
 )علیه السالم(چھل داستان از امام ھادی

  عبدالّله صالحى حّجه االسالم و المسلمین: مؤ لف 

  پیشگفتار

شکر و سپاس بى منتھا، خداى بزرگ را که ما را از اّمت مرحومه قرار داد و به صراط 

  .مستقیم ، والیت اھل بیت عصمت و طھارت صلوات الّله علیھم اءجمعین ھدایت نمود

پاک پیامبر عالى قدر اسالم صلى اهللا علیه و آله ؛ و بر اھل بیت عصمت و  درود بر روان

طھارت علیھم السالم ، خصوصا دھمین خلیفه بر حّقش حضرت ابوالحسن ، امام علّى 

ھادى علیه السالم ؛ و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اھل بیت رسالت ، که در 

  .حقیقت دشمنان خدا و قرآن ھستند

ر آموزنده آن انسان برتر و شخصّیت برگزیده و ممتازى که خداوند متعال ، در دگى سراس

ضمن حدیث لوح حضرت فاطمه زھراء علیھا السالم در عظمت و جاللت مقام آن بزرگوار 

نام او علّى است ؛ و او یاور و نگه دارنده شریعت و شاھد بر اعمال و : فرموده است 

  .حرکات بندگان خواھد بود

دھمین خلیفه : بزرگوارش ، حضرت ختمى مرتبت ، ضمن یک حدیث طوالنى فرمودنیز جّد 

و وصّى من ، شخصّیتى با نام علّى بن محّمد علیه السالم مى باشد، که داراى سکینت 

و وقار خاّصى است ، تمام علوم و اسرار نزد او موجود خواھد بود؛ و او از تمام جریانات و 

  .نّیات افراد آگاه مى باشد

ادیث قدسّیه و روایات بسیارى در منقبت و عظمت آن امام واالمقام ، با سندھاى متعّدد اح



  .در کتاب ھاى مختلف ، وارد شده است 

و این مختصر، ذّره اى از قطره اقیانوس بى کران فضائل و مناقب و کرامات آن وجود مقّدس 

  .مى باشد

عقیدتى ، : ھاى مختلف  که برگزیده و گلچینى است از ده ھا کتاب معتبر در جھت

  .خواھد بود... سیاسى ، اقتصادى ، فرھنگى ، اجتماعى ، اخالقى ، تربیتى و 

باشد که این ذّره دلنشین و لّذت بخش مورد استفاده و إ فاده عموم عالقه مندان ، 

  .خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد

إ ّال َمْن اءتَى الّلَه ِبَقْلٍب َسلیٍم لى َو ِلواِلَدیَّ ِلَیْوٍم ال َیْنَفُع ماٌل َو ال َبُنوَن : ((و ذخیره اى باشد

  ، انشاءالّله تعالى)) َو ِلَمْن َلُه َعَلیَّ َحقُّ

 فراھم شدن آب براى نماز

 :مرحوم شیخ ُحّر عاملى رضوان الّله علیه ، به نقل از کافور خادم حکایت کند

مرا مخاطب قرار داد و اظھار  در یکى از روزھا حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم

آن سطل را پر از آب کن و در فالن محّل مخصوص که حضرت خود معّین ! اى کافور: نمود

 . نمود بگذار، تا ھنگام نماز به وسیله آن وضو بگیرم

ھرگاه بازگشتى ، سطل آب : و بعد از این دستور، مرا براى انجام کارى روانه نمود و فرمود

 .گفتم ، بگذار تا براى وضوء گرفتن آماده باشد را در ھمان جائى که

سپس آن حضرت ، چون خسته بود در گوشه اى دراز کشید تا : کافور خادم افزود



 .استراحت نماید؛ و در آن شب ، ھوا بسیار سرد بود

ولى متأ ّسفانه من فراموش کردم که طبق دستور آن حضرت ، سطل آب را در آن محّل 

 . معّین شده بگذارم

چون لحظاتى گذشت ، متوّجه شدم که امام علیه السالم از جاى خود برخاسته  پس

چون سطل آب را فراھم نکرده  -است و در حال آماده شدن براى نماز مى باشد و من 

 . مخفى شدم - بودم از ترس آن که روبروى ھم نگردیم و احیانًا حرفى به من نزند

مسارى مى کردم ، که چرا آب را فراھم ولى در پیش خود، خیلى احساس ناراحتى و شر

 . نکرده ام ؛ و به ھمین جھت مى ترسیدم که مورد سرزنش و مالمت حضرت قرار گیرم

در ھمین افکار بودم ، که ناگھان امام علیه السالم با حالت غضب مرا صدا نمود، با خود 

 . به خدا پناه مى برم: گفتم 

ش کردم ؛ و به ھر حال پاسخ حضرت را دادم و و ھیچ عذرى نداشتم که مثًال بگویم فرامو

 . جلو رفتم

چرا چنین کرده اى ، آیا نمى دانستى که من براى ! اى کافور: چون نزدیک شدم ، فرمود

وضوء از آب گرم استفاده نمى کنم ؛ بلکه باید آب ، عادى و سرد باشد، چرا آب را گرم 

 !کرده اى ؟

به خدا قسم ، من فراموش کردم که ! سرورم  اى موال و: با حالت تعّجب عرضه داشتم 

 . آب در سطل بریزم و حّتى دست به سطل نزده ام

الحمدلّله ، که خداوند متعال در ھیچ حالى ما را فراموش و رھا نمى : سپس حضرت فرمود



کند و ما نیز سعى کرده ایم تا مستحّبات الھى را نیز انجام دھیم و در ھیچ حالى آن ھا را 

 (٩.(ایم  ترک نکرده

_________________________________________________________ 

 .٢۵، ح ٣۶٨، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -٩

 

 

 آگاھى از درون اشخاص

ھمچنین مرحوم شیخ طوسى ، راوندى و دیگر بزرگان به نقل از اسحاق بن عبدالّله علوى 

 :حکایت کند

تالف کردند، درباره آن چھار روزى که در طول روزى از روزھا پدرم با عمویم با یکدیگر اخ

 .سال براى روزه گرفتن ، نسبت به بقّیه روزھا فضیلت و اھّمیتى بیشتر دارد

لذا براى حّل اختالف و گرفتن جواب صحیح تصمیم گرفتند تا به مالقات و زیارت حضرت 

 .ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم بروند

نزدیک مدینه ساکن بود؛ و ھنوز به شھر  -به نام صریا  -ى و در آن روزھا، حضرت در محّل

 .سامراء منتقل نشده بود

به ھمین جھت ، به قصد زیارت و مالقات آن حضرت حرکت نمودند، ھنگامى که وارد منزل 

امام ھادى علیه السالم شدند و در محضر شریفش نشستند، حضرت قبل از ھر سخنى 



از روزھائى که در طول سال بھتر است ، در آن ھا روزه  نزد من آمده اید تا: اظھار فرمود

 گرفته شود، سؤ ال نمائید؟

ما از محّل خود فقط براى ھمین موضوع ، آمده ! بلى ، یاابن رسول الّله : عرضه داشتند

 . ایم

 : پس بدانید که آن ھا چھار روز است: حضرت فرمود

اسالم صلى اهللا علیه و آله ، روز بیست روز ھفدھم ربیع االّول سالروز میالد مسعود پیامبر 

و ھفتم رجب سالروز بعثت حضرت رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله ، روز بیست و پنجم 

ذى القعده سالروز َدْحو اْال رض ؛ و آن روزى است که زمین از زیر کعبه الھى پھن و 

 . - گسترده شد

اسالم صلى اهللا علیه و آله از  که پیغمبر - و روز ھیجدھم ذى الحّجه سالروز غدیر ُخّم 

امیرالمؤ منین ))طرف خداوند متعال ، حضرت علّى بن ابى طالب علیه السالم را به عنوان 

 (١٠.(- و خلیفه بالفصل خویش ، منصوب و معّرفى نمود )) 

_________________________________________________________ 

، ۵٠ج : ، به نقل از تھذیب اال حکام ، بحار اال نوار١۵، ح ٣۶٣، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -١٠

 . ، به نقل از مصباح المتھّجد و خرائج۴٧، ح ١۵٧ص 

 

 

 



 خبر از دگرگونى رؤ ساى حکومت

 :مرحوم کلینى ، طبرسى و دیگر بزرگان به نقل از خیران ساباطى حکایت کنند

لوات الّله علیه در مدینه در آن اّیام و روزگارى که حضرت ابوالحسن ، امام علّى نقّى ص

از : منّوره بود، به خدمت ایشان شرف حضور یافتم ، حضرت ضمن صحبتھائى به من فرمود

 واثق چه خبر دارى ؟

قربان شما گردم ، ده روز قبل با او بودم و چون خواستم از او خداحافظى : عرضه داشتم 

 .کنم ، مشکلى نداشت ؛ بلکه در کمال صّحت و سالمتى بود

 . ولى مردم و اھل مدینه مى گویند که واثق مرده است: م علیه السالم فرموداما

 .پس فھمیدم که منظور حضرت از اھل مدینه ، خودش مى باشد

 از جعفر چه خبر دارى ؟: و سپس حضرت فرمود

 .در وضع بسیار بدى بود و در زندان به سر مى برد: گفتم 

او از زندان آزاد شده و به منصب ریاست : بعد از آن ، امام علیه السالم اظھار داشت 

 .خواھد رسید

 اکنون بگو که وضع محّمد بن زّیات چگونه است ؟: و آن گاه افزود

و اّما محّمد بن زّیات بر مسند ریاست تکیه زده و مردم حکم او را نافذ مى : عرض کردم 

 .دانند

باید : اى سکوت ، افزود او آینده خطرناکى را در پیش دارد؛ و پس از لحظه: حضرت فرمود

 . مقّدرات الھى جارى گردد و چاره اى جز تسلیم در برابر آن نیست



تو را ! اى خیران ساباطى : سپس امام ھادى علیه السالم در ادامه فرمایشاتش افزود

آگاه مى کنم بر این که واثق مرده است و متوّکل عّباسى ، جعفر را جایگزین او کرده ؛ و 

 .محّمد بن زّیات را صادر و او را کشته اندنیز دستور قتل 

چند روز مى شود که این جریانات و دگرگونى ھا رخ داده ! یاابن رسول الّله : عرض کردم 

 است که ما نسبت به آن ھا بى اّطالع مى باشیم ؟

 . شش روز بعد از آن که از عراق خارج گشتى ، این وقایع رخ داده است: در جواب فرمود

و چون از محضر مبارک حضرت بیرون آمدم ، بررسى و تحقیق کردم ، ھمان : خیران گوید

 (١١.(طورى که حضرت خبر داده بود، این وقایع و جریانات به وقوع پیوسته بود

_________________________________________________________ 

، إ عالم الورى ۴ح ، ٣۶٠، ص ٣ج : ، اءثبات الھداه ١، ح ۴٩٨، ص ١ج : اصول کافى  -١١

: ، ھدایه الکبرى حضینى ۴١٠، ص ۴ج : ، مناقب ابن شھرآشوب ١١۴، ص ٢ج : طبرسى 

 .۴۶۶ص : ، مجموعه نفیسه ٣٧٨، ص ٢ج : ، کشف الغّمه ٣١۴ص 

 

 

 

 نان در سفره و بلعیدن جادوگر

 :حکایت کند -به نام زرافه  -یکى از درباریان متوّکل 

خصى را از اھالى ھندوستان که شعبده باز و جادوگر روزى درباریان متوّکل عّباسى ش



بود، نزد متوّکل آورده تا با بازى ھاى خویش او را سرگرم کند، چون وى اھل ھوى و ھوس 

 .بود

صلوات )چنانچه علّى بن محّمد ھادى : روزى از روزھا متوّکل به آن شخص ھندى گفت 

جالت زده کنى ، ھزار دینار ھدیه را در جمع عّده اى شرمنده و خ) الّله و سالمه علیه 

 . خواھى گرفت

 . را پذیرفت -خلیفه عّباسى  - آن شخص شعبده باز ھندى نیز درخواست متوّکل 

و آن گاه حضرت را در جمع عّده اى دعوت کردند؛ و چون ھمگان در آن جلسه حضور یافتند، 

 .ندمتوّکل مرا کنار خود نشانید؛ و دستور داد تا سفره اطعام گسترانید

ھمین که خواستند مشغول خوردن غذا شوند، شعبده باز ھندى متوّجه حضرت ھادى 

علیه السالم شد و حرکات مخصوصى را انجام داد، که چون حضرت دست به سوى نان 

 .دراز مى نمود، نان پرواز مى کرد؛ و تمامى افراد مى خندیدند

ھادى علیه السالم چنین دید، به  و این کار چند مرتبه تکرار شد، به ناچار، چون امام علّى

: عکس شیرى که بر پرده دیوار نقش بسته بود، دستى زد و آن را مخاطب قرار داد و فرمود

 . این دشمن خدا را بگیر و نابود کن! اى شیر

 .پس ناگھان شیر به حالت یک حیوان واقعى در آمد و آن مرد شعبده باز ھندى را بلعید

اکنون به حالت اّول بازگرد و ھمانند قبل روى : د و فرمودو سپس حضرت خطاب به شیر کر

 .پرده مجّسم شو

تمام افراد حاضر در مجلس با تماشاى ابن صحنه ، وحشت زده شده و متحّیرانه به یکدیگر 



 .نگاه مى کردند

: پس از آن ، امام علیه السالم از جاى برخاست که از مجلس خارج شود، متوّکل گفت 

خواھش مى کنم بفرما بنشین و دستور دھید تا شیر آن مرد ھندى را !  یاابن رسول الّله

 بازگرداند؟

به خدا سوگند، دیگر او را نخواھید دید، آیا دشمن خدا را بر دوستان خدا : حضرت فرمود

 !مسّلط و چیره مى کنید؟

 (١٢.(و آن گاه ، حضرت از آن مجلس خارج شد

_________________________________________________________ 

 .٣١٩ص : ، ھدایه الکبرى حضینى ۴١، ح ٣٧۴، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -١٢

 پیدایش دو درخت بزرگ

 -که دائى نویسنده خلیفه بود  -ھمچنین یکى از درباریان متوّکل ، معروف به ابوالعّباس 

 :حکایت کند

او بدبین بودم ، تا  من با ابوالحسن ، علّى ھادى علیه السالم سخت مخالف و نسبت به

آن که روزى متوّکل مرا به ھمراه عّده اى براى احضار آن حضرت از شھر مدینه به سامراء 

 .بسیج کرد

پس از آن که وارد شھر مدینه شدیم ، به منزل حضرت وارد شده و پیام متوّکل عّباسى را 

امراء حرکت ابالغ کردیم ؛ و حضرت ھادى علیه السالم موافقت نمود که به سوى شھر س



 . کنیم

پس از آن ، از شھر مدینه به سمت سامراء خارج شدیم ، ھوا بسیار گرم و ناراحت کننده 

بود؛ و چون موقع حرکت ، آب و غذا نخورده بودیم ، مقدارى راه را که پیمودیم ، پیشنھاد 

 دادیم تا پیاده شویم و اندکى استراحت کنیم ؟

ن جا مناسب نیست ، بھتر است که به راه خود در ای: امام ھادى علیه السالم فرمود

 . ادامه دھیم تا به محّلى مناسب برسیم

به ھمین جھت به حرکت خود ادامه دادیم تا این که در بیابانى قرار گرفتیم که ھیچ آب و 

گیاھى یافت نمى شد و گرمى ھوا و تشنگى و گرسنگى تمام افراد را بى طاقت کرده 

 .بود

چرا این قدر بى حال و ناتوان : وّجھى به افراد نمود و اظھار داشت در این ھنگام حضرت ت

 .شده اید، چنانچه خسته ، تشنه و گرسنه ھستید، ھمین جا ُاتراق کنید

 در این صحراى بزرگ چگونه استراحت کنیم ؟! یا اباالحسن : من گفتم : ابوالعّباس گوید

 . ھمین جا مناسب است: حضرت فرمود

ستور حضرت در حال بار انداختن بودیم که ناگھان متوّجه شدیم در ھمان بنابر این ، طبق د

دو درخت بسیار بزرگ با شاخه ھاى زیاد بر زمین سایه افکنده و کنار  - کنار ما  -نزدیکى 

یکى از آن ھا چشمه اى است و آب آن بر زمین جارى مى باشد، که بسیار سرد و گوارا 

 .بود

ما چندین مرتبه از این مسیر رفت و آمد کرده : ّجب گفتندبسیارى از ھمراھان با حالت تع



 . ایم ؛ ولى ھرگز چنین چشمه و درختانى را در این مکان ندیده ایم

و من بسیار در تعّجب فرو رفته و با تمام وجود، به آن حضرت خیره شده بودم که ناگھان 

 .تبّسمى نمود؛ و سپس روى مبارک خود را از من برگرداند

این موضوع را باید خوب بررسى کنم ؛ لذا از جاى خود برخاستم و کنار یکى : تم با خود گف

از آن دو درخت آمدم و شمشیر خود را زیر خاک پنھان نموده و دو سنگ به عنوان عالمت و 

 . نشانه روى آن ھا نھادم ، و بعد از آن آماده نماز شدم

ى افراد برطرف شده است ، چنانچه خستگ: و چون افراد استراحت کردند، حضرت فرمود

 . حرکت کنیم

ه رفتیم ، من بازگشتم ؛ ولیکن ھیچ اثرى از درخت و چشمه آب نیافتم و شمشیر خود را 

برداشتم و به قافله ، ملحق شدم و بسیار در فکر فرو رفتم و دست به سمت آسمان بلند 

حسن ، امام ھادى کرده و از خداوند خواستم که مرا از دوستان و معتقدان به حضرت ابوال

 .علیه السالم قرار دھد

باال خره کار خود را کردى ! اى ابوالعّباس : در ھمین لحظه ، حضرت متوّجه من شد و فرمود

 ؟

من نسبت به شما مشکوک بودم و اال ن به ! بلى ، یاابن رسول الّله : عرضه داشتم 

 . حقانّیت شما معتقد گشتم و به لطف خداوند مّنان ھدایت یافتم

 (١٣.(آرى چنین است ، ھمانا افراد مؤ من و اھل معرفت ، کمیاب ھستند: حضرت فرمود



_________________________________________________________ 

 . ، به نقل از خرائج راوندى۴٧، ص ٣٧٨، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -١٣

 

 

 

 نمایش لشکر امام در مقابل خلیفه

یجاد وحشت و ترس براى حضرت ابوالحسن ، امام ھادى روزى متوّکل عّباسى جھت ا

علیه السالم و دیگر شیعیان و پیروان آن حضرت ، دستور داد تا لشکریانش که تعداد نود 

 .ھزار اسب سوار بودند، خود را مجّھز و صف آرائى کنند

و در و پیش از آن ، دستور داده بود تا ھر یک از آن ھا خورجین اسبش را پر از خاک نماید 

 .وسط بیایانى تخلیه کنند، که در نتیجه تّپه بسیار عظیمى از خاک ھا درست شد

چون لشکریان در اطراف آن صّف آرائى کردند، متوّکل با حالتى مخصوص باالى تّپه رفت ؛ و 

سپس امام علّى ھادى علیه السالم را نزد خویش احضار کرد، تا عظمت لشکر و قدرت 

دھد؛ و به وى بفھماند که در مقابل خلیفه ھیچ قدرتى ، توان خود را به آن حضرت نشان 

 .کمترین حرکت را ندارد

ھمین که امام ھادى علیه السالم کنار متوّکل عّباسى قرار گرفت و آن صفوف فشرده و 

 آیا میل دارى من نیز لشکر خود را به تو نشان دھم ؟: مجّھز را تماشا کرد، به او فرمود

 . آرى :متوّکل اظھار داشت 



بعد از آن ، حضرت دعائى را به درگاه خداوند متعال خواند، پس ناگھان ما بین آسمان و 

زمین ، از سمت شرق و غرب ، لشکریانى مجّھز صّف آرائى کرده و منتظر دستور مى 

 .باشند

 .متوّکل با دیدن چنین صحنه اى مدھوش و وحشت زده گردید

ما با شما در رابطه با مسائل دنیا و : فرمود و چون او را به ھوش آوردند، حضرت به او

ریاست ، درگیر نخواھیم شد؛ چون که ما مشغول امور و مسائل مربوط به آخرت ھستیم ، 

 .به جھت آن که سراى آخرت باقى و أ بدى است و دنیا فانى و بى ارزش خواھد بود

الف و بد درباره ما بنابر این ، از ناحیه ما ترس و وحشتى نداشته باشید؛ ھمچنین گمان خ

 (١۴.(نداشته باشید

___________________________________________ 

 .٢٣۶ص : ، مجموعه نفیسه ۴۶، ح ٣٧٧، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -١۴

 

 

 

 دریافت اموال در موقع مناسب

مرحوم شیخ حّر عاملى رضوان الّله تعالى علیه ، به نقل از کتاب شریف مشارق اءنوار 

 : آورده استالیقین 

 :حکایت کرده اند -به نام داوود قّمى و محّمد طلحى  -دو نفر از اھالى شھر قم 



مقدار قابل توّجھى وجوھات ، نذورات ، ھدایا و نیز جواھرات و دیگر اشیاء نفیس قیمتى 

توّسط مؤ منین قم و اھالى آن ، نزد اینجانبان جمع شده بود تا براى حضرت ابوالحسن ، 

 . علیه السالم ارسال نمائیمامام ھادى 

و چون موقعّیتى مناسب فرا رسید، بار سفر را بستیم و به سوى شھر سامراء حرکت 

 . کردیم

حضرت ابوالحسن ، امام علّى ھادى علیه السالم دستور داد : نار ما آمد و اظھار داشت 

نیست ؛ و  که بازگردید و به شھر خود مراجعت کنید، چون اال ن موقعّیت و فرصت مناسبى

نمى توانید با ما دیدار و مالقات داشته باشید، به دلیل آن که مأ مورین حکومتى مانع رفت 

 .و آمد افراد ھستند

پس به ناچار به سوى شھر قم مراجعت کردیم و کلّیه اموال و جواھرات را در جاى 

 . مناسبى مخفى و نگھدارى نمودیم

اینک تعدادى : حضرت بدین مضمون رسید مّدتى از این جریان گذشت و پیامى از جانب

شتر فرستاده ایم تا اموال و آنچه را که از ما نزد شما است ، بر آن شترھا حمل کنید و آن 

 .ھا را رھا نمائید؛ و کارى به آن ھا نداشته باشید

لذا طبق پیام و دستور حضرت سالم الّله علیه تمامى اموال و جواھرات را بر آن شترھا 

 .و آزادشان گذاشتیم و آن ھا حرکت کردند و رفتندحمل نموده 

و از آن شترھا خبرى نداشتیم تا آن که یک سال بعد، جھت مالقات و زیارت امام علیه 

 . السالم به سامراء رفتیم و به منزل حضرت وارد شدیم



و چون در محضر مبارک آن حضرت نشستیم ، پس از احوال پرسى و مختصرى صحبت ، 

 یل ھستید آن اموال و جواھراتى را که براى ما فرستاده اید، مشاھده کنید؟آیا ما: فرمود

بلى ، لذا حضرت نظر ما را به گوشه اى از منزل خویش متوّجه نمود، : عرضه داشتیم 

 (١۵.(ھنگامى که نظر افکندیم ، تمامى آنچه را که فرستاده بودیم ، تماما موجود بود

___________________________________________ 

 .۵٠، ح ٣٨٠، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -١۵

 

 

 

 پیش گوئى از مرگ فرمانده گارد

ھمچنین مرحوم شیخ حّر عاملى ، به نقل از کتاب رجال مرحوم نجاشى رضوان الّله تعالى 

 : علیھما آورده است

یکى از دوستان حضرت ابوالحسن ، امام علّى ھادى صلوات الّله علیه که در ھمسایگى 

 :ن حضرت زندگى مى کرده ، حکایت کندآ

ما شب ھا با حضرت علّى بن محّمد ھادى علیه السالم جلوى منزلش جلسه و شب 

نشینى داشتیم و در مسائل مختلف ، بحث مى کردیم تا آن که شبى از شب ھا حادثه 

 :اى ُرخ داد

ما به سوى  فرمانده گارد خلیفه عّباسى که شخصى معروف بود، با غرور و تکّبر از جلوى



 . منزلش رھسپار بود و مقدارى ھدایاى ارزشمند که از خلیفه گرفته بود، به ھمراه داشت

و نیز تعدادى سرھنگ و دیگر درجه داران و نگھبانان و پیش خدمتان ، او را ھمراھى مى 

 .کردند

ھمین که چشمش به حضرت ھادى علیه السالم افتاد، نزد وى آمد و به آن حضرت سالم 

 . سپس رفت کرد و

او با این َحشم خدم و به این تجّمالت : ھنگامى که از ما دور شد، حضرت اظھار داشت 

ماّدى دل خوش کرده و شادمان است ؛ ولى خبر ندارد که در ھمین شب ، مرگ او را مى 

 .رباید و پیش از نماز صبح او را زیر خاک ھا دفن مى کنند

داشتیم ، از این پیش گوئى حضرت سخت در من و بقّیه افرادى که در آن مجلس حضور 

 . تعّجب قرار گرفتیم

و چون از جاى خود برخاستیم و از حضور آن حضرت خداحافظى کرده و رفتیم ، با یکدیگر 

این یک پیش گوئى مھّم و علم غیب بود که علّى بن محّمد صلوات الّله علیھما از : گفتیم 

 .آن خبر داد

عّھد شدیم که چنانچه گفته حضرت صّحت نیافت و واقع و بر ھمین اساس با یکدیگر مت

 . نشد، او را به قتل رسانده و نابودش کنیم ؛ و سپس ھر یک به منزل خود رفتیم

رخاستم و از خانه بیرون آمدم تا ببینم چه خبر است ، جمعّیت زیادى را دیدم ، که به 

فرمانده گارد  :ویندھمراه سربازان و نیروھاى حکومتى شور و شیون مى کنند و مى گ

خلیفه ، شب گذشته به جھت آن که خمر و شراب بسیارى نوشیده بود، ھالک گشته 



 .است و آماده تشییع و دفن او بودند

و به سوى منزل او حرکت کردم و صّحت )) أ شھد أ ن ال إ له إ ّال الّله : ((من با خود گفتم 

ان و شیفتگان حضرتش گشتم پیش گوئى حضرت ، برایم روشن گردید و از عالقه مند

).١۶) 

___________________________________________ 

 .۶٨، ح ٣٨٣، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -١۶

 

 

 

 درمان مریض و مسلمان شدن پزشک نصرانى

به نام زید بن  -یکى از دوستان و اصحاب حضرت ابوالحسن ، امام ھادى صلوات الّله علیه 

 :حکایت کند - علّى 

ز روزھا سخت مریض شدم ، تا حّدى که دیگر نتوانستم حرکت کنم ، لذا پزشکى روزى ا

این دارو را به مّدت َده  : نصرانى را بر بالین من آوردند و او برایم داروئى را تجویز کرد و گفت

 .روز مصرف مى کنى تا مریضى ات برطرف و بھبودى حاصل شود

یمه شب بود و کسى از طرز استفاده آن پس از آن که پزشک نصرانى از منزل خارج شد، ن

 . داروى اّطالعى نداشت

 . و من در حالى که متحّیر بودم ، ناگاه شخصى جلوى منزل ما آمد و اجازه ورود خواست



ھمین که وارد منزل شد، متوّجه شدیم که آن شخص غالم امام ھادى علیه السالم مى 

 .باشد

آن پزشک داروئى را که به تو داد و : ودموال و سرورم فرم: سپس آن غالم به من گفت 

گفت مّدتى آن را مصرف کن تا خوب بشوى ؛ ولى ما این نوع دارو را فرستادیم ، چنانچه 

 .آن را یکبار مصرف نمائى ، انشاءالّله به إ ذن خداود متعال خوب خواھى شد

به دستورش ھمانا امام ھادى علیه السالم بر حّق است و باید : با خود گفتم : زید گوید

 . عمل کنم

به ھمین جھت ، داروئى را که حضرت فرستاده بود مورد استفاده قرار دادم و چون آن را 

 . مصرف کردم ، در ھمان مرتبه اّول عافیت یافتم و داروى پزشک نصرانى را تحویلش دادم

 فرداى آن روز پزشک نصرانى مرا دید و چون حالم خوب و سالم بود و ناراحتى نداشتم ،

 عّلت بازگرداندن داروھایش را و نیز عّلت سالمتى مرا جویا شد؟

پس تمام جریان را که امام ھادى علیه السالم برایم داروئى فرستاد و اظھار نمود با یک بار 

 . مصرف خوب خواھم شد، ھمه را براى پزشک نصرانى تعریف کردم

اضر شد و توّسط حضرت عد از آن ، پزشک نصرانى نزد امام علّى ھادى علیه السالم ح

این نوع درمان و دارو ! اى سرور و موالیم : ھدایت و مسلمان گردید و سپس اظھار داشت 

از مختّصات حضرت عیسى مسیح علیه السالم بوده است و کسى از آن اّطالعى ندارد، 

 (١٧.(مگر آن که ھمانند او باشد



___________________________________________ 

 .٣١۴ص : ه الکبرى حضینى ھدای -١٧

 

 

 

 اھمّیت عقیق و فیروزه در نجات از درندگان

 :یکى از بزرگان شیعه به نام ابومحّمد، قاسم مدائنى گوید

روزى خادم حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم به نام صافى ، براى من حکایت 

 :کرد

الّرضا صلوات الّله علیھما در یکى از روزھا خواستم به زیارت قبر امام علّى بن موسى 

 . شرفیاب شوم ، نزد موالیم امام ھادى علیه السالم رفتم و از آن حضرت اجازه گرفتم

سعى کن انگشتر عقیق زرد رنگ ھمراه : امام علیه السالم ضمن دادن اجازه ، فرمود

و بر )) ه ماشاء الّله ، ال قّوه إ ّال بالّله ، اءستغفر الّل((داشته باشى که بر یک طرف آن 

 . نوشته شده باشد، تا از ھر حادثه اى در أ مان گردى)) محّمد، علّى((طرف دیگرش 

 .این انگشتر موجب سالمتى جسم و دین و دنیا خواھد بود: و سپس افزود

پس طبق دستور حضرت ، انگشترى با ھمان اوصاف تھّیه کردم و براى خداحافظى نزد آن 

حضرت مرّخص گشتم و مقدارى راه رفتم ، پیامى براى  بزرگوار آمدم ، وقتى از خدمت آن

 .من آمد که برگرد



سعى کن انگشترى ! اى صافى : ھنگامى که بازگشتم ، مرا مخاطب قرار داد و فرمود

فیروزه ، تھّیه نمائى و ھمراه خود داشته باشى ، چون که در مسیر راه طوس و نیشابور 

 .حرکت افراد مى باشدشیرى دّرنده سر راه قافله است و مانع از 

موالیم پیام  :وقتى به آن محّل رسیدى ، جلو برو؛ و آن انگشتر فیروزه را نشان بده و بگو

 .از سر راه زّوار کنار برو، تا بتوانند حرکت نمایند: داد

سعى کن نقش انگشتر فیروزه ات بر یک طرف آن : سپس در ادامه فرمایش خود افزود

 .باشد)) الُمْلک لّله الواحد القّھار((ف دیگرش و بر طر)) الّله الَمِلک ))

نقش انگشتر امیرالمؤ منین امام علّى علیه السالم چنین بوده است : و پس از آن ، فرمود

 .و خاصّیت فیروزه ، امنّیت و نجات یافتن از درندگان و پیروزى بر دشمن خواھد بود

ن حرکت کردم و آنچه را بعد از آن ، خداحافظى نموده و به سمت خراسا: صافى گفت 

 . حضرت دستور داده بود، انجام دادم

و ھنگامى که از خراسان مراجعت نمودم ، حضور امام علیه السالم شرفیاب شدم و 

 . بعضى جریانات را تعریف کردم

 مابقى حوادث را خودت مى گوئى یا من بیان کنم ؟: حضرت فرمود

 . شما بفرمائید تا استفاده کنم: عرض کردم 

حضرت آمده بودند، وقتى فیروزه را در دست تو دیدند آن را گرفتند و براى مریضى که  ن

داشتند بردند و در آب شستند و آبش را، مریض آشامید و سالمتى خود را باز یافت ، 

سپس انگشتر فیروزه را برایت برگرداندند و با این که انگشتر در دست راست تو بود، در 



 .دست چپ تو قرار دادند

و وقتى از خواب بیدار شدى ، تعّجب کردى که چگونه انگشتر از دست راست به دست 

 . چپ منتقل شده است

پس از آن ، کنار بالین خود سنگ یاقوتى را یافتى که جّنیان آورده بودند، آن را برداشتى و 

ھند اکنون به ھمراه دارى ، آن یاقوت را بردار و به بازار عرضه کن ، به ھشتاد دینار خوا

 .خرید

آن ھدیه جّنیان را به بازار بردم و به ھمان مبلغى که حضرت فرموده بود، : خادم گوید

 (١٨.(فروختم 

___________________________________________ 

 . ، فصل سّوم۴٨ص : اال مان من اءخطار اال سفار-١٨

 

 

 

 تبلیغ دین و زنده کردن پنجاه غالم

 در کتاب خود آورده است -کى از علماء قرن ششم است که ی - مرحوم ابن حمزه طوسى 

: 

بودم و  -متوّکل عّباسى  -من مسئول حفاظت خلیفه : شخصى به نام بلطون حکایت کند

نیروھاى الزم را پرورش و آموزش مى دادم تا آن که روزى ، پنجاه نفر غالم از اھل خزر 



 .براى خلیفه ھدیه آوردند

آموزش ھاى الزم را به آن ھا بده تا در انجام ھر : د و گفت متوّکل آن ھا را تحویل من دا

نوع دستورى آمادگى کامل داشته باشند، ھمچنین دستور داد تا نسبت به آن ھا محّبت و 

 .از ھر جھت کمک شود تا خود را مطیع و فدائى خلیفه بدانند

ربیت پس از آن که یک سال سپرى شد و سعى و تالش بسیارى در آموزش و پرورش و ت

آن ھا انجام گرفت ، روزى در حضور خلیفه ایستاده بودم که ناگھان حضرت ابوالحسن ، 

 .علّى ھادى علیه السالم وارد شد

ھنگامى که حضرت در جایگاه مخصوص قرار گرفت ، خلیفه دستور داد تا تمام پنجاه غالم 

 . را در حضور ایشان احضار کنم

تند و چشمشان به حضرت ھادى علیه پس وقتى آن ھا در مجلس خلیفه حضور یاف

 .السالم افتاد، براى احترام و تعظیم در مقابل حضرت روى زمین به سجده افتادند

متوّکل با دیدن چنین صحنه اى بى حال و سرافکنده شد و در حالى که توان راه رفتن 

رج نداشت ، با زحمت مجلس را ترک کرد و با بیرون رفتن متوّکل ، حضرت ھم از مجلس خا

 .شد

این چه کارى ! واى به حال تو: پس از گذشت ساعتى متوّکل مراجعت کرد و به من گفت 

 بود که غالم ھا انجام دادند؟

 !از آن ھا سؤ ال کن که چرا چنین کردند؟

ھنگامى که از غالمان سؤ ال کردم ، که چرا چنین تواضعى را در مقابل آن شخص 



 ناشناس انجام دادید؟

ن شخص در ھر سال یک مرتبه نزد ما مى آید و مسائل دین را به ما مى ای: اظھار داشتند

آموزد و مّدت ده روز براى تبلیغ احکام و معارف دین ، نزد ما مى ماند، ما او را مى 

 .شناسیم ، او خلیفه و وصّى پیغمبر اسالم مى باشد

د؛ و فرداى امى آن پنجاه نفر کشته شوند، به ھمین جھت تمامى آن غالمان را سر بریدن

آن روز من به سمت منزل حضرت ابوالحسن ھادى علیه السالم رفتم ، ھمین که نزدیک 

منزل رسیدم ، دیدم شخصى جلوى منزل ایستاده که ظاھرًا خادم حضرت بود، پس 

 !وارد شو: نگاھى عمیق به من کرد و گفت 

و تسبیح موقعى که وارد منزل شدم ، دیدم حضرت در گوشه اى نشسته و مشغول دعا 

 با آن غالمان چه کردند؟! اى بلطوم : مى باشد، به من خطاب نمود و فرمود

 .تمامى آن ھا را سر بریدند! یاابن رسول الّله : عرضه داشتم 

 آیا خودت دیدى که سر تمامى آن ھا را بریدند و ھمه آن ھا کشته شدند؟: فرمود

 . بلى ، به خدا سوگند، من خودم شاھد بودم: پاسخ دادم 

 آیا مایل ھستى آن ھا را زنده ببینى ؟: فرمود

 . آرى ، دوست دارم: گفتم 

 . سپس حضرت به من اشاره نمود که آن پرده را کنار بزن و داخل برو تا آن ھا را ببینى

ھنگامى که پرده را کنار زدم و وارد شدم ، ناگھان دیدم که تمام آن افراد زنده شده اند و 

 (١٩.(سته اند و مشغول خوردن میوه مى باشندصحیح و سالم کنار ھم نش



___________________________________________ 

 .٢۴٨٣، ح ۴٩١، ص ٧ج : ، مدینه المعاجز۴۶۵، ح ۵٢٩ص : ّثاقب فى المناقب -١٩

 

 

 

 ! جزاى خیانت احسان

 :طبق آنچه محّدثین و موّرخین نقل کرده اند

ل ، مسئولّیت امامت نمازجمعه شھر مدینه و شخصى به نام ُبریحه عّباسى از طرف متوّک

مّکه را بر عھده داشت و جیره خوار او بود؛ جھت تقّرب به دستگاه ، نامه اى بر علیه امام 

 :علّى ھادى علیه السالم به متوّکل نوشت که مضمون آن چنین بود

علیه چنانچه مردم و نیز اختیارات مّکه و مدینه را بخواھى ، باید حضرت علّى ھادى 

السالم را از مدینه خارج گردانى ، چون که او مردم را براى بیعت با خود دعوت کرده است 

 .؛ و عّده اى نیز اطراف او جمع شده اند

 .و ُبریحه چندین نامه با مضامین مختلف براى دربار فرستاد

ل با توّجه به این سخن چینى ھا و گزارشات دروغین ؛ و این که شخص متوّکل نیز، 

من سرسخت امام علّى علیه السالم و فرزندانش بود، لذا یحیى فرزند ھرثمه را دش

ھر چه سریع تر به مدینه مى روى و علّى بن محّمد علیھما : خواست و به او گفت 

 . السالم را از مسیر بغداد به سامراء مى آورى



ز مدینه به مدینه رسیدم و چون آن حضرت آماده حرکت و خروج ا ٢۴٣در سال : مى گوید

شد، عّده اى از مردم و بزرگان مدینه به عنوان مشایعت ، امام را ھمراھى کردند که از آن 

جمله ھمین ُبریحه عّباسى بود، مقدارى راه که رفتیم ُبریحه جلو آمد و به امام علیه 

 : السالم عرضه داشت

وج تو از فھمیده ام که مى دانى من با بدگوئى و گزارشات کذب نزد متوّکل ، سبب خر

مدینه شده ام ، چنانچه نزد متوّکل مرا تکذیب نمائى و از من شکایتى کنى ، تمام باغات 

 .و زندگى تو را آتش مى زنم و بّچه ھا و غالمانت را نابود مى کنم 

من ھمانند تو آبرو ریز و ھّتاک نیستم ، : آن حضرت ، در جواب با آرامش و متانت فرمود

 . نم که من و تو و خلیفه را آفریده استشکایت تو را به کسى مى ک

در این ھنگام ُبریحه با خجالت و شرمندگى ، روى دست و پاى حضرت افتاد و ملتمسانه 

 عذرخواھى و تقاضاى بخشش کرد؟

من تو را بخشیدم ، و سپس به راه خود ادامه : امام ھادى علیه السالم اظھار نمود

 (٢٠.(داد

___________________________________________ 

 .٣٨ ٣٧، ص ٢ج : اءعیان الّشیعه  -٢٠

 

 

 ھدایت شخص منحرف ؛ و مریض



عبدالّله بن ھالل از جمله افرادى است که معتقد بود به امامت عبدالّله أ فطح بود، او 

 :گوید

سفرى به شھر سامراء رفتم و سپس از این عقیده باطل خود دست برداشته و ھدایت 

 : که یافتم ، با این توضیح

ھنگامى که به شھر سامراء وارد شدم ، خواستم بر حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه 

السالم حضور یابم و موضوع امامت عبدالّله اءفطح ؛ و نیز عقیده خودم را با آن حضرت در 

 . میان بگذارم ، ولى موّفق به دیدار آن حضرت نشدم

ن راه مالقات کردم ؛ ولى چون مأ مورین تا آن که روزى حضرت ھادى علیه السالم را در بی

 . در اطراف حضور داشتند، نمى توانستم با آن حضرت ھم سخن گردم

اّما ھنگامى که نزدیک من آمد، مسیر خود را به نوعى قرار داد که از ُمحاذى و روبرو عبور 

 .نماید

اخل دھان و چون مقابل من رسید، ناگھان روى مبارک خود را به طرف من گردانید و از د

مبارک خویش چیزى را، ھمانند آب دھان به سمت من پرتاب نمود که به سینه ام خورد و 

 . پیش از آن که بر زمین بیفتد، آن را گرفتم

پس از آن که حضرت ھادى علیه السالم به راه خود ادامه داد و رفت ، آن را خوب نگاه 

 :، دیدم در آن نوشته بود کردم ، دیدم که کاغذى است پیچیده ؛ وقتى آن را گشودم

بر آن عقیده اى که دارى مباش ، چون آن شخص استحقاق امامت و خالفت ! اى عبدالّله 

 .را نداشته و ندارد



وقتى چنین برخوردى را از آن حضرت دیدم ، الحمدالّله از عقیده باطل خود : عبدالّله گوید

 (٢١.(السالم معتقد شدم دست برداشتم و به امامت حضرت ھادى و دیگر ائّمه علیھم 

 :ھمچنین آورده اند

 :امام حسن عسکرى علیه السالم حکایت فرماید

مریض شد، پدرم به عیادت و  - امام ھادى علیه السالم  -یکى از یاران و دوستان پدرم 

دیدار او رفت و چون دید که دوستش درون بستر مشغول گریه و زارى مى باشد، به او 

 یا از مرگ مى ترسى و ھراسناک ھستى ؟آ! اى بنده خدا: فرمود

 مثل این که مرگ را نمى شناسى ؟

چنانچه بدنت کثیف و چرکین شده باشد به طورى که مرّتب تو را آزار : و سپس افزود

برساند و از خود متنّفر گشته باشى ؛ و یا در اثر جراھات ، خون آلود شده باشى و بدانى 

دن و جراحات خود چاره اى ندارى ، چه مى کنى که غیر از رفتن به حّمام و شستشوى ب

 ؟

 آیا از رفتن به حّمام براى نظافت و آسایش خویش ، خوشحالى یا ناراحت خواھى بود؟

مایل ھستم تا حّمام رفته و خود را از آن ناراحتى و اندوه نجات : مریض اظھار داشت 

 . بخشم

نند حّمام است که او را از مرگ نیز براى مؤ من ھما: امام ھادى علیه السالم فرمود

 .گناھان و زشتى ھا پاک مى گرداند و مرگ ، آخرین لحظات ناراحتى او خواھد بود

و ھمین که انسان مؤ من از این دنیا به جھان دیگرى برود، از ھر نوع ناراحتى و غّصه اى 



 .نجات یافته و در شادمانى و آسایش کامل به سر خواھد برد

بعد از این سخن ، مریض تسلیم مقّدرات الھى : لسالم فرمودامام حسن عسکرى علیه ا

شد و دیگر شکایت و اظھار ناراحتى نکرد و پس از لحظاتى جان به جان آفرین تسلیم 

 (٢٢.(کرد

___________________________________________ 

شابه ، ضمنا م٧٩، ح ٣٨۵، ص ٧ج : ، إ ثبات الھداه ١۴، ح ٣۵۵، ص ١ج : اصول کافى  -٢١

، ص ٧ج : مدینه المعاجز: ھمین داستان را نیز به امام رضا علیه السالم نسبت داده اند

 .٢٣٢ص : ، مجموعه نفیسه ٢٨، ح ٣٢

 .٩، ح ٢٩٠ص : معانى اال خبار -٢٢

 

 

 

 استجابت بعد از سه روز

 : مرحوم شیخ حّر عاملى به نقل از مرحوم طبرسى رضوان الّله تعالى علیھما آورده است

 :ى به نام حسین بن محّمد حکایت کندشخص

یعنى ؛ )خلیفه عّباسى ، ابن الرضا : زیر دربار خلیفه عّباسى بود، روزى به من گفت 

به نام علّى  - را تحویل زندان بان خود ) حضرت ابوالحسن ، امام علّى ھادى علیه السالم 

علّى بن کرکر  داده است و من سخت براى آن حضرت مى ترسم ، زیرا که - ابن َکْرَکر 



 . شخصى بى رحم و بى باک است

پس شنیدم که حضرت ھادى علیه السالم با خداى خویش راز و نیاز و مناجات مى کرد؛ و 

 : در ضمن مناجات اظھار داشت

اءنا اءکرم على الّله تعالى من ناقه صالح تمّتعوا فى دار کم ثلثه اءّیام ذلک وعد غیر ))

 (٢٣)).(مکذوب 

مقابل خداوند متعال از شتر و ناقه حضرت صالح علیه السالم گرامى تر و یعنى ؛ من در 

برتر ھستم ، در این دنیا بھره ببرید به مّدت سه روز، که این وعده اى حتمى و تخّلف 

 . ناپذیر است

من کالم و مفھوم سخن امام ھادى : سپس حسین بن محّمد به نقل از دوستش افزود

 ه منظورى دارد و مقصودش چیست ؟علیه السالم را نفھمیدم که چ

خداوند تو را عزیز و بزرگ قرار داده است ؛ ! به حضرت عرضه داشتم یاابن رسول الّله 

 !منظورت از این سخنان چه بود؟

 .منتظر باش ، بعد از سه روز، متوّجه خواھى شد: حضرت در جواب اظھار فرمود

 .آزاد کردندو چون روز دّوم فرا رسید، حضرت را ضمن عذرخواھى ، 

ھمچنین روز سّوم عّده اى بر خلیفه ھجوم آورده و او را به قتل رساندند؛ و سپس فرزدنش 

 (٢۴.(منتصر را به جاى او نشاندند



___________________________________________ 

 .۶۵آیه : سوره ھود -٢٣

 . ى، به نقل از إ عالم الورى طبرس٣۴، ح ٣٧٠، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -٢۴

 

 

 

 ریگ بیابان یا طالى سرخ

مرحوم قطب الّدین راوندى ، طبرسى ، ابن حمزه طوسى و برخى دیگر از بزرگان رضوان 

 :الّله تعالى علیھم آورده اند

 - یکى از اصحاب حدیث مى باشد  - یحیى بن زکریاى خزاعى به نقل از ابوھاشم جعفرى 

 :حکایت کند

ن ، امام علّى ھادى علیه السالم به بیرون شھر روزى از روزھا به ھمراه حضرت ابوالحس

 . سامراء، جھت مالقات با بعضى از طالبّیین خارج گشتیم

پس در بیابان ساعتھائى را ماندیم و براى حضرت فرشى را پھن کردند و امام علیه السالم 

روى آن نشست ؛ و من نیز در نزدیکى آن حضرت نشستم و با یکدیگر مشغول سخن 

 . گفتن شدیم

ھمان طور که اّطالع ! یاابن رسول الّله : و من در بین صحبت ھا و مذاکرات ، اظھار داشتم 

 . دارید، من تھى دست ھستم و زندگى خود و خانواده ام را به سختى سپرى مى کنم



ادى علیه السالم ھمین که سخن مرا شنید، دست مبارک خود را به سمت جائى که 

اى : از ریگ ھاى بیابان را برداشت و به من داد و فرمود نشسته بود، دراز نمود و مشتى

با این مقدار، زندگى و معاش خود را بگذران که خداوند متعال بر تو توسعه و ! ابوھاشم 

 .برکت در روزى ، عطا گرداند

سعى کن که این موضوع ، محرمانه و مخفى بماند و براى کسى بازگو و : و سپس افزود

 .فاش نگردد

چون آن ریگ ھا را در جیب خود ریختم و ھنگامى که به منزل بازگشتم ، : ویدابوھاشم گ

نگاھى به آن ھا انداختم ، پس دیدم که ھمچون طالى سرخ صیقل و جال داده شده مى 

 .درخشد

 .فرداى آن روز یکى از آشنایان زرگر را به منزل آوردم تا آن ریگ ھا را امتحان و آزمایش کند

این ھا از بھترین نوع طالى سرخ : را مورد آزمایش قرار داد گفت ھمین که زرگر آن ھا 

 !است که به این شکل در آمده است ، آن ھا را از کجا و چگونه به دست آورده اى ؟

 (٢۵.(این ھا از قدیم اال ّیام نزد ما بوده است : در جواب ، به او گفتم 

___________________________________________ 

، مجموعه ٣١، ح ٣۶٩، ص ٣ج : ، إ ثبات الھداه ٣، ح ۶٧٣، ص ٢ج : ایج و الجرایح الخر -٢۵

، ۵٣٢ص : ، الّثاقب فى المناقب ١١٨، ص ٢ج : ، إ عالم الورى طبرسى ٢٣٣ص : نفیسه 

 .٣٢، ح ١٣٨، ص ۵٠ج : ، بحاراال نوار۴۶٧ح 



 

 

 

 تقسیم گوسفند و طّى االرض

 - ) گالب گیر(به نام اسحاق جّال ب  - م شخصى از اصحاب امام علّى ھادى علیه السال

 :حکایت کند

روزى طبق دستور آن حضرت ، تعداد بسیارى گوسفند خریدارى کردم و سپس آن ھا را در 

 . بردم - که در گوشه اى از منزل ایشان بود  -طویله اى بزرگ 

طویله  پس از گذشت چند روز، امام علیه السالم مرا احضار نمود و به ھمراه یکدیگر وارد

شدیم و با کمک ھم ، گوسفندان را جدا و تقسیم مى کردیم و براى ھر کسى که مورد 

 . نظر حضرت بود عالمتى را قرار مى دادیم

بعد از آن ، تعدادى از آن گوسفندان را براى فرزندش و مادر او فرستاد، ھمچنین تعدادى 

 .ستاده شددیگر از آن ھا را براى اشخاصى که مورد نظر حضرت بودند، فر

سپس به محضر مبارک آن امام ھمام رفتم و اجازه خواستم تا به بغداد جھت زیارت و دیدار 

 پدر و مادرم بروم ؟

فردا را که روز عرفه است صبر کن و نزد ما باش ، بعد از آن به دیار خویش : حضرت فرمود

 . خواھى رفت

ه السالم بودم ، ھمچنین پس طبق فرمان حضرت ، روز عرفه را در خدمت امام ھادى علی



شب عید قربان را ھم در منزل آن حضرت ماندم و چون ھنگام سحر فرا رسید، نزد من آمد 

 .بلند شو! اى اسحاق : و اظھار نمود

ھنگامى که از خواب بلند شدم و چشم ھاى خود را باز کردم ، متوّجه شدم که در بغداد 

 . جلوى منزل پدرم مى باشم

 . بر پدرم سالم کردم و با وى دیدارى تازه نمودم پس وارد منزل شدم و

من روز عرفه را در : بعد از آن ، چون دوستان و رفقایم به دیدار من آمدند، به آن ھا گفتم 

 (٢۶.(شھر سامراء سپرى کردم ؛ و اکنون روز قربان را در بغداد نزد شماھا ھستم 

___________________________________________ 

، ٣ج : ، إ ثبات الھداه ٣٢۵ص : ، اختصاص شیخ مفید٣، ح ۴٩٨،ص ١ج : ول کافى اص -٢۶

 .٢۴٢۵، ح ۴٢٣، ص ٧ج : ، مدینه المعاجز۶، ح ٣۶٠ص 

 

 

 

 

 خداوند بھترین یار و نگھبان

 :برخى از محّدثین و موّرخین در کتاب ھاى خود آورده اند

بان ، بر علیه امام علّى س از آن که سخن چینى بسیارى توّسط دنیاپرستان و ریاست طل

ھادى علیه السالم نزد متوّکل عّباسى آشکار شد؛ و آن ھا افزودند که آن حضرت در 



منزلش براى جذب اقشار مختلف نامه براى افراد مى فرستد و اسلحه جمع کرده اند تا بر 

 .علیه حکومت شورش و قیام کنند

ر کرد تا شبانه ، به منزل حضرت حمله متوّکل چند نفر از ُترک ھاى ُکرد را مسّلحانه مأ مو

 .کنند و آن حضرت را پس از شکنجه در ھر حالى که باشد، نزد متوّکل احضارش کنند

ھنگامى که مأ مورین داخل منزل امام علیه السالم ھجوم آوردند، متوّجه شدند که حضرت 

دت و در یک اتاق روى زمین نشسته و لباسى پشمین و خشن بر تن کرده و مشغول عبا

 .مناجات با خداوند متعال مى باشد و نیز قرآن تالوت مى کند

پس طبق دستور خلیفه ، حضرت را در ھمان حالت دست گیر کرده و نزد متوّکل آوردند و 

چیزى در منزل او نیافتیم به جز آن که با چنین حالتى مشغول دعا و : اظھار داشتند

 .مناجات و تالوت قرآن بود

مش به جمال نورانى و باعظمت آن حضرت افتاد، بى اختیار از جاى ھمین که متوّکل چش

 .خود برخاست و حضرت را محترمانه کنار خود نشانید

و چون مشغول ِمى گسارى بود، ظرف شراب را به حضرت تعارف کرد، امام علیه السالم 

 .ھنوز گوشت و پوست من آلوده به آن نگشته است ، مرا از این کار معاف بدار: فرمود

 . چند شعرى برایم بخوان و مجلس ما را به وسیله اشعار خود گرم بکن: متوّکل گفت 

حضرت سالم الّله علیه ، به ناچار چند شعرى پیرامون بى وفائى دنیا و عذاب آخرت خواند؛ 

 .و متوّکل عّباسى در ھمان حالت گریان شد و تمامى حاضران در مجلس نیز گریان شدند



ز امام ھادى علیه السالم عذرخواھى کرد و مقدار چھار ھزار دینار پس از آن ، متوّکل ا

 (٢٧.(تقدیم حضرت کرد؛ و سپس دستور داد تا ایشان را محترمانه به منزلش برسانند

___________________________________________ 

 .٣٨، ص ٢ج : اءعیان الّشیع ، -٢٧

 (علیه السالم(شفاى خلیفه با دعاى امام 

رضوان ... از بزرگان ھمانند مرحوم کلینى ، راوندى ، طبرسى ، ابن شھرآشوب و  بسیارى

 :الّله علیھم آورده اند

روزى متوّکل عّباسى سخت مریض شد و پزشکان از درمان وى عاجز شدند و او در بستر 

مرگ قرار گرفت ، مادرش نذر کرد که چنانچه متوّکل شفا یابد، ھدیه قابل توّجھى براى 

 .بوالحسن ، امام ھادى علیه السالم إ رسال داردحضرت ا

اکنون که تمام اطّباء از درمان : در ھمین اثناء فتح بن خاقان نزد متوّکل آمد و اظھار داشت 

، عاجز مانده اند، آیا اجازه مى دھى که با ابوالحسن ھادى علیه السالم نسبت به مداوا 

 و درمان مرض و ناراحتى شما، مشورتى کنیم ؟

 . وّکل پیشنھاد فتح بن خاقان را پذیرفتمت

پس از آن ، شخصى را خدمت حضرت فرستادند، تا موضوع را با وى مطرح نموده و 

 .دستورالعملى را جھت درمان متوّکل ، از آن حضرت دریافت دارد

مقدارى : ھنگامى که ماءمور نزد امام علیه السالم آمد و موضوع را بیان کرد، حضرت فرمود



سفند تھّیه و آن را با آب گالب بجوشانند و سپس تفاله آن را روى زخم چرکین سرگین گو

 .بگذارند، ان شاءالّله سودمند خواھد بود

 .ھمین که پزشکاِن معالج ، چنین دستورالعملى را شنیدند، مسخره و استھزاء کردند

 آیا ضرر ھم دارد؟: فتح بن خاقان گفت 

 . ر آن ھستخیر، بلکه احتمال بھبودى ھم د: گفتند

پس دستورالعمل حضرت را اجراء کردند و چون مقدارى از آن را روى زخم ُدمل قرار دادند، 

پس از گذشت لحظاتى کوتاه سر باز کرد و مقدار زیادى خون و چرک از آن خارج شد و 

 . متوّکل آرام گرفت و با استفاده از طبابت امام ھادى علیه السالم ، سالم گشت

متى متوّکل به مادرش رسید، بسیار خوشحال شد و مبلغ ده ھزار دینار وقتى که خبر سال

 . به ھمراه یک انگشتر نفیس براى آن حضرت ارسال داشت

ادى علیه السالم بسیار حسادت مى ورزید، نزد متوّکل رفت و نسبت به حضرت بدگوئى و 

تحت تأ ثیر سخن چینى کرد و نیز نسبت ھائى را به آن حضرت داد، به طورى که متوّکل 

قرار گرفت و معتقد شد بر این که امام ھادى علیه السالم براى یک شورش و کودتا 

 . مشغول جمع اسلحه و امکانات است

به ھمین جھت ، متوّکل به سعید حاجب دستور داد تا شبانه به منزل حضرت ھجوم آورند 

 .دو ھر آنچه در منزل او یافتند، جمع آورى کرده و نزد متوّکل بیاورن

شبانه از دیوار منزل امام علیه السالم باال رفتم و در آن تاریکى : سعید حاجب گوید

: ندانستم چگونه فرود آیم ، ناگھان متوّجه شدم که حضرت مرا با اسم صدا کرد و فرمود



 .صبر کن تا برایت چراغ بیاورم ، سپس شمعى را روشن نمود و برایم آورد

مدم ؛ و چون وارد بر حضرت شدم ، دیدم که لباسى و من به راحتى از دیوار پائین آ

پشمین بر تن کرده و کالھى بر سر نھاده و روى جانمازى از حصیر رو به قبله نشسته 

 . است

 مانعى نیست ، برو تمام اتاق ھا را جستجو کن: ھنگامى که چشمش به من افتاد، فرمود

. 

 -ررسى قرار دادم و فقط دو کیسه تمام اتاق ھا و نیز وسائل حضرت را مورد ب: سعید گوید

 . یافتم - که یکى از آن ھا به وسیله مھر و انگشتر مادر متوّکل ممھور شده بود 

! اى سعید: بعد از آن که ھمه جا را جستجو کردم و خدمت حضرت بازگشتم ، فرمود

 . اطراف و زیر جانماز و ھمه جا را به خوبى جستجو بکن

مشیرى در قالف نھاده بود که آن را نیز به ھمراه دیگر پس چون جانماز را برداشتم ، ش

 . اموال برداشتم و نزد متوّکل آوردم

ھمین که متوّکل چشمش بر آن دو کیسه و ُمھر مادرش افتاد، از مادر توضیح خواست که 

 این ھا چیست ؟

آن موقعى که مریض شده بودى ، این ھا را براى شفاى تو، نذر : مادرش در پاسخ گفت 

 . حضرت کردم ؛ و چون سالمتى خود را باز یافتى ، آن ھا را برایش ارسال داشتمآن 

پس متوّکل دستور داد تا کیسه اى دیگر ضمیمه آن ھا شود و با تمامى آنچه آورده بودیم ، 

 .براى امام ھادى علیه السالم ارجاع و تحویل آن حضرت گردید



زگشتم ، ضمن عذرخواھى و چون خدمت حضرت ھادى علیه السالم با: سعید افزود

 . پوزش از جسارتى که کرده بودم ، اموال را تحویل ایشان دادم

 (٢٨.(ظالمین جزاى ستم ھاى خود را به زودى خواھند دید: و سپس حضرت فرمود

___________________________________________ 

، إ ثبات ٨، ح ٢٧۶، ص ٢ج  :، الخرایج و الجرایح ۶، ح ۴٩٩، ص ١ج : اصول کافى  -٢٨

، مناقب بن ١١٩، ص ٢ج  :، إ عالم الورى طبرسى ۴٩، ح ٣٨٠، ص ٣ج : الھداه 

 .١٠، ح ١٩٨، ص ۵٠ج : ، بحاراال نوار۴١۵، ص ۴ج : شھرآشوب 

 تعیین و خریدارى ھمسر در بغداد

یکى از اصحاب و ھمسایگان امام ھادى علیه السالم به نام بشر بن سلیمان حکایت 

 :نماید

تو از خانواده : سالم مرا به حضور طلبید، ھمین که نزد آن حضرت وارد شدم ، فرمودعلیه ال

انصار و از دوستان و عالقه مندان ما ھستى ، شما مورد اطمینان و وثوق ما بوده اید، 

چنانچه ممکن باشد، امروز مأ مورّیتى محرمانه براى ما انجام بده و در آن فضیلتى را براى 

 .خود کسب نما

به سمت بغداد حرکت کن ، چون : ینار بود، تحویل من داد و سپس اظھار داشت ست د

وارد بغداد شدى کنار لنگرگاه رود دجله مى روى ؛ در آنجا کنیزفروشان ، کنیزان خود را 

عرضه کرده اند و مأ مورین حکومتى و نیز عّده اى از اشراف زادگان مشغول انتخاب و خرید 



 .کنیزان دلخواه خود ھستند

تو نزدیک نمى روى ، بلکه از دور شاھد جریان باش تا آن که شخصى به نام عمر بن زید 

َنّخاس ، کنیزى را با این خصوصّیات که دو پیراھن ابریشمین پوشیده براى فروش عرضه 

 .مى کند

ولى کنیز امتناع مى ورزد و قبول نمى کند و ھیچ کدام از خریداران را نمى پسندد؛ در 

به من بى حرمتى شد و : ائى را به زبان رومى مى شنوى که مى گویدھمین موقع صد

 . آبرویم رفت

و خریداران با شنیدن این سخن ، سعى مى کنند که او را به ھر قیمتى که شده 

 .خریدارى کنند؛ ولى او نمى پذیرد

 . چاره اى جز فروش تو ندارم: فروشنده به کنیز گوید

 .عالقه ام خواھد آمد صبر کن ، شخص مورد: کنیز جواب دھد

پس تو در ھمین لحظه نزد فروشنده مى روى و مى گوئى نامه اى برایت آورده ام و من 

 وکیل صاحب نامه ھستم ، اگر مایل باشید من کنیز را براى صاحب نامه خریدارى مى کنم

. 

تمام آنچه را موالیم فرمود، انجام دادم و چون کنیز چشمش به : بشر بن سلیمان گوید

مرا به صاحب ھمین نامه بفروش که من پذیراى او ھستم و اگر چنین : مه افتاد، گفت نا

 . نکنى من خودکشى مى نمایم

بعد از آن ، کنیز را به ھمان مقدار پولى که حضرت داده بود خریدم و کنیز بسیار خوشحال 



 .ادو مسرور گشت و آن نامه را گرفت و مرّتب مى بوسید و بر چشم و صورت خود مى نھ

نامه اى که صاحب آن را نمى شناسى ، چگونه برایش این ھمه احترام ! اى کنیز: گفتم 

 !مى گذارى ؟

معرفت و شناخت  ( صلوات الّله علیھم(تو نسبت به اولیاء خدا و فرزندان پیغمبران : گفت 

 . کافى ندارى ، پس خوب گوش کن ، تا تو را آگاه سازم

ھستم و جّد مادریم ، شمعون  -پسر قیصر روم  - وعا من ملیکه ، دختر یش: و سپس افزود

 .وصّى و جانشین حضرت عیسى مسیح علیه السالم مى باشد

خواست تا مرا با پسر برادرش تزویج نماید که موانعى غیرطبیعى مانع آن  -قیصر  - جّد من 

 .شد و مجلس عقد و نیز مراسم جشن متالشى گردید

 -ما السالم را در خواب دیدم که در قصر جّدم در آن شب ، حضرت عیسى و شمعون علیھ

حضور دارند و حضرت محّمد مصطفى صلى اهللا علیه و آله و نیز دامادش علّى بن  -قیصر 

ابى طالب و تعدادى از فرزندانشان علیھم السالم وارد قصر شدند و با عیسى و شمعون 

 .مصافحه و معانقه کردند

 : اظھار داشتسپس حضرت محّمد صلى اهللا علیه و آله 

را براى فرزندم ابومحّمد امام حسن عسکرى علیه  -نوه شمعون  -ما آمده ایم تا ملیکه 

 . السالم خواستگارى نمائیم

شرافت و فضیلت ، به تو روى آورده است ؛ شمعون نیز : حضرت عیسى به شمعون فرمود

 .پذیرفت و در ھمان مجلس خطبه عقد مرا جارى کردند



، من نسبت به ابومحّمد امام حسن عسکرى علیه السالم عشق و از آن لحظه به بعد

 . عالقه شدیدى در درون خود احساس کردم و این راز را مخفى نگه داشتم

و ھر روز و ھر لحظه محّبت و عالقه ام شّدت مى گرفت تا جائى که سخت مریض شدم و 

 .حتى من ناتوان گشتندتمام پزشکان را براى معالجه و درمانم آوردند؛ ولى از درمان نارا

پس از گذشت چند شب ، حضرت فاطمه زھراء سالم الّله علیھا را در خواب دیدم که به 

 .ھمراه حضرت مریم سالم الّله علیھا به دیدار من آمده اند

چرا فرزندت ابومحّمد با من قطع : من به حضرت زھراء سالم الّله علیھا عرضه داشتم 

 ى بینم ؟رابطه کرده است ؛ و او را نم

تا ھنگامى که مشرک و بر دین نصارى باشى ، او نزد : حضرت زھراء علیھا السالم فرمود

 .تو نخواھد آمد

 : و سپس حضرت زھراء سالم الّله علیه شھادتین را بر من تلقین نمودند و من گفتم

قاد بر این کلمات ، و با اقرار و اعت)) أ شھد أ ن ال إ له إ ّال الّله ، و أ ّن محّمدًا رسول الّله ))

 . مسلمان شدم

شب بعد که بسیار شیفته دیدار حضرت ابومحّمد علیه السالم بودم ، او را در خواب دیدم و 

 بر من جفا نمودى ، که مرا در آتش محّبت و عشق خودت رھا کرده اى ؟: گفتم 

وئى چون مسلمان شدى ، ھر شب به دیدار تو خواھم آمد تا خداوند وسیله زناش: فرمود

 .ما را فراھم نماید

و مّدتى بعد از آن ، لشکر اسالم بر ما ھجوم آورد و با پیروزى آن ھا ما اسیر شدیم ، که 



امروز وضعّیت مرا این چنین مشاھده مى کنى ؛ و تا به حال ھر که نام مرا جویا شده ، 

 . گفته ام من نرجس ھستم

د حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه وقتى آن بانو را نز: بشر بن سلیمان در پایان افزود

این ھمان زنى است که قبال : السالم آوردم ، خواھرش حکیمه را خواست و به او فرمود

اوصاف او را گفته بودم ، پس آن دو حکیمه و نرجس ھمدیگر را در آغوش گرفته و یکدیگر را 

 .بوسیدند

! اى حکیمه : د و فرمودسپس امام ھادى علیه السالم خواھرش حکیمه را مخاطب قرار دا

 (٢٩.(ملیکه را ھمراه خود ِبَبر و احکام دین اسالم را به او بیاموز تا فرا گیرد

___________________________________________ 

، داستان ١٧، ح ٣۶٣، ص ٣ج : ، إ ثبات الھداه ١٢٨ ١٢۴ص : غیبه شیخ طوسى  -٢٩

 .بسیار طوالنى است ، تلخیص گردید

 

 

 

 

 مرگ دشمن و اختصاص اّیام خبر از

 :مرحوم صدوق ، راوندى و دیگر بزرگان آورده اند

ابن  - یکى از دوستان حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم به نام صقر بن ابودلف 



 :حکایت کند -ُاورمه 

در دوران حکومت متوّکل عّباسى راھى سامراء شدم و چون وارد شھر سامراء گشتم ، 

زراى متوّکل به نام سعید حاجب رفتم تا بلکه بتوانم با موالیم امام ھادى حضور یکى از و

 . علیه السالم که در زنداِن وى مالقاتى داشته باشم

 آیا دوست دارى خدایت را مشاھده کنى ؟: سعید حاجب گفت 

 !این چه حرفى است ؟! سبحان الّله : گفتم 

 .خداوند متعال را ھیچکس نمى تواند مشاھده کند

منظورم آن کسى است که شما گمان مى کنید او امام و پیشواى : ید اظھار داشت سع

شما است ، متوّکل او را تحویل من داده است تا او را به قتل برسانم و این کار را فردا 

 .انجام خواھم داد

و پس از گذشت لحظاتى مرا داخل زندان ُبرد، ھمین که وارد زندان شدم ، حضرت را دیدم 

طعه حصیرى نشسته و مشغول عبادت و مناجات مى باشد، پس با حالت گریه که بر ق

 . سالم کردم و کنارى نشستم و به جمال نورانى آن حضرت نگاه مى کردم

 براى چه اینجا آمده اى ؟! اى صقر: امام علیه السالم پس از جواب سالم ، به من فرمود

 !و چرا ناراحت و گریان ھستى ؟

شما را در این مکان و با این حالت مى بینم ؛ و نمى دانم که آن ھا چون : در پاسخ گفتم 

 !چه تصمیمى درباره شما دارند؟

ناراحت مباش ، آن ھا ھرگز به قصد خود نمى رسند، چون که ! اى صقر: حضرت فرمود



 .بیش از دو روز دیگر زنده نخواھند ماند و کشته خواھند شد

پیرامون معناى حدیثى که از پیغمبر خدا صلى اهللا  بعد از آن ، از امام ھادى علیه السالم

با روزگار، دشمنى و عداوت روا مدارید که با شما : علیه و آله وارد شده است که فرمود

 دشمنى کند، سؤ ال کردم که مقصود چیست ؟

بلى ، منظور از روزگار، ما اھل بیت عصمت و طھارت : امام علیه السالم در جواب فرمود

 . ت ما آسمان و زمین پابرجا مانده استھستیم که بجھ

ه عنوان سّجاد، علّى بن الحسین و محّمد باقر و جعفر صادق ، و چھارشنبه به عنوان 

موسى بن جعفر و علّى بن موسى الّرضا و محّمد جواد و من ، و پنج شنبه به عنوان 

عه به عنوان فرزند پسرم مھدى موعود صلوات الّله و سالمه علیھم فرزندم حسن و روز جم

 (٣٠.(اجمعین تعیین گشته است 

حکومت حّق به دست با کفایت او ایجاد مى گردد و اوست که عدل و داد را بر زمین 

 .پھناور، گسترش مى دھد

آرى ، این معناى حدیث بود، زود خداحافظى کن و برو که مى ترسم : و سپس فرمود

 .خطرى متوّجه تو گردد

یعنى متوّکل و  - بیش از دو روز نگذشت که ھر دوى آن دو نفر ! به خدا قسم : راوى گوید

 (٣١.(کشته شدند و من خداوند متعال را شکر کردم  -سعید حاجب 

___________________________________________ 

کتاب : د، که از آن جمله در کتب اءدعیه براى ھر روز دعائى مخصوص ذکر کرده ان -٣٠



 .شریف مفاتیح الجنان است ، عالقمندان متوانند به آن مراجعه فرمایند

، خرایج و ١٠٢، ح ٣٩۵، ص ١ج : ، خصال شیخ صدوق ٩، ح ٣٨٣ص : إ کمال الّدین  -٣١

 . ، با مختصر تفاوت٧، ح ١٩۵، ص ۵٠ج : ، بحاراال نوار١٧، ح ۴١٢، ص ١ج : جرایح 

 

 

 

 دھنده دیگردو جریان تکان 

 :محّمد بن حسن علوى حکایت کند

در زمان طفولّیت به ھمراه پدرم جلوى درب ورودِى مالقات کنندگان متوّکل عّباسى 

 .ایستاده بودم و جمعّیت انبوھى از اقشار مختلف نیز آماده ورود و مالقات بودند

ى خواھد وارد در این بین ، خبر آوردند که حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم م

 .شود

و دیده بودم که ھر موقع حضرت از جلوى جمعیتى عبور مى نمود جمعّیت به پاس احترام 

 .و عظمت او سر پا مى ایستادند

ما از : در آن روز عّده اى تا شنیدند که امام ھادى علیه السالم تشریف مى آورد، گفتند

و بر ما ھیچ مزّیت و جاى خود حرکت نمى کنیم ، چون او یک نوجوانى بیش نیست 

 .فضیلتى ندارد

به خدا : ابوھاشم جعفرى که در آن جمع نیز حضور داشت و سخن آن ھا را شنید، گفت 



ھمه ما و شما در مقابل او کوچک و ذلیل ھستیم و ھر وقت تشریف بیاورد و او را ! قسم 

 .نماید ببینید، از جاى خود حرکت مى کنید و به احترام او خواھید ایستاد تا عبور

در ھمین بین ، حضرت وارد شد و ھمین که جمعیت چشمشان به وجود مبارک و جمال 

 .نورانى آن حضرت افتاد، از جاى برخاستند و با احترام و ادب ایستادند

: ھنگامى که حضرت عبور نمود و رفت ، ابوھاشم به افرادى که در اطراف او بودند، گفت 

 !کت نمى کنیم ؟ما حر: پس چه شد، شما که مى گفتید

ھمین که چشممان به حضرت افتاد و او را دیدیم ، عظمت ! به خدا قسم : در پاسخ گفتند

 (٣٢.(و شوکت او، ما را گرفت و بى اختیار از جا برخاستیم و احترام به جا آوردیم 

 :ھمچنین مسعودى و دیگران حکایت کنند

دستور داد تا چند حیوان از  روزى از روزھا متوّکل عّباسى به بعضى از اطرافیان خود

که در آنجا نگه دارى مى شدند، در حالتى که سخت  - دّرندگان را از جایگاه مخصوصشان 

 .داخل حیات و صحن ساختمان مسکونى او بیاورند -گرسنه باشند 

و چون حیوانات دّرنده را در آن محّل آوردند، دستور داد تا حضرت ابوالحسن ، امام ھادى 

 .را نیز احضار نمایندعلیه السالم 

ھمین که حضرت وارد صحن منزل متوّکل گردید، درب ھا را بستند و دّرندگان را با حضرت 

 .ھادى علیه السالم تنھا رھا کرده تا آن که دّرندگاِن گرسنه ، او را طعمه خود قرار دھند

ھنگامى که حضرت نزدیک دّرندگان رسید، تمامى دّرندگان ، اطراف حضرت به طور 

تواضعانه حلقه زدند و حضرت با دست مبارک خود آن ھا را نوازش مى نمود و به ھمین م



منوال ، لحظاتى را در جمع آن حیوانات سپرى نمود؛ و سپس نزد متوّکل رفت و ساعتى را 

 .با یکدیگر صحبت و مذاکره کردند

اّول دّرندگان ، و چون از نزد متوّکل خارج شد، دو مرتبه نزد دّرندگان آمد و ھمانند مرحله 

اطراف حضرت اظھار تواضع و فروتنى کرده و حضرت با دست مبارک خویش یکایک آن ھا را 

 . نوازش نمود و از نزد آن ھا بیرون رفت

 .سپس متوّکل ھدایاى نفیسى را توّسط یکى از مأ مورین خود، براى حضرت روانه کرد

بوالحسن ، ھادى نزد دّرندگان رفت پسر عمویت ا: بعضى از اطرافیان متوّکل ، به وى گفتند

 . و صدمه اى به او نرسید، تو ھم مانند او نزد دّرندگان برو و آن ھا را نوازش کن

 !آیا شماھا در انتظار مرگ من نشسته اید؟: متوّکل اظھار داشت 

و سپس از تمامى افراد تعّھد گرفت که این راز را فاش نگردانند و کسى متوّجه آن جریان 

 (٣٣.(نشود

___________________________________________ 
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 پوشش و پیش بینى باران



 :علّى بن مھزیار اھوازى حکایت کند

وارد شھر سامراء شدم در حالتى که مشکوک بودم که آیا مى توانم  در یکى از روزھا

 خدمت امام علّى ھادى علیه السالم برسم و او را ببینم و بشناسم ، یا خیر؟

ھنگام ورود به شھر سامراء متوّجه شدم که خلیفه عّباسى در آن روز بھارى ، قصد رفتن 

 .ده اندبه صحرا و شکار دارد و مردم ھمگى لباس بھارى پوشی

در ھمین لحظات ، شخصى را دیدم که لباس گرم زمستانى پوشیده و سوار بر اسبى 

 . مى باشد و موھاى ُدم آن اسب را گره زده است

این ھواى صاف بدون آن : مردم با حالت تعّجب به او نگاه مى کردند و با یکدیگر مى گفتند

حسن ھادى علیه السالم با که ابرى در آسمان باشد، مگر زمستان است که حضرت ابوال

 این وضع و با این لباس از منزل بیرون آمده است ؟

 .و خالصه ھرکس به نوعى زخم زبان مى زد، تا این که ھمگى روانه صحرا شدند

اگر او امام باشد، پس چرا چنین لباسى : و من با مشاھده این جریان ، با خود گفتم 

 !پوشیده است ؟

صحرا مشغول تفریح گشتند، ناگھان ابرى عظیم نمایان شد و الى شھر بیرون رفتند و در 

به شّدت باران بارید، که تمامى مردم خیس شدند و چون لباس چندانى نپوشیده بودند 

بسیار ناراحت شده و در زحمت قرار گرفتند، لیکن حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه 

 .السالم کمترین آسیبى ندید

ممکن است او امام باشد و من باید از او سؤ الى کنم و ببینم  :در این موقع با خود گفتم 



 .چه عکس العملى را انجام مى دھد

در ھمین لحظه که چنین فکرى به ذھنم خطور کرد، ناگھان از دور متوّجه شدم که آن 

اگر به من رسید و نقاب را از صورت : حضرت نقاب بر صورت افکنده است ، نیز با خود گفتم 

 . ، مى فھمم که او امام است خود برداشت

نقاب را از چھره نورانیش برداشت و بدون آن که سؤ ال خود را مطرح کنم ، مرا مخاطب 

چنانچه عرق ، جنابت از حرام و غیر مشروع باشد و ! اى علّى بن مھزیار: قرار داد و فرمود

از حالل باشد،  به لباس سرایت کرده باشد نمى توان با آن لباس نماز خواند؛ و اگر جنابت

 .مانعى ندارد

به ھمین جھت ، یقین پیدا کردم که او حضرت ابوالحسن امام علّى ھادى علیه السالم 

 (٣۴.(است و دیگر شبھه اى نداشتم 

___________________________________________ 

، مدینه ۴١٣، ص ٣، مناقب ابن شھرآشوب ج ۵، ح ۵۶٩، ص ٢ج : مستدرک الوسائل  -٣۴

 .٢۴٩٠، ح ۴٩٨، ص ٧ج : معاجزال

 

 

 

 پیامبران ، و منصب امامت



 :ابویوسف یعقوب اھوازى معروف به ابن سکّیت گوید

یاابن  : روزى به محضر مبارک امام علّى ھادى علیه السالم وارد شدم و عرض کردم

چرا خداوند متعال ، حضرت عیسى مسیح علیه السالم را به ھمراه لوازم و ! رسول الّله 

م طّب و طبابت ، و حضرت محّمد مصطفى صلى اهللا علیه و آله را به ھمراه فصاحت و علو

 بالغت مبعوث نمود؟

در زمانى که حضرت موسى علیه السالم مبعوث گردید : امام ھادى علیه السالم فرمود

بیشترین افراد آن زمان ، اھل سحر و جادو بودند و حضرت به مقتضاى ھمان زمان آمد و 

 .احران را باطل نمود و حّجت خدا را بر ایشان ثابت کردسحر تمام س

علیه السالم مردم مبتال به امراض و ناراحتى ھاى جسمى شده بودند که از درمان آن ھا 

عاجز و ناتوان بودند، پس حضرت عیسى آمد و امراض صعب العالجى را مانند پیسى و 

شفا داد و حّتى مردگان را به اذن  -که از درمان آن ھا عاجز بودند  -جذام و نابینایى را 

 .خداوند متعال ، زنده کرد

ه مبعوث گردید، مردم ادیب و خطیب و شاعر بودند که با تمام فصاحت و بالغت سخن مى 

گفتند و شعر مى سرودند، پس آن حضرت با کالمى بلیغ و فصیح و رسا در قالب موعظه و 

تمام سخن ھا بود و حّجت الھى را  ارشاد، از طرف خداوند سبحان آمد که سخنش سرآمد

 .بر تمامى آن افراد تمام نمود

تاکنون شخصى مثل تو را، که این چنین پاسخ روشن و ! به خدا قسم : ابن سّکیت گفت 

کافى گفتى ، ندیده بودم ؛ اکنون مى خواھم بدانم که امروز حّجت خدا بر مردم چگونه 



 است ؟

لم که به وسیله او بتوان صداقت و یا دروغ گوئى عقل سا: امام ھادى علیه السالم فرمود

 (٣۵.(و نفاق افراد را شناخت و در نتیجه این که از ھرکس و از ھر سخنى تبعّیت ننماید

 :ھمچنین آورده اند

محّمد بن حسن صّفار از شخصى که برادر رضاعى امام جواد صلوات الّله علیه مى باشد، 

 :حکایت کند

ى علیه السالم در دورانى که پدرش در بغداد تحت نظر حضرت ابوالحسن ، امام ھاد

دستگاه حکومتى بود، به مکتب مى رفت و در کنار دیگران ، نزد معّلم نامه مى نوشت و 

 .مى خواند

روزى از روزھا در حالى که مشغول خواندن نوشته خود بود، ناگھان مشغول گریستن 

 .گردید و سخت گریه مى نمود

ا سؤ ال کرد؛ ولى حضرت جواب او را نداد و اجازه خواست تا نزد معّلم عّلت گریه او ر

 .خانواده خویش ، به منزل برود

ھمین که وارد منزل شد، صداى گریه و شیون تمام افراد منزل به گوش رسید و پس از 

 . گذشت لحظاتى امام علیه السالم دو مرتبه به مکتب بازگشت

 پس عّلت گریه اش را سؤ ال کردیم ؟

 . پدرم حضرت ابوجعفر، امام محّمد جواد صلوات الّله علیه وفات یافت: داشت  اظھار

 از کجا و چگونه متوّجه شدى که پدرت رحلت نموده است ؟: سؤ ال کردیم 



جالل و عظمتى از طرف خداوند متعال در من ظاھر گردید و در خود، یک نوع : فرمود

و فھمیدم که پدرم وفات  - شتم که قبل از آن چنین احساسى را ندا -احساسى کردم 

 . یافته و رحلت نموده است

سپس تاریخ روز و ماه را ثبت کردیم و پس از مّدتى که تحقیق کردیم معلوم : راوى گوید

شد، در ھمان روز و ھمان ساعتى که امام ھادى علیه السالم گریان و غمگین شده بود، 

 (٣۶.(افته بودپدرش حضرت جواد اال ئّمه صلوات الّله علیه وفات ی

_______________________________________________ 

 .٢٠، ح ٢۴، ص ١ج : اصول کافى  -٣۵

، و ص ۴۴۴٨، ح ۴۴۵، ص ٧ج : ، مدینه المعاجز٢۶، ح ٣٣٨، ص ٣ج : إ ثبات الھداه  -٣۶

 .، به نقل از کافى و دالئل اال مامه طبرى با تفاوت مختصر٢۴٣۴و  ٢۴٣٣، ح ۴٣١

 

 

 

 

 ام در حّق اصفھانىدعاى ام

مرحوم قطب الّدین راوندى ، ابن حمزه طوسى ، إ ربلى و برخى دیگر از بزرگان رضوان الّله 

تعالى علیھم به نقل از جماعتى از اھالى اصفھان مانند ابوالعّباس احمد بن نصر و ابوجعفر 

 : محّمد بن علوّیه آورده است



که یکى از شیعیان معروف به حساب  -در شھر اصفھان شخصى بود به نام عبدالّرحمان 

و از عالقه مندان به ائّمه اطھار علیھم السالم بود؛ مخصوصًا که عالقه خاّصى  -مى آمد 

 . نسبت به حضرت ھادى سالم الّله علیه داشت

عّلت تشّیع و عالقه تو به حضرت ابوالحسن ، امام علّى ھادى علیه : روزى به او گفتند

 السالم چیست ؟

 . به دالئلى که خود شاھد بوده ام: اظھار داشت در پاسخ 

من شخصى فقیر و بى بضاعت بودم به طورى که نمى توانستم تشکیل : و سپس افزود

خانواده دھم ، به ھمین جھت به ھمراه قافله اى که عازم عراق و شھر سامراء بود، 

طرف او برایم کمکى حرکت کردم تا به دربار خلیفه عّباسى بروم ، به اّمید آن که شاید از 

 .شود و مشکل من برطرف گردد

چون به شھر سامراء وارد شدیم ، جلوى دربار متوّکل رفته و منتظر وقت مالقات ماندیم ، 

در ھمان َاثناء گفته شد که حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم نیز از طرف خلیفه 

 .دعوت شده است تا به مالقات وى آید

م که حضرت در حال آمدن به دربار خلیفه مى باشد، تمامى افرادى که ناگھان متوّجه شد

حضور داشتند مشغول تماشاى او گشتند و آن حضرت به آرامى از بین جمعّیت عبور مى 

 .نمود

چون عبورش به من افتاد، نگاھى محّبت آمیز و عمیق به من انداخت و من آھسته ، به 

 . مبارکش ، دعا مى کردمطور مرّتب براى موفقّیت و سالمتى وجود 



خداوند متعال دعایت را مستجاب : ھمین که حضرت مقابل من قرار گرفت ، به من فرمود

نمود و عمرت را طوالنى گرداند؛ و نسبت به ثروت و اموال برایت برکت قرار داد، ھمچنین 

 .فرزندانت نیز افزایش مى یابند

فت ؛ و دوستانم ھر یک جویاى حالم در ھمین حال ، لحظه اى تمام بدنم را رعشه فرا گر

 چه شده است ؟: بودند و مى گفتند

 و چرا چنین حالتى به تو دست داد؟

 . نترسید، چیزى نیست ، انشاءالّله که خیر است: و من در پاسخ به ایشان مى گفتم 

 . و پیرامون نّیت خود و مشکالتى که داشتم با ھیچکس سخنى نگفته بودم

ن بازگشتیم ، خداوند متعال درھاى رحمت و برکت را برایم گشود؛ و پس از آن که به اصفھا

از ھر جھت در رفاه و آسایش قرار گرفتم و صاحب ثروتى بسیار و عائله اى خوب و مورد 

 . عالقه ام گشتم

و در حال حاضر داراى ده فرزند ھستم و متجاوز از ھفتاد سال از عمرم سپرى گشته 

 . است

عالقه مندان و مخلصین اھل بیت عصمت و طھارت علیھم السالم به ھمین دالئل یکى از 

 (٣٧).، مخصوصًا حضرت ابوالحسن ، امام علّى ھادى علیه السالم گشته ام 

_______________________________________________ 

، مدینه ٣٧، ح ٣٧١، ص ٣ج : ، إ ثبات الھداه ١، ح ٣٩٢، ص ١ج : الخرائج والجرائح  -٣٧



ج : ، کشف الغّمه ١١، ح ۵۴٩ص : ، الّثاقب فى المناقب ٢۴٧٠، ح ۴۶٣، ص ٧ج : زالمعاج

 .٢۶، ح ١۴١، ص ۵٠ج : ، بحار٣٨٩، ص ٢

 

 

 

 باال رفتن پرده با قدوم مبارک امام علیه السالم

 :مرحوم شیخ طوسى ، ابن شھرآشوب و برخى دیگر از بزرگان رضوان الّله علیھم آورده اند

یراد خطبه و سخنرانى در مسجد جامع حضور مى یافت و بعد از آن متوّکل عّباسى براى ا

 .، نماز جماعت را اقامه مى نمود

ن محّمد ملّقب به ھریسه باالى منبر نشسته و مشغول سخنرانى و خطبه خواندن است 

؛ پس متوّکل صبر کرد تا سخنرانى او پایان یافت ، بعد از آن خواست که نماز را به جماعت 

ھر که خطبه خوانده است ، نیز باید : ماید، آن شخص از منبر فرود آمد و گفت را اقامه ن

 .نماز را اقامه نماید

چرا علّى بن محّمد امام ھادى علیه : این شخص روزى به دربار متوّکل آمد و به او گفت 

السالم را اکرام و احترام مى نمائى و ھنگام ورود به دارالخالفه پیش خدمتان شما پرده را 

برایش ، باال مى زنند، مردم با چنین برخوردى از طرف خلیفه ، فکر مى کنند که او 

 . مستحّق خالفت است

 .بنابر این بھتر است که او ھنگام ورود با دیگر افراد و اقشار مختلف مردم یکسان باشد



پس از گذشت چند روزى از این جریان ، امام ھادى علیه السالم خواست وارد دارالخالفه 

توّکل عّباسى شود؛ و کسى نبود که پرده را براى حضرت باال بزند، پس ناگھان بادى وزید م

 .و پرده را باال ُبرد و حضرت با حالتى آسوده ، به مجلس متوّکل وارد شد

ى که در مجلس حضور داشتند و باال رفتن پرده را به وسیله وزش باد مشاھده کردند، به 

عاّدى است ؛ پس ھنگامى ھم که حضرت خواست  - ش باد وز -این حاالت : یکدیگر گفتند

خارج شود نیز باد دیگرى وزید و پرده را باال برد و در نتیجه ، آن افراد در تعّجب و حیرت قرار 

 (٣٨.(گرفتند
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، مدینه ۶، ح ١٢٨، ص ۵٠ج : ، بحاراال نوار٢٩٢، ص ١ج : اءمالى شیخ طوسى  -٣٨

 .۴٠۶، ص ۴ج : ، مناقب ابن شھرآشوب ٢۴٣۶، ح ۴٣۴، ص ٧ج : المعاجز

 

 

 شانس در شکستگى نگین انگشتر

مرحوم شیخ طوسى و برخى دیگر از بزرگان رضوان الّله علیھم به نقل از کافور خادم 

 :حکایت نمایند

یکى بازارچه اى منزل و محّل مسکونى حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم در نزد

بود که صنعت گران مختلفى در آن کار مى کردند، یکى از آن ھا شخصى به نام یونس 

نّقاش بود که کارش انگشترسازى و نقش و نگار آن بود، او از دوستان حضرت بود و بعضى 



 .اوقات خدمت حضرت مى آمد

یاابن  : ار داشتروزى باعجله و شتاب نزد امام علیه السالم وارد شد و پس از سالم اظھ

 . من تمام اموال و نیز خانواده ام را به شما مى سپارم! رسول الّله 

 چه خبر شده است ؟: حضرت به او فرمود

 . من باید از این دیار فرار کنم: یونس گفت 

 براى چه ؟: حضرت در حالتى که تبّسمى بر لب داشت ، فرمود

 !مگر چه پیش آمدى ُرخ داده است ؟

نگین انگشترى را تحویل من داد تا برایش حّکاکى و  -موسى بن بغا  -  ه وزیر خلیفه

نّقاشى کنم و آن نگین از قیمت بسیار باالئى برخوردار بود، که در ھنگام کار شکست و دو 

نیم شد و فردا موعد تحویل آن است ؛ و مى دانم که موسى یا ُحکم ھزار شّالق و یا 

 .حکم قتل مرا صادر مى کند

آرام باش و به منزل خود بازگرد، تا فردا فرج و گشایشى : علیه السالم فرمود امام ھادى

 .خواھد بود

یونس طبق فرمان حضرت به منزل خویش بازگشت و تا فرداى آن روز بسیار ناراحت و 

 غمگین بود که چه خواھد شد؟

 بگوید؟و تمام بدنش مى لرزید و ھراسناک بود از این که چنانچه نگین از او بخواھند چه 

بیا نزد : در ھمین احوال ، ناگھان ، مأ مورى آمد و نگین را درخواست کرد و اظھار داشت 

 .موسى برویم که کار مھّمى دارد



 . یونس نّقاش با ترس و وحشت عجیبى برخاست و ھمراه ماءمور نزد موسى بن بغا رفت

دى علیه السالم از نزد موسى برگشت ، خندان و خوشحال بود و به محضر مبارک امام ھا

نگینى : ھنگامى که نزد موسى رفتم ، گفت ! یاابن رسول الّله : وارد شد و اظھار داشت 

را که گرفته اى ، خواسته بودم که براى یکى از ھمسرانم انگشترى مناسب بسازى ؛ 

 . ولى اکنون آن ھا نزاعشان شده است

مسرانم نگینى درست شود، تو اگر بتوانى آن نگین را دو نیم کنى ، که براى ھر یک از ھ

 . را از نعمت و ھدایاى فراوانى برخوردار مى سازیم

امام ھادى صلوات الّله علیه تا این خبر را شنید، دست مبارکش را به سمت آسمان بلند 

تو را شکر و سپاس مى گویم ، که ما ! خداوندا: نمود و به درگاه بارى تعالى اظھار داشت 

 . از شکرگزاران حقیقى خود قرار داده اىرا  - اھل بیت رسالت  -

 تو به موسى چه گفتى ؟: و سپس به یونس فرمود

 . جواب دادم که باید مھلت بدھى و صبر کنى تا چاره اى بیندیشم: یونس اظھار داشت 

 (٣٩.(خوب گفتى و روش خوبى را مطرح کردى : امام ھادى علیه السالم به او فرمود

_______________________________________________ 

، مدینه ٢۴، ح ٣۶٧، ص ٣ج : ، إ ثبات الھداه ٢٩۴، ص ١ج : اءمالى شیخ طوسى  -٣٩

 .٣، ح ١٢۵، ص ۵٠ج : ، بحار٢۴٣٩، ح ۴٣٩، ص ٧ج : المعاجر

 

 



 

 

 

 

 

 

 وضعّیت وجوھات و اموال ارسالى از قم

 :خود آورده اندمرحوم شیخ طوسى ، ابن شھرآشوب و برخى دیگر از بزرگان در کتاب ھاى 

یکى از راویان حدیث به نام ابوالحسن ، محّمد منصورى حکایتى را از زبان عمویش تعریف 

 : کند که عمویش گفت

رفتم در حالى که مشغول ِمى ُگسارى بود؛ ھنگامى  -خلیفه عّباسى  - روزى نزد متوّکل 

 . ورزیدمکه وارد شدم ، مرا به تناول شراب دعوت کرد و من نپذیرفتم و امتناع 

چگونه است که با ابوالحسن ، علّى ھادى سالم الّله علیه ھم پیاله : پس به من گفت 

 مى شوى و ِمى ُگسارى مى کنى ؛ ولى با من که خلیفه ھستم ، امتناع مى ورزى ؟

خیر، چنین نیست و با این تھمت ھا نمى توانى آن حضرت را تضعیف کنى : اظھار داشتم 

 .ته باشد او ھرگز استفاده نکرده و نمى کند؛ چون چیزى که ضرر داش

مرا دید و گفت  - که وزیر دربار خلیفه بود -چند روزى از این جریان گذشت و فتح بن خاقان 

براى متوّکل خبر آورده اند که اموال بسیارى به ھمراه وجوھات از طرف مردم قم مى : 

 .آورند



گامى که آن اموال وارد شود، آن ھا را لذا متوّکل به من گفته است در صدد آن باشم تا ھن

مصادره کنیم ؛ و تو باید از ھر طریقى که شده ، زمان دقیق و کیفّیت ورود آن ھا را برایم 

 . به دست آورى و مرا در جریان آن قرار بدھى

تم و دیدم که بعضى از دوستان حضرت نیز در آنجا حضور داشتند، ھنگامى که چشم 

غمگین مباش ھمین ! اى ابوموسى : مى نمود و اظھار داشت حضرت بر من افتاد، تبّس

امشب اموال از قم وارد مى گردد و مطمئّن باش که آن ھا توان دستیابى بر اموال را 

 . ندارند، تو امشب نزد ما استراحت کن

یه السالم مشغول خواندن نماز بود، ھمین که سالم نماز را داد مرا مخاطب قرار داد و 

وجوھات و اموال ارسالى از قم ھم اکنون رسید و خادم مانع شده ! وموسى اى اب: فرمود

است که آن ھا را نزد من بیاورند؛ بلند شو و برو بگو که آن مرد قّمى آنچه به ھمراه آورده 

 .است ، تحویل دھد

پس از جاى خود برخاستم و چون از منزل خارج شدم ، شخصى را دیدم که خورجینى به 

 . ن را گرفتم و نزد امام ھادى علیه السالم آوردمھمراه داشت ، آ

از جّدم مى باشد، آن : به او بگو پالتوئى را که آن زن قّمى فرستاد و گفت : سپس فرمود

 . را نیز تحویل بده

برو به او بگو که : لذا بیرون رفتم و آن پالتو را گرفتم ؛ و چون خدمت حضرت آوردم ، فرمود

 . اید ھمان پالتوى اصلى را تحویل بدھىپالتو را عوض کرده اى ، ب

بلى ، صحیح است ، این پالتو را : وقتى فرمایش حضرت را منتقل کردم ، در جواب گفت 



خواھرم دوست داشت و من آن را با پالتوى خودم عوض کردم ، وقتى بازگشتم آن را نیز 

 . مى آورم

راى حضرت بازگو کردم ، محضر امام علیه السالم آمدم ؛ و چون حرف آن شخص قّمى را ب

 . به او بگو پالتو را در دیگر وسائل خود نھاده اى ، آن را بیرون آور و تحویل بده: فرمود

وقتى سخن حضرت را براى او گفتم ، رفت و پس از چند لحظه اى آمد و پالتو را تحویل داد 

چرا چنین کردى  :و خود او نیز به ھمراه من نزد امام علیه السالم آمد، حضرت به او فرمود

 ؟

شّکى برایم به وجود آمده بود، خواستم به یقین برسم و عقیده ام خالص : جواب داد

 (۴٠.(گردد
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 ھیچ زمینى خالى از قبر نیست

 :یحیى بن ھرثمه وزیر متوّکل عّباسى حکایت کند

باید سیصد نفر ھمراه خود بردارى و از طریق کوفه ، : روزى خلیفه مرا احضار کرد و گفت 



عّزت و احترام به بغداد عازم شھر مدینه گردى و ابوالحسن ، علّى بن محّمد ھادى را با 

 . بیاورى

من نیز دستور خلیفه را اطاعت کرده و پس از جمع آورى افراد به ھمراه امکانات الزم ، 

 . حرکت کردیم

در مسیر  - که مسؤ لّیت حفاظت اموال را داشت -در جمع افراد ھمراه ، فرمانده حفاظتى 

تلف ، بحث و مناظره داشت و من راه ، مرّتب با کاتب من که شیعه بود، درباره مسائل مخ

 . بر گفتگوى آن ھا نظارت کامل داشتم

آیا علّى بن ابى طالب علیه : چون مقدار زیادى از راه را پیمودیم ، فرمانده به کاتب گفت 

 : السالم پیشواى شما، نگفته است

د ھیچ زمینى خالى از قبر نیست و در ھر گوشه اى از زمین ، گورستانى از انسان ھا وجو

 دارد؟

آیا در این بیابان خشک و بى آب و علف ، چه کسى زندگى کرده است تا بمیرد و دفن 

 شود؟

 !به راستى ، آیا علّى بن ابى طالب علیه السالم چنین گفته است ؟: من به کاتب گفتم 

 . بلى ، صحیح است: پاسخ داد

ردیم به در این سرزمین آثار گورستانى نمایان نیست و سپس شروع ک: پس گفتم 

خندیدن ؛ و صحبت ھا بر ھمین منوال ادامه یافت تا به شھر مدینه رسیدیم و به سمت 

 . منزل حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم روانه شدیم



ھنگامى که جلوى درب منزل رسیدیم ، من تنھا وارد شدم و نامه متوّکل را تحویل ایشان 

 . دادم

 .مانعى نیست ، تا فردا منتظر باشید: ، فرمودحضرت پس از آن که نامه را گرفت 

 -ضمن آن که فصل تابستان و ھوا بسیار گرم بود  -چون فرداى آن روز خدمت ایشان رفتم 

 .دیدم خّیاطى درون اتاق حضرت مشغول خّیاطى لباس ھاى ضخیم زمستانى است 

آماده گردد  و تمام سعى و کوشش شما بر این باشد که تا ھمین امروز لباس ھا دوخته و

اى : و فردا صبح در ھمین موقع آن ھا را تحویل بده ، سپس به من خطاب نمود و فرمود

شما نیز کارھایتان را انجام دھید و امکانات الزم را براى خود آماده کنید، تا آن که ! یحیى 

 . فردا حرکت کنیم

تان ، ھواى به این در فصل تابس: من از حضور ایشان بیرون رفتم و با خود گفتم : ى گوید

گرمى و حرارت ، حضرت لباس زمستانى تھّیه مى نماید، مثل این که او از مسافرت و 

مسیر راه اّطالعى ندارد؛ حال ، تعّجب از شیعیان است که از چنین کسى پیروى مى کنند 

 .و او را امام خود مى دانند

تمام : خود فرمودفرداى آن روز ھنگامى که آماده حرکت شدیم ، حضرت به ھمراھان 

امکانات و لوازم مورد نیاز را بردارید و نیز پالتو و غیره را فراموش نکنید که مبادا در مسیر راه 

 .مشکلى پیش آید

 . چنانچه آماده ھستى ، حرکت کنیم! اى یحیى : و سپس به من خطاب نمود و فرمود

رماى شدید براى چه به من بر تعّجبم افزوده شد که آن حضرت ، پالتو و پوستین در این گ



 ؟!ھمراه مى آورد

لّى بن ابى طالب علیه السالم و گورستان مناظره داشتند، که ناگھان ابرى در آسمان 

پدیدار گشت و باال آمد، به طورى که ھوا تاریک گشت و صداى رعد و برق ھاى 

وحشتناکى بین زمین و آسمان به گوش مى رسید، ھوا یک مرتبه بسیار سرد شد که 

 .بل تحّمل براى افراد نبود و در ھمین لحظات برف زمستانى ھمه جا را پوشاندقا

اّما چون حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم و ھمراھانش لباس ھاى گرم ھمراه 

داشتند و از قبل مھّیا بودند، پالتو و پوستین ھاى خود را پوشیدند؛ و ھیچ گونه ناراحتى 

 .نداشتند

ر داد تا یک پالتو به من و نیز یک پالتو ھم به کاتب دادند و ھر دو سپس آن حضرت دستو

پوشیدیم ؛ و به جھت سرماى شدید آن روز ھشتاد نفر از نیروھا و ھمراھان من ھالک 

 .شدند و ُمردند

ھنگامى که ابرھا کنار رفت و ھوا به حالت عادى برگشت ، حضرت ھادى علیه السالم به 

افرادى که ھالک شده اند، در ھمین مکان دفن شوند؛ و : بگو! اى یحیى : من فرمود

 .خداوند متعال این چنین سرزمین ھا را گورستان انسان ھا مى گرداند: سپس افزود

من به یگانگى خدا و نبّوت محّمد رسول الّله صلى اهللا علیه و آله ! یاابن رسول الّله : م 

فه و حّجت خداوند بر روى زمین شھادت مى دھم ؛ و نیز اقرار مى نمایم که شماھا خلی

براى بندگان ھستید؛ من تاکنون ایمان نداشتم ولى اکنون به برکت وجود شما ایمان آوردم 

 (۴١.(و من نیز از شیعیان شما مى باشم 
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 االغ نصرانى و شیعه شدن پسرش

مرحوم قطب الّدین راوندى به نقل از ھبه الّله بن ابى منصور موصلى رضوان الّله علیھما 

 :حکایت کند

ا وى معاشرت و ھم نشینى داشت ، روزى از شخصى نصرانى به نام یوسف بن یعقوب ب

مرا احضار کرده و نمى دانم از من چه مى خواھد،  -عّباسى  -متوّکل : روزھا اظھار نمود

براى نجات از شّر او با خود عھد کردم که مبلغ صد دینار نذر علّى بن محّمد ھادى علیه 

 . السالم کنم

سمت سامراء حرکت کرد و رفت ؛ و بعد سپس آن مرد نصرانى به : ھبه الّله موصلى گوید

از گذشت چند روزى ، با خوشحالى و سرور به موصل مراجعت کرد، بعضى از دوستان به 

 جریانت به کجا انجامید و چه گذشت ؟: او گفتند

ھنگامى که به شھر سامراء رفتم ، وارد مسافرخانه اى شدم و مرّتب در این : پاسخ داد

دینار را به حضرت علّى بن محّمد ھادى علیه السالم برسانم  فکر بودم که چگونه مبلغ صد



 . که کسى مرا نشناسد و با چه حالتى نزد متوّکل بروم

ر فرصتى که داشتم ، با بعضى از مردم پیرامون اوضاع متوّکل و نیز امام ھادى علیه 

ت السالم صحبتى انجام دادم ؛ و متوّجه شدم که حضرت تحت نظر مأ مورین حکومتى اس

و از منزل بیرون نمى رود، لذا متحّیر بودم که چگونه به منزل حضرت بروم تا ماءمورین و 

 .دیگر افراد مرا نشناسند

ناگھان به فکرم رسید که سوار االغ خود بشوم و آن را آزاد بگذارم تا ھر کجا خواست برود، 

 .شاید از این طریق منزل حضرت پیدا شود

اشته و آن ھا را برداشتم و سوار االغ شدم ، االغ از خیابان لذا پول ھا را در دستمالى گذ

ھا و کوچه ھا عبور کرد تا آن که جلوى خانه اى ایستاد و ھر چه کردم تا حرکت کند، قدم 

 از قدم برنداشت ، از شخصى سؤ ال کردم این خانه مال کیست ؟

 .سالم مى باشداین جا خانه علّى بن محّمد بن علّى الّرضا علیه ال: در جواب گفت 

 .براى حقانّیت آن حضرت ، چه عالمت و نشانه اى بھتر از این خواھد بود: با خود گفتم 

 آیا تو یوسف بن یعقوب ھستى ؟: در ھمین اثناء، غالم سیاھى از منزل خارج شد و گفت 

 . بلى: اظھار داشتم 

خل داالن منزل بود وقتى از االغ پیاده شدم ، مرا به طرف سّکوئى که دا! پیاده شو: گفت 

 . اینجا بنشین تا بازگردم ؛ و خود به درون خانه رفت: ھدایت نمود و گفت 

این دّومین نشانه براى حقانّیت حضرت که چگونه نام من و نام پدرم را مى : با خود گفتم 

داند، با این که من در این شھر غریب ھستم و کسى ھم مرا نمى شناسد که از چه 



 . اشم ؛ و نیز تاکنون بر او وارد نشده و ارتباطى نداشته امخانواده اى مى ب

صد دینارى را که در : پس از آن که لحظاتى گذشت ، ھمان غالم آمد و اظھار داشت 

دستمال پنھان کرده اى تحویل من بده ، من نیز آن ھا را تحویل غالم حضرت دادم و با خود 

 . ت آن حضرتاین ھم دلیل و عالمت سّوم براى حقانّی: گفتم 

ھنگامى که غالم پول ھا را تحویل گرفت و به درون منزل رفت ، پس از گذشت لحظه اى 

 . حضرت اجازه فرمود که وارد بشوى: دو مرتبه آمد و اظھار داشت 

ھنگامى که وارد اتاق حضرت ھادى علیه السالم شدم ، او را تنھا یافتم که در گوشه اى 

 .نشسته و مشغول دعا بود

عّده اى از افراد فکر مى کنند که والیت و ! اى یوسف : شمش به من افتاد فرمودن که چ

براى امثال شما که مسلمان نیستید،  -اھل بیت عصمت و طھارت  -محّبت ما خانواده 

سودمند نمى باشد؛ ولى آن ھا حقیقت را درک نکرده اند که والیت و محّبت ما براى 

 . ھمگان ، حّتى براى شماھا مفید است

! اى یوسف : بعد از نصایح و تذّکرات سازنده خود، مجّددا مرا مخاطب قرار داد و فرمود

 . آنجائى که تو را احضار کرده اند و مى خواھى بروى برو و ترسى نداشته باش

به ھمین زودى ھا داراى فرزند پسرى خواھى شد که مایه رحمت و برکت : و سپس افزود

 .خواھد بود

 . ور مبارک امام ھادى علیه السالم خداحافظى کرده و خارج شدمبعد از آن ، از حض

و چون از منزل حضرت بیرون آمدم ، راھى دربار خلیفه گشته و نزد متوّکل عّباسى رفتم و 



 . ھنگامى که مالقات و دیدار با خلیفه تمام شد مراجعت کردم

را معّرفى کرد که من  وانى شیعه و متدّین و عالقه مند به والیت و امامت گشته بود، خود

من پس از  : پسر یوسف بن یعقوب نصرانى ھستم ؛ و پدرم مرده است و اظھار داشت

مرگ پدرم مسلمان شده ام ؛ من ھمان کسى ھستم که حضرت ابوالحسن ، امام ھادى 

 (۴٢.(علیه السالم بشارت مرا داده است 
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 تصّرف و اظھار مافوق بشر

 :مرحوم شیخ مفید، کلینى ، طبرسى و برخى دیگر از بزرگان در کتاب ھاى خود آورده اند

 -صلوات الّله و سالمه علیه که یکى از اصحاب و دوستان امام ھادى  -صالح بن سعید 

 :حکایت نماید

در آن  -روزى به مالقات و دیدار حضرت ابوالحسن ، امام علّى ھادى علیه السالم 

رفتم و پس از عرض سالم و احوال پرسى  - بازداشتگاھى که حضرت را زندانى کرده بودند 

 : گفتم



نان و مخالفان شما خواسته قربان شما گردم ، دشم! اى موال و سرورم ! یاابن رسول الّله 

 .اند که نور شما اھل بیت را خاموش و نیروى والیت و معنوّیت را در جامعه تضعیف کنند

قرار داده  -بازداشتگاه ، خان الّصعالیک  -پس به ھمین جھت است که شما را در این محّل 

 .اند

ن تا برایت در ھمین حالتى که ھستى ثابت باش و حرکت نک! یاابن سعید: حضرت فرمود

خوب نگاه  : بگویم ؛ و سپس با دست مبارک خود به سمتى اشاره نمود و اظھار داشت

 کن و ببین چه چیزھائى را مشاھده مى کنى ؟

وقتى چشم انداختم و خوب نگاه کردم ، باغى سرسبز و خّرم را دیدم ، که در آن از انواع 

 . خوش بو وجود داشت درخت ھاى میوه دار و انواع ریاحین و گل ھاى رنگارنِگ

 -و پیش خدمتان بسیارى در رفت و آمد بودند، ھمچنین پرندگان مختلف و دیگر حیوانات 

در آن باغ وجود داشت و نیز نھرھاى آب و چشمه ھاى زالل ، مرا چنان  -مانند آھو و غیره 

 . شیفته خود قرار داد و مرا مجذوب گردانید که دیگر نمى توانستم چشم بردارم

ما در ھر حالت و وضعّیتى که باشیم ! یاابن سعید: امام ھادى علیه السالم فرمودسپس 

، سرنوشتمان این چنین خواھد بود و بر این مشکالت و سختى ھا طبق دستور الھى 

 (۴٣.(صبر خواھیم کرد
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 وساطت غیرمستقیم در رفع مشکل

 :مرحوم شیخ طوسى و برخى دیگر از بزرگان آورده اند

 :شخصى به نام ابوالحسن ، محّمد بن احمد به نقل از عمویش حکایت نماید

به قصد دیدار و مالقات حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم حرکت روزى از روزھا 

خلیفه ، سھمّیه و جیره مرا به اّتھام : کردم و چون بر آن حضرت وارد شدم عرضه داشتم 

 .این که از اطرافیان و دوستان شما مى باشنم ، قطع کرده اند

اند، قبول مى کند؛ و ھمانند پس چنانچه ممکن باشد، از او بخواھید که سھمّیه مرا برگرد

 .گذشته کمک ھاى خود را نسبت به من پرداخت مى نماید

 .انشاءالّله درست خواھد شد: حضرت در جواب فرمود

پس به منزل خود بازگشتم و چون شب فرا رسید، شخصى درب منزل آمد و دّقالباب کرد، 

ل ایستاده است ، وقتى درب منزل را گشودم ، دیدم که فتح بن خاقان ماءمور متوّک

 در منزل خود چه مى کنى ؟: ھنگامى که چشمش به من افتاد، گفت 

زود باش ، که خلیفه تو را احضار کرده است ، پس به ھمراه او راھى دربار متوّکل شدیم و 

 .چون بر او وارد شدیم دیدم نشسته است و منتظر من مى باشد



ما ھمیشه به یاد تو ! ابوموسى اى : پس ھمین که چشمش به من افتاد، اظھار داشت 

 ھستیم ؛ لیکن تو ما را فراموش کرده اى ، اکنون بگو که از ما چه طلب دارى ؟

کمک ھاى گوناگونى که تاکنون بر من مى شده است ، آن ھا را قطع نموده اند؛ : گفتم 

پس دستور داد که کمک ھا و سھمّیه من ھمانند سابق و بلکه چند برابر افزایش و 

 .ت شودپرداخ

آیا علّى  : سپس از نزد خلیفه خداحافظى کرده و بیرون آمدیم ؛ و به فتح بن خاقان گفتم

 بن محّمد ھادى علیھما السالم امروز اینجا آمده است ؟

 .خیر: اظھار داشت 

 آیا نامه اى براى خلیفه نوشته است ؟: گفتم 

 .خیر: پس جواب داد

شّکى  :ن خاقان نیز به دنبال من آمد و گفت بعد از آن ، راھى منزل خویش گشتم و فتح ب

ندارم که تو از حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم تقاضا کرده اى که برایت دعا 

نماید و دعاى آن حضرت مستجاب شده است ، پس خواھش مى کنم که از او تقاضا کنى 

 .تا براى من نیز دعا نماید

: یه السالم وارد شدم و سالم کردم ، فرمودھنگامى که به محضر مبارک امام ھادى عل

 آیا مشکلت برطرف شد و خوشحال گردیدى ؟! اى ابوموسى 

به برکت دعاى شما راضى و قانع ! اى سرورم ! بلى ، یاابن رسول الّله : عرضه داشتم 

 . شدم



 :سپس حضرت نیز مرا مخاطب قرار داد و فرمود

آگاه است که ما در مشکالت به  -ارت عصمت و طھ -اوند متعال نسبت به ما اھل بیت 

غیر از او رجوع نمى کنیم ، ھمچنین در نامالیمات و گرفتارى ھا فقط به او توّکل و تکیه 

مى نماییم ، بنابر این ھرگاه تقاضا و خواسته اى داشته باشیم خداوند متعال از روى لطف 

 .و تفّضل مستجاب مى نماید

فتح بن خاقان به من التماس دعا گفت ، که از شما : بعد از آن ، به حضرت عرضه داشتم 

 . تقاضا کنم تا برایش دعا نمائى

فتح در ظاھر با ما دوستى مى نماید ولى در واقع از ما بیگانه است ، ما : لسالم فرمود

براى کسى دعا مى کنیم که خالص ، تحت فرمان خداوند سبحان باشد و ِاقرار و اعتقاد به 

طفى صلى اهللا علیه و آله داشته ؛ و نیز اعتراف به حقوق ما اھل نبّوت حضرت محّمد مص

 .بیت رسالت داشته باشد

 .من براى تو دعا کردم و خداوند متعال آن را مستجاب گرداند: سپس حضرت افزود

 : در پایان از آن حضرت ، تقاضا کردم و عرضه داشتم

لیم نما که ھرگاه بخوانم ، چنانچه ممکن باشد، دعائى را به من تع! یاابن رسول الّله 

 دعایم مستجاب شود؟

این دعائى را که به تو تعلیم مى دھم ، من خود زیاد مى خوانم و از : پس حضرت فرمود

 :خداوند متعال خواسته ام ، که ھرکس آن را بخواند ناامید نگردد

ُه اءَحٌد، اءْساءُلَک الّلُھَم ِبَحقِّ َمْن َمد، َو یا َکْھفى َو السََّند، َو یا واِحُد یا اءَحُد، َو یا ُقْل ُھَو الّل



َخَلْقَتُه ِمْن َخْلِقَک، َو َلْم َتْجَعْل فى َخْلِقَک ِمْثَلُھْم اءَحدًا، اءْن ُتَصلَِّی َعَلْیِھْم، َو َتْفَعَل بى ، 

 (۴۴)).(کیت و کیت 
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 پیدایش آب و نجات ھمراھان

مرحوم شیخ حّر عاملى به نقل از علّى بن الحسین مسعودى از کتاب إ ثبات الوصّیه آورده 

 : است

حکایت  - که به نام یحیى بن ھرثمه معروف مى باشد -یکى از وزراى متوّکل عّباسى 

 :کند

در آن مسافرتى که از شھر مدینه منّوره حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم را به 

سوى شھر سامراء به ھمراه تعدادى از افراد حرکت مى دادیم ، در مسیر راه کرامات و 

 .کارھاى عجیبى از آن حضرت نمایان شد که ھمگان را به حیرت و تعّجب در آورد

مات و معجزات حضرت ، این بود که در مسیر راه ، ھوا بسیار گرم و نیز آب یکى از آن کرا

قافله تمام شده بود، به حضرت عرضه داشتیم که تشنگى و گرماى ھوا افراد را از پاى در 



 .آورده است ، اگر ممکن است چاره اى بیندیشید

تور داد که در ھمین نزدیکى ھا آب گوارائى است و سپس دس: امام علیه السالم فرمود

مسیر انحرافى را برویم ، پس مقدارى راه رفتیم و به صحرائى رسیدیم که بسیار سرسبز 

 .و خّرم ، داراى درختان و گیاھان و چشمه ھاى زاللى بود

تمام افراد از دیدن آن در تعّجب قرار گرفتند، چون تاکنون در آن حوالى ، چنان درختان و 

 .ندچشمه ھائى را ندیده و نشنیده بود

پس تمامى افراد از َمرکب ھاى خود پیاده شده و آب نوشیدیم و نیز حیوانات خود را آب 

 . داده و ظرف ھاى خود را که ھمراه داشتیم ، ُپر از آب کرده و حرکت نمودیم

مقدارى که راه رفتیم و از آن محّل دور شدیم ، ناگھان متوّجه شدم که : یحیى گوید

 . ده و فراموش کرده ام که آن را بردارمشمشیرم را کنار چشمه آب نھا

لذا به غالم خود گفتم که بازگرد و شمشیر مرا بیاور، ھنگامى که غالم رفت و شمشیر را 

 . آورد، گفت ھیچ اثرى از درخت و چشمه و آب وجود نداشت

پس نزدیک حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم آمدم و چون خبر غالم را برایش 

 (۴۵.(حضرت نگاھى به من کرد و سپس تبّسمى نمود نقل کردم ،
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 در آزادى از زندان پیش بینى مھّم

 :مرحوم طبرسى ، راوندى ، إ ربلى ، ابن شھرآشوب و برخى دیگر از بزرگان آورده اند

یکى از اصحاب حضرت ابوالحسن ، امام ھادى صلوات الّله علیه به نام محّمد بن فرج 

 :ُرخجى حکایت کند

 :روزى امام علیه السالم برایم نامه اى را به این مضمون فرستاد

 .مسائل و امور خود را بررسى کن و تجھیزات الزم را فراھم ساز! داى محّم

ھر چه فکر کردم منظور امام علیه السالم چیست ، متوّجه نشدم تا آن که پس از گذشت 

چند روز، مأ مورى از طرف حکومت آمد و مرا به زندان برد و دست و پایم را با زنجیر بستند 

 .م کردندو تمام اموالم را ممنوع الّتصرف اعال

مّدت ھشت روز با چنان حالتى در زندان به سر بردم ، تا این که نامه اى دیگر از آن حضرت 

سعى کن در ضلع غربى  !اى محّمد: در زندان به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بود

 . زندان ُسکنى و منزل ننمائى

من در زندان ھستم و امام  :ھنگامى که نامه را خواندم بسیار تعّجب کردم و با خود گفتم 

علیه السالم براى من چنین مطلبى را مى نویسد، در صورتى که سرنوشت من معلوم 

 . نیست

چون دو سه روزى از آمدن نامه حضرت گذشت ، ماءمورى آمد و زنجیرھائى که بر دست و 



م ھادى علیه پاى من بود باز کرد و مرا از زندان آزاد گردانید، بعد از آن ، نامه اى براى اما

 .السالم فرستادم تا از خداوند متعال درخواست نماید اموال و ثروتم را بازگردانند

به ھمین زودى اموال تو را به تو بر مى گردانند و : حضرت در جواب نامه من ، مرقوم فرمود

اگر ھم آن ھا را به تو ندھند، ضرر و زیانى به تو نخواھد رسید، چون تو از آن ھا بھره اى 

 .نخواھى برد

نرسیده بود که دستور آزادى  -یعنى سامراء  -ھنوز محّمد بن فرج به عسکر : گوید -ست 

کلّیه اموالش صادر شد، ولى پیش از آن که نامه رفع ممنوعّیت از اموال به دستش برسد 

مرگ او را ربائید و از دنیا رفت و طبق پیش بینى امام علیه السالم بھره اى از أ موال خود 

 (۴۶.(بردن
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 ھدایت گمراه با سخنى کوتاه



راوندى ، ابن شھرآشوب ، شیخ حّر عاملى و برخى دیگر از بزرگان مرحوم طبرسى ، 

 :رضوان الّله علیھم آورده اند

شخصى بود به نام جعفر بن قاسم ھاشمى از أ ھالى بصره که از سران واقفّیه به 

 .حساب مى آمد

روزى حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم او را در یکى از کوچه ھاى شھر سامراء 

 :ھنگامى که نزدیک یکدیگر ُمواجه شدند، حضرت به او اشاره کرد و فرمود دید،

 تا چه مّدتى در خواب ھستى ؟

 آیا زمان آن فرا نرسیده است که از خواب بیدار شوى ؟

ھمین که امام علیه السالم چنین سخنى را با من مطرح نمود، ناگھان درون : جعفر گوید

 .من تحّولى به وجود آمد

چند روزى ، براى یکى از فرزندان خلیفه ناراحتى پیش آمد و نذر کرد که پس از گذشت 

 .سفره ولیمه اى پھن کند و افراد را براى خوردن طعام دعوت نماید

امام ھادى علیه السالم نیز در بین دعوت شدگان بود؛ و چون حضرت وارد مجلس شد 

 . ش یافتتمام افراد به جھت عظمت و احترام او سکوت کرده و مجلس آرام

در آن مجلس جوانى حضور داشت که متلک گو و اھل مزاح و مسخره بازى بود، وقتى آن 

عظمت و جالل حضرت و سکوت مجلس را مشاھده کرد، مشغول شوخى و گفتن متلک 

 .شد و افراد را مى خندانید) و ُجک (

 این چه کارى است که انجام مى دھى ؟: حضرت به آن جوان خطاب کرد و فرمود



 ا با این روش شادمان ھستى ؟آی

تو بعد از سه روز دیگر در بین أ ھل قبور و ! حال آن که از یاد خداوند متعال غافل شده اى 

 .مردگان دفن خواھى شد

این بھترین دلیل بر : تمام افرادى که در مجلس حضور داشتند، مبھوت گشته و گفتند

 .واھد شدحقانّیت اوست ، باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه چه خ

جوان با شنیدن این سخن از حرکات ناشایسته خود پشیمان شد و دست برداشت و افراد 

 .غذاى خود را میل کردند

 (۴٧.(فرداى آن روز جوان مریض شد و سپس ُمرد، روز سّوم او را در قبرستان دفن کردند
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 تواضع ، نشانه عظمت و حقانّیت

شخصى بود به نام زید بن موسى که به طور مرّتب اّدعاى خالفت داشت و نزد عمر بن 

مى داشت که ابوالحسن ، ھادى علیه السالم جوانى اظھار  -والى خلیفه عّباسى  -فرج 

 . بى تجربه است ، من عموى پدر او ھستم و این مقام شایسته من است



 !چرا این قدر او را تعظیم و احترام مى کنید و او را باالى مجلس مى نشانید؟

 .عمر بن فرج در یکى از روزھا موضوع را براى حضرت ھادى صلوات الّله علیه مطرح کرد

یک روز این کار را انجام بده ، او را باالى مجلس بنشان و جاى : امام علیه السالم فرمود

 .مرا ھمان پائین مجلس قرار بده ؛ و سعى کن که ھمین فردا چنین برنامه اى اجراء شود

چون فرداى آن روز شد، والى ، حضرت را باالى مجلس قرار داد و موقعى که حضرت در 

امى که زید بن موسى وارد شد، سالم کرد و جلوى امام ھادى جاى خود نشست ، ھنگ

 . علیه السالم با حالت تواضع و خشوع نشست

و فرداى آن روز که پنج شنبه بود، اّول زید بن موسى وارد مجلس شد و او را در باالى 

 .مجلس جاى دادند و سپس امام ھادى علیه السالم وارد شد

، چشمش به آن حضرت افتاد، بى اختیار از جاى خود ن که حضرت وارد مجلس گردید و زید

حرکت کرد و ایستاد و بعد از آن ، کنار رفت و امام علیه السالم را در صدر مجلس ، بر جاى 

خود نشانید، و خود در کمال فروتنى و تواضع در مقابل عظمت آن حضرت علیه السالم ، 

 (۴٨.(روى زمین نشست 
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 .١٢۵، ص ٢ج : ، إ عالم الورى طبرسى ۴١٠، ص ۴ج : مناقب ابن شھر آشوب  -۴٨

 

 

 



 آشنائى به زبان ھا و تعلیم به دیگران

مرحوم طبرسى ، راوندى ، ابن شھرآشوب و برخى دیگر از بزرگان رضوان الّله علیھم آورده 

 :اند

علیه السالم به نام ابوھاشم جعفرى ابوھاشم جعفرى یکى از اصحاب امام علّى ھادى 

 :حکایت کند

 -خلیفه عّباسى  - در آن زمانى که عّده اى از آشوب گران در زمان ریاست و حکومت واثق 

براى دست گیرى عرب ھاى بیابان نشین و ظلم و اّذیت آن ھا، وارد شھر مدینه منّوره 

 .شدند

ادى علیه السالم بودم ، به من در آن روز، من در محضر شریف حضرت ابوالحسن ، امام ھ

برخیز، تا با ھمدیگر بیرون برویم و این افراد آشوب گر و ! اى ابوھاشم : خطاب کرد و فرمود

 .نیز سردسته آن ھا را ببینیم که در چه وضعّیتى ھستند

من نیز به ھمراه حضرت حرکت کردم و چون از منزل خارج شدیم ، مختصرى راه رفتیم و 

 . کنارى ایستادیم

در ھمین بین ، سردسته آن ھا رسید و امام علیه السالم به زبان ُترکى با او صحبت کرد، 

ناگھان متوّجه شدم که او از اسب خود پیاده شد و دو دست مبارک حضرت را گرفت و 

 .بوسید

این مرد چه سخنى با تو گفت که از : من جلو رفتم و او را قسم دادم و اصرار کردم که بگو

 شدى و این چنین تواضع کردى ؟اسب پیاده 



 این مرد پیغمبر است ؟: گفت 

 . خیر، پیغمبر نیست: گفتم 

این مرد مرا با نامى صدا کرد که در طفولّیت ، در شھرھاى خودمان : سپس اظھار داشت 

مرا به آن نام صدا مى کردند و کسى از آن اّطالعى نداشت و آن را نمى دانست ، مگر 

 (۴٩.(این مرد

مرحوم قطب الّدین راوندى و ابوحمزه طوسى به نقل از ابوھاشم جعفرى حکایت ھمچنین 

 :کند

روزى از روزھا به محضر مبارک حضرت ابوالحسن ھادى صلوات الّله علیه وارد شدم و پس 

 . از عرض سالم نشستم

پس از گذشت لحظاتى ، حضرت با من به زبان ھندى صحبت فرمود؛ ولى من نتوانستم 

 . ت وى را بدھم ، چون به زبان ھندى آشنا نبودمپاسخ فرمایشا

در ھمین اثناء، متوّجه شدم که ظرفى ُپر از سنگ ریزه در کنار امام علیه السالم قرار دارد، 

حضرت یکى از آن ریگ ھا را برداشت و درون دھان مبارکش نھاد و آن را مقدارى مکید و 

 .ن خود بگذارسپس ھمان ریگ را به من عطا نمود و فرمود داخل دھا

دستور حضرت ، آن ریگ را داخل دھان خود نھادم و قبل از آن که از محضر شریف آن 

حضرت مرّخص شوم ، حالتى را در خود احساس کردم ، مثل این که مى توانم غیر از 

عربى ھم سخن بگویم و در ھمان موقع به ھفتاد و سه زبان ، سخن گفتن را فرا گرفتم 

 (۵٠.(ھندى بود که یکى از آن ھا زبان



_______________________________________________ 

، الّثاقب ۴، ح ۶٧۴، ص ٢ج : ، الخرایج و الجرائح ١١٧، ص ٢ج : إ عالم الورى طبرسى  -۴٩

 .۴٧٨، ح ۵٣٨ص : فى المناقب 

، بحاراال ۴۶٧، ح ۵٣٢ص : ، الّثاقب فى المناقب ٣، ح ۶٧٣، ص ٢ج : الخرایج و الجرائح  -۵٠

 .۴٠٩، ص ۴ج : ، مناقب ابن شھر آشوب ٣٢، ح ١٣٨، ص ۵٠ج : نوار

 

 

 

 مرگ خلیفه ظالم بعد از سه روز

حّکام بنى العّباس بسیار خودخواه و ریاست طلب بودند و براى دست یافتن به امیال 

نفسانى خود، از انجام ھر کارى دریغ نمى ورزیدند و ھر روز به نوعى حرکت مى کردند، 

به بنى ھاشم و ائّمه اطھار علیھم السالم اذّیت و آزارھاى روحى و خصوصًا نسبت 

 .جسمى زیادى روا مى داشتند

نى العّباس بود و در زمان امامت حضرت ابوالحسن ، امام ھادى علیه السالم ریاست مى 

کرد، براى آن که بنى ھاشم را در جامعه ، خوار و ذلیل جلوه دھد، روز عید فطر دستور داد 

ھمانند ) یعنى ؛ شخص متوّکل )افراد بنى ھاشم با پاى برھنه جلوى خلیفه  تا تمام

 .َبردگان ، پیاده راه بروند

و تصریح کرده بود بر این که حضرت ابوالحسن ، علّى بن محّمد علیھما السالم نیز باید 



 .ھمانند دیگر افراد بنى ھاشم با پاى برھنه حضور داشته باشد

و نمى توانست روى پاى خود بایستد، با تکیه بر یکى از و چون حضرت ناراحتى داشت 

 . دوستانش حضور یافت

آیا یک نفر مستجاب الّدعوه در بین : بعد از آن عّده اى از بنى ھاشم به حضرت عرض کردند

 ما پیدا نمى شود تا با نفرین خود ما را از شّر این طاغوت برھاند؟

این جامعه کسى ھست که سر ناخنش از شتر چرا، در : ام ھادى صلوات الّله علیه فرمود

حضرت صالح علیھماالّسالم گرامى تر خواھد بود که فریادى کشید و خداوند به قوم 

حضرت صالح وعده حتمى داد که ستمگران بیش از سه روز باقى نخواھند ماند و روز سّوم 

 .مؤ منین در أ مان خواھند بود

شته شد و با ھالکت او مؤ منین و بنى ھاشم در و روز سّوم متوّکل عّباسى ک: راوى افزود

 گ)۵١.(أ مان و آسایش قرار گرفتند

______________________________________________ 

 .٢۴۶٧، ح ۴۶١، ص ٧ج : ، مدینه المعاجز٢٢، س ١٣۵ص : عیون المعجزات  -۵١

 

 

 

 توّکل بر خداوند و نجات از مرگ



 : عنه در کتاب خرایج و جرایح خود آورده است مرحوم قطب الّدین راوندى رضى الّله

ستاده بود و توان سخن گفتن را نداشت ، در شّدت خشم و غضب به فتح بن خاقان که 

چھار نفر از اھالى خزر که ھیچ فرھنگ و شناختى از : نیز کنارش ایستاده بود، گفت 

واھم کشت تا در او را خ! به خدا سوگند: مسائل شرعى ندارند احضار کن ؛ و سپس افزود

 .حکومت من اّدعائى نداشته باشد

ھنگامى که ابوالحسن ھادى : چون آن چھار نفر آمدند، به ھر یک شمشیرى داد و گفت 

وارد مجلس شد، بر او حمله َبرید و او را قطعه قطعه کنید تا من او را در آتش بسوزانم و 

 .براى ھمگان عبرت گردد

ود، لب ھایش حرکت مى کرد و با خود زمزمه موقعى که حضرت خواست وارد مجلس ش

 .اى داشت و به آرامى حرکت مى نمود

و ھمین که وارد مجلس شد و نزدیک متوّکل رسید، ناگھان متوّکل از جاى خود برخاست و 

: امام ھادى علیه السالم را در آغوش گرفت و پیشانى حضرت را بوسید و اظھار داشت 

در این موقع براى چه این جا ! لق خدا و اى پسرعمویم اى بھترین خ! یاابن رسول الّله 

 آمده اى ؟

 !و چرا این گونه متحّمل زحمت شده اى ؟

آنچه را که برایت گفته اند دروغ مى باشد و ماءمور حکومت مرا این چنین : حضرت فرمود

 . نزد تو احضار کرده است

نانچه درخواستى ندارى اشتباه شده و آن حرام زاده دروغ گفته است ، چ: متوّکل گفت 



 . مراجعت فرما، من از شما معذرت مى خواھم

او  :و سپس متوّکل به فتح و معّتز و بعضى از دیگر وزراى خود که حضور داشتند، گفت 

 .سرور من و شماھا نیز مى باشد؛ او را تا منزلش مشایعت و ھمراھى کنید

روى تواضع به سجده افتادند و در ھمین بین چشم آن چھار نفر خزرى بر حضرت افتاد، از 

 .اظھار عالقه و محّبت کردند

ھنگامى که امام ھادى علیه السالم از آن مجلس بیرون رفت ، متوّکل آن چھار نفر را 

 چرا آنچه را که به شما گفته بودم ، انجام ندادید؟: خواست و به آن ھا گفت 

، محّبت و عالقه اش در  ھنگامى که وارد شد، از شّدت ھیبت و عظمت: در جواب گفتند

دل ما جاى گرفت ؛ و نیز متوّجه شدیم که بیش از صد نفر شمشیر به دست ھمراه او 

 . آمده اند، ھمگى ما وحشت کردیم ؛ و بى اختیار در مقابل او سر تعظیم فرود آوردیم

الحمدلّله ، که روسفید شدیم و : پس متوّکل رو به فتح بن خاقان کرد و با خنده گفت 

 (۵٢.(ت خدا، از جانب ما آسیبى ندیدحّج

_______________________________________________ 
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 تسلیم ودیعه ھاى امامت به وصّى خود



 :بعضى از از موّرخین و محّدثین آورده اند

مه علیه توّسط معتصم ھنگامى که حضرت ابوالحسن ، امام علّى ھادى صلوات الّله و سال

 . عّباسى به وسیله زھر مسموم گشت ، در بستر بیمارى قرار گرفت

را دعوت نمود و ودیعه ھاى  -حضرت ابومحّمد، امام حسن عسکرى علیه السالم  - خود 

امامت و نیز آنچه را که از اوصیاء و پدران معصومش علیھم السالم یکى پس از دیگرى به 

زند خویش داد؛ و بعد از آن او را به عنوان وصّى و خلیفه بعد از خود ارث برده بود، تحویل فر

 .معّرفى نمود

و سپس در سنین چھل و یک سالگى به فیض عظمى شھادت نایل آمد؛ و به اجداد 

 .طاھرین خود ملحق گردید

ھنگامى که مردم شھر سامراء در جریان شھادت امام ھادى علیه السالم قرار گرفتند، 

ى جھت تشییع جنازه مطّھر و مقّدس آن حضرت گرد ھم جمع آمده بودند، جمعّیت عظیم

 .ھمچنین وزراء و دیگر مسئولین حکومتى نیز در جمع مردم ، آماده تشییع بودند

در ھمین لحظات که مردم و مسئولین حکومتى در انتظار خروج جنازه حضرت از منزل 

السالم با پاى برھنه ، در حالى  بودند، ناگھان حضرت ابومحّمد، امام حسن عسکرى علیه

 .که پارچه اى سفید روى دوش خود انداخته بود از منزل خارج شد

ال نورانى حضرت افتاد، دیدند که قیافه و شمایل وى ، از ھر جھت شبیه به پدرش امام 

ھادى صلوات الّله علیھما مى باشد، چون امام حسن عسکرى علیه السالم با آن حالت 

د، تمام جمعّیت به احترام آن حضرت سر پا، موّدب ایستادند و سکوت از منزل خارج ش



 . عجیبى تمام جمعّیت را فرا گرفت

پس از گذشت لحظاتى ، پیکر پاک و مقّدس امام ھادى علیه السالم را از منزل بیرون 

آوردند و در بین آن جمعّیت انبوه قرار گرفت و تمامى افراد، بى اختیار مشغول گریه و 

 .ى گردیدندسوگوار

پیکر مقّدس و مطّھر آن امام ) که با شکوه خاّصى انجام گرفت (و بعد از تشییع جنازه 

مظلوم سالم الّله علیه را جھت دفن ، به منزل خود حضرت بازگرداندند و در منزل شخصِى 

 .آن حضرت که خود وصّیت کرده بود دفن گردید

ش از آن که از منزل خارج شود، بر قابل ذکر است که امام حسن عسکرى علیه السالم پی

 (۵٣.(جنازه مطّھر پدر خود نماز خوانده بود

_______________________________________________ 

، اال نوار ٢۴۵٧، ح ۴۵۶، ص ٢ج : ، مستدرک الوسائل ٢۴۴ ٢۴٢ص : إ ثبات الوصّیه  -۵٣

 .١٢، ح ٢٩٨ص : الھبّیه 

 


