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 )1(  

  )السالم عليه رضا حضرت احواالت) (7( 

  )السالم عليه رضا حضرت زندگانى مدت و تولد تاريخ( )2( 

 در جناب آن اند گفته گروهى شد، متولد مدينه در هشت و چهل و صد يك سال در السالم عليه رضا حضرت) 3( 

 السالم عليه صادق حضرت وفات از سال پنج از پس سه و پنجاه و صد يك سال القعده ذى يازدهم جمعه روز

 بوده پنجشنبه روز جناب آن تولد دارند عقيده هم بعضى و كرده نقل صدوق شيخ را روايت اين است، شده متولد

 حضرت مادر نام كه شده گفته بود، نجمه اش حقيقى اسم و ميگفتند البنين ام را او كه بود ولدى ام مادرش است،

 جعفر بن موسى مادر المصفاة حميدة: گويد ميثم بن علي) 4. (ميباشد تكتم يا و النوبيه سكن السالم عليه رضا

 بانويش به و بود، مذهبى و دينى نظر از زنان عاقلترين از بانو اين تكتم، بنام خريد كنيزى بود عجم اشراف از كه

 اى: گفت موسى بفرزندش حميده نشست، نمى او مقابل در كه جا آن تا ميگذاشت احترام العاده فوق حميده

 كه مقامى و شأن نظر از وى كه دارم يقين و ام، نديده وى از بهتر را اى جاريه من و است خوبى كنيز تكتم پسرم

 اسم اينكه بر دليل) 5. (كن نگهدارى بخوبى وى از و بخشيد خواهم بتو را او اينك آورد بدنيا پاك فرزندى دارد

  :گفته و كرده مدح را السالم عليه رضا حضرت كه شاعريست آن قول است بوده تكتم وى

   المعظم علي أجدادا و رهطا و             والدا و نفسا الناس خير انّ أال         



   تكتم اللَّه حجة يؤدى اماما             ثامنا الحلم و للعلم به أتتنا             

 هنگامى جعفر بن موسى مادر حميده ميكند روايت پدرش از ميثم بن علي كه است آمده ديگرى روايت در و) 6( 

 اى: فرمود كه ديد خواب در را آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت خريد را السالم عليه رضا حضرت مادر نجمه كه

   است زود كن، هبه موسى فرزندت به را كنيز اين حميده
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 بفرزندش را كنيز خواب، اين از پس وى كند، ظاهر است زمين روى اهل بهترين كه فرزندى وى از خداوند كه

 آخر در السالم عليه رضا حضرت) 1. (گذاشت نام طاهره را كنيز آن شد، متولد رضا حضرت كه هنگامى بخشيد،

 توابع از سناباذ قريه در سالگى پنج و پنجاه سن در پنج و دويست سال، رمضان ماه سوم و بيست يا و صفر ماه

 آن امامت ايام و كردند، امامت سال بيست مدت بزرگوارش پدر وفات از بعد و بست، فرو جهان از چشم طوس

 دنيا از سم با مأمون خالفت هنگام در و وى فرزندان مأمون و امين و الرشيد هارون ايام با بود مصادف حضرت

  .رفت

 حضرت چنين هم و داشت، رضايت وى از خداوند كه بود جهت اين از نهادند نام رضا را جناب آن اينكه علت

 اين براى »رضا« به جناب آن تسميه علت: شده گفته و بودند، خوشنود وى از السالم عليهم اطهار ائمه و رسول

  .بودند راضى وى از مؤالف و مخالف كه بود

 )2(  

  )السالم عليه رضا حضرت امامت بر داله نصوص( 

 السالم عليهما موسى بن علي فرزندش امامت بر حضرت آن كه دارند اجماع جعفر بن موسى حضرت اصحاب) 3( 

 اين قضيه علت و اند، كرده اختالف مورد اين در اند معروف ممطوره به كه واقفيه، از معدودى فقط كرده، تصريح

 و بود زندان در السالم عليهما جعفر بن موسى حضرت چون و داشت وجود اموال مقدارى آنان دست در كه بوده

  .شدند رضا حضرت فرزندش امامت منكر و كردند ضبط را اموال آنان رسيد شهادت به آن از پس

 آنها گفتار به اند، كرده انكار را وى امامت باشد اموال ضبط كه مخصوصى غرض براى آنان كه جهت اين از

 عقل مخالف كه را آنان گفته منقول نصى صورت اين در پس است، مردود جماعت اين اعتراض و نيست، اعتمادى



 را مربوط نصوص اينك ندارد، وجود آثارى آنان از و اند شده منقرض اكنون جماعت اين و كند، مى باطل هست هم

  .ميكنيم درج ذيال
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 در من: گفت علي بوديم، بغداد در يقطين بن علي و حكم بن هشام و من: گويد صحاف نعيم بن حسين -1) 1( 

 و سيد علي اين يقطين بن علي يا: فرمود جعفر بن موسى شد، وارد علي فرزندش كه بودم صالح عبد خدمت

 پيشانى بر را دستش كف هشام هنگام اين در: گويد راوى ام، داده او به را خود كنيه من و است من اوالد سرور

: گفت هشام شنيدم، وى از را سخن اين من سوگند خداوند به: گفت علي گفتى؟ چه تو بر واى گفت و زد خود

 گردم قربانت: كردم عرض السالم عليه ابراهيم ابو به: گويد رقى داود -2) 2. (اوست بعهده موسى از پس امامت

  كيست؟ شما از بعد امام بفرمائيد و بدهيد نجات آتش از و بگيريد مرا دست اكنون شده زياد عمرم

 اين: فرمودند و كردند اشاره السالم عليهما موسى بن علي بفرزندش جعفر بن موسى هنگام اين در: گفت راوى

 بزرگترين علي فرزندم: فرمود جعفر بن موسى حضرت: گويد قابوسى نعيم -3) 3. (بود خواهد شما امام من از پس

 او وصى يا و پيغمبر جز و ميكند نگاه جفر در من با او و دارم، دوست بيشتر همه از را او من است، من فرزندان

  :كردم عرض موسى الحسن ابو حضرت به: گويد عمار بن اسحاق بن محمد -4) 4. (كنند نگاه جفر در ندارند حق

 را دستم پدرم همانا است، علي فرزندم اين: فرمود! نميكنيد؟ هدايت كنم اخذ وى از را خود دين كه كسى به مرا

  :فرمود و برد آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت قبر نزديك مرا و گرفت

 انجام را وى فرمود را مطلبى گاه هر خداوند ميدهم، قرار خليفه زمين در من: فرموده خداوند من پسرك اى

 در رسيدم السالم عليه ابراهيم ابو خدمت من: گويد بود واقفيه جماعت از كه قندى مروان بن زياد -5) 5. (ميدهد

 كتاب او كتاب و من سخن او سخن است من فرزند اين زياد يا: فرمود بود، او نزد در هم علي فرزندش كه حالى

 مادر طرف از كه مخزومى -6) 6. (است حق كرد جارى زبان بر وى چه هر و است من رسول وى رسول و من،

 هم ما و فرستادند ما دنبال السالم عليهما جعفر بن موسى حضرت: گفت ميرساند طالب ابى بن جعفر به نسب

  دانيد مى: فرمود رسيديم، او خدمت
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 پس و است من وصى فرزندم اين دهيد گواهى: فرمود نميدانيم، را او علت كرديم عرض كردم؟ دعوت را شما چرا

 وى از دارد من از اى وعده كس هر و بگيرد، وى از دارد طلبى من از كس هر بود، خواهد قيم و خليفه من از

 ابو طرف از: گويد مختار بن حسين -7) 1. (نمايند مكاتبه كنند، مالقات من با نميتوانند كه آنانى و كند، مؤاخذه

 من عهد: فرمودند الواح آن در -بودند زندان در كه هنگامى شد بيرون الواحى ما براى السالم عليه موسى الحسن

 خودم كه آنگاه تا نميرسد، او به چيزى بابت اين از ديگرى و دهد، انجام را كارها بايد او و هست بزرگترم فرزند با

 عرض جعفر بن موسى حضرت به: گويد سليمان بن داود -8) 2. (رسد در مرگم اينكه يا و كنم، مالقات وى با

 از بعد امام: فرمود كيست؟ شما از بعد امام بفرمائيد اكنون نكنم، مالقات را تو و بروم دنيا از ميترسم من: كردم

: كردم عرض السالم عليه ابراهيم ابو به: گويد قابوس بن نصر -9) 3. (است السالم عليه رضا يعنى علي فرزندم من

 بشما يارانم و من پدرت درگذشت از پس كرد، معرفى بمن را شما وى كيست؟ شما از بعد امام پرسيدم پدرت از

 اين در و من، پسر: فرمود كيست؟ شما از بعد امام ميكنم عرض اينك و شدند، پراكنده مردم ليكن و شديم معتقد

 السالم عليهما جعفر بن موسى حضرت خدمت گويد، زربى بن داود -10) 4. (كردند رضا حضرت به اشاره هنگام

 كردند، ترك را بقيه و برداشتند را مال از مقدارى حضرت كردم، تقديم داشتم خود با را اموال از مقدارى و رسيدم

 مطالبه شما از خودش مال اين صاحب: فرمود كردى؟ ترك را مال از مقدارى چرا شوم فدايت: كردم عرض

 بقيه هم من كردند، مطالبه مال آن از و فرستادند السالم عليه رضا حضرت جناب آن درگذشت از پس ميكند،

 كه هنگامى ديدم مكه راه در را ابراهيم ابو حضرت: گويد سليط بن يزيد -11) 5. (داشتم ارسال خدمتش را اموال

  دارند؟ معرفت ما مانند هم ها زمين اين گردم، قربانت: كردم عرض داشتم، عمره اراده

 كه حالى در كرديم، مالقات را شما هم با جا اين در پدرم و من آرى: كردم عرض دارى، معرفت هم تو آرى: فرمود

  .بودى برادرانت و پدرت با
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 بر دست احدى از مرگ ليكن و هستيد پاكى پيشوايان همگان شما گردند، فدايت مادرم و پدر: كرد عرض پدرم

 اينان عماره، ابو اى بلى: فرمود نگردند، گمراه كه برسانم بمردم تا كن معرفى را خود از بعد امام اينك نميدارد،

 عقل و حكمت او در كه -كردند شما بطرف اشاره هنگام اين در -است آنان سيد هم اين و هستند من فرزندان



 او ميگرداند برطرف وى را آنها دين اختالفات و ميكند، رفع او را مردم احتياجات) 1. (است نهفته معرفت و وجود

 داخل وى از بايد مردم كه است خداوند معرفت ابواب از يكى وى است، برخورد خوش و اخالق خوش بسيار

  است؟ كدام خصلت اين: كرد عرض پدرم است، بهتر او خصال همه از كه دارد خصلتى فرزندم اين ليكن و شوند،

 نيكوترين و مولود بهترين او ميكند بيرون وى از را امت نور و دانش و علم و ملت اين فريادرس خداوند: فرمود

 را مختلف هاى دسته بين و ميكند حفظ را ها خون مولود آن بوسيله پروردگار بود، خواهد امت اين در موجود

  .ميسازد متصل را ها پراكنده و ميكند پر را ها شكاف و ميدهد سازش

 و ميدهد، پناه را خائفين ميگرداند، سير را گرسنگان و ميپوشاند را برهنگان قدم خوش مولود آن بوسيله خداوند

 بهترين كهولت و جوانى سن در وى ميدهد، قرار احسان و لطف مورد را بندگان و ميفرستد، باران آن خواطر براى

 به اينكه از قبل و ميكند، بيان را مردم اختالفات است، دانش و علم سكوتش و حكمت، او گفته است، مردمان

  .ميگيرد اختيار در را قومش رياست برسد بلوغ مرحله

 آرى: فرمود داشت؟ خواهد خودش از بعد هم فرزندى وى گردند، فدايت مادرم و پدر: گفت پدرم هنگام اين در

 شما باد فدايت مادرم و پدر: كردم عرض: گويد حديث اين راوى سليط بن يزيد كرد، قطع را خود كالم اين از پس

 دارد، فرق پدرم زمان با زمان اين ليكن و ميگوئى راست: فرمود كنيد، بيان كلمات گونه اين از پدرت مانند هم

  .گردد شامل وى بر خداوند لعنت نكند قناعت شما از اندازه همين به كس هر: گفت

   اى: فرمود بعد و گرفت اش خنده سخن اين از السالم عليهما جعفر بن موسى حضرت
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 وصيت در هم را ديگرم فرزندان قضيه ظاهر در و كردم وصيت فرزندم به و شدم بيرون منزلم از من عماره ابو

 اختيار چنانچه اگر و ام، داده انجام است امر اين مخصوص كه فرزندى به را خود وصيت باطن در و دادم، شركت

 او اختيار در را امامت امر و ميدادم قرار خود وصى دارم عالقه وى به خيلى كه را قاسم فرزندم بود من دست در

 اين به را او طالب ابى بن على جدم و رسول حضرت و است خداوند دست در امامت اختيار ليكن و) 1( ميگذاشتم

 رسول حضرت روايات از تبعيت جز ما و اند نموده معرفى هم را وى از بعد امامان حتى و اند كرده منصوص امر

  .بدهيم انجام نميتوانيم ديگرى كار آله و عليه اللَّه صلى



 و عصائى و شمشيرى جناب آن نزد در و رسيدم آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت خدمت خواب در من

 عمامه اما: فرمود چيست؟ براى ها اين اللَّه رسول يا نمودم عرض كردم، مشاهده را اى عمامه و كتابى و انگشترى

  .دارد بر در را ها اين تمام انگشتر و او قوت عصا و او نور كتاب اوست، عزت شمشير و است، خداوند سلطنت

 من به را او كردم عرض كند، انتخاب را امام بايد ديگرى و شده خارج تو دست از اختيار اينك: فرمود اين از پس

 داشتى دوست تو بكشند، ناراحتى تو مانند كه نديدم را امامان از يك هيچ من: فرمود رسول حضرت دهيد، نشان

 انتخاب اختيار ليكن و داشتى، دوست بيشتر فرزندانت همه از را او كه زيرا كنى انتخاب امامت براى را اسماعيل

  .است خداوند دست در امام

 مرده كه آنان چه و داشتند حيات كه آنها چه را فرزندانم جميع من: فرمود اين از پس جعفر بن موسى حضرت

 اين در است، آنها سرور و سيد يكى اين: فرمودند السالم عليه المؤمنين امير ميان اين در كردم، مشاهده بودند

  .است نيكوكاران با هم خداوند و وى، از هم من و است من از وى اينك كردند، علي به اشاره هنگام

 و باشند عقل داراى مگر بدهى اطالع بكسى را اينها نبايد است وديعه تو نزد كلمات اين يزيد اى: فرمود اين از بعد

 مجاز شهادت در خواستند را مطالب اين تو از شهادت براى چنانچه اگر و بشناسى، براستى را ها آن كه بندگانى يا

   ستمش كس كدام: گفته چنين هم و برگردانيد، اهلش به را امانات كرده امر و فرموده خداوند زيرا هستى
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 حضرت بطرف را خود روى من: فرمود جعفر بن موسى) 1. (كند شهادت كتمان كه كسى آن از است بيشتر

  :نمودم عرض و كردم رسول

 كس آن: فرمود است؟ امام آنها از يك كدام شوند فدايت مادرم و پدر اند كرده اجتماع پيرامونم در فرزندانم اينك

 راه و ميگويد سخن حق به همواره او ميكند، نطق وى حكمت به و ميشنود او تفهيم به و مينگرد خداوند بنور كه

 على پسرم دست هنگام اين در و است همين وى ندارد، راه وى در جهل و است امور همه به عالم او نميرود، خطا

  .گرفت را

 امور و كن وصيت او به كردى مراجعت سفرت اين از گاه هر بود، خواهى وى با كمى مدت تو. فرمود اين از بعد

 ديگرى جاى در و رفت خواهى آنها ميان از زودى همين در زيرا ساز فارغ دنيا از را خويشتن و نما اصالح را خود



 پاكيزه و كند كفن و دهد غسل را تو كن امر را او و بطلب خود نزد را على خواستى گاه هر و كرد خواهى منزل

 اين از بعد است گذشته سابقين در كه است روشى اين و بود، نخواهد امر اين شايسته ديگر كسى وى جز و نمايد

 كه است على فرزندم عهده در امامت و گرفت، خواهند سال اين در مرا: فرمود السالم عليهما جعفر بن موسى

و فهم است، الحسين بن على دومى و طالب ابى بن على اولى كه ميباشد، على بنام خود اجداد از نفر دو سمى 

 برده ارث به نفر دو آن از مكروهات و مصائب در شكيبائي و صبر با را محنت و رنج و دوستى و بصيرت و حكمت

  .است

 از ديدى را او گاه هر ميكنى، مالقات وى با بزودى و كرد خواهى عبور مكان اين از ديگر بار تو يزيد اى: فرمود بعد

 با مالقات هنگام در او و كرد، خواهد عنايت قدم خوش و مبارك فرزندى بتو خداوند كه بده مژده او به من طرف

 از غالم اين كه اى جاريه بگو خود مالقات در و ميكند، بازگو تو با را مطالب اين و داد خواهد اطالع قضايا اين از تو

  .برسان بوى هم مرا سالم توانستى اگر و است، قبطيه ماريه خاندان از شود متولد وى

 گفتگو از قبل وى كردم، مالقات علي با السالم عليهما جعفر بن موسى حضرت زمان گذشتن از پس: گويد راوى

   قربانت: گفتم آورى؟ جاى به عمره ندارى ميل: فرمود
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 دعوت سختى به را شما ما اللَّه سبحان: فرمود ندارم را راه خرج من ليكن و است شما دست در اختيار گردم

  .كرديم حركت مكه بطرف و شديم بيرون مدينه از ما نميكنيم،

 را زيادى خير اينجا در تو يزيد اى فرمود رسيديم، ميكرديم گفتگو پدرش با كه مخصوصى محل به هنگام اين در

 هر و است نيامده هنوز جاريه اما: فرمود كردم، نقل جناب آن براى را داستان سپس و آرى: گفتم اى كرده مشاهده

  .رسيدند مكه به كه آنگاه تا كردند حركت اين از پس رسانيد، خواهم بوى را تو سالم آمد گاه

 و شد حامله معينى زمان گذشتن از پس و خريدند، را معهوده جاريه سال اين در السالم عليه رضا حضرت

 بن اسحاق ميداشتند، دشمن جهت بدون مرا و ببرند را او ارث ميخواستند على برادران: گويد يزيد آورد، فرزندى

 آن در نبوديم قادر ما كه حالى در نشست، مى ابراهيم ابو جاى در ديدم را او من سوگند خداوند به: ميگفت جعفر

 كند حركت عراق به السالم عليهما جعفر بن موسى حضرت اينكه از قبل: گويد سنان ابن -12) 1( بنشينيم جا



 پيش حوادثى سال اين در محمد اى: فرمود حضرت بود، نشسته او نزد در هم فرزندش على و رسيدم خدمتش

 پيش چه گردد قربانت جانم ساختى ناراحت مرا: كردم عرض: گويد نشويد، ناراحت شما ليكن و كرد خواهد آمد

  .شد؟ خواهد آمدى

 برساند، بمن بدى و سازد وارد ضررى من بر توانست نخواهد وى ليكن و برد خواهند ستمگر اين پيش مرا: فرمود

: فرمود گردم؟ فدايت شد خواهد چه: كردم عرض: گويد بود، خواهم امان در وى دست از هم مرتبه اين از پس و

: كردم عرض گويد رسانيد، خواهد بعمل را خود مشيت و كرد خواهد واگذار خود حال به را گمراهان خداوند

 حق كه است كسى مانند كند غصب را او حق و گردد، فرزندم اين امامت منكر كس هر: فرمود چيست؟ مطلب

  .كرد غصب خدا رسول از بعد را السالم عليه على

 تسليم را او حق كنم درك را او زمان و بدهد عمر من به خداوند اگر سوگند خداوند به: كردم عرض: گويد راوى

 تمديد را شما عمر خداوند محمد اى گفتى راست: فرمود نمود خواهم پيدا اعتقاد او امامت به و كرد خواهم

  ميكنيد درك را او و ميكند
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  :كردم عرض: گويد پذيريد، مى هم را وى از پس امام و مينمائيد قبول را او امامت و

  .گرديدم تسليم و شدم راضى هم اين امامت به: گفتم است، محمد او نام: فرمود كيست؟ او فرزند

  .ميكنيم اكتفاء اندازه بهمين و است زياد باره اين در روايات و اخبار

 )1(  

  )السالم عليه رضا حضرت معجزات( 

 در آيات اين از بعضى اند آورده خود كتب در را او دالالت و كرامات از بسيارى خاصه و عامه از روايت اهل) 2( 

 ذكر زير در را آنها از مورد چند اينك ما است، رسيده بروز و ظهور بمعرض وى وفات از بعد پاره و زندگى، حال

 اين: گفت دخترم كردم حركت خراسان بطرف كوفه از من: گويد كوفى وشاء بن احمد بن على - 1) 3. (ميكنيم

 ميان در و گرفتم را پارچه آن من: گويد كن، تهيه فيروزه برايم را آن بهاى و بفروش خراسان در و بگير را پارچه

 بن على غالمان ناگهان نمودم منزل مسافرخانه از يكى در و شدم مرو وارد كه هنگامى بستم، محكم ام اثاثيه



 به احتياج وى كفن براى اينك و است كرده فوت ما علماء از يكى: گفتند و شدند وارد السالم عليهما الرضا موسى

  .داريم اى حله

: ميفرمايد و ميرساند سالم را تو ما موالى: گفتند و كردند مراجعت ديگر بار و رفتند آنان ندارم، حله من: گفتم

 را وى تا است، داده بشما دخترت هم را حله اين و اى كرده پنهان جا فالن در و داريد اى حله خود نزد در شما

 به گفت و داد آنان به را حله وى است، حله آن بهاى اين اينك بخرى، فيروزه برايش را وى بهاى و بفروشى

  .است همان وى است معلوم كه داد را پاسخم اگر پرسيد، خواهم را مسائلى وى از سوگند خداوند

 نتوانستم جمعيت كثرت از ليكن و رسانيدم، او خانه در به را خود شتاب با و كردم يادداشت را خود مسائل: گويد

 اينها احمد بن على اى: گفت و رسيد راه از خادمى ناگهان بودم نشسته من كه هنگام اين در برسانم، بوى را خود

   است تو مسائل جواب
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: گويد نباجى طالب ابو -2) 1. (كردم مشاهده كامل بطور را خود هاى جواب و گرفتم من بودى، آورده خود با كه

 آن در حجاج كه مسجدى در و بود، آمده فرود نباج در كه ديدم خواب در را آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت

 مقابلش نمودم سالم وى بر اينكه از پس و رسيدم حضرت خدمت اينكه مثل بود، كرده منزل ميشدند ساكن

  .داشت وجود صيحانى خرماى آن در كه بودند گذاشته مدينه نخلهاى از طبقى حضرت آن مقابل در ايستادم،

 من فرمود، مرحمت من به و برداشت را خرما آن از مشت يك آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت كه بينم مى گويا

 اينكه از پس است، باقى عمرم از ديگر سال هژده كه زدم تفأل طور اين من بود، دانه هژده شمردم را خرماها

 تشريف به مرا و آمد كسى ناگهان بودم، ميكردم آماده زراعت براى كه زمينى در گذشت قضيه اين از روز بيست

 و فرموده جلوس مسجد در حضرت ديدم آمدم كه هنگامى داد، مژده مدينه از السالم عليه رضا الحسن ابو فرمائى

  .ميروند مسجد بطرف شتاب با مردم

 رسول حضرت كه گرفته قرار جايى همان در وى كردم مشاهده ناگهان رساندم، مسجد به را خود شتاب با هم من

 جلوس آن روى پيغمبر كه حصيرى همان مانند بود حصيرى زيرش در و ديدم، مكان همان در خواب در را

  .داشت قرار آن درون در هم صيحانى خرماى كه بودند گذاشته طبقى مقابلش در و بود، فرموده



 شمردم من داد، بمن را خرماها آن از مشت يك و كرد، دعوت خود بطرف مرا وى كردم، سالم و رفتم جلو من

 زيادتر: كردم عرض بودند، داده من به خواب در آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت كه عدديست همان ديدم

 بن سعد -3) 2. (ميداديم اندازه بهمان هم ما بود داده بشما زيادتر رسول حضرت اگر: فرمود فرمائيد، مرحمت

  :فرمودند و كردند نگاه مردى بسوى السالم عليه رضا حضرت: گويد سعد

 بن محمد بن يحيى -4) 3. (درگذشت روز سه از پس مرد اين نمائيد، آماده را خود مرگ، براى و كنيد، وصيت

 نشسته اسحاق عمويم آمدند، وى عيادت براى السالم عليه رضا حضرت كرد، پيدا سختى مرض پدرم: گويد جعفر

  او بطرف حضرت ميكرد، گريه و بود
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 بلكه نخوريد غصه شما: فرمود برود، دنيا از وى ترسد مى: گفتم ميكند؟ گريه عمويت چرا: فرمودند و كردند اشاره

 بن معمر -5) 1. (درگذشت اسحاق و يافت بهبودى پدرم چندى از بعد گويد مرد، خواهد وى از زودتر اسحاق

 عرض سالم و برسم او خدمت تا بگيريد اذن من براى السالم عليه رضا حضرت از: گفت صلت بن ريان: گويد خالد

 من به اند زده سكه وى بنام كه دراهمى از و بپوشاند، مرا خود مخصوص جامه از وى دارم دوست من كنم،

 و لباس ما از و ما نزد بيايد ميخواهد صلت بن ريان: فرمود ابتداء وى رسيدم، حضرت خدمت من كند، مرحمت

 - 6) 2. (گرفت دراهم و لباس وى از و رسيد جناب آن خدمت هم او دادم، بوى ورود اذن من بگيرد، دراهم

 گرفته را السالم عليه رضا حضرت پيرامون هاشم بنى جوانان از گروهى ما: گويد» 1« جعفر بن موسى بن حسين

 گرفته خود بر وى كه وضع اين از ما گذشت، ما نزد از نامطلوبى هيئت با علوى عمر بن جعفر ناگهان كه بوديم،

  :فرمود السالم عليه رضا حضرت خنديديم، بود

 شد مدينه حاكم جعفر كه نگذشت واقعه اين از يكماه ديد، خواهيد االتباع كثير و ثروتمند را او زودى بهمين شما

 -7) 3. (بودند خدمتش در خدمتگزاران و غالمان ميكرد عبور ما نزد از كه هنگامى گرديد، مرتب او زندگانى و

 بن اللَّه عبد: كردم عرض كشت، خواهد را محمد اللَّه عبد: فرمود السالم عليه رضا حضرت: گويد بشار بن حسين

 بن محمد است، خراسان در اكنون كه هارون ابن اللَّه عبد آرى: فرمود كشت؟ خواهد را هارون بن محمد هارون

 ديدم را السالم عليه رضا حضرت: گويد مهران بن موسى -8) 4. (كشت خواهد است بغداد در اينك كه را زبيده



 اند، زده گردن را وى آنجا در و اند برده مرو به را او بينم مى گويا: ميفرمود و ميكرد، نگاه اعين بن بهرثمة مدينه در

  .گرفت انجام بود فرموده حضرت كه طور همان مطلب و
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 نزد بود واقفيه رؤساء از كه واسطى قياما بن حسين: گويند يحيى بن صفوان و نجران ابى بن الرحمن عبد -9) 1(

 واقع هم قبول مورد و داشتيم عرضه را وى درخواست هم ما خواست ورود اذن رضا حضرت از ما بوسيله و آمد ما

 كه ميدهم گواهى من: گفت آرى فرمود هستى؟ امام شما: كرد عرض گرفت قرار جناب آن مقابل كه هنگامى شد،

  .نيستى امام تو

 من كه دانستى كجا از گفت و كرد بلند را سرش سپس و انداخت پائين را سرش مدتى السالم عليه رضا حضرت

 شما نميشود، عقيم امام: فرمود وى كه داريم روايت السالم عليه صادق حضرت از ما: كرد عرض نيستم، امام

  .ندارى اوالد هنوز ميگذرد عمرت از سال چندين اكنون

 روز چند سوگند خداوند به: فرمود و كرد بلند را خود سر مدتى از پس و انداخت پائين را سرش ديگر بار حضرت

 را روز اين ما: گويد الرحمن عبد كرد، خواهد عنايت من به فرزندى خداوند كه گذشت نخواهد عمرم از شبى و

 عبد بن اللَّه عبد -10) 2. (كرد مرحمت حضرت آن به را جعفر ابو خداوند كه نگذشت سال يك كرديم حساب

 بر را راه الطريق قطاع راه بين در ميكرد حركت كرمان بطرف خراسان از اى قافله: گويد بصفوانى معروف الرحمن

 وى دزدان داشت، شهرت منال و مال بكثرت كه بود مردى قافله ميان در نمودند، اخذ را آنها اموال و گرفتند آنان

  .كردند برف از پر را دهانش و گذاشتند برف ميان در و گرفتند را

 و كرد مراجعت خراسان به اينكه از پس ماند، باز گفتن سخن از زبانش و شد فاسد مرد اين دهان هنگام اين در

 كه ديد خواب در شبى وى است، نيشابور در اكنون و كرده حركت خراسان بطرف السالم عليه رضا حضرت شنيد

  :ميگويد بوى مردى گويا

  .ببرى سود آن از تا بگير بخشى شفا داروى وى از و شده خراسان وارد اكنون خدا رسول فرزند

 و سعتر و كمون مقدارى: فرمود كردم، پرسشى وى از مرضم از و رسيدم حضرت خدمت من اينكه مثل: گويد

  بار دو اين از پس كن، ممزوج هم با را آنها و بگير نمك
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 و ديده خوابى همچو كه نبود اين فكر در ليكن و شد بيدار خواب از مرد ميكنى، پيدا شفا بريز بدهانت بار سه يا

  .اند گفته چه بوى خواب در

 نيشابور از موسى بن على: گفتند بوى ورود هنگام رسانيد، نيشابور به را خود و كرد حركت خود محل از مرد اين

 قضاياى و برسد حضرت خدمت است خوب كه افتاد دلش در دارد تشريف سعد رباط در اكنون و شده بيرون

  .كند عرض را خودش

  :گفت و كرد عرض را خود قضيه رسيد السالم عليه رضا حضرت خدمت كه هنگامى

 اكنون نگفتم، بشما را مرض اين دواى خواب در من مگر: فرمود حضرت بزنم، حرف براحتى نيستم قادر اكنون

 نمك و سعتر و كمون مقدارى: فرمود كنيد، بيان برايم ديگر بار دارم دوست: گفت كنيد، عمل دستور طبق برويد

 بدستور من: گفت كرد، خواهيد پيدا شفا بريزيد دهان در مرتبه سه يا و مرتبه دو و كنيد مخلوط هم در و بگيريد

 اين و ديدم را مرد اين من ميگفت كه شنيدم صفوان از من: گويد ثعالبى. داد شفا مرا خداوند كردم عمل حضرت

 پل روى در السالم عليه رضا حضرت كه هنگامى: گويد نوفلى محمد بن جعفر - 11) 1. (شنيدم وى از را داستان

  :كردم عرض و نشستم كردم عرض سالم اينكه از پس رسيدم خدمتش بودند گرفته قرار اربق

 گفتار اين از كند لعنت را آنان خداوند: فرمود است، زنده پدرت ميكنند گمان مردم از اى عده: گردم قربانت

  .نميكردند اختيار شوهر او زنان و نميشد تقسيم او اموال بود زنده پدرم اگر ميگويند، كه دروغى

 كردم عرض: گويد چشيد، را او طعم طالب ابى بن على كه گونه همان چشيد را مرگ طعم وى سوگند خداوند به

  :فرمود ميكنى؟ امر چه به مرا اكنون پس

 در قبرى نيست، بين در مراجعتى من براى كه ميروم بطرفى اكنون من است، امام من از پس كه محمد فرزندم به

 را او: فرمود است؟ كجا دومى ايم دانسته را اولى گردم قربانت گفتم هستند، مبارك بغداد در قبر دو و طوس

: گويد ارجانى بن حمزة) 2. (است چسبيده بهم هارون و من قبر: فرمود اين از پس شناخت، خواهيد بزودى

  شد، بيرون مرتبه دو الحرام مسجد از رشيد هارون
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 نزديك مالقات ليكن و است، دور هم از ها خانه اندازه چه: فرمود و شد بيرون بار دو هم السالم عليه رضا حضرت و

 عليه رضا حضرت: گويد وشاء على بن حسن -12) 1. (كرد خواهى جمع او با مرا زودى بهمين طوس اى است

 دستور را آنها و ميكردم جمع را خود خاندان كنند، بيرون مدينه از مرا ميكردند اراده گاه هر: فرمود بمن السالم

 سفر اين در من: فرمود بعد مينمودم، تقسيم آنان ميان دينار هزار دوازده اين از پس كنند، گريه من بر ميدادم

 وى كه كرده روايت مسافر از ديگرى حديث در وشاء - 13) 2. (كرد نخواهم مراجعت خود خاندان طرف به ديگر

 برمك آل از گروهى با برمكى خالد بن يحيى هنگام اين در بودم، منى در السالم عليه رضا حضرت با من: گفت

: فرمود السالم عليه رضا حضرت بودند، پوشانده را خود صورت نشوند آلود غبار اينكه براى آنها و گذشتند،

 من، با است هارون امر ها اين از تر عجيب و شد خواهند گرفتار مصيبتى چه به سال اين در نميدانند ها بيچاره

 بن صفوان -14) 3. (كرديم دفن هارون با را جناب آن كه آنگاه تا نفهميدم را حديث اين معنى من: گويد راوى

 و شديم ترسناك وى بر ما كردند تكلم رضا حضرت و درگذشتند جعفر بن موسى اينكه از پس: گويد يحيى

 چه هر وى: فرمود ميترسيم، بشما نسبت سركش مرد اين از اينك و داشتيد اظهار را بزرگى امر شما: گفتيم

: گفت هارون به خالد بن يحيى كه دادند اطالع بما ثقات: گويد صفوان نيست، راهى من بر را او بكند ميخواهد

 پدرش مانند هم را او ميخواهى گفت هارون ميكند، دعوت خود بطرف را مردم و نشسته خانه در موسى بن على

 بن موسى حضرت كه هنگامى: گويد طيب الحسن ابو -15) 4. (نبرديم سودى او پدر كشتن از كه ما بكشيم،

  از يكى خريدند،» 1« خروسى و قوچى و سگى بازار از السالم عليه رضا حضرت رفتند دنيا از السالم عليهما جعفر
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 هارون به زبيرى ليكن و شديم، مطمئن وى طرف از ما: گفت هارون نوشت، وى براى را جريان هارون طرفداران

 است تعجب گفت هارون ميخواند، خود بطرف را مردم و كرده باز را اش خانه در موسى بن على: كه داد گزارش

 موسى بن حسن -16) 1. (مينويسد مطالب اين از ديگر بار مرد اين و ميخرد قوچ و خروس و سگ موسى بن على

 به كه هنگامى رفتيم، او امالك از يكى بطرف نميشد مشاهده ابرى كه روزى در السالم عليه رضا حضرت با: گويد

 وجود بارانى نه امروز كه زيرا نبود بين در بارانى به احتياج: گفتم ايد؟ آورده بارانى خود با: فرمود رسيديم بيابان

  .هست ابرى آسمان در نه و دارد



  :گويد راوى آمد، خواهد باران اكنون و ام آورده بارانى خود با من: فرمود

 بن ابراهيم -17) 2. (شديم خيس همه ما و باريد مفصلى باران و شد پيدا ابرى ناگهان رفتيم راه كه مقدارى ما

 نميكرد، عمل ليكن و ميداد وعده من به وى ميكردم مطالبه چيزى اصرار با موسى بن على از من: گويد موسى

 نزديك در و آمد حضرت بودم، خدمتش در هم من و شد بيرون شهر از مدينه والى استقبال براى روزها از يكى

 اكنون گردم قربانت: كردم عرض بوديم، نشسته نفرى دو وى با هم من و نشست درختها زير در و آمد فرود منزلى

 تكه يك و شكافت را زمين خود تازيانه با هنگام اين در ندارم، دينارى و درهم سوگند خداوند به است نزديك عيد

  .نگو بكسى و كن خرج را اين: فرمود و كرد بيرون طال

 و رسيده ظهور بمعرض آنجا در كه بركاتى و شده ظاهر مقدسش مشهد كنار در وى وفات از بعد آنچه اما و

 تصديق را او مؤالف و مخالف و دارند اعتراف بوى عام و خاص و اند ديده خود چشم به را ها آن زيادى مردمان

  .اند يافته بهبودى آنها صاحبان كه العالج صعب امراض بسيار چه و است، حد از زياده امروز تا اند كرده

 آنها از بسيارى خودمان كه گرديده برطرف ها اندوه و شده مستجاب زيادى دعاهاى حضرت آن مقدس مشهد در

 خواهد بطول كتاب بنويسيم چيزى باره اين در بخواهيم اگر و نداريم شكى آن وقوع در و ايم كرده مشاهده را

  انجاميد
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 )1(  

  )السالم عليه رضا حضرت مناقب( 

 گزاران خدمت از يكى يا و بپرسد چيزى از السالم عليه رضا حضرت كه نديدم من: گويد عباس بن ابراهيم -1) 2( 

 را وى از اعلم زمانش در و كند، نقل چيزى ديگران از خود دانش و علم از غير يا و دهد، فحش را خود غالمان و

 همه در و ميداد، را آنها همه جواب هم او و ميپرسيد وى از مسائل گونه همه آزمايش بعنوان مأمون نديدم،

  .ميكرد استشهاد قرآن از ها جواب

 هم روز سه از كمتر در بخواهم اگر: ميفرمود و ميداد، انجام قرآن ختم يك روز سه هر السالم عليه رضا حضرت

 چه در آيه اين كه ميكنم، تدبر و تفكر ميرسم شريفه آيات به كه هنگامى ليكن و كنم، ختم قرآن يك ميتوانم



 - 2) 3. (ميكنم قرائت دور يك روز سه هر در را قرآن لذا و است، شده نازل وقتى چه در و آمده فرود موضوعى

 چيزها جناب آن از و نشنيدم، و نديدم السالم عليه رضا حضرت مانند: گويد ديگرى روايت در عباس بن ابراهيم

 كند اذيت سخنانش با را شخصى كه حالى در را او من و ننمودم، مشاهده ديگر جاهاى در كه كردم مشاهده

 كه صورتى در را احدى احتياجات و ميشد، تمام سخنش كه گاه آن تا نميكرد قطع را كسى كالم هرگز و نديدم،

  .نمينمود دراز را خود پاهاى همنشينانش نزد در و نميكرد، رد دهد انجام ميتوانست

 خنده حال در و اندازد، زمين بر دهان آب وى نكردم مشاهده هرگز و نديدم، دادن دشنام حال در هرگز را او من

 گزاران خدمت و غالمان ميشد گسترده طعام سفره كه هنگامى و ميكرد، تبسم همواره و نميكرد قهقهه گاه هيچ

 عليه رضا حضرت بخورند، غذا حضرت آن با و بنشينند سفره سر تا ميكرد امر را خود نوكران و دربانان حتى

 روزه بسيار عليه اللَّه سالم الرضا الحسن أبو حضرت بود بيدار صبح تا را ها شب اكثر و ميخوابيد، كم بسيار السالم

 كه است اين مثل روز سه اين در داشتن روزه: ميفرمود نميشد، ترك وى از ماه آخر و وسط و اول روز و ميگرفت

  ميكرد انفاق نهانى در و داشت زيادى احسان و صدقه وى است، داشته روزه هميشه انسان
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 او مانند كند ادعا كس هر و ميداد، انجام خود تاريك شبهاى در را صدقات اين بيشتر و بود، معروف باره اين در و

 تابستان در السالم عليه رضا حضرت: گويد عباد ابى بن محمد - 3) 1. (نكنيد تصديق را او ديده فضائل اين در را

 ميشد ظاهر مردم ميان گاه هر و پوشيد، مى درشت لباس و نشست، مى پالس روى زمستان در و حصير روى

 از داناتر من: گفت وى كه ميكند روايت هروى الصلت ابو از نيشابورى حاكم -4) 2. (ميكرد بر در خوب لباسهاى

 تصديق را مطلب اين ميكرد مجالست وى با كه هم دانشمندى هر و نديدم را السالم عليهما الرضا موسى بن على

 گفتگو آنان با تا كرد دعوت را رضا حضرت و آورد گرد مجلسى در را شرايع فقهاء و اديان علماء مأمون داشت،

 كردند ثابت را خود ناتوانى و عجز و ستودند را وى دانش و فضل همگان و كرد، مجاب را آنها همه حضرت كند،

 علماء و نشستم مى آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت روضه در مدينه در من: ميفرمود السالم عليه رضا حضرت

 من از را خود مسائل و ميكردند، اشاره من بطرف ماندند مى در اى مسأله در آنان گاه هر بودند، زياد آنجا در هم

 پدرم: ميگفت جعفر بن موسى بن اسحاق -5) 3. (ميگفتم پاسخ آنها سؤاالت همه به هم من و نمودند، مى سؤال



 را او مطالب و بپرسيد، وى از را خود مسائل است، محمد آل عالم على شما برادر اين: ميفرمود فرزندانش به

 در اجمعين عليهم اللَّه صلى محمد آل عالم: ميگفت مكرر شنيدم محمد بن جعفر پدرم از من كنيد، نگهدارى

 معروف شاعر نواس ابو روزى -6) 4. (است همنام المؤمنين امير با وى ميديدم، را او من كاش است تو صلب

 سالم و رفت جناب آن نزديك نواس ابو ديد، ميكرد مراجعت مأمون نزد از كه حالى در را السالم عليه رضا حضرت

  :گفت اين از پس كرد،

: فرمودند فرمائيد، استماع من از را آنها دارم دوست اكنون ام سروده بيت چند شما باره در خدا رسول فرزند اى

  :خواند را ذيل ابيات نواس ابو. كنيد قرائت

  ذكروا أينما عليهم الصالة تجرى             ثيابهم نقيات مطهرون         

  مفتخر الدهر قديم من له فما             تنسبه حين علويا يكن لم من             

  البشر أيها اصطفاكم و صفاكم             فأتقنه خلقا برا لما فاللَّه             
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  السور به جاءت ما و الكتاب علم             عندكم و األعلى المال فأنتم         

 به هنگام اين در اند، نگفته طور اين شما از قبل كه اى سروده ابياتى ما باره در: فرمود السالم عليه رضا حضرت 

 ابو به را او: فرمودند دارم، همراه دينار سيصد: كرد عرض دارى موجود چيزى: فرمودند خود كارگذاران از يكى

 مدح در را ذيل اشعار نواس ابو و بدهيد او به هم را استر اين باشد كم اين شايد: فرمود اين از بعد بدهيد، نواس

  :است سروده السالم عليه رضا حضرت

   النبيه الكالم من فنون في             طرّا الناس أوحد أنت: لى قيل         

   البديه الكالم في و المعانى في             بديع الكالم جوهر من لك             

   فيه تجمعن الّتى الخصال و             موسى ابن مدح تركت ما فعلى             

   ألبيه خادما جبريل كان             إمام لمدح أهتدى ال: قلت             



: كرد عرض و رسيد السالم عليه رضا حضرت خدمت مرو در خزاعى على بن دعبل: گويد هروى الصلت ابو - 7) 1( 

 نكنم قرائت شما حضور در اينكه از قبل ام بسته عهد خود با و ام گفته اى قصيده شما باره در خدا رسول فرزند اى

  :كرد قرائت است چنين آن مطلع كه را خود قصيده دعبل بخوانيد: فرمود حضرت ننمايم، انشاد ديگرى جاى در

   العرصات مقفر وحى منزل و             تالوة من خلت آيات مدارس         

  :خواند را بيت اين كه هنگامى 

   صفرات فيئهم من أيديهم و             متقسما غيرهم في فيئهم أرى         

  كرد قرائت را بيت اين چون و خزاعى، اى ميگوئى راست: فرمود و افتاد بگريه هم رضا حضرت 

   منقبضات األوتار عن أكفا             واتريهم الى مدوا وتروا اذا          

 اين كه هنگامى هستند منقبض سوگند خداوند به: ميفرمود و ميزد بهم را دستش كف السالم عليه رضا حضرت 

  :خواند را بيت

   وفاتى عند األمن ألرجو إنّى و             سعيها أيام و الدنيا في خفت لقد         

   آسايش در را تو اكبر فزع و قيامت روز در خداوند: فرمود السالم عليه رضا حضرت 
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  :رسيد بيت اين به چون و داد خواهد قرار

   الغرفات في الرحمن تضمنها             زكية لنفس ببغداد قبر و         

: كرد عرض گردد، كامل ات قصيده تا كنم وارد بيت دو جا اين در دارم ميل: فرمود السالم عليه رضا حضرت) 1( 

  :فرمود هنگام اين در السالم عليه امام بفرمائيد

   بالحرقات باألحشاء توقد             مصيبة من لها يا بطوس قبر و         

   الكربات و الهم عنّا يفرّج             قائما اللَّه يبعث حتى الحشر إلى             

 من قبر آن: فرمود حضرت بكيست؟ متعلق است واقع طوس در كه قبرى اين پيغمبر فرزند اى: كرد عرض دعبل 

 اين به من قبر زيارت براى آنان و شد، خواهد من شيعيان آمد و رفت مركز طوس ديگر روز چند از پس است،



 خواهد درجه يك در من با قيامت روز كند زيارت مرا قبر غربت در كس هر بدانيد اكنون آمد، خواهند سرزمين

  .بود

 جناب آن براى آخر تا را خود قصيده هم دعبل و نمود حركت خود جاى از السالم عليه رضا حضرت اين از پس

 مختصرى از بعد و شد منزل وارد خودش و كنيد، توقف جا اين در: فرمود دعبل به السالم عليه امام كرد، قرائت

: ميفرمايد السالم عليه امام: گفت و داد، دعبل به دينار ششصد ديگرى بروايت و دينار صد و گرديد بيرون خادم

  .كنيد خرج راه در را دينارها اين

 فرستاد پس را پولها دعبل ام، نكرده انشاد را خود قصيده دينار اين به رسيدن براى سوگند خداوند به: گفت دعبل

 بعنوان من نزد در تا كند مرحمت من به را خود لباسهاى از يكى: كنيد عرض حضرت به من طرف از: گفت و

 به فرمودند و فرستادند او براى ديگر بار دينارها با خز جبه يك السالم عليه رضا حضرت باشد، تبرك و تيمن

  .كرد خواهى پيدا احتياج آن به نزديكى آينده در كه بگير را دينارها اين بگوئيد دعبل

 و كردند، توقيف را كاروانيان و دعبل و گرفتند را راه جلو زنان راه راه بين در كرد، حركت مرو از اين از پس دعبل

   مشغول و بستند، را همگان هاى دست
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  :جست تمثل دعبل بيت اين به زنان راه از يكى هنگام اين در شدند، آنان اموال تقسيم

   صفرات فيئهم من أيديهم و             متقسما غيرهم في فيئهم أرى         

 همه دست وى خاطر براى و كردند باز را دعبل دست زنان راه هستم، قصيده اين گوينده من: گفت دعبل) 1( 

 الطريق قطاع چنگ از اينكه از پس دعبل برگردانيدند، هم را آنان اموال تمام و نمودند، رها نيز را كاروان اهل

 براى را خود قصيده و كرد توقف شهر اين در دعبل رسيد، قم شهرستان به تا داد ادامه خود براه كرد پيدا رهائى

  .كرد قرائت قم اهل

 امتناع دعبل بفروشد، دينار هزار به آنان به را جبه تا خواستند وى از و كردند تجليل العاده فوق دعبل از قم مردم

 بار دعبل گرفتند، وى از را جبه و آمدند جوانان از گروهى شد بيرون قم از كه هنگامى نفروخت، را جبه و كرد



 و بگير را دينار هزار اكنون ديد نخواهى را جبه ديگر: گفتند نمود، طلب آنان از را جبه و كرد مراجعت ديگر

  .كن مراجعت

 جبه از مقدارى و شدند خوشوقت پيشنهاد اين از آنان بدهيد، بمن را جبه آن از تكه يك اقل ال پس: گفت دعبل

 ورود از پس رسيد، بوطنش و كرد مراجعت قم از وى دادند، دعبل به گذاشتند او روى هم دينار هزار و كندند را

 كدام هر را السالم عليه رضا حضرت دينارهاى هنگام اين در اند، كرده غارت را او خانه دزدان كرد مشاهده بوطن

 ابو) 2. (كرد خواهى پيدا احتياج آن به بزودى: فرمود كه شد جناب آن گفتار متذكر و فروخت درهم صد به

 قرائت السالم عليه رضا حضرت براى را خود قصيده كه هنگامى: گفت مى كه شنيدم دعبل از: گويد هروى الصلت

  :رسيدم بيت اين به و كردم

   البركات و اللَّه اسم على يقوم             واقع محالة ال امام خروج         

   النقمات و النعماء على يجزى و             باطل و حقّ كلّ فينا يميز             

 در القدس روح را بيت دو اين خزاعى اى: فرمود و كرده بلند را مبارك سر آن از پس و كردند گريه رضا حضرت 

   چه و كيست؟ امام اين ميدانى آيا است، گذاشته زبانت
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 شما خاندان از كه دارم اطالع قدر همين ليكن و است كدام امام اين نميدانم: كردم عرض ميكند؟ خروج وقت

  .كند مى پر داد عدل از را زمين و كرد خواهد خروج امامى

 بعد و است علي فرزندش او از بعد و است محمد فرزندم من از بعد امام دعبل اى: فرمود السالم عليه رضا حضرت

 مطاع ظهورش هنگام در وى گويند، منتظرش و قائم و حجت را او كه فرزندش حسن از بعد و است حسن وى از

 و كند ظهور قائم تا كرد خواهد طوالنى را روز آن خداوند نماند بيشتر دنيا عمر از روز يك جز اگر بود، خواهد

 حضرت: گويد عباس بن ابراهيم -8) 1. (باشد شده پر جور و ظلم از اينكه از پس سازد، پر داد و عدل از را جهان

  :جست مى تمثل شعر اين به اوقات أكثر در السالم عليه رضا

   تمم و سلّم اللهم قل لكن و             به تغترر فال خير في كنت اذا         

  :كردند قرائت من براى است المطلب عبد از كه را بيت چند اين رضا حضرت: گويد الصلت بن ريان) 2( 



  سوانا عيب لزماننا ما و             زمانا كلّهم الناس يعيب         

  هجانا بنا الزمان نطق لو و             فينا العيب و زماننا نعيب             

  عيانا بعضا بعضنا يأكل و             ذئب لحم يأكل الذئب ليس و             

 وى براى را بيت چند اين السالم عليه رضا حضرت كرد، شكايت برادرش از حضرت آن مجلس در مردى) 3( 

  :خواندند

   عيوبه على غطّ و استر و             ذنوبه على أخاك اعذر         

   خطوبه على للزّمان و             السفيه بهت علي اصبر و             

   حسيبه الى الظلوم كل و             تفضّال الجواب دع و             

 با كه هنگامى ما نوشتند، خود اصحاب به السالم عليه رضا حضرت: گويد نجران ابى بن الرحمن عبد -9) 4( 

 حضرت: گويد خادم ياسر -10) 5. (ميكنيم مشاهده وى چهره در را نفاق يا و ايمان حقيقت كنيم برخورد مردى

  داشتند صقالبه و روم اهل از غالم نفر چند السالم عليه رضا
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 ما: ميگويند رومى بزبان آنان كه شدند متوجه حضرت شبها از يكى ميكردند، خدمت جناب آن براى منزل در كه

  .بگيرد خون ما از نيست كسى جا اين در اكنون و ميگرفتيم، خون بار يك سالى خودمان شهر در

 مخصوصى بطرز را كدام هر و كنيد، فصد را ها اين: گفتند و آوردند طبيبى السالم عليه رضا حضرت ديگر روز

 كردم فصد باشم امام امر متوجه اينكه بدون من كنيد، فصد نبايد شما ياسر اى: فرمودند بعد و دادند، فصد دستور

: فرمود ام، نموده فصد: كردم عرض است؟ شده چه: فرمود حضرت شد، قرمز و كرد ورم بازويم روز چند از پس و

 آب از و كشيد بازويم به را خود مبارك دست اين از پس بيائيد، نزديك اكنون كردم، نهى فصد از را شما من

) 1. (ميشدم اذيت و ميخوردم غذا شب و ميكردم غفلت گاهى من نخوريد، غذا شب: فرمود و ماليد آن بر دهانش

 هر از سوگند خداوند به ميكرد، تكلم زبانى بهر مردم با السالم عليه رضا حضرت: گويد هروى الصلت ابو -11

 كه هستم تعجب در من اللَّه رسول ابن يا: كردم عرض خدمتش روزها از يكى بود، تر فصيح و آشناتر بزبانش كسى

 در خداوند و هستم مردم ميان در خداوند حجت من صلت ابا اى: فرمود ميدانى، را ها زبان همه چگونه شما



 عليه المؤمنين امير كه اى نشنيده آيا بداند، را زبانها همه وى حجت كه است كرده حجت اتمام مردم با صورتى

 بن حسن -12) 2. (است مختلف لغات شناختن هم الخطاب فصل و اند داده الخطاب فصل ما به: فرمود السالم

 اللَّه صلى رسول حضرت من: كرد عرض السالم عليه رضا حضرت به خراسان اهل از مردى: گويد فضال بن على

 شما زمين در من وديعه كه هنگام آن در كرد خواهيد چكار شما: فرمود بمن كه ديدم خواب در را آله و عليه

  .ميباشم من پيغمبر تن پاره و وديعه هستم، من شما زمين در مدفون: فرمود حضرت گردد، دفن

 و كرد، خواهيم شفاعت وى از قيامت در پدرانم و من بشناسد مرا حق و كند زيارت مرا كس هر باشيد آگاه اكنون

 از او و جدم از پدرم باشد، آورده گناه انس و جن باندازه لو و يافت، خواهد رهائى باشيم وى شفيع ما كه كس هر

   شيطان كه زيرا است، ديده مرا اينكه مثل ببيند خواب در مرا كس هر: فرمود پيغمبر كه كرده روايت پدرش
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 جزء هفتاد از جزئى صادقه رؤياى و آيد، نمى در آنها شيعيان نه و من اوصياى از يكى صورت نه و من صورت به

  .است نبوت

  .شود شمرده كه است اين از زيادتر رسيده حضرت آن از مناظره و حكمت و علوم در كه رواياتى اما و

 )1(  

  )مأمون و السالم عليه رضا حضرت( 

 از را آنان و طلبيد مدينه از بودند السالم عليه رضا حضرت جمله از كه را طالب ابو فرزندان از گروهى مأمون) 2( 

 را جماعت اين كه هنگامى بود، جلودى بنام شخصى هم امر اين متصدى و دادند حركت خراسان بطرف بصره راه

 رضا حضرت مأمون دادند، جاى منزلى در هم را بقيه و منزلى در را رضا حضرت داد دستور وى بردند مأمون نزد

  .نمود پذيرائى مجللى بطرز وى از و كرد تعظيم و تكريم العاده فوق را السالم عليه

 خويش جاى به را شما و كنم، خلع خالفت از را خود دارم قصد من: گفت و فرستاد جناب آن دنبال روزها از يكى

 پناه خداوند به پيشنهاد اين از من! ميسازى؟ جارى زبان بر است سخن چه اين: فرمود حضرت نمايم، نصب

 بپذيرى، را عهدى واليت هستى ناگزير پس نميكنى قبول را خالفت كه اكنون فرستادند مأمون ديگر بار ميبرم،

  .كردند خوددارى هم پيشنهاد اين قبول از رضا حضرت



 الرياستين ذو سهل ابن فضل مجلس اين در و طلبيد را السالم عليه رضا حضرت خلوت در روزها از يكى مأمون

 اين قبول از مرا: فرمود حضرت كردند، جناب آن به را عهدى واليت پيشنهاد ديگر بار مأمون داشت، حضور هم

 نهاد نفرى شش شوراى يك ميان در را خالفت جريان خطاب بن عمر: گفت ديگر بار مأمون داريد، معاف پيشنهاد

 گردن كردند مخالفت نفر شش اين از كدام هر كرد شرط سپس و بود، المؤمنين امير جدت نفر شش آن از يكى و

  .كنى قبول را موضوع اين بايد اكنون و بزنيد، را وى

 دولتى امور از امرى هيچ در كه كرد خواهم قبول را تو پيشنهاد صورت اين در من: فرمود السالم عليه رضا حضرت

   حكمى هيچ در و ننمايم، نصب و عزل را كسى و نكنم، دخالت
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 عقد مأمون كه هنگامى اند نوشته مورخين) 1. (ندارد مانعى: گفت مأمون نكنم، هم نهى و امر و ندهم فتواى

 اين علت و كرد احضار حسن برادرش با را سهل بن فضل بست، السالم عليه رضا حضرت براى را عهدى واليت

 به را خالفت يافتم ظفر برادرم بر اگر: كه كردم عهد خود با من: گفت و گذاشت ميان در آنان با را خود تصميم

 نيت از حسن و فضل كه هنگامى نميدانم، مرد اين از افضل را احدى اكنون من و كنم، واگذار طالب ابى آل افضل

  .برداشتند دست او مخالفت از شدند مطلع وى

 حضرت ليكن و كرد، دعوت خالفت قبولى براى را حضرت آن و فرستاد رضا حضرت نزد را برادر دو اين مأمون

 پذيرفت، را عهدى واليت برادر دو اين پافشارى و مأمون اصرار اثر در ليكن و كرد، امتناع خالفت پذيرفتن از رضا

 اكنون: گفت سهل بن فضل به و كرد جلوس جهت اين براى پنجشنبه روز شد، خوشوقت العاده فوق مأمون لذا

  .كنيد مطلع جريان اين از را مردم

 انتخاب عهدى واليت براى را السالم عليهما الرضا موسى بن علي وى كه كنند اعالن بمردم تا كرد امر مأمون

 بيعت براى ديگر پنجشنبه روز و بپوشند، سبز لباس و بردارند دست سياه لباس از مردم تا كرد امر و است، كرده

 از مردم مختلف طبقات رسيد فرا موعود روز كه هنگامى بگيرند، هم را خود ساله يك حقوق و شوند حاضر

  .بودند كرده بر در سبز لباس همگان و شدند حاضر مأمون دربار در كشورى و لشكرى



 كنار در و بودند گذاشته متكا دو هم السالم عليه رضا حضرت براى و نشسته خود مخصوص جاى در مأمون

 فرزندش مأمون هنگام اين در بودند، كرده جلوس داشتند كمر در شمشيرى و سر بر اى عمامه كه حالى در مأمون

 هنگام اين در كرد، بيعت كه بود فردى اولين او و بكند بيعت عهدى بواليت جناب آن با تا كرد امر را عباس

 مأمون آورد، مى فرود مردم هاى بصورت و ميكشيد ديگرش دست پشت به را دستش كف السالم عليه رضا حضرت

  :گفت

  .كن دراز مردم بطرف بيعت براى را دستت

 كه حالى در كردند بيعت وى با مردم ميگرفت، بيعت مردم از چنين اين پيغمبر: فرمود السالم عليه رضا حضرت

   هنگام اين در بود، آنها دست باالى حضرت آن مبارك دست
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 مردم براى را السالم عليه رضا حضرت فضائل و خواستند بپا شعراء و خطباء كردند، حاضر را زر و سيم هاى بدره

  .دادند توضيح آنان براى را مأمون عمل اين علت و داشتند بيان

 امر و بوسيد را او دست و رفت پدرش پيش و شد نزديك وى خواند، پيش را مأمون بن عباس عباد ابو اين از پس

 را او دست ليكن و رفت مأمون نزد هم او طلبيدند را محمد بن جعفر بن محمد وى از بعد بنشيند، تا كرد

 از پس بنشين، خودت جاى برگرد گفت و زد فرياد را وى مأمون بگيريد، را خود جائزه برويد: گفتند او به نبوسيد،

  .نمود تقسيم آنان به را اموال تمام و كرد دعوت را عباسيان و علويان عباد ابو اين

 را خداوند حمد اينكه از پس حضرت بخوان، خطبه مردم براى: كرد عرض السالم عليه رضا حضرت به مأمون

 ما بر هم شما و ايم، كرده پيدا شما گردن در حقوقى داريم، قرابت پيغمبر با اينكه نظر از ما: فرمود آورد بجاى

 حضرت آن از كلمه چند اين جز داد، خواهيم را شما حق هم ما كرديد اداء را ما حق شما گاه هر داريد، حقى

 بنام شهرها تمام در و زدند، سكه جناب آن بنام را دينارهائى كرد امر مأمون سپس و است، نشده نقل ديگرى چيز

 حضرت آن بنام آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت منبر باالى سال اين در سعد بن الجبار عبد خواندند، خطبه او

 بن الحسين بن على بن محمد بن جعفر بن موسى بن على به مسلمين عهدى واليت: گفتند و خواندند خطبه

  .شد واگذار السالم عليهم على



   الغمام صوب يشرب من أفضل             هم ما آباءهم ستة         

 ايستادند، او مقابل شعراء و خطباء و كرد جلوس عهدى واليت بعنوان رضا حضرت كه هنگامى: گويد مدائنى) 1( 

 از: فرمود و طلبيد خود نزد را نزديكانش از يكى حضرت هنگام اين در درآمدند، اهتزاز به سرش باالى ها پرچم و

 حسن) 2. (رسيد نخواهد آخر به امر اين نكن، مشغول چيزها اين به را خودت و نباش خوشحال زياد موضوع اين

 با بگذارد، موسى بن على گردن در را عهدى واليت عقد گرفت تصميم مأمون كه هنگامى: گويد نوبختى سهل بن

 انجام را عمل اين رغبت و ميل روى از مأمون واقعا ببينم و كنم بررسى را قضيه اين جريان من بايد: گفتم خود

  ميداد اطالع من به را مأمون دربار اسرار گاهى كه مأمون خدام از يكى با من دارد، ديگرى نظر يا و ميدهد
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  .فرستادم مأمون براى وى توسط اى نامه و كردم برقرار ارتباط

 در كامال كواكب قران زيرا ندارد مناسبت ايد كرده انتخاب عهدى واليت عقد براى كه را ساعتى: نوشتم نامه در

 تغيير را ساعت تا كردم مطلع را المؤمنين امير من رسيد، نخواهد پايان به امر اين و است نكبت و نحوست جهت

  .نيايد پيش ما براى ناراحتى موجبات كه دهند

 ات نظريه اين از بايد اينك و است، كرده انتخاب را ساعت اين» 1« الرياستين ذو كه نوشت من براى مأمون

 معلوم بردارد دست خود عقيده از ديگر بار هم الرياستين ذو اگر نكنى، نقل جايى در هم را ات عقيده و برگردى

 خواهم ترا دهى تغيير را مقرر ساعت و كنى پافشارى زياد مطلب اين در اگر اى كرده تحريك را وى شما است

 اين سهل بن فضل كه رسانيدند بمن ليكن و شد، تنگ من بر دنيا هنگام اين در: گويد سهل بن حسن كشت

 دارد، كافى اطالعات نجوم علم در فضل ميدانستم چون برگشتم خودم نظريه از لذا و است، كرده انتخاب را ساعت

: گفت شود؟ مى پيدا مشترى از تر مبارك اى ستاره آسمان در آيا: گفتم رفتم، فضل نزد و ترسيدم خود نفس بر من

  :گفتم نه،

 خوف جهت از او ليكن و است، فلك ايام ترين مبارك كه ببنديد مشترى شرف هنگام در را عهدى واليت عقد پس

 عهدى واليت عقد اينكه از پس: گويند صلت بن ريان و خادم ياسر) 1. (دهد تغيير را خود عقيده نتوانست مأمون

 نماز مردم براى موسى بن على: گفت مأمون رسيد كه عيدى اولين در شد، برگزار السالم عليه رضا حضرت براى



 امور گونه اين در كردم شرط شما با كه فرستاد پيغام مأمون براى رضا حضرت نمايد، انشاد خطبه و بخواند

  :گفت مأمون واگذاريد، نماز رفتن از مرا اكنون نكنم، دخالت

  .شود روشن مردم براى شما شرف و فضل تا بخوانيد خطبه شما دارم نظر در من

 معفو مرا وى اگر: فرمودند بار آخرين در لذا ميكرد، امتناع حضرت و شد زياد مأمون طرف از آمد و رفت چون

 بيرون السالم عليه المؤمنين امير و آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت كه طورى همان نماز براى من نميدارد

  داريد ميل كه طور هر: گفت مأمون شد، خواهم خارج ميشد
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. كنند اجتماع السالم عليه رضا حضرت خانه در زود صبح تا كرد امر را مردم و لشكر فرماندهان و گرديد، بيرون

 رضا حضرت خروج انتظار در كودك و مرد و زن و كردند اجتماع بامها پشت و راهها سر در مردم عيد روز) 1(

 سوار خود مراكب بر همگان و گرديدند حاضر جناب آن خانه در خود نظر تحت افراد با هم فرماندهان و بودند،

  .بودند حضرت شدن بيرون انتظار در برآمد آفتاب كه آنگاه تا لشكريان بودند،

 يك و نهاده سر بر پنبه از سفيدى عمامه پوشيدند، را خود لباسهاى و كردند غسل ابتداء السالم عليه رضا امام

 هم عصائى و پاشيدند خود بر هم عطر مقدارى و انداختند، خود شانه روى هم را ديگر طرف و سينه بر را او طرف

 آن پيشاپيش هم غالمان و كنند چنين اين تا كردند امر هم خود گزاران خدمت و بمواليان و گرفتند، دست در

  .گرديدند بيرون جناب

 شد، بيرون منزل از بود كشيده باال ساق نصف تا را خود لباسهاى كه حالى در برهنه پاى السالم عليه رضا حضرت

 تكبير هم حضرت گزاران خدمت و غالمان همه هنگام اين در گفتند، تكبير كرده بلند آسمان بطرف را خود سر و

 وى لشكر فرماندهان كه هنگامى كرد، توقف منزل درب كنار در و شد بيرون طور همين السالم عليه امام گفتند،

 پا و كردند پاره را ها كفش بند داشتند دست در كه كاردهائى با و آمدند بزير اسب از همگان ديدند حال اين در را

  .شدند برهنه

 و ديوارها كه كرديم خيال ما كردند، تبعيت وى از هم مردم و گفتند تكبير ديگر بار السالم عليه رضا حضرت

 هنگام اين در گرديد، پر شيون و فرياد و ناله و ضجه از مرو شهرستان ميگويند، تكبير وى با هم آسمان و زمين



 برود مصلّى به وضع بهمين الرضا موسى بن على اگر: گفت سهل بن فضل رسيد مأمون سمع به قضيه اين جريان

  .برگردانيد را وى است الزم اكنون گرفت، خواهد قرار خطر معرض در ما جان و شد خواهند وى فريفته مردم

 بزحمت ندارم دوست من و انداختيم مشقت در را شما ما كه كردند سفارش السالم عليه رضا حضرت براى مأمون

   شخصى و برگرديد منزل به اكنون شويد، دچار سختى و
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 و طلبيدند را خود هاى كفش وقت اين در حضرت بخواند، نماز برود ديگر بار ميخواند نماز مردم براى كنون تا كه

 از ابراهيم بن على) 1( نكرد پيدا درستى نظر هم مردم نماز و كردند، مراجعت منزل به و شدند مركب بر سوار

 و سهل بن فضل كند، حركت بغداد بطرف خراسان از كرد قصد مأمون كه هنگامى: گفت وى كه كرده روايت ياسر

 براى سهل بن حسن طرف از اى نامه منازل از يكى در و داد، حركت خود با هم را السالم عليه رضا حضرت

 روز در تو كه شدم مطلع سال اين نجومى استخراج در من: بود گفته خود نامه در وى رسيد، فضل برادرش

  .چشيد خواهى را آهن و آتش گرمى سال اين هاى ماه از يكى چهارشنبه

 از را نحسى تا بزنيد رگ جا آن در و شويد حمام داخل موسى بن على و مأمون و تو كه است اين نظرم اكنون

 گذاشت ميان در رضا حضرت با را قضيه هم او و نوشتم، مأمون براى را جريان من: گويد فضل كنيد، برطرف خود

 كه ديدم خواب در را آله و عليه اللَّه صلى رسول حضرت من نشويد، حمام داخل فردا شما فرمود حضرت ليكن و

  :فرمود

  .برويد حمام هم فضل و شما بينم نمى صالح من و نرويد، حمام فردا على اى

: گويد ياسر ميداند، خودش هم فضل و شد نخواهم حمام داخل من ميگوئيد راست خدا رسول و شما: گفت مأمون

 خود نماز حضرت و شد صبح كه هنگامى بريد، پناه خدا به امشب شر از: فرمود رضا حضرت شد شب كه هنگامى

 واقعه جريان از ليكن و شنيدم فريادهائى رفتم بام باالى من بينى؟ مى چيزى ببين برو بام باالى: فرمود كرد اداء را

  .نفهميدم چيزى



 حمام وارد سهل بن فضل بدهد اجر شما به خداوند: گفت و شد رضا حضرت خانه وارد مأمون ديدم هنگام اين در

 اينك كه كشتند، را او و شوريدند وى بر بود القلمين ذى ابن وى خاله پسر آنان از يكى كه گروهى ناگهان شد،

  .اند شده دستگير ميباشد وى خاله پسر يكى كه آنان از نفر سه

 و مكر با را وى مأمون: گفتند فضل طرفداران كردند، اجتماع مأمون خانه در لشكريان هنگام اين در: گويد ياسر

   مأمون از را فضل خون اكنون ما و است، كشته حيله
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 يا: گفت رضا حضرت به مأمون بزنند، آتش را خانه خواستند و گرفتند را منزل پيرامون مردم گرفت، خواهيم

  .كنى متفرق من اطراف از را مردم دارم ميل سيدى

 بيرون منزل از كه هنگامى شد سوار مركبى بر هم خودش و شويد سوار: فرمود ياسر به السالم عليه رضا حضرت

 اطراف از مردم هنگام اين در: گويد ياسر شويد، پراكنده نمودند اشاره آنان به و كردند نگاه مردم بطرف شديم،

  .شدند متفرق خانه

 اين و شد كشته سرخس حمام در ناگهانى بطور مأمون دائى غالب بدست سهل بن فضل: گويد سالمى على ابو

 محمد بن ابراهيم از هم او و پدرش از ابراهيم بن على) 1. (افتاد اتفاق سه و دويست سال شعبان در واقعه

 آن خدمت جاريه كه هنگامى فرستاد؛ السالم عليه رضا حضرت براى را اى جاريه مأمون كه ميكند روايت حسينى

 عليه رضا امام شد، ناراحت حضرت آن مصاحبت از لذا و است، شده پير رضا حضرت كرد مشاهده رسيد جناب

  :نوشت او براى هم را ذيل ابيات و برگردانيد مأمون نزد را وى كرد مشاهده را وضع اين چون السالم

   اللبيب يتّعظ الشيب عند و             المشيب نفسى إلى نفسى نعى         

   تؤب مواضعه أرى فلست             مداه إلى الشباب ولّى فقد             

   يجيب عسى إلى أدعوه و             طويال أندبه و سأبكيه             

   الكذوب النفس به تمنّينى             منه فات قد الذى هيهات و             

   يشيب له البقاء مد من و             رأسى بياض الغانيات راع و             

   نصيب لنا هجرانهنّ في و             عنّى يحدن الحسان البيض أرى             



   حبيب لى ايضا الشيب نّفا             حبيبا مضى الشباب يكن فان             

   القريب األجل بيننا يفرّق             حتّى اللَّه بتقوى سأصحبه             
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 )1(  

  )السالم عليه رضا حضرت وفات( 

 جلو همواره السالم عليه امام كه بود اين كرد شهيد را السالم عليه رضا حضرت مأمون اينكه علت) 2( 

 ناراحت جناب آن كلمات از هم مأمون ميكرد، فراهم را وى غضب و خشم موجبات و ميگرفت را وى خرابكاريهاى

 عواقب از و ميكرد، نصيحت را او السالم عليه رضا حضرت كك گاهى نميكرد، اظهار را خود خشم ليكن و ميشد

  .ميشد ناراحت نهانى در ولى پسنديد، مى ظاهر در را امام سخنان ميترسانيد، اعمالش

 و ميريزد مأمون دست بر آب غالم كرد مشاهده هنگام اين در شد، وارد مأمون خانه به رضا حضرت روزها از يكى

  :فرمود حضرت است، گرفتن وضوء مشغول هم او

 اتمام به غالم شركت بدون را وضويش و كرد دور خود از را غالم مأمون نده، شركت را ديگرى خود عبادت در

  .رسانيد

 از و ميگذاشت، ميان در مأمون با را سهل بن فضل و حسن زشتيهاى و معايب همواره السالم عليه رضا حضرت

 از هم آنان ميداشت، حذر بر حسن و فضل حرفهاى به دادن گوش از را او و ميكرد، مطلع را وى آنها رفتار سوء

 جناب آن باره در را او نظريه و رأى آنكه تا كردند، بدگوئى جناب آن از مأمون نزد در و شدند مطلع قضيه اين

 صرف غذا مأمون با السالم عليه امام روزها از يكى برساند، بقتل را حضرت گرفت تصميم مأمون و دادند تغيير

: گويد بشير بن اللَّه عبد) 3( كرد تمارض هم مأمون و شدند، مريض رضا حضرت طعام خوردن از پس و كردند

 عمل او بدستور هم من نگو، را قضيه اين علت هم بكسى و شود بلند بگذار را خود هاى ناخن: گفت من به مأمون

 دستت با را اين: گفت و آورد بيرون داشت هندى تمر به شباهت كه را چيزى و طلبيد مرا روزها از يكى كردم،



 تنها مرا و كرد حركت خود جاى از اين از پس دادم، فشار خود دست در را آنها او گفته طبق هم من بزن، بهم

  .گذاشت

  دارى؟ خبر چه امروز: گفت و رفت، السالم عليه رضا حضرت بطرف هنگام اين در

 و دوستان از كسى آيا هستم، خوب امروز اللَّه بحمد هم من: گفت مأمون باشد، خوب حالم كه اميدوارم: فرمود

  امروز: فرمود است، آمده شما نزد امروز صحبتان هم
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 انار آب مقدارى اكنون: گفت و زد، فرياد را خود غالمان و آمد خشم به وقت اين در مأمون نيامده، من نزد كسى

  .است مطلوب بسيار كه بياوريد

 حاضر وى نزد در را انارها فورا من بياور انار دانه دو: گفت و طلبيد مرا هنگام اين در: گويد بشير بن اللَّه عبد

 خورانيد، السالم عليه رضا بحضرت خود دست با را انار آب اين از پس بگير، را آنها آب خود دست با: گفت كردم،

: گويد جهم بن محمد) 1. (گرديد وى مرگ موجب هم انار آب همين و درگذشت، موسى بن علي روز دو از پس و

 ته در و كردند، فراهم جناب آن براى انگور مقدارى آمد، مى خوشش بسيار انگور از السالم عليه رضا حضرت

 انگورها و كردند بيرون را ها سوزن آن از پس ماند، دانه آن در روز چند سوزنها اين و كردند فرو سوزن آن هاى دانه

 دنيا از انگور همين خوردن اثر در و فرمودند ميل انگورها آن از دانه چند حضرت. آوردند جناب آن خدمت را

 از يكى: گويد هروى الصلت ابو) 2. (بودند كرده تعبيه ها دانه آن در را لطيفى سمهاى كه ميكند ذكر راوى رفتند،

 و شويد الرشيد هارون قبه داخل اكنون: فرمودند بمن ناگهان بودم ايستاده السالم عليه رضا حضرت خدمت روزها

 از پس آوردم وى براى خاك مقدارى و رفتم من: گويد الصلت ابو بياوريد، خاك مقدارى برايم آن گوشه چهار از

  :فرمودند و انداختند بدور سپس و بوئيدند را او گرفتند من از را خاك حضرت اينكه

 بزرگى سنگ كنند حفر قبر من براى بخواهند كه هنگامى كرد، خواهند حفر محل اين در را قبرم زودى همين در

  .شد خواهند عاجز آن كندن از خراسان اهل هاى زن كلنگ تمام كه شد خواهد نمايان

 سنگى چنين هم باز كنند حفر قبر من براى هم آن پهلوى يا و هارون سر باالى در بخواهيد اگر: فرمود آن از پس

 اندازه به را زمين برايم بگو آنان به كرد، خواهند حفر قبرى برايم محل اين در: فرمود سپس شد، خواهد ظاهر



 لحد برايم خواستند و كردند امتناع چنانچه اگر و بشكافند، برايم از ضريحى پائين در بعد و كنند حفر پله هفت

   آن خداوند كنند، گود وجب يك ذرع دو اندازه به را زمين بده دستور بسازند
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 سرم نزد در رطوبت مقدارى كردند، حفر را قبر من براى كه هنگامى) 1. (داد خواهد وسعت من براى را زمين

 جارى زبان بر را كلمات گاه هر كن، قرائت هنگام آن در ميكنم تعليم تو به را كلماتى اكنون كرد، خواهى مشاهده

 نمايان كوچكى ماهيهاى ها آب ميان در ناگهان شد، خواهد آب از پر لحد كه اندازه به جوشيد، خواهد آب كردى

  .خورد خواهند را ها نان فورا ماهيان بريز آب ميان در ميدهم بتو اكنون كه را نانها اين و ميگردد

 هر ميگردد، پنهان آن از پس و ميكند بلع را كوچك ماهيان همه كه شد خواهد ظاهر بزرگى ماهى هنگام اين در

 آب هنگام اين در بخوان كردم تعليم بتو كه را كالمى ديگر بار و بگذار آب روى را دستت گرديد پنهان ماهى گاه

  .بدهى انجام مأمون جلو در را اعمال اين تمام بايد كه باش متوجه شد، خواهد خشك

 بر چيزى شدن بيرون هنگام اگر بود، خواهم فاجر اين نزد در فردا من: فرمود اين از بعد السالم عليه رضا حضرت

 خود لباسهاى بعد روز نزن، حرف من با دارم بسر عبا ديدى اگر و داد، خواهم ترا جواب بگو سخن من با نبود سرم

 كار شما با مأمون المؤمنين امير: گفت و رسيد راه از مأمون غالم وقت اين در نشست، نماز محراب در و پوشيد را

  .كنيد حركت فورا دارد

 مأمون بر كه آنگاه تا كردم حركت او اتفاق به هم من و شدند بيرون منزل از و پوشيدند را خود نعلين حضرت

 آن از خوشه يك مأمون كرديم، مشاهده داشت خود جلو در انگور طبق يك كه حالى در را مأمون شديم، داخل

 خود جاى از افتاد رضا حضرت به چشمش كه هنگامى بود، خورده هم را دانه چند و گرفته دست در را انگورها

 دست در كه را خوشه همان و نشانيد، خود پهلوى در و كرد معانقه وى با و بوسيد او پيشانى از و كرد حركت

 السالم عليه رضا حضرت ام نديده اين از بهتر انگورى من اللَّه رسول ابن يا: گفت و آورد رضا حضرت بطرف داشت

 معفو مرا: فرمود حضرت كنيد، ميل انگور اين از: گفت مأمون هست، هم بهتر انگورها اين از بهشت در: فرمود

  از دانه چند و گرفت وى از را خوشه حضرت بخورى، بايد حتما اى شده گمان بد ما بر اينكه مثل: گفت بداريد،
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  .نمود حركت خود جاى از بالفاصله و كرد پرتاب مأمون بطرف ديگر بار و خورد وى

 عباى و شد بيرون مأمون منزل از رضا حضرت فرستادى، مرا كه جايى بهمان: فرمود ميرويد؟ كجا: گفت مأمون

 درهاى: فرمود سپس شد، خانه داخل كه گاه آن تا نگفتم سخن وى با هم من: گويد راوى افكند، بسر را خود

 در) 1( بودم محزون و مغموم حياط صحن در مقدارى من: گويد الصلت ابو خوابيدند، بستر روى و ببنديد را خانه

 بطرف من شد منزل وارد داشت رضا حضرت به شباهت خيلى كه صورتى خوش جوان كردم مشاهده هنگام اين

 اينجا به مدينه از ساعت اين در مرا كه كسى: فرمود شدى؟ وارد كجا از بود بسته خانه در: گفتم و رفتم او

 تو بر خداوند حجت من صلت ابا اى: فرمود هستى؟ كه شما: گفتم كند، وارد بسته در از مرا است قادر او رسانيده

  .ميباشم على بن محمد من هستم،

 به را او پدرش هنگام اين در شدم اطاق داخل هم من كرد امر رضا امام رفت، بزرگوارش پدر بطرف اين از بعد

 من و پرداخت گفتگو به او با مدتى و برد خود فراش روى را وى اين از پس بوسيد، را پيشانيش و چسبانيد سينه

 بيرون رضا حضرت دهان از سفيدى ء شى يك كردم مشاهده هنگام اين در نكردم، پيدا اطالعى آنان گفتگوى از

 كه را شيئى و كردند فرو خود جيب در دست رضا حضرت نيز و چشيدند، را وى از اندكى جواد حضرت و شد

 از السالم عليه رضا حضرت اينكه از پس بردند فرو را او السالم عليه جواد امام و آورده بيرون بود اى پرنده مانند

 غسل را پدرم تا كنيد حاضر آب من براى خزانه از برخيزيد اكنون صلت ابا اى: فرمود جواد جعفر ابو رفتند، دنيا

 خزانه وارد من كنيد، عمل من دستور طبق: فرمود نيست، آب خزانه در: كردم عرض من: گويد صلت ابو دهم،

  .كنم شركت حضرت آن تغسيل در تا زدم كمر بر را خود دامن اين از پس كردم، پيدا آب جا آن در و شدم

 از پس هست، جا اين در كند كمك من به كه كسى تو از غير برويد كنار شما: فرمود السالم عليه جواد حضرت

 خزانه وارد من بياوريد، دارد قرار او در كفن كه را اى بسته شويد خزانه داخل: فرمود داد غسل را پدرش اينكه

 را پدرش حضرت بردم، جناب آن خدمت و ديدم بودم نكرده مشاهده جا آن در وقت هيچ كه را اى بسته شدم

  كرد كفن
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 تابوت وى از و بروم نجار نزد بايد كه كردم خيال من بياوريد، تابوت برايم: فرمود آن از پس خواند، نماز وى بر و

  .ديد خواهيد را تابوتى جا آن در و شويد خزانه وارد: فرمود جواد حضرت) 1. (بگيرم

 در را پدرش جواد امام آوردم جناب آن خدمت و ديدم نبود جا آن در قبال كه را تابوتى و شدم خزانه داخل من

 و رفت باال تابوت كه بود نشده فارغ نماز قرائت از هنوز خواند، نماز ركعت دو و ايستاد خود و گذارد تابوت درون

  .رفت باال و شده بيرون اطاق از تابوت و گرديد شكافته هم سقف

 گوئيم؟ چه وى پاسخ در ما خواست، خواهد ما از را رضا و آمد خواهد مأمون اكنون اللَّه رسول ابن يا: كردم عرض

 مغرب در او وصى و بميرد شرق در پيغمبرى گاه هر صلت ابا اى برميگردد تابوت اكنون شويد ساكت شما: فرمود

  .ميكند جمع جا يك در ارواح با را آنها ابدان خداوند برود، دنيا از

 گرديد، نمايان رضا حضرت جنازه و شد شكافته هم از سقف ناگهان بوديم گفتن سخن مشغول كه هنگام اين در

 اين از پس اند، نكرده كفن و غسل را وى اينكه مثل گذاشت فراشش در و كرد بيرون تابوت از را حضرت و

  .بودند منزل در غالمانش و مأمون كه كردم باز را در من كنيد، باز مأمون براى را در و برخيزيد اكنون: فرمودند

 به من سيد اى: گفت و شد وارد زنان سر بر و گريان و اندوهگين و كرده پاره را پيراهنش جلو كه حالى در مأمون

 بكوشيد، وى تجهيز در اينك: گفت و نشست رضا حضرت جنازه كنار در و آمد آن از پس شدم، گرفتار مصيبتت

 بود فرموده حضرت كه مطالبى همان كردند حفر به شروع كه هنگامى كنند حفر قبرى جناب آن براى تا كرد امر

 باشد، مردم جلو در بايد امام و است امام وى كه ميكردى گمان شما: گفت مأمون همنشينان از يكى آمد، پيش

  :گفتم من كنند، حفر قبرى قبله در تا كرد امر مأمون

  .بسازيم ضريح او براى و بكنيم را زمين پله هفت اندازه به وى براى است كرده امر موسى بن على

   وى براى ليكن و دهيد، انجام ميگويد صلت ابو كه طورى همان: گفت مأمون
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 حياتش حال در الرضا موسى بن علي: گفت مأمون ديدند را ماهيها كه هنگامى كنيد، باز لحد بلكه نسازيد ضريح

. ميدهد نشان ما به عجائبى هم وفاتش وقت در و ميرسانيد ظهور معرض به را انگيزى شگفت امور ما براى همواره

 بگويد؟ چه شما به ميخواهد رضا ميدانيد: داشت اظهار بود مأمون خدمت در كه وزراء از يكى هنگام اين در) 1(



 حشمى و خيل با عباس فرزندان شما ميفهماند شما به وى: گفت نميكنم، درك را وى مقصود من: گفت مأمون

 ما فرزندان از يكى خداوند و رفت، خواهند بين از ماهيها اين مانند شما ثروت و حكومت زوديها بهمين داريد كه

  .گوئى مى راست گفت، مأمون ميبرد، بين از را شما و ميكند مسلط شما بر بزرگ ماهى اين مانند را

 بده، ياد من به كرده تعليم شما به رضا حضرت كه را كلماتى: گفت و كرد صلت ابو بطرف را خود روى اين از پس

 يادم از كامال زيرا گفتم هم واقع روى از را مطلب اين و ندارم، خواطر به اكنون را كالمها اين من گفت صلت ابو

 از و آمد بتنگ دلم زندان در ماندم، زندان در سال يك مدت و انداختند بزندان مرا كرد امر مأمون بود، رفته

  .كند رها زندان از مرا محمد آل و محمد خواطر براى خواستم خداوند

  :فرمود من به و شد وارد السالم عليهم موسى بن علي بن محمد كه بود نشده تمام من دعاى هنوز

  :فرمود آمده، تنگ به دلم سوگند خداوند به آرى: كردم عرض شده تنگ زندان از دلت

 بيرون زندان از مرا و كردند، باز من پاى از را ها آهن خود دست با اين از پس شويد بيرون و خيزيد بپا اكنون

 حياط در از كه هنگامى نبودند، گفتن سخن به قادر ليكن و ميديدند را ما زندان نگهبانان كه حالى در نمودند،

 را مأمون كنون تا من: گويد صلت ابو ديد، نخواهى را مأمون ديگر برويد خداوند پناه در اينك: فرمود شديم، بيرون

 مأمون و گرفت، انجام يك و دويست سال رمضان ماه در رضا حضرت بيعت: گويد عباس بن ابراهيم) 2. (ام نديده

 كه هنگامى سه و دويست سال در و كرد، تزويج حضرت آن به دو و دويست سال آغاز در را حبيب ام خود دختر

  .رفتند دنيا از بودند عراق متوجه مأمون اتفاق به
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 اى: فرمود جناب آن كه ميكند روايت السالم عليه رضا حضرت از طوالنى حديث يك در اعين بن هرثمة) 1(

 خواهم ملحق خود پدران و اجداد به و رفت خواهم خداوند بطرف زودى بهمين و رسيده فرا مرگم اكنون هرثمة

  .سازد مسموم مرا انگور و انار آب بوسيله دارد تصميم سركش و طاغى مرد اين گرديد،

 چنين هم و نمايند، فرو انگور هاى دانه در سوزن بوسيله و كنند، خيس سم در را نخ مقدارى ميكند امر مأمون

 سم به آلوده دست همان با كرد خواهد امر را او و گذاشت خواهد غالمانش از يكى دست كف در سم مقدارى

 آب و انگورها آن از و ميكند دعوت اش خانه به مرا اين از پس بگيرد، را آنها آب و بشكافد خود دست با را انارها



 دنيا از مسموم انگورهاى خوردن نتيجه در و بخورم، آن از كه ميكند امر مرا و ميدهد من به مسموم انارهاى

  .رفت خواهم

 )2(  

  )السالم عليه رضا حضرت فرزندان( 

 محمد مأمون حضرت آن شهادت از پس نداشت، ديگرى فرزند جواد جعفر ابو جز السالم عليه رضا حضرت) 3( 

 مرگ در را آنها و خواند خود پيش بودند خراسان در كه را طالب ابى آل از گروهى و السالم عليه صادق جعفر بن

 نشان آنان به هم را رضا حضرت جنازه و ميداد، نشان ناراحت و محزون بسيار را خود و گفت، تسليت جناب آن

  .نباشد بين در جنايتى و قتل خيال تا داد

 و بروم، دنيا از تو از قبل داشتم دوست من و است گران من بر بسيار تو مرگ برادرم اى: ميداشت اظهار مأمون

  .فرمود تقدير طور اين خداوند ليكن

  السالم عليه رضا حضرت حاالت پايان


