّمة"ابن صباغ مالکی در کتاب 

  :عباس می گوید

عن شیئ إال علمه، و ال رأیت أعلم منه بما کان في ) ع(ما سئل الرضا "

الزمان إلی وقت عصره، و کان المأمون یمتحنه بالسؤال عن کّل شیئ 

  ".فیجیبه الجواب الشافي

سؤالی نشد مگر اینکه پاسخ آن را ) ع(ھیچگاه از امام رضا : یعنی

. وی ندیده امزمان کسی را دانشمندتر از او تا  چمی دانست، و ھی

مأمون عباسی ھمواره برای آزمودن ایشان، پرسش ھایی را در زمینه 

ھای مختلف از وی می پرسید، و آن حضرت به صورت کامل و جامع، 

  .پاسخ او را بیان می فرمود

: به نقل از واقدی می گوید" تذکرة الخواص"سبط ابن جوزی در کتاب 

ضا در حالی که بیست و اندی سال عمر داشت، در مسجد امام ر

  .مدینه صاحب فتوا بود
  

که به درجات علمی آن فرزند عزیز خود آگاه ) ع(، امام کاظم از این رو

مراتب علم و دانش علّی ابن موسی در مناسبت ھای مختلف، بود، 

خود  و فرزندانبه اصحاب الرضا علیه السالم را یاد آورد می شد و 

  پیشوایبه عنوان آن حضرت یه می فرمود تا پس از وی، از توص

  .شیعیان، پیروی نمایند
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به نقل از محّمد ابن اسحاق ابن ) یکی از اصحاب امام(اباصلت 

، امام کاظم با اشاره به امام رضا، خطاب : موسی ابن جعفر می گوید

  :فرمودچنین یاران خود  فرزندان و به جمعی از

موسی عالم آل محّمد، فسلوه عن أدیانکم و  ھذا أخوکم علّي ابن"

  ).4کتاب في رحاب أئّمة أھل البیت، نوشته األمین، جلد (". احفظوا ما یقول لکم

این شخص، علّی ابن موسی، دانشمند آل محّمد است، پس : یعنی

  .در باره مذاھب خود، از او سؤال کنید و آنچه را می گوید، حفظ نمایید
  

عرض ) ع(به امام موسی ابن جعفر : ی گویدداود الرقی مھمچنین، 

فدایت شوم، سّن من باال رفته است و می ترسم حادثه ای : کردم

به من را از خودتان  بعدا نبینم؛ پس امام برایم پیش آید و دیگر شما ر

  . معرفی فرمایید

امام بعد از من، فرزندم علّی ابن موسی الرضا : فرمود) ع(امام کاظم 

  ).1ر الرضا، نوشته شیخ صدوق، جلد عیون أخبا(. است
  

  عبادت امام رضا 
  

، )علیھم السالم(زعامت مسلمین و امامت پیروان اھل بیت 

آراسته به مسئولّیت خطیری است که تنھا انسانھای خودساخته و 

. و پرھیزکاری و پارسایی می توانند از عھده آن بر آیند دانش و تقوا

 چنین   و پیشوایی الھی،  معنوی  امامت  امام ھشتم در توصیف

  :می فرماید

. أّن اإلمام زمام الدین، و نظام المسلمین، و صالح الدنیا، و عّز المؤمنین"

الزکاة  باإلمام تمام الصالة و. اإلمام ُاّس اإلسالم النامي، و فرعه السامي
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و الصیام و الحج و الجھاد و توفیر الفیئ و الصدقات، و إمضاء الحدود و 

  ").الحرانی"کتاب تحف العقول، نوشته (". و منع الثغور و األطرافاألحکام، 

ت مؤمنان امام، زینت دین، و نظام مسلمین، و صالح دنیا، و عّز: یعنی

نماز و . پیشرو، و شعبه متعالی آن است امام، اساس اسالم. است

زکات و روزه و حج و جھاد و افزایش وجوھات خیریه و صدقات، با وجود 

امضاء و تأیید حدود الھی و احکام . مال و تمام می رسندامام، به ک

  .شرعی و حفظ مرزھا و ثغور اسالمی، بدست اوست
  

باید دارای مراتب  –از جمله امام ھشتم  –از اینرو، ھمه ائّمه ما 

واالی کمال معنوی و زھد و تقوای الھی باشند تا بتوانند مسئولیت 

  .ا تحّمل نمایندسنگینی که بر دوش آنان نھاده شده است ر

در حّدی بود که ) ع(امام ھشتم  فضائل معنوی و زھد و تقوایمراتب 

حّتی مأمون عباسی که در باطن، دشمن دیرینه آن حضرت بود، در 

  :عھدنامه خود، دلیل عھد خود با آن حضرت را چنین ذکر می کند

 ".لما رأیت من فضله البارع، و علمه النافع، و ورعه الباطن و الظاھر"
  ).تذکرة الخواص، نوشته سبط ابن جوزی(

به خاطر آنچه مشاھده کردم از فضل و برتری وی، و دانش : یعنی

  .سودمند او، و پارسایی پنھان و آشکار ایشان
  

ھمچنان که قبال مالحظه نمودید، ابراھیم ابن عباس صولی نیز در 

  :توصیف زھد و عبادت آن حضرت چنین می گوید

باللیل ، كثیر السھر يحیي أكثر لیالیه من أولھا إلى  قلیل النوم) ع(وكان "

: الصبح ، وكان كثیر الصیام فال يفوته صیام ثالثة أيام في الشھر ، ويقول 
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بحار األنوار، ( .كثیر المعروف والصدقة في السر) ع(ذلك صوم الدھر ، وكان 

  ).2؛ و عیون أخبار الرضا، نوشته شیخ صدوق، جلد 49جلد 

به شب زنده داری تا ھنگام بامداد اھتمام می ورزید،  و بسیار: یعنی

ترک و بسیار روزه می گرفت و روزه به مّدت سه روز در ماه را ھرگز 

  .به صورت پنھان، بسیار صدقه می داد ، ونمی فرمود
  

از مدینه تا ) ع(ضحاک که در طول سفر امام رضا ابی رجاء ابن 

  :می گویدخراسان در معّیت آن حضرت بوده است، چنین 

به خدا سوگند، کسی را ندیدم که پرھیزکار تر از او باشد، و بیش از "

عیون أخبار الرضا، نوشته شیخ صدوق، (". او ذکر خدا در ھمه اوقات بگوید

  ).2جلد 
  

  مبارزات سیاسی اما رضا
  

در زمان حکومت ھارون ) ع(ده سال از دوران امامت امام ھشتم 

ین عباسی، و پنج سال دیگر نیز در الرشید، و پنج سال در زمان ام

  .ھنگام حکمرانی مأمون عباسی سپری شد

پس از مرگ ھارون، بحران شدیدی در خاندان بنی عباس در زمینه 

در بغداد  از یکسو، امین عباسی. خالفت و جانشینی او به وجود آمد

اعالم خالفت کرد، و از سوی دیگر، مأمون در خراسان، ادعای 

این رقابت، سر انجام به درگیری خونین میان . جانشینی پدر داشت

دو برادر انجامید، و پس از جنگھای سھمگین، امین به دست 

  .لشکریان مأمون به ھالکت رسید
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این حوادث، باعث تضعیف نظام حکومتی بنی عباس شد و زمینه را 

برای گسترش حرکت ھا و جریان ھای سیاسی مخالف آن رژیم 

 .استبدادی فراھم ساخت

ھجری در مدینه منّوره و در جوار حرم  201که تا سال ) ع(ام رضا ام

زندگی می کرد، به عنوان پیشوای شیعیان، ) ص(جّدش رسول خدا 

مورد اقبال پیروان اھل بیت علیھم السالم بود و از اینرو، به عنوان یک 

 .خطر بزرگ برای خالفت عباسیان قلمداد می گردید

 نگرانی   احساس  بنی عباس ومت حک ارکان   از تزلزلمأمون که 

در ) ع( رضاحمایت مردم از امام سویی دیگر نسبت به از می نمود، و 

بود، تصمیم گرفت با ترفندی پیچیده، آن حضرت  منطقه حجاز بیمناک

را از مدینه به شھر مرو در خراسان فرا خواند و از این رھگذر، به 

  :اھداف ذیل نائل گردد

بزرگ دینی را در دارالخالفه خود، تحت نخست اینکه آن پیشوای 

کنترل حکومت خویش قرار دھد و از رشد حرکت شیعیان بر گرد محور 

  .آن امام معصوم در مدینه جلوگیری بعمل آورد

ھدف دوم او این بود که با تظاھر به محّبت اھل بیت و اعالم والیت 

در که ھواداران بنی ھاشم و علویان را ، نھضت )ع(عھدی امام رضا 

 و   خنثی  شکل گیری بود، در حال   اسالم  جھان مناطق مختلف

  .بی تأثیر سازد

ھدف سوم او این بود که با وارد ساختن امام ھشتم به جرگه 

آن حضرت را به عنوان شریک جرم خود معرفی کند و حکومتیان، 
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نوان امام معصوم و زاھد و ایشان را از چشم شیعیان که او را به ع

  .اختند، بیندازدشن یمپارسا 

و ھدف نھایی او این بود که پس از آرم شدن اوضاع، در فرصتی 

  .مناسب، آن حضرت را به شھادت برساند

مأمون که در حیله گری و فریب افکار عمومی، مھارت زیادی داشت، 

به ظاھر چنین اعالم کرد که می خواھد خالفت را به خاندان علی 

رداند و امام رضا را جانشین خود باز گ) علیه السالم(ابن ابی طالب 

سازد و در این راستا، از آن حضرت دعوت می کند تا از مدینه به 

  .خراسان مھاجرت نمایند و این مسئولیت را بپذیرند

شوم این خلیفه مّکار، در سخنان او در برابر رجال  مجموعه اھدافاما 

روشن  حکومت بنی عباس، که انگیزه او را از طرح مذکور جویا شدند،

  :متن سخنان مأمول به سران طایفه خود، چنین است. می گردد

قد كان ھذا الرجل مستترًا عّنا يدعو إلى نفسه، فأردنا أن نجعله وليَّ "

دعاؤه لنا، ولیعترف بالُملك والخالفة لنا، ولیعتقد فیه  عھدنا؛ لیكون

ألمر لنا اّدعى في قلیل وال كثیر، وأّن ھذا ا المفتونون به بأّنه لیس مّما

تركناه على تلك الحال ـ أن ينفتق علینا منه ما ال  وقد خشینا ـ إن. دونه

، و اآلن فإذ قد فعلنا به ما فعلناه و أخطأنا نطیقه َنسدُّه، ويأتي علینا ما ال

فلیس  في أمره بما أخطأنا و أشرفنا من الھالک بالتنویه به علی ما أشرفنا

قلیًال قلیًال، حّتى  اج إلى أن َنَضع منهولكّننا نحت .يجوز التھاون في أمره

ثّم ندّبر فیه بما يحسم  نصّوره عند الرعّیة بصورة َمن ال يستحّق ھذا األمر،

 ).2عیون أخبار الرضا، جلد (". عّنا موادَّ بالئه

. این مرد، از ما پنھان بود و مردم را به سوی خود فرا می خواند: یعنی

د قرار دھیم، تا مردم را به سوی ما ما اراده کردیم او را ولیعھد خو
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فراخواند، و به حکومت و سلطنت ما اعتراف نماید، و پیروانش بدانند 

که او آنچنانکه ادعا می کند نیست، بلکه امر خالفت از آِن ماست، نه 

ما ترسیدیم که اگر او را رھا سازیم و به حال خود بگذاریم، . از آِن او

و که نتوانیم آن را جبران کنیم، شکافی در حکومت ما پدید آورد 

اکنون اگر . و بر نیاییمعملی را در برابر ما انجام دھد که از عھده ا

محاسبات خود داشته ایم، و یا با مطرح کردن او، خود را در  در خطایی

معرض ھالکت قرار داده ایم، نباید در باره او سھل انگاری کنیم، بلکه 

کم کنیم تا او را در نزد مردم به عنوان  باید به تدریج از قدر و منزلت او

فردی که لیاقت این امر را ندارد جلوه دھیم، و آنگاه، در باره او 

بیندیشیم که چگونه ریشه گرفتاری ھای ناشی از وی را از بین 

  .ببریم

از این سخنان به خوبی روشن می گردد که مأمون برای رسیدن به 

حکومت ننگین خویش،  اھداف شوم خود در جھت تقویت پایه ھای

 ھمچنین  .دستور داد تا امام رضا را از مدینه به خراسان منتقل سازند

که با تیزھوشی آن حضرت، نقشه ھای  معلوم می شودبه خوبی 

خود را در  و به بن بست رسیده بوده استماجرا مأمون در اواخر 

ھالکت می دیده است، و بدین جھت به سران بنی عباس معرض 

د تا در فرصت مناسب، ریشه مشکالت ناشی از وجود قول می دھ

  .امام رضا در برابر حکومت استبدادی بنی عباس را بر کند
  

تصمیم گرفت با ابتکارات خود، نقشه ھای شیطانی ) ع(امام ھشتم 

برمال سازد و نگذارد مأمون به اھداف پلید خود آن حاکم مستبد را 
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نظور خنثی ساختن مکر و که آن حضرت به مروش ھایی را . نائل گردد

  :، از این قرار استگرفتبه کار  حیله مأمون

از آن حضرت برای پذیرفتن والیت  پس از دعوت رسمی مأمون :اّوال

، امام رضا علیه السالم خواسته او را عھدی و سفر به خراسان

اجابت نکردند تا اینکه مکاتبات و اعزام نمایندگان حکومت افزایش 

این امر نشان می داد که امام رضا . ام و اجبار رسیدیافت و به حّد الز

و رغبتی برای پذیرفتن چنین بوده از نقشه ھای مأمون آگاه 

شیخ مفید در جلد اول کتاب  .مسئولیتی در حکومت بنی عباس ندارد

  :الکافی، روایت ذیل را بدین شرح نقل کرده است

  ". ه و الیکّف عنهفلم یزل المأمون یکاتبه في ذلک حتی علم أن المحیص ل"

مأمون به صورت متوالی در آن امر مکاتبه می کرد، تا آنکه امام : یعنی

  .رضا دانست که ناچار است و مأمون دست از او بر نمی دارد
  

عزیمت اجباری آن حضرت به خراسان، امام رضا به پیش از  :ثانیا

سوی   من دیگر به: خاندان خود فرمودند تا بر او بگریند و آنگاه فرمود

بدین وسیله، آن حضرت خبر شھادت خود را . باز نمی گردمشما 

پیشاپیش به خانواده خود داد و برای ھمگان روشن ساخت که ھدف 

؛ و کتاب 2عیون أخبار الرضا، جلد (. واقعی مأمون، کشتن آن حضرت است

  ).اثبات الوصّیة، نوشته مسعودی
  

ھدی، خطاب به پس از اجبار آن حضرت به پذیرش والیت ع: ثالثا

  :مأمون چنین فرمود
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أنا أقبل ذلک علی أّني ال أوّلي أحدا و ال أعزل أحدا و الانقض رسما و ال "

؛ و بحار األنوار، جلد 1الکافي، جلد . ("سّنة و أکون في األمر من بعید مشیرا

49.(  

من این امر را می پذیرم، مشروط به آنکه ھیچ مقامی را نصب : یعنی

ا عزل ننمایم، و ھیچ رسم و سّنتی را نقض نکنم، نکنم، و ھیچکس ر

   .از راه دور، مورد مشورت باشمو 

را که می خواست آن  خلیفه، نقشه ھای )ع( این حرکت امام ھشتم

و مردم را نسبت به ایشان  کندمعرفی حضرت را شریک جرم خود 

  .، نقش بر آب ساختبدبین نماید

ای فریبکارانه اش، انجام، مأمون عباسی پس از شکست طرح ھسر 

ھجری، آن  203جامه عمل پوشاند و در سال را خود نقشه نھایی 

  .حضرت را به شھادت رساند

  

*****  
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  )ع(امام جواد 
  

امام حضرت عباد،  خدا بر حجت بالغهر طریق رشاد، و قافله ساال

نھمین پیشوای بزرگ شیعیان ، )علیه السالم(جواد ال ابن علّی محّمد

  . و عرفانحکمت ار عالم بود، و افتخ

گرچه ستاره عمر آن حضرت در این دنیا دیری نپایید، و در عنفوان 

جوانی به درجه شھادت نائل گردید، لیکن در ھمان مّدت کوتاه 

توانست الگوی کم نظیری از یک انسان کامل را تجّلی بخشد، و 

  .خدمات شایسته ای را به جھان اسالم، عرضه نماید

  حّمدم :نام آن حضرت 

  ابو جعفر :کنیه ایشان 

  .رضّیو زکّی، منتجب، مرتضی، قانع، جواد، تقّی، : ایشانھای لقب 

  علّی ابن موسی الرضا:  نام پدر ایشان

  )سبیکه(خیزران :  نام مادر ایشان

  .ھجری 195روز دھم ماه رجب، سال : تاریخ توّلد

  .ھجری 220روز آخر ماه ذی القعده، سال : شھادتتاریخ 

  .سال 17: مامت ایشانمّدت ا
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  )ع(شخصّیت امام جواد 
  

شخصّیت و کرامت امام جواد در حّدی بود که امام ھشتم علّی ابن 

قائل بود، به  آن حضرت، احترام ویژه ای را برای )ع(موسی الرضا 

که نشانه اکرام و احترام ) ابوجعفر(نحوی که ھمواره او را با کنیه وی 

  .خاص است، یاد می فرمود

  :به نام محّمد ابن ابی عّباد می گوید) ع(امام رضا کاتب 

کتب إلّی ابوجعفر، : ابنه اال بکنیته، یقول اما کان علیه السالم یذکر محّمد"

في نھایة البالغة و ) ع(کتب إبي جعفر  و تردفیخاطبه بالتعظیم، ... 

أبو جعفر وصّیي و خلیفتي في أھلي من : الحسن، فسمعته یقول

  ).2بار الرضا، نوشته شیخ صدوق، جلد عیون أخ(". بعدي

از فرزندش محّمد یاد نمی کرد، مگر اینکه ) ع(ھرگز امام رضا : یعنی

ابوجعفر به من نامه : می گفت. او را با کنیه وی خطاب می فرمود

نامه . ھمواره او را با عظمت و بزرگی یاد می کرد ،...نوشته است

از امام . ل می گردیدھای آن حضرت، با کمال بالغت و زیبایی واص

ابوجعفر وصّی من و جانشین من در : رضا شنیدم که می فرمود

  .خاندانم می باشد
  

این احترام خاص، بدان جھت بود که امام ھشتم علیه السالم، بارقه 

  مشاھده)  ع(جواد األئّمه  در روح بلند  ه جھان اسالم رادامید آین

  .می فرمود
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ایتی را که عالمه مجلسی در بحار به منظور روشن شدن این امر، رو

آورده است، از ) ع(األنوار در خصوص حوادث پس از شھادت امام رضا 

  :نظر گرامی شما می گذرانیم

در موسم حج، ھشتاد نفر از فقھا و دانشمندان از بغداد و دیگر "

شھرھا به سوی مّکه روان گردیدند و سپس به شھر مدینه وارد 

مشاھده امام و پیشوای شیعیان پس از  این گروه که به قصد. شدند

  . امام رضا، یعنی ابوجعفر آمده بودند، در منزلی اجتماع کردند

وارد شد و در صدر ) برادر امام رضا(در این ھنگام، عبداهللا ابن موسی 

این شخص فرزند رسول : منادی در مجلس گفت. مجلس نشست

پرسش دانشمندان، . بپرسیدخداست، ھر سؤالی که می خواھید 

ھای خود را مطرح کردند، ولی پاسخ نامبرده به صورت نه چندان 

این امر ، موجب سرگردانی و اندوه شیعیان گردید، . مناسب بیان شد

  . و فقھا برخاستند تا از مجلس خارج گردند

ارد مجلس گردید و اعالم شد در این ھنگام، امام جواد علیه السالم و

می توانند پرسش ھای خود را در ، و اندیشمندان ست ابوجعفرکه او

دانشمندان و فقھا به سوی وی باز گشتند و . نزد وی مطرح نمایند

، و آن حضرت به خوبی پرسیدندخود را  سؤال ھای علمی و فقھی

  . پاسخ آنان را آنچنان که حق مطلب بود، بیان فرمود

در این ھنگام، اھل مجلس شادمان گردیدند و او را دعا کردند و به 

  ).به نقل از عیون المعجزات 50بحار االنوار، جلد (...".  و ثنای وی پرداختند مدح
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  دانش امام جواد
  

در کتاب " طبرسی"به حّدی بود که ) ع(احاطه علمی امام نھم 

  :، چنین می نگارد"اعالم الوری"

امام محّمد جواد در عنفوان نوجوانی به درجه ای از فضل و علم و "

بزرگان سادات و غیر آنھا با وی که ھیچیک از حکمت و آداب رسید، 

  ).2اعالم الوری، جلد (". برابری نداشت
  

در اینجا نمونه ای از مناظرات علمی آن حضرت را با فقھا و 

  :دانشمندان بزرگ عصر خود، از نظر شما می گذرانیم

که محّدثی " رّیان ابن شبیب"، از ) رحمة اهللا علیه(شیخ مفید 

ق دانشمندان علم رجال است، روایت کرده است معروف و مورد وثو

که روزی مأمون عباسی تصمیم گرفت تا مناظره ای علمی و فقھی 

، و "ی ابن اکثمییح"میان فقیه و دانشمند بزرگ اھل سّنت ، یعنی 

این مناظره در حضور جمعی از فرھیختگان و . برگزار کند) ع(امام جواد 

  .ضور مأمون برگزار گردیدگروھی از شخصیت ھای بنی عباس و با ح

یحیی ابن اکثم که به گواھی علمای علم رجال مانند ذھبی در میزان 

از امام ، به حساب می آمدو قاضی نامداری االعتدال، فقیھی بزرگ 

آیا من پرسش اول را مطرح کنم : پرسیدجواد که جوانی نورسته بود 

  یا شما؟

  .کنید ابتدا شما سؤال خود را مطرح: امام جواد فرمود

 نمودهحکم شخص ُمحرمی که حیوانی را صید : یحیی ابن اکثم گفت

  چیست؟است کشته آن را و 
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کشته  منطقه َحَرم این صید را درآیا : علیه السالم فرمود امام جواد 

دانسته یا  حکم کشتن صید را می است یا در خارج از حرم؟

ده یا بو دانسته؟ عمدًا کشته یا غیر عمد؟ شخص محرم، آزاد نمی

در وقت بوده یا سابقه داشته؟  او ؟ بار اولبالغ بوده یا خردسالبنده؟ 

 حیوان کشتهرفتن به مکه آن حیوان را کشته یا به ھنگام بازگشت؟ 

؟ کوچک بوده یا بزرگ؟ آیا شخص محرم به غیر آنشده پرنده بوده یا 

را در شب کشته یا در  آن حیوانپشیمان است؟  کارش اصرار دارد یا

 احرام حج؟ شخص در احرام عمره بوده یا در آن ؟ آیاروز
  

، توسط امام جواد از این تقسیم بندی ھای متعددیحیی بن اکثم که 

پاسخی نداد و آثار عجز و  مال در سؤال خود شرمنده شده بود،از اج

آنگاه امام جواد علیه السالم، . کاستی در چھره اش نمایان گردید

از فرض ھای یاد شده به تفصیل بیان پاسخ سؤال را بر اساس ھریک 

  .فرمود، که مایه تعجب حاضران گردید

خواست تا ایشان ھم ) ع(در این حال، مأمون عباسی از امام جواد 

  .پرسشی را از آن فقیه معروف اھل سّنت بپرسند

  : امام علیه السالم فرمودند

از باال پس  حرام بود،بر او زنی ، در ابتدای روزکه مردی خبر ده مرا از 

حالل شد، ظھر حرام شد و عصر حالل شد، ھنگام غروب  آمدن روز

حالل شد، نیمه شب حرام شد و  حرام شد، پس از عشاآفتاب 

  حکم این زن چیست؟ . ھنگام طلوع حالل شد
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، از آن حضرت ه بودابن اکثم که از پاسخ این سؤال وا ماندیحیی 

  .خواست تا خود به این پرسش پاسخ گوید

مردی بیگانه او را  .این زن یک کنیز بود: واد علیه السالم فرمودامام ج 

کرد و  ھنگام ظھر او را آزاد. در ابتدای روز خرید و زن بر او حالل شد

وقت غروب او را . وقت عصر با او ازدواج کرد و حالل شد. حرام شد

بیان ظھار، نوعی متارکه است که در علم فقه (حرام شد  کرد و ِظھار

شب او را  نیمه. ی ظھار داد و حالل شد کفاره قت عشاو ،)شده

   .کرد و حالل شد رجوع، در ھنگام صبح طالق داد و حرام شد
  

در آن حال، مأمون و دیگر حاضران و دانشمندان حاضر در مجلس 

مناظره که از تسلط آن حضرت به فقه و علوم اسالمی در عنفوان 

علمی و کثرت نوجوانی حیرت زده شده بودند، به شایستگی 

االرشاد شیخ ، و 50بحار األنوار، جلد (. معلومات آن حضرت ، اعتراف کردند

  ).1مفید، و تفسیر قمی، جلد 

  

  شاگردان امام جواد
  

شیخ طوسی در کتاب رجال خود، یکصد و سیزده نفر از محّدثان، 

نویسندگان و دانشمندان را نام می برد که در محضر آن حضرت 

  .ھای ارزشمندی را به رشته تحریر درآورده اندتحصیل کرده و کتاب

عطاردی نیز در کتاب مسند االمام الجواد، شاگردان امام جواد را بالغ 

  .بر یکصد و بیست نفر قلمداد کرده است

  :برخی از شاگردان معروف آن حضرت عبارتند از
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صفوان ابن یحیی، زاھد و عابد و نویسنده کتاب ھایی مانند کتاب  .1

 ".المسائل عن اإلمام الکاظم"، و "سعید الحسین ابن"

دانشمند و نویسنده بیش از نود احمد ابن محّمد ابن خالد برقی،  .2

 .کتاب روایی و فقھی و غیر آن

احمد ابن محّمد ابن ابی نصر، محّدث معروف و نویسنده کتابھایی  .3

 ".الجامع"و " النوادر"مانند 

یسنده سی و سه علّی ابن مھزیار اھوازی، راوی جلیل القدر و نو .4

 ".األنبیاء"و کتاب " البشارات"کتاب، مانند کتاب 
  

   دینیصالحات امام جواد و ا
  

، برخی از فرقه ھای منحرف، )ع(امام جواد  از زمان حیاتدر برھه ای 

صحنه گردان میدان ھای فکری و فرھنگی گردیده و به گمراه کردن 

یث نادرست، مقام از یک سو، غالیان با جعل احاد .پرداختندمی مردم 

شبه خدایی برای امامان شیعه قائل می شدند، و از سویی دیگر، 

گروھی به عنوان مجّسمه، خداوند را در حّد یک موجود جسمانی و 

  . محدود، تنّزل می دادند

بر . با ھر دو گروه اھل افراط و تفریط به مبارزه برخاست) ع(امام 

گروه  سران) ع( ، امام جوادکتاب رجالدر " کّشی"اساس سخن 

غالیان، مانند ابوالخطاب، ابوالغمر، ابوالمھری و ابن ابی الزرقا را مورد 

لعن و نفرین قرار داد و از شیعیان خواست تا با آنان به شّدت برخورد 

  .دکنن
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، آن حضرت "التوحید"ھمچنین، بر مبنای سخن شیخ صدوق در کتاب 

بر اساس این . کنند به شیعیان دستور داد تا گروه مجّسمه را تحریم

فرمان، اقتدا کردن به آن گروه و پرداخت زکات به سران آنان، ممنوع 

  .گردید
  

  سیاسی جواد و مبارزاتامام 
  

امام جواد نیز مانند اجداد بزرگ خود، یک شبکه ارتباطی سراسری را 

در جھان اسالم ، به منظور فعالیت ھای اجتماعی و سیاسی به 

 علی ابن اسباط: این شبکه عبارت بودند ازسرشاخه ھای  .وجود آورد

در  صالح ابن محمد ابن سھلدر مصر، احمد ابن محمد ابن عیسی و 

ابراھیم در اھواز، علی ابن مھزیار در نیشابور، حسین ابن عبداهللا قم، 

در ھمدان، و جمعی دیگر از اصحاب ایشان در عراق و  ابن محمد

  .حجاز

دی در بین  که اختالف شدی در دورانی می زیست) ع(امام جواد 

، و جنگی تمام عیار میان مامون عباسی و عباسیان به وجود آمده

برادرش امین به وقوع پیوسته بود که در نھایت، به کشته شدن امین 

این حوادث، زمینه . بدست سپاه مامون و مّتحدانش انجامید

، )ع(مساعدی را برای سازماندھی مجدد شیعیان توسط امام جواد 

  .اھم ساختفر

در این برھه از زمان، دو نھضت از جانب علویان و پیروان اھل بیت 

علیھم السالم بر علیه حکومت بنی عباس، سازماندھی و اجرا 

  .گردید
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شورش اول، به رھبری عبدالرحمان ابن احمد در کشور یمن به وقوع 

مامون عباسی لشکری را به فرماندھی دینار ابن عبداهللا به . پیوست

طه فرستاد و این قیام، پس از مصالحه میان دو طرف و بر آورده آن خ

  .شدن خواسته ھای مبارزان، خاتمه یافت

نھضت دوم، به رھبری محّمد ابن قاسم از نسل علی ابن ابی طالب 

نیروھای بنی عباس به . در منطقه طالقان در ایران، تحقق یافت

ر آوردند و طّی فرماندھی عبداهللا ابن طاھر، منطقه را به محاصره د

رھبر قیام مذکور . جنگھای متعدد، آتش آن نھضت نیز، فرو نشست

در عراق  متواری شد و سر انجام دستگیر و به دار الخالفه بنی عباس

  .فرستاده شد و در شھر سامّرا زندانی گشت

وجود امام جواد را او پس از روی کار آمدن معتصم عباسی، از آنجا که 

نه خود می دید، دستور داد تا آن حضرت را از مانع حکمرانی مستبدا

سر انجام، به دستور این خلیفه . مدینه به بغداد منتقل سازند

ھجری، آن پیشوای راستین نیز مانند اجداد  220ستمگر، در سال 

این در حالی بود که تنھا . طاھرین خود، به درجه شھادت نائل گردید

  .شته بودبیست و پنج بھار از عمر شریف آن حضرت گذ

  

*****  
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  )ع(امام ھادی 

  
دھمین خورشید ھدایت،  ووالیت،  درایت، و گوھر دریای بوستان بلبل

در یکی از دشوار ترین برھه ھای  ، )علیه السالم(امام علّی ابن محّمد 

تاریخ تشّیع، پرچم پر افتخار علم و ایمان را بر افراشت، و کاروان 

  .ر منزل مقصود رساندشورآفرین پیروان اھل بیت را به س

  علی :نام آن حضرت 

  ابوالحسن :کنیه ایشان 

  ).پاکیزه( ھادی، عالم، امین، فقیه، طّیب، و نقّی:  ایشانھای لقب 

  امام محّمد تقی:  نام پدر ایشان

  سمانه :  مادر ایشان نام

  .ھجری 212ذی الحجة، سال  15 روز :تاریخ توّلد

  . ھجری 254روز سوم ماه رجب، سال : شھادتتاریخ 

  .سال 34 :مّدت امامت ایشان
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  فضائل امام ھادی از زبان فرزانگان

  

در این زمینه به منظور رعایت اختصار، به سخن برخی از دانشمندان 

مذاھب گوناگون اسالمی پیرامون شخصیت آن پیشوای بزرگ، بسنده 

  :می کنیم

  :ابن عماد حنبلی چنین می گوید

رضا بن الکاظم موسی بن جعفر الصادق، ابوالحسن علّی بن محمد بن ال"

کتاب ( ".العلوّي الحسینّي، المعروف بالھادي، کان فقیھا اماما متعّبدا

  ).3شذرات الذھب، جلد 

فرزند موسی کاظم،  ،فرزند رضا ،فرزند محّمد ،ابوالحسن علّی: یعنی

فرزند جعفر صادق، از نسل علی و حسین بود، و به ھادی معروف 

  ".یشوا و پارسا بودبود، و فقیه و پ
  

  :ابوعبداهللا الجنید در وصف آن حضرت چنین می نگارد

کتاب (". هواهللا لھو خیر أھل األرض، و أفضل من برأه اهللا تعالی في عصر"

   ).3مأثر الکبراء، جلد 

به خدا سوگند، او در عصر خود، بھترین مردم روی زمین و : یعنی

  .برترین فردی بود که خدا آفریده است
  

صّباغ مالکی نیز به نقل از کمال الدین ابن طلحه شافعی، چنین  ابن

  :حکایت می کند

و شھد ألبي الحسن : ... و أما مناقبه، فقال الشیخ کمال الدین بن طلحة"

علّی الرابع، أّن نفسه موصوفة بنفائس أوصافھا، و أّنه نازل في الدرجة 
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لفصول المھّمة، نوشته کتاب ا(". في دار أشرافھا، و شرفات أغرافھاالنبویة 

  ).ابن صّباغ مالکی

در زمینه فضائل آن حضرت، شیخ کمال الدین طلحة چنین گفته : یعنی

گواھی داده شده در مورد ابوالحسن، چھارمین علی، که : ... است

جان او به اوصاف گرانبھا مزّین شده بود، و در مراتب و درجات نبوی در 

بر بلندای منازل آن استقرار سرای اشراف آن ساکن گردیده بود، و 

  .یافته بود
  

  شخصیت امام ھادی
  

شخصّیت آن پیشوای راستین نیز ، مانند دیگر رھبران الھی، دارای 

از یک سو دانشمندی فرھیخته . ویژگی جامعّیت در ابعاد گوناگون بود

عصر خود بود، و از سویی  م دانش ھایو استادی برجسته در تعلی

  .، و نیایشگری پارسادیگر، زاھدی پرھیزکار 

در اینجا برای رعایت اختصار، به ھر دو جنبه کمالی آن حضرت، 

  :اشاراتی گذرا خواھیم داشت
  

  ُبعد علمی
  

در طول عمر پر برکت خویش، به ترویج علوم اسالمی ) ع(امام ھادی 

پرداخت و شاگردان بزرگواری را در رشته ھای گوناگون علمی تربیت 

  . نمود
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اب علم رجال خود، یکصد و ھشتاد و پنج شیخ طوسی در کت

را نام می برد که در مکتب پر فیض آن حضرت،  محّدثدانشمند و 

تربیت گردیدند و احادیث گرانبھای ایشان را برای نسل ھای آینده به 

  . یادگار گذاشتند

برخی از دانش پژوھانی که افتخار شاگردی آن امام بزرگوار را داشته 

  : ه اند، عبارتند از و از ایشان روایت کرد

فضل ابن شاذان نیشابوری، استاد فقه، و دانشمند علم کالم،  و  .1

کتاب الفرائض، کتاب المسائل : نویسنده کتابھای ارزنده ای مانند

 .و الجوابات، کتاب اإلیضاح، و کتاب النقض علی االسکافي

احمد ابن اسحاق اشعری، فقیه و دانشمند علم رجال، و نویسنده  .2

 .علل الصالة، و مسائل الرجال: ی مانندکتابھای

حسین ابن سعید اھوازی، فقیه و محّدث، و نویسنده کتابھایی  .3

مانند کتاب الصالة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم، و دیگر نوشتارھایی 

 .که مجموعا به سی کتاب می رسند

داوود ابن ابی زید، محّدث و نویسنده کتابھای متعددی که کّشی  .4

 .ه آنھا اشاره کرده استدر رجال خود، ب
  

  ُبعد تربیتی
  

، پرھیزکاری و پارسایی آن حضرت )ع(یکی از ویژگی ھای امام دھم 

  . است، که حّتی دشمنان ایشان ھم بدان اعتراف نموده اند

سخن یحیی ابن " تذکرة الخواص"سبط ابن جوزی حنفی درکتاب 

را از ھرثمه را که متوکل عباسی از او خواسته بود تا امام ھادی 
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بر اساس این سخن، . مدینه به سامّراء منتقل کند، نقل می نماید

  :یحیی ابن ھرثمه چنین می گوید

فذھبت إلى المدينة ، فلما دخلتھا ضج أھلھا ضجیجا عظیما ماسمع "

وقامت الدنیا علیه ساق ،  - علیه السالم  -الناس بمثله خوفا على على 

قال . لم يكن عنده میل إلى الدنیا النه كان محسنا الیھم مالزما للمسجد ، 

 أنى لم أؤمر فیه بمكروه ، وأنه ال: فجعلت أسكنھم وأحلف لھم : يحیى 

ادعیة وكتب العلم،  مصاحف و بأس علیه ثم فتشت منزله ، فلم اجد فیه اال

  ."أحسنت عشرته فعظم في عینى وتولیت خدمته بنفسى، و

ھر رسیدم، صدای به سوی مدینه رفتم، ھنگامی که به آن ش: یعنی

شیون و زاری بی مانند از مردم بلند شد، زیرا ترسیدند من به علّی 

او فردی و این امر بدین جھت بود که . آسیبی برسانم) امام ھادی(

آنگاه مردم . نیکوکار و مالزم مسجد بود و ھیچ تمایلی به دنیا نداشت

ھم را ساکت کردم و به آنان اطمینان دادم که به وی آسیبی نخوا

رساند، و منزل آن حضرت را تفتیش نمودم، و در آن خانه، غیر از 

. نیافتم ینسخه ھایی از قرآن و کتاب دعا و کتابھای علمی، چیز دیگر

از اینرو آن حضرت در چشم من عظمت یافت و خودم به خدمت او 

  .پرداختم و به خاندانش احسان کردم
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ن پیشوای بزرگوار، از این سند تاریخی به خوبی روشن می گردد که آ

در زمینه خودساختگی و تھذیب نفس و تربیت اخالقی، در حّدی از 

کمال بود که مردم شھر مدینه شیفته شخصیت او بودند، و حتی 

مخالفان آن حضرت نیز به پرھیزکاری و پارسایی ایشان، اذعان و 

  .اعتراف نموده اند

ه به ، توّج)ع(نکته دیگر در خصوص شخصّیت معنوی امام ھادی 

، امور )ع(آن حضرت نیز مانند امام سّجاد . فرھنگ دعا و نیایش است

تربیتی، علمی، اخالقی، و حّتی مبارزه با ستمگران را در قالب دعا و 

  .راز و نیاز با خدا، به دیگران می آموخت

ر زمان توآن حضرت در مناجاتی عرفانی، نابودی دیکتابه عنوان نمونه، 

  :را از خداوند می طلبد و چنین می گوید خود یعنی متوّکل عباسی

فأسئلک یا ناصر المظلوم المبغّي علیه إجابة دعوتي، فصّل علی "... 

محّمد و آل محّمد و خذه من مأمنه أخذ عزیز مقتدر، و افجأه في غفلته 

مفاجئة ملیک منتصر، و اسلبه نعمته و سلطانه، و افضض عنه جموعه و 

و اقصمه یا قاصم الجبابرة، و أھلکه یا ... ق،أعوانه، و مّزق ملکه کّل ممّز

مھلک القرون، و أبره یا مبیر األمم الظالمة، و اخذله یا خاذل الفئات 

  ).کتاب مستند اإلمام الھادي(". الباغیة

ای یاری کننده ستم دیدگان و جفا کشیدگان، از تو ) خدایا(: یعنی

بر محّمد پس درود فرست . می خواھم تا دعایم را مستجاب فرمایی

را از جایگاه امنش ) متوّکل عباسییعنی (و آن ستمگر  ؛و آل محّمد

فروکش مانند اخذ عزیزی قدرتمند، و او را به صورت ناگھانی ھالک 

فرما مانند ھالک کردن سلطانی پیروز، و نعمت و سلطنت را از او 

سلب فرما، و جمعیت او و یارانش را پراکنده فرما، و حکومتش را از 
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خدایا او را در ھم بکوب، ای درھم کوبنده . شیده فرماھم پا

طغیانگران، و او را نابود فرما، ای نابود کننده ظالمان زمان، و او را 

رما، ای ھالک فرما ای ھالک کننده مردمان ستمگر، و او را زبون ف

  . خوار کننده طاغیان

  

  رسالت امام ھادی
  

، به )ع(مام ھادی با بررسی اسناد تاریخی در خصوص زندگینامه ا

  :سه رسالت مھّم آن حضرت به شرح ذیل ، پی می بریم

 .اصالح نظام فکری و اعتقادی مسلمانان .1

 .سازماندھی جامعه شیعیان .2

  .مستبّد زمانھای رھبری مبارزات سیاسی بر علیه حکومت  .3

  

  اصالح نظام فکری و اعتقادی
  

ی مباحث ، انحرافات گسترده ای در زمینه ھا)ع(در زمان امام ھادی 

فرھنگی و مذھبی به وجود آمده بود و یکی از مسئولّیت ھای آن 

و  جبراعتقاد به مقابله با افکار نادرستی مانند  این بود که به حضرت

در خصوص شخصّیت امامان،  غلّو ارتکاب ،تحریف قرآناّتھام ، تفویض

  .در مورد خدا، و امثال آنھا بپردازد تشبیه و تجّسماعتقاد به 

مسأله جبر و اختیار در حدیثی ان مثال، آن حضرت در مورد به عنو

  :طوالنی چنین می فرماید



 201 

فأّما الجبر الذي یلزم من دان به الخطأ، فھو قول من زعم أّن اهللا عّزوجّل "

أجبر العباد علی المعاصي، و عاقبھم علیھا، و من قال بھذا القول فقد ظلم 

  ]...والیظلم رّبک أحدا[: اهللا في حکمه، و کّذبه و رّد علیه قوله

و أّما التفویض الذي أبطله الصادق علیه السالم، و أخطأ من دان به و 

إّن اهللا جّل ذکره فّوض إلی العباد اختیارا أمره و : تقّلده، فھو قول القائل

، فمن زعم أّن اهللا تعالی فّوض أمره و نھیه إلی عباده، ...نھیه و أھملھم

ب علیه قبول کّل ما عملوا من خیر و شّر، و فقد أثبت علیه العجز، و أوج

  ...أبطل أمراهللا و نھیه و وعده و وعیده

إّن اهللا جّل و عّز خلق الخلق بقدرته، و مّلکھم استطاعة : لکن نقول

تعّبدھم بھا، فأمرھم و نھاھم بما أراد، فقبل منھم اّتباع أمره، و رضي 

کتاب (...". عاقبه علیھابذلک لھم، و نھاھم عن معصیته، و ذّم من عصاه، و 

  ").الحّراني"تحف العقول، نوشته 

اما جبری که قائل به آن در اشتباه است، این است که : یعنی

شخصی گمان برد به اینکه خدای بزرگ بندگان خود را مجبور به 

ارتکاب گناھان نموده، و سپس آنان را به خاطر گناھانشان مجازات 

داشته باشد، در حق خداوند کسی که چنین عقیده ای . کرده است

: ظلم کرده است و سخن او را مردود دانسته است که می فرماید

  ]...پروردگار تو به ھیچ کس ظلم نمی کند[

آن را باطل دانسته، و ھرکس بدان ) ع(اما تفویضی که امام صادق 

خداوند : شخصی بگویدمعتقد باشد در اشتباه است، این است که 

یار، امر و نھی خودش را واگذار نموده و آنان را به بندگانش از روی اخت

، کسی که چنین عقیده ای داشته ...به حال خود رھا ساخته است

باشد، خدا را به عجز و ناتوانی مّتھم کرده و بر او واجب گردانیده 
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است که ھر خیر و شّری را که بندگان انجام می دھند، قبول کند، و 

  .... را باطل پنداشته است امر و نھی و وعده و وعید خداوند

خدای بزرگ، خالیق را با قدرت خود آفرید، : ولیکن ما چنین می گوییم

و توانایی تعّبد را به آنان عطا فرمود، و آنان را به خواست خود امر و 

نھی نمود، پس پیروی امر خود را از آنان قبول فرمود و بدان خوشنود 

، و آنرا که سرپیچی کرد مورد گردید، و آنان را از معصیت خود نھی کرد

  .نکوھش قرار داد، و او را به خاطر گناھش مجازات فرمود
  

در جای دیگر، آن حضرت به منظور اثبات حقانّیت قرآن مجید و ابطال 

سخن کسانی که اّتھام تحریف را به این کتاب مقّدس زده اند، چنین 

  :می فرماید

أّن  القرآن حّق الریب فیه عند لقد اجتمعت االّمة قاطبة ال اختالف بینھم "

  ).کتاب تحف العقول، نگارش الحراني(". جمیع أھل الفرق

بر این عقیده  ،ھمه اّمت اسالم بدون مخالفت میان آنان: یعنی

ھستند که قرآن حّق است و در نزد پیروان ھمه فرق و مذاھب، 

  .شکی در آن وجود ندارد
  

توحید و  زمینه دیگر از سخنان روشنگر آن حضرت در ای نمونه

چنین این است که  خداشناسی صحیح، و نفی تشبیه و تجّسم، 

  :می فرماید

إن اهللا ال یوصف إال بما وصف به نفسه ، و أنی یوصف الذی تعجز  "

ه و األبصار عن الحواس أن تدرکه و االوھام أن تناله و الخطرات أن تحّد

کیف، : بغیر أن یقال کیفف الفی قربه و قرب فی نأیه، کّی نأی. اإلحاطة به
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أین، ھو منقطع الکیفیة و األینیة، الواحد األحد ، : ن األین بال أن یقالو اّی

  ).کتاب تحف العقول، نوشته الحراني(". جل جالله و تقدست أسماؤه

ف کرده، یوصت، جز بدانچه خودش را  وندبه راستی که خدا: یعنی

جز است، و کجا وصف شود آنکه حواس از درکش عا. شودمی وصف ن

او را در  و چشمھا، اذھان خطور نکند، به کنه او پی نبرد، و در  اوھام

  ؟ بر نگیرد

کیفیت . و با ھمه دوری اش نزدیک ،او با ھمه نزدیکی اش دور است

مکان . چگونگی داشته باشد ، بدون اینکه خود کیفیت وآوردهرا پدید 

و مکان  کیفّیت او از. را آفریده بدون اینکه خود مکانی داشته باشد

 مقّدسو نامھایش  ،عظیمیکتاست، شکوھش  یگانه و. است منّزه

  .است

  

  سازماندھی جامعه
  

یکی از مسئولّیت ھای ھر امام و پیشوای راستین جامعه، ایجاد 

تشکیالت منسجم و سازماندھی نیروھای مؤمن است، تا بتواند با 

  .حمایت آنان به اھداف عالیه خود جامه عمل بپوشاند

نیز در این راستا، یک شبکه منسجم اجتماعی و ) ع(مام ھادی ا

سیاسی در بسیاری از سرزمین ھای اسالمی به وجود آورد که از 

  .سرزمین ایران تا کشور مصر، گسترده بود

موّرخان، نام بسیاری از وکالی آن حضرت را که نمایندگی ایشان را در 

چھره ھای معروف  .ثبت کرده اندکشورھای مختلف بر عھده داشتند، 

علّی ابن جعفر، حسین ابن عبد رّبه، ابوعلی : این وکال عبارت بودند از



 204 

محّمد ابن داوود قمی، ابو مقاتل دیلمی، ابن راشد، اّیوب ابن روح، 

حسین ابن سعید اھوازی، فضل ابن شاذان نیشابوری، و ابراھیم ابن 

  .شیبه اصفھانی

  

  مبارزات سیاسی
  

الھی ، نبرد بی امان با حکومت ھای سیره عملی ھمه رھبران 

نیز  ) ع(امام  ھادی .  استبدادی و فرمانروایان ستمگر بوده است

  .نمی تواند از این قانون مستثنی باشد

با بررسی تاریخ زندگانی آن حضرت به این نتیجه می رسیم که 

، و "المعتصم"یعنی شش تن از حاکمان بنی عباس، ایشان در عصر 

، "المعتّز"، و "المستعین"، و    "المنتصر"، و "متوّکلال"، و "الواثق"

  .زندگی کرد

عباسی دستور داد تا آن حضرت " المعتصم"در آغاز جوانی آن حضرت، 

را از شھر آباء و اجدادیش یعنی مدینه، به پایتخت حکومت عباسیان 

یعنی بغداد منتقل کنند، تا او را تحت نظر داشته باشد و از مبارزات 

  .شان جلوگیری نمایدسیاسی ای

، آن حضرت به شھر مدینه بازگشت و "الواثق"در دوران حکومت 

  .فرصتی مناسب برای ترویج معارف اسالمی بدست آورد

، دوران سختی برای آن پیشوای "المتوّکل"پس از روی کار آمدن 

الھی پدیدار گشت، زیرا متوّکل در میان خلفای دیگر آن دوران، کینه و 

و ) علیھم السالم(اده ای نسبت به اھل بیت عداوت فوق الع
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برخی از اقدام ھای خصمانه متوکل بر علیه . پیشوایان شیعه داشت

  :به این شرح است) ع(ائّمه اھل بیت 
  

  ع(ویران کردن حرم امام حسین.( 

 ع(منوع ساختن زیارت کربال، و مجازات زائران اباعبداهللا م.( 

  و سخت گیری بر ، )ع(امام علی محاصره اقتصادی اوالد

 .علیه آنان

  از مدینه به سامّراء، به قصد کشتن ) ع(احضار امام ھادی

 .یشانا

  به صورت ) ع(اعالن و تبلیغ دشمنی با امیر المؤمنین

 . گسترده

  تالش در جھت ایجاد تفرقه میان شیعیان، با معّرفی رقیبان

ساختگی به عنوان امام شیعیان، مانند مطرح کردن 

  ).ع(در برابر امام ھادی " دموسی ابن محّم"
  

این حاکم مستبّد و ستمگر، بار دیگر دستور داد تا امام ھادی را از  

ھدف . شھر مدینه به مقّر حکومت او یعنی شھر سامّراء، منتقل کنند

متوکل از این حرکت این بود که آن حضرت را در زندانھای خود و یا در 

مناسب، در موقع  محل اقامت اجباری، تحت نظر داشته باشد، و

ایشان را به شھادت برساند، اما پیش از اینکه بتواند به این عمل 

، "المنتصر"اقدام کند، خود به دست رقیبانش کشته شد، و فرزندش 

  .زمام امر حکومت را در دست گرفت
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یکی از داستانھای معروف این دوران پر مخاطره، این است که روزی 

در حالی که قصر خود احضار کرد و  متوّکل عباسی، امام ھادی را به

، جام شرابی را به بود، به منظور تحقیر آن حضرت میگساری مشغول

به خدا سوگند، : آن حضرت فرمود. بنوش: گفتسمت ایشان گرفت و 

  .گوشت و خون من به شراب آلوده نشده است، مرا رھا کن

  !متوّکل گفت، پس برای ما شعری بخوان

  .ی خوانممن کم شعر م: امام فرمود

  .متوکل اصرار کرد

  :، این ابیات اخالقی و آگاھی بخش را قرائت فرمود)ع(امام ھادی 

 القلل تنفعھمغلب الرجال فما *** تحرسھم باتوا على قلل األجبال
 

 فُاودعوا حفرًا يابئس ما نزلوا *** معاقلھم بعد عز من  واستنزلوا 
 

 الحلل التیجان و وور ااألس أين  ***  من بعد ما قبروا  ناداھم صارخ
 

 والكلل من دونھا تضرب األستار *** أين الوجوه التي كانت منعمة
 

 ارتحلوا و فخّلفوھا على األعداء *** وطالما كنزوا األموال واّدخروا
 

  رحلوا وساِكنوھا الى األجداث قد*** أضحت منازلھم قفرًا معطََّلًة

  

ر حالی که مردان بر قّله ھای کوه ھا شب را گذراندند، د: یعنی

نیرومند از آنان پاسداری می کردند، اما آن قّله ھا سودی برایشان 

  .نداشت
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پس از دوران عّزت، از پناھگاھشان به زیر کشیده شدند و در گودالھا 

  .نھاده شدند، و چه بد جایگاھی است برای آنان

  کجاست آن دستبندھا و تاجھا و خلعتھا؟: آنگاه، منادی ندا داد

پرده ھای نرم و ن رخسارھایی که در ناز و نعمت بودند و کجاست آ

  نازک بر آنان افکنده می شد؟

پرداختند، و سر انجام، آن را برای  ھا به جمع اموال و ذخیره آنمّدت 

  .دشمنان خود رھا کردند و رفتند

خانه ھای آنان ویرانه و مھجور گردید، و ساکنان آنھا به سوی گورھای 

  .خود، کوچ کردند
  

ین ابیات کوبنده، آنچنان تأثیر عمیقی بر حاضران در آن مجلس عیش ا

سّفاک ھم تحت تاثیر قرار گرفت و  حاکمو نوش گذاشت که حّتی آن 

اشک از چشمان او و دیگران جاری گردید، و آن محفل گناه را به ھم 

  .ریخت
  

سر انجام، آن پیشوای بزرگوار شیعه پس از عمری ترویج معارف 

به " المعتز"رزه با حکومت ھای جائر، در زمان خالفت اسالمی و مبا

  . شھادت رسید

  

*****  
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  )ع(امام حسن عسکری 
  

پیشوای گرانقدر ، و رھبریستاره آسمان یازدھمین زندگانی  مطالعه

، نه تنھا به خاطر )ع(امام حسن عسکری حضرت ، مکتب جعفری

ست، بلکه آموختن دروس زندگی از مکتب پرفیض این امام بزرگوار  ا

خاتم اوصیاء و نور چشم  زعامتمی تواند در زمینه تبیین رازھای 

، راه گشا نیز انبیاء، یعنی امام عصر، عّجل اهللا تعالی فرجه الشریف

  . باشد

  حسن :نام آن حضرت 

  ابو محّمد :کنیه ایشان 

  و عسکریھادی، ، )مھّذب(، نقّی ) پاکیزه(َزکّی :  ایشانھای لقب 

  )ع(امام علّی ابن محّمد الھادی  : نام پدر ایشان

   سلیل، حدیثه، سوسن:  مادر ایشانھای نام 

 232ماه ربیع الثانی، سال در ) روز ھشتم، بنا بر مشھور(: تاریخ توّلد

  .ھجری

  .ھجری 260روز ھشتم ماه ربیع األول، سال : شھادتتاریخ 
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  .سال 6 :مّدت امامت ایشان

. در مدینه زندگی فرمود سالگی 12، تا سّن )ع(امام حسن عسکری 

، که به امر حاکم )"ع(امام ھادی "سپس ھمراه پدر بزرگوارش 

عباسی مجبور به ترک مدینه و اقامت در شھر سامّراء گردیده بود، به 

پس از . در آن شھر به سر برد خویش مدت ده سال، در کنار پدر

، امام عسکری به مدت شش سال در ھمان )ع(شھاد امام ھادی 

این شش سال، سه سال در زندان بود، و سه سال از . ستشھر زی

  .دیگر نیز، تحت نظر مأموران حکومت و به دور از شیعیانش زندگی کرد
  

در عنفوان جوانی، در زھد و پرھیزکاری و فضائل آن پیشوای بزرگوار، 

علمی و اخالقی به درجه ای نائل گردید، که حتی دشمنان و 

  .ان به مدح وثنای او گشودندمخالفان خط فکری آن حضرت، زب
  

ابن شھرآشوب، مورخ مشھور، در جلد چھارم از کتاب خود به نام 

  :، چنین می نگارد"مناقب آل أبی طالب"

حسین ابن محمد اشعری، و محّمد ابن علی روایت کرده اند که از "

در شھر قم، " احمد ابن عبداهللا ابن خاقان"در نزد  آل علیطایفه 

نامبرده که از ناصبیان و دشمنان سرسخت  .سخن به میان آمد

من ھیچیک از آنان را مانند حسن ابن : خاندان امام علی بود گفت

که (روزی به نزد پدرم . ندیده ام) یامام حسن عسکر(علّی ابن رضا 

دربان به پدرم اطالع داد که حسن . آمد) از وزراء معتمد عباسی بود

فت و او را بر مصالی خود او ر استقبالپدرم به . عسکری آمده است

پدر و مادرم به : و با او به سخن پرداخت و مرتبا می گفت نشاند
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من از پدرم در . و آنگاه که خواست برود، او را مشایعت نمود. فدایت

فرزندم، این شخص، پیشوای : باره او پرسیدم و او در پاسخ گفت

شود، اگر روزی خالفت از بنی عباس گرفته . است) شیعیان(رافضه 

ھیچکس از بنی ھاشم سزاوار تر از او برای چنین منصبی نیست، به 

خاطر فضل، پاکدامنی، روزه داری، نماز، و پرھیزکاری و زھد و سایر 

  .اخالق شایسته ای که دارد

پس  از آن، من ھمواره از مردم در باره او می پرسیدم، و ھمه او را 

من ھیچکس را . گفتند مورد تعظیم قرار می دادند و از کرامات او می

گذشت تر، و پاکتر از لحاظ گفتار و  سرشارتر در علم و دانش، و با

  ".کردار، مانند حسن عسکری ندیدم
  

  )ع(ابعاد شخصیت امام حسن عسکری 

  

 28، با اینکه عمر کوتاھی داشت و در سّن )ع(امام حسن عسکری 

د در سالگی به شھادت رسید، اما آثار و مواریث گرانبھایی از خو

  .زمینه ھای علمی و فرھنگی و اجتماعی بر جای گذاشت

ارائه و شیعیان خدمات گرانبھایی که آن حضرت به جامعه اسالمی 

  :فرمود را می توان به سه بخش اساسی تقسیم کرد

  

  نشر علوم و معارف اسالمی: بخش اول

  

در ھر فرصتی که پیش می آمد، با روشھای ) ع(امام عسکری 

این روش ھا . رویج معارف ناب اسالمی بر می آمدبدیعی در صدد ت
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خ ین از طریق مکاتبه با شیعیان، پاسآموزش حقایق د: عبارت بودند از

ان ، و بیدینیمعارف علوم و به شبھات عموم مسلمانان در زمینه 

  .به ھنگام دیدار با عموم مردم سخنان حکمت آمیز به صورت موجز

مونه ھایی از این تالش مقّدس را در اینجا به منظور رعایت اختصار، ن

در راه تعلیم دانش و حکمت الھی توسط آن امام فرزانه، از نظر شما 

  :می گذرانیم
  

  پاسخ به شبھات –الف 

  :می نویسد" المناقب"ابن شھرآشوب در کتاب 

بودم و در باره " غلّو"من در زمره اھل : می گوید" ادریس ابن زیاد"

پس برای اینکه با امام . وی می کردممقالم امامان شیعه ، زیاده ر

به . حسن عسکری مالقات کنم، به سوی منطقه عسکر حرکت کردم

در . خاطر خستگی ناشی از سفر، در کنار یک حّمام به خواب رفتم

بر من گذشت و با نوک عصای خود مرا ) ع(ھمان حال، امام عسکری 

. را بوسید من فورا برخاستم و او را شناختم و دست وی. بیدار فرمود

بل عباد مکرمون، الیسبقونه "! ای ادریس : آن حضرت به من فرمود

بلکه آنان بندگان گرامی خدا : "یعنی ."بالقول و ھم بأمره یعملون

ھستند، در ھیچ کاری از کالم خدا پیشی نمی گیرند، و به فرمان او 

  ".عمل می نمایند

که باید امامان خود با خواندن این آیه از قرآن، آن حضرت به من فھماند 

  .را بندگان خدا بدانیم و مقام الوھّیت و ربوبّیت برای آنان قائل نباشیم

  .آنگاه آن حضرت به راه خود ادامه داد
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به منظور پاسخ به ) ع(این یک نمونه از موارد متعددی است که امام 

، حقیقت را تبیین فرموده و پژوھشگران را با اسالم مشبھه ھای مرد

  .است ها نمودواقعی آشن

  
  راھنمایی دگر اندیشان -ب 

  :، چنین می نگارد" المناقب"ھمچنین، ابن شھرآشوب در کتاب 

یعقوب این اسحاق ِکندی، فیلسوف معروف عرب در عراق زندگی   

به امام حسن عسکری خبر رسید که آن دانشمند، در صدد . می کرد

. ید استجمع آوری مواردی است که فکر می کند تناقضات قرآن مج

: یاران خود فرمود نزد برخی ازروزی امام عسکری علیه السالم در 

از او را و او را راھنمایی کند و " کندی"فرد توانایی نیست که برود نزد 

  این عمل باز دارد؟

ما : بود گفت حضور آن حضرتکه در " کندی"یکی از شاگردان 

  یم؟شاگردان او ھستیم، چگونه می توانیم بر او اعتراض کن

به نزد او برو، و به او محّبت کن، و او را یاری نما، و آنگاه : امام فرمود

پرسشی دارم که : که میان شما انس و الفت حاصل شد، به او بگو

سؤال خود را مطرح : او خواھد گفت. می خواھم از شما سؤال کنم

، حاضر گردد را بیان کرده است اگر آن کسی که قرآن: آنگاه بگو. کن

مکن است که تصّور شود که آنچه او از آیات قرآن قصد کرده آیا م

  است، غیر از آن چیزی است که تو فکر می کنی اراده کرده است؟

زیرا او فردی فھیم . این امر ، ممکن است: خواھد گفت" کندی"

  .است
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پس چه می دانی، شاید وی چیز دیگری را که شما از آن : آنگاه بگو

ده است، و معانی دیگری منظور نظر او بوده آیات فھمیده ای، اراده کر

  .است؟

آن شاگرد به نزد استادش کندی شتافت و با رعایت دستورالعمل 

  .امام عسکری، سؤال یادشده را مطرح کرد

ند می دھم تو را سوگ: کندی پس از تأّمل در گفتار مذکور، چنین گفت

  این سخن را از کجا آورده ای؟ به من بگو

  . ال به ذھنم خطور کرداین سؤ: شاگرد گفت

این سخن با این نحو استدالل، نمی تواند از فردی در حّد : کندی گفت

  . تو باشد

  .این سخن را امام حسن عسکری به من آموخت: شاگرد گفت

  .، نمی تواند از کسی غیر از آن خاندان باشد بیاناین : کندی گفت

  .نابود ساخت آنگاه ھمه آنچه را در زمینه تناقضات قرآن نوشته بود،
  

در این حکایت ، می بینیم که امام عسکری علیه السالم با رعایت 

 مناسب به راھنمایی آنان می شتافته احترام دگر اندیشان، با روشی

  .داده استو راه صواب را به آنان نشان می 

  

  مراسالت علمی -ج 

اختناق حاکم بر جامعه شیعیان در عصر خلفای بنی عباس، و 

رگزاری مجالس علمی به صورت علنی توسط امام ممانعت از ب
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عسکری، پیروان آن حضرت را بر آن می داشت تا از طریق نامه 

  .نگاری، از منبع علمی آن حضرت استفاده نمایند

برخی از مکاتبات آن حضرت با معاصرانش، در کتب تاریخ و سیره بیان 

  . گردیده است

  :چنین می نویسد" التوحید"شیخ صدوق در کتاب به عنوان نمونه، 

آن حضرت در پاسخ سھیل ابن زیاد که در باره توحید، سؤالی پرسیده 

  :بود، چنین مکتوب فرمود

خداوند، یکتا و یگانه است، کامل  و  . در باره توحید، سؤال نمودی"

بی نیاز است، نزاده است و زاییده نشده است، آفریننده است، نه 

بیه و نظیری داشته باشد، اوست و ، واالتر است از اینکه ش...آفریده 

  ".مانند او نیست، او شنوا و بینا استھنیست، ھیچ چیز او غیر از 

  

  تربیت نسلی از دانشمندان: بخش دوم

  

دانشمندان و فرھیختگان را به عنوان شاگردان  ازتاریخ، نام بسیاری 

  . مکتب امام عسکری، به ثبت رسانده است

نفر از  99، نام "الرجال"اب به عنوان مثال، شیخ طوسی در کت

کسانی که از آن حضرت بدون واسطه روایت کرده اند را فھرست 

  .کرده است

  :برخی از آنان را یاد آور می شویم مشخصاتدر اینجا، 

وی از دانشمندان علم لغت بود و . احمد ابن ابراھیم ابن اسماعیل .1

 نامبرده دارای. در دانش تاریخ و جغرافیا نیز، مھارت داشت
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، "أسماء الجبال و المیاه"تألیفاتی در علوم مزبور ، مانند کتاب 

" کتاب شعر ثابت ابن قطنة"، "کتاب بني نمیر"، "کتاب بني عقیل"

 .و امثال آن می باشد

وی نیز دارای تألیفات . احمد ابن اسحاق ابن عبداهللا األشعري .2

 .می باشد" علل الصالة"و " مسائل الرجال"مختلفی مانند 

او فردی دانشمند و فقیه بود و کتابھای . بن حسن ابن فضالعلّی ا .3

برخی از تألیفات او . گوناگونی در علوم مختلف نوشته است

کتاب "، "المواعظ"، "، البشارات"المعرفة"، "الدالئل: "عبارتند از 

، "األصفیاء"، "کتاب الزکاة"، "کتاب الطّب"، "کتاب الصالة"، "الرجال

 .یرهو غ" کتاب صفات النبي"

این دانشمند نیز، کتابھای مھمی در علوم . سعد ابن عبداهللا قّمي .4

برخی از . حدیث، کالم و فقه، به رشته تحریر در آورده است

مقاالت "، "کتاب الضیاء في اإلمامة: "تألیفات او عبارتند از

، "کتاب الحج"، "کتاب الصالة"، "مناقب رواة الحدیث"، "ةاإلمامّی

 .و غیر آنھا" الطھارة کتاب"، "کتاب الصوم"

وی از دانشمندان علم کالم و علم فقه . فضل ابن شاذان نیشابوري .5

کتاب األعراض و : "بوده و کتابھایی بدین شرح تألیف کرده است

، "کتاب المسائل األربع في اإلمامة"، "کتاب الفرائض"، "الجواھر

اب کت"، "کتاب الرّد علی الغالة"، "کتاب العلل"، "کتاب اإلیمان"

کتاب "، "التنبیه في الجبر و التشبیه"، "مسائل البلدان"، "التوحید

کتاب الوعد و "، "کتاب الرّد علی المرجئة"، "المسائل و الجوابات

  .، و غیر آن"الوعید
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  ایجاد شبکه ارتباطی سیاسی و اجتماعی: بخش سوم

  

، در کنار جھاد علمی و اخالقی خود، یک جبھه )ع(امام عسکری 

ین خود را در مبارزه اجتمعاعی را نیز بنیانگذاری کرد، تا َدسیاسی و 

  .بر علیه حاکمّیت ستمگر زمان که در دست بنی عباس بود، ادا نماید

در این راستا، شبکه ای به ھم پیوسته ، متشکل از نمایندگان آن 

سران این حرکت . حضرت در ممالک و شھرھای مختلف، تشکیل شد

پیک ھای پنھان و نامه نگاری با آن اجتماعی، از طریق  -سیاسی

حضرت، در ارتباط با تصمیم گیری ھای ایشان بودند و ھریک از آنان، 

  .در قلمرو خویش، وظائف محّوله را انجام می داد
  

به عنوان مثال، نماینده آن حضرت در منطقه شرق ایران، شامل 

  .بوده است" ابراھیم ابن عبده"نیشابور، 

کتاب رجال خود، آن حضرت در نامه ای  در" کّشي"بر اساس سخن 

نگاشته است، نماینده خود در آن " عبداهللا ابن حمدون"که خطاب به 

  :منطقه را چنین معرفی می نماید
  

من ابراھیم ابن عبده را به عنوان نماینده خود منصوب نموده ام، تا "

او از نظر من، . مردمان آن سامان، حقوق شرعی را به او بپردازند

درستکار است و من وی را امین خویش در نزد محّبان و پیروان فردی 

  .خود در آن سرزمین انتخاب کرده ام

  ...".در اداء حقوق واجب، کوتاھی نکنیدو پرھیزکار و پارسا باشید، 
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" مبارک"وی که . نماینده دیگر آن حضرت در شھر سامّراء مستقر بود

  .دیدنام داشت، از خدمتگزاران ایشان قلمداد می گر
  

بوده است " ابراھیم ابن مھزیار اھوازی"نماینده معروف دیگر ایشان، 

در ) ع(که در منطقه خوزستان استقرار داشته و با امام عسکری 

  .ارتباط نزدیک بوده است
  

ھمچنین، نمایندگی آن حضرت در شھر قم که ھمواره از پایگاه ھای 

 "حاق اشعریاحمد ابن اس"مھم تشّیع محسوب می گردیده، بر عھده 

  .بوده است
  

نیز، از جمله نمایندگان امام عسکری بود که  "عثمان ابن سعید سّمان"

اجتماعی داشت، و پس از  -مقامی واال در این شبکه سیاسی

) ع(برای مّدتی، به عنوان نایب خاّص امام زمان شھادت آن حضرت، 

  .انجام وظیفه کرد
  

شن می گردد که به خوبی رو) ع(با مطالعه سیره امام عسکری 

عالم و توانا در  یتشکیل این شبکه وسیع ارتباطی و نصب نمایندگان

ایران و عراق، توانست وسیله ای برای انسجام جامعه شیعیان، و 

ارتباط مستمّر مردم با آن حضرت باشد و در آن جّو سنگین حفظ 

خفقان سیاسی که بنی عباس ایجاد کرده بودند، راھی به سوی 

ھمچنین، این نظام . یه دیکتاری آن دوران بگشایدبر علمبارزه 

ارتباطی، زمینه را برای تأمین شرایط الزم در زمان غیبت صغرای امام 
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فراھم ساخت و توانست در آن دوران ) عّجل اهللا تعالی فرجه(مھدی 

  .حّساس، نقش آفرین باشد

  

*****  

   

  

  

  

  

  

  )ع( مھدیامام 
  

بشرّیت، مھدی موعود، و  عالم  منجیپرچمدار عدالت و حّریت، و 

، خاتم اوصیاء، و )ع( حضرت صاحب العصر و الزمانو کعبه مقصود، 

  . یادگار اولیاء، و نور چشم انبیاء است

او تنھا حّجت باقیمانده خداوند است که چشم امید ستمدیدگان و 

دل دردمند محرومان جھان، انتظار قدومش را می کشد، و 

  .زوی نھضت با شکوھش، می تپدی و دادگری، در آرعاشقان آزاد
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  .ھمنام پیامبر گرامی اسالم :نام آن حضرت 

  .و اباصالح ابو القاسم :کنیه ایشان 

منتَظر، مھدی، حجت، صاحب الزمان، ولّی عصر، :  ایشانھای لقب 

  .بقّیة اهللاو 

  .)ع( حسن عسکریامام :  نام پدر ایشان

  . )نرگس(نرجس :  مادر ایشان نام

  .ھجری 255مه شعبان سال نی: تاریخ توّلد

  

  جھانیمھدی موعود از دیدگاه ادیان 

بر آن و آئین ھای جھانی از مسائلى كه شرايع آسمانى یکی 

است  "مصلح جھانى"و " منجی موعود"نظر دارند، مسأله   اتفاق

و بشرّیت را از منجالب ظلم و ستم  كند  كه در آخرالزمان ظھور مى

  . دل و داد می نمایدرھایی می بخشد و جھان را پر از ع

تیان، ، زرتشنصارى،ھاى يھود  نه تنھا جامعه اسالمى بلكه جامعه

گستر  نیز منتظر آمدن اين عدلو برھمایی ھا ھندوھا، بودایی ھا، 

  . جھان ھستند
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اینک با اشاره به منابع معتبر ادیان گوناگون، به شرح این سخن 

  :می پردازیم

  دیدگاه مسیحیت

اعتقاد پیروان این دین به اصلی آئین مسیحّیت، منابع اجعه به با مر

در آخر الزمان، به خوبی جھانی ظھور منجی و رھایی بخش 

  .روشن می گردد

  :به عنوان مثال، در انجیل مّتی چنین می خوانیم

   ظاھر  مغرب  به تا  ، شده  ساطع مشرق  از  برق  كه ھمچنان"

 عالمت نگاهآ …شد خواھد چنین نیز انسان پسر ظھور شود، مي

 زمین طوايف جمیع وقت، آن در و گردد پديد آسمان در انسان پسر

 با آسمان، ابرھاي بر كه بینند را انسان پسر و كنند زني سینه

 آواز بلند صور با را خود فرشتگان و... آيد مي عظیم جالل و قّوت 

 فلك بكران تا كران از اربعه بادھاي از را او برگزيدگان فرستاده،

 ساعتي در زيرا باشید، حاضر نیز شما لھذا.. .آورد خواھند فراھم

  ).24انجیل مّتی، باب ( ."آيد مي انسان پسر نبريد، گمان كه

  :در ھمان منبع ، چنین می خوانیم

 مقدس مالئكة جمیع با خود جالل در انسان پسر چون اام"

 جمیع و نشست، خواھد خود جالل كرسي بر آنگاه آيد، خويش
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 كند، مي جدا ھمديگر از را آنھا و شوند جمع او ضورح در ھا تام

انجیل مّتی، ( ."كند مي جدا بزھا از را میشھا شبان كه قسمي به

  ).25باب 

، و انجیل لوقا، باب 13نظیر این آیات، در انجیل ھای مرُقس، باب 

 .نیز آمده است 21

ھمانطور که مالحظه نمودید، منجی جھانی که در آخرالزمان 

نامیده " پسر انسان"، در این منابع مسیحی به عنوان خواھد آمد

  .شده است

  :می گوید" قاموس کتاب مقدس"در کتاب " ھاکس"

آمده است، ) انجیل(عھد جدید پسر انسان، ھشتاد مرتبه در "واژه 

مطابقت می کند، و در ) ع(که در سی مورد، بر حضرت عیسی 

که در آخر ) یحغیر از عیسی مس(پنجاه مورد دیگر، بر فرد دیگری 

  .الزمان ظھور خواھد کرد، منطبق می باشد

  دیدگاه یھود

، پیرامون نجات بخش جھان در ) تورات(در ابواب مختلف عھد عتیق 

  .آخر الزمان، سخن به میان آمده است

  :در کتاب دانیال نبی، چنین می خوانیمبه عنوان نمونه، 
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 ايستاده تو ومق پسران براي كه عظیمي امیر میكائیل، زمان آن در"

 حیني از كه شد خواھد تنگي زمان چنان و برخاست خواھد ، است

 از يك ھر آنزمان در و نبوده، امروز تا است آمده وجود به امتي كه

 .شد رستگارخواھد شود يافت مكتوب دفتر در كه تو قوم

 شد، خواھند بیدار اند خوابیده زمین خاك در كه آناني از بسیاري و

 حقارت و خجالت جھت به آناني و جاوداني حیات جھت به اينان اما

 .جاوداني

 كه آناني و درخشید خواھند افالك روشنايي مثل حكیمان و

 خواھند ستارگان مانند نمايند، مي رھبري عدالت راه به را بسیاري

 .اآلباد ابد تا بود

 .كن مھر آخر زمان تا را كتاب و دار مخفي را كالم ،دانیال اي تو اما

 ."گرديد خواھد افزوده علم و نمود خواھند تردد بسرعت ريبسیا

  ).12کتاب دانیال نبی، باب (

در این آیات از تورات، رھایی بخش جھان به عنوان میکائیل و امیر 

م نامیده شده است که در آخر الزمان می آید و دنیا را از ظلم یعظ

  .و ستم می رھاند

  :استھم چنین آمده ) ع(در کتاب مزامیر داوود 

 غرش آن پري و دريا .مسرورگردد زمین و كند شادي آسمان"

 درختان تمام آنگاه .آيد وجد به است، آن در چه ھر و صحرا .نمايد

 زيراكه آيد، مي كه زيرا ،حضورخداوند به نمود خواھند مترّن جنگل
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 خواھد داوري انصاف به را مسكون ربع. آيد مي جھان داوري براي

  ).96مزامیر داوود، مزمور شماره ( ."خود امانت به را ھا قوم و كرد

این آیات از عھد عتیق نیز، به خوبی بر آمدن سلطنت الھی و 

ظھور منجی جھانی که پیدایش او موجب شادی ھمه ارکان گیتی 

  .داللت داردرا با عدل و انصاف رھبری می کند،  عالممی گردد و 

  دیدگاه آئین زرتشتی

آئین زرتشتی، کتاب جاماسبنامه  یکی از مھمترین اسناد دینی

در این سند تاریخی و مذھبی، آمدن منجی بشرّیت در آخر . است

  .الزمان، با صراحت بیان گردیده است

  :این کتاب، چنین می خوانیم 121به عنوان مثال، در صفحه 

دین را به جھان رواج دھد، فقر  ،)نجات دھنده بزرگ(سوشیانس "

ایزدان را از دست اھریمن نجات  .و تنگدستی را ریشه کن سازد

    ."داده، مردم جھان را ھمفکر و ھم گفتار و ھم کردار گرداند

در زمینه نشانه ھای آن " زند و ھومن سین"ھمچنین در کتاب 

  :رھایی بخش جھانی، چنین آمده است

پیمان شکنی و دروغ و بی دینی در  ،پیش از ظھور سوشیانس"

ا دوری جسته، ظلم و فساد و جھان رواج می یابد و مردم از خد

نیز اوضاع جھان را دگرگون  این امورو  ،فرومایگی آشکار می گردد
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. ساخته، زمینه را برای ظھور نجات دھنده مساعد می گرداند

که مصادف با ظھور می شود عبارتست از عالمات شگفت  حوادثی

دشھر ایزد بر آمدن خر و داّل ،انگیزی که در آسمان پدید می آید

 فرستاده  وی  به فرمان  شرق و غربو فرشتگان از  ،باشدمی 

اما اشخاص شرور او را  .دنمی شوند و به ھمه دنیا پیام می فرست

و نگھبانان پیروزگر آسمانھا و  و تکذیب می نمایندانکار می کنند 

  ".زمینھا در برابر او سر فرود می آورند

  دیدگاه آئین ھندو

بھای مختلف ھندوھا نیز به بشارت آمدن منجی موعود، در کتا

  . روشنی آمده است

  :، چنین می خوانیم"باسک"به عنوان مثال، در کتاب 

دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان که پیشوای "

راستی حق با او باشد و به  فرشتگان و پریان و آدمیان باشد و

آورد و از  آنچه در دریا و زمینھا وکوھھا پنھان باشد، ھمه را بدست

آسمان و زمین آنچه باشد، خبر می دھد و از او بزرگتر کسی 

  ".بدنیا نیاید

  :، چنین آمده است" پاتیکل"ھمچنین در کتاب 
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چون مدت روز تمام شود، دنیای کھنه نو شود و زنده گردد و "

صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای جھان که یکی 

دیق اکبر؛ یعنی وصی بزرگتر وی که ناموس آخرالزمان و دیگری ص

او . است "راھنما"و نام آن صاحب ملک ، . است  "پشن"نام او 

باشد و حکم براند و او را ) خدا( "رام"بحق پادشاه شود و خلیفة 

  ."بسیار باشد اتمعجز

  برھمایی مذھبدیدگاه 

از نظر پیروان این مذھب نیز، نجاتبخش جھان که به عنوان مظھر 

است، ظھور خواھد کرد و ریشه ظلم ) دای برھمائیانخ" (ویشنو"

  .و ستم را بر خواھد کند

  :چنین آمده است" اوپانیشاد"در کتاب 

مظھر دھم در انقضای کلی یا عصر آھن، سوار  ،این مظھر ویشنو"

درخشانی به صورت  بر اسب سفیدی در حالی که شمشیر برھنة

شریران را تمامًا  و ،ستارة دنباله دار در دست دارد ظاھر می شود

ھالک می سازد و خلقت را از نو تجدید و پاکی را رجعت خواھد 

  ".داد

  :، چنین می خوانیم" ددانگ"ھمچنین در کتاب 
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ظھور کند و شرق و  "متاطا"دست حق در آید و جانشین آخر "

  ."خالئق را ھدایت کند ھمه جا ، درغرب عالم را بگیرد

  دیدگاه آئین بودایی

نامیده و  آخرین بودا ،    بودای پنجم  تب، فردی کهاز نظر این مک

یاد . می شود، برای نجات بشرّیت در آخر الزمان ظھور خواھد کرد

  .آگاه بر ھمه چیز استبه معنای " بودا"آور می شود که لقب 

و کتاب " داماپاد" کتاب این موضوع در کتابھای مقدس بودائیان مانند

  .آمده است" تاکاس پی"

  اسالمد از دیدگاه مھدی موعو

ظھور منجی عالم بشرّیت در آخر الزمان، مسأله ای است که 

دانشمندان بزرگ اھل تشّیع و اھل تسّنن بر حتمی بودن آن اتفاق 

  .نظر دارند

  :قرآن مجید در این زمینه چنین می فرماید

و نرید أن نمّن علی الذین استضعفوا في األرض و نجعلھم أئّمة و "

  ).5سوره قصص، آیه ( ".نجعلھم الوارثین

ما اراده کرده ایم تا بر مستضعفان مّنت نھیم و آنان را : یعنی

  .و وارثان زمین گردانیمپیشوایان 
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عالوه بر آیات فراوانی که در این زمینه نازل گردیده است، روایات 

توسط دانشمندان و ) ص(اسالم صحیح و متواتری از پیامبر گرامی 

شده است که نمونه ای از آنھا را از  محّدثان شیعه و سّنی نقل

  :نظر گرامی شما می گذرانیم

لو لم يبق من الدَّھر إّال يوم لبعث اهللا رجًال من أھل بیتى َيْمألھا عدًال "

 207، ص 2صحیح ابى داوود، طبع مصر، المطبعة التازّيه، ج ( ."كما ُمِلْئت َجْورًا

  .)154 ، ص2و نوراالبصار، ب  432و ينابیع الموّدة، ص 

اگر از روزگار، بجز يك روز باقى نماند، ھمانا خداوند مردى از  :یعنی

انگیزد تا جھان را پر از عدل و داد كند، چنانكه پر   خاندان من برمى

  .از ستم گرديده است

اعتقاد به روشنی معلوم می گردد که ، بر اساس آنچه بیان گردید

  .ى استبه چنین مصلحى مورد اتفاق صاحبان شرايع آسمان

روايات فراوانى پیرامون مھدى موعود، در یاد آور می شود که 

كتابھاى صحاح و مسانیداھل سنت، وارد شده است و محدثان و 

درباره آن حضرت، ) شیعه و سنى(محققان اسالمى از فريقین 

  .اند به رشته تحرير درآورده گوناگونیكتابھاى 

به رشته تحریر در برخی از این کتابھا که توسط علمای اھل سّنت 

  :مده است، عبارتند ازآ
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محمد بن يوسف ابن : الزمان، نگارش كتاب البیان فى اخبار صاحب -

 .الكنجى شافعى

على بن : كتاب البرھان فى عالمات مھدى آخر الزمان، نگارش -

 .حسام الدين، مشھور به متقى ھندى

  .احمد امین مصرى: كتاب المھدى و المھدوّيه، نگارش -

اند  یعه، در اين زمینه كتابھاى بسیار زيادى نوشتهاما علماى ش

  .غیره المالحم و الفتن و: مانند. كه شمارش آنھا آسان نیست

روایاتی که دانشمندان مذاھب اسالمی از پیامبر گرامی مجموعه 

، روایت کرده اندپیرامون مھدی موعود و منجی عالم اسالم 

وده كه درست بر اى معین نم ھاى او را بگونه  خصوصیات و نشانه

زیرا . منطبق می باشد ،امام مھدی، دوازدھمین پیشوای شیعیان

  :او 

 ابينابیع الموده، ب ( .است فرزند بالفصل امام حسن عسكرى: اوال

   .)از جابر بن عبداهللا انصارىبه نقل ، در مناقب، 76

صحیح ترمذى، طبع دھلى، سال (. است ھمنام پیامبر گرامى: ثانیا

 ).376، ص 1، ج 1313و مسند احمد، طبع مصر، سال  46 ، ص2، ج 1342

  .)443ينابیع الموده، ص (. ھست دوازدھمین پیشوا: ثالثا

 .باشد مى) ع(ب طال نوادگان حسین بن على بن ابى از :رابعا

  ).432ينابیع الموده، ص (
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  )ع(غیبت امام مھدی 

 260در سال ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حضرت ولّی عصر 

از ھمان آغاز دوران امامت، ایشان از . ی به امامت رسیدندھجر

دیدگان مردم غایب گردیدند و نمایندگانی را برای ارتباط با شیعیان 

  .خود برگزیدند

  :این نمایندگان به ترتیب عبارت بودند از 

o عثمان ابن سعید 

o محّمد ابن عثمان 

o حسین ابن روح 

o علّی ابن محّمد سمری 

که نمایندگان مذکور به عنوان نائبان ) ع(دوران غیبت امام مھدی 

خاص میان ایشان و عموم شیعیان ارتباط برقرار می نمودند، به 

این برھه از زمان به مّدت . عنوان غیبت صغرا نامیده می شود

شصت و نه سال ادامه یافت و پس از درگذشت آخرین نائب خاّص 

  .آن حضرت، به پایان رسید

فرا ) ع(دوران غیبت کبرای امام مھدی بعد از این برھه از زمان، 

در این مّدت، فردی به عنوان نائب . رسید که تا کنون ادامه دارد

خاص آن حضرت، از سوی ایشان معّرفی نمی گردد، بلکه فقھای 
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واجد شرایط که زاھد، عادل، و خویشتن دار باشند، منصب نیابت 

  .عاّمه آن حضرت را بر عھده دارند

ل مّدت غیبت کبرا، تالش در جھت تحقق وظیفه شیعیان در طو

جھت عدالت و آزادی و اجرای فرامین الھی، و حفظ آمادگی کامل 

این . به ھنگام ظھور ایشان می باشد) ع(یاری حضرت ولّی عصر 

مذکور را انجام وظایف دینی و حفظ آمادگی  به ھمراهحالت معنوی 

ت و فضیلت این در روایات اسالمی، اھّمّی. می نامند" جانتظار َفَر"

نوع انتظار و آرزوی اجرای عدل الھی با ظھور موفور السرور امام 

  .، مورد تاکید بسیار قرار گرفته است)ع(مھدی 

  :می فرماید) ع(به عنوان مثال، امام علی 

انتظروا الَفَرج و التیأسوا من روح اهللا، فاّن أحّب األعمال عند اهللا "

ر للَفَرج کالمتشّحط بدمه في سبیل و المنتظ. عّزوجّل انتظار الَفَرج

  ).52کتاب بحار األنوار، جلد (". اهللا

چشم به راه ظھور باشید، و از رحمت خداوند مأیوس و : یعنی

و کسی که . ناامید نشوید، زیرا بھترین اعمال، انتظار ظھور است

منتظر ظھور آن حضرت باشد، مانند شھیدی است که در راه خدا 

  .دیدهبه خون خود آغشته گر

  :نیز چنین می فرماید) ع(امام صادق 
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إّن لنا دولة یجیئ اهللا بھا إذا شاء، من سّره أن یکون من اصحاب "

القائم، فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن األخالق و ھو منتظر، فإن 

مات و قام المھدّی بعده، کان له من األجر مثل أجر من أدرکه، فجّدوا و 

  ).کتاب غیبت نعمانی(". ا العصابة المرحومةانتظروا، ھنیئا لکم أّیتھ

برای ما دولتی است که ھرگاه خدا بخواھد آن را خواھد : یعنی

باشد، پس ) عج(از اصحاب قائم ھرکه دوست داشته باشد . آورد

منتظر باشد و با پارسایی و اخالق زیبا عمل کند و انتظار قدوم او 

ضرت مھدی بعد پس اگر چنین شخصی از دنیا برود و ح. را بکشد

از آن ظھور نماید، ھمان اجر و پاداشی را خواھد داشت که اصحاب 

بر . پس بکوشید و منتظر بمانید. در زمان ظھور او دارند آن حضرت

  . ای گروھی که مورد رحمت الھی قرار گرفته اید ،شما گوارا باد

*****  


