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 خالصھ اى از زندگى امام دھم حضرت على النقى علیھ السالم
 على: نام 

 امام جواد علیھ السالم: نام پدر



 سمانھ: نام مادر
 نقى ، ھادى: شھرت 

 ابوالحسن سوم: كنیھ 
 مدینھ منوره: محل تولد
 ھجرى قمرى 213ذیحجھ سال  15: زمان تولد

 ھجرى قمرى 254 جمادى االخر سال 28: زمان شھادت 
 سالگى 41در شھر سامراء توسط معتز خلیفھ عباسى در : محل شھادت 

 شھر سامرا در عراق كنونى: زیارتگاه امام 
چھارده سال  -دوازده سال دوران امامت قبل از خالفت متوكل  -ھشت سال پیش از امامت و رھبرى  -: سیر حیات 

 ھمزمان با خالفت ستمكارانھ متوكل عباسى
 یك زن: ان آن حضرت ھمسر

 پسر و یك دختر 4فرزند،  5: فرزندان آن حضرت 
 گوشھ ھایى از زندگى حضرت امام على النقى علیھ السالم

ھجرى قمرى و برخى از ایشان تولد امام را  214بعضى از مورخان تولد امام على النقى علیھ السالم را رجب سال 
پدر آن حضرت امام جواد علیھ السالم و مادرش ام بلد بوده . دھجرى قمرى ذكر نموده ان 212در ذى الحجھ سال 

 . شھرت مادرش ام بلد و سمانھ مغربیھ بوده است. است 
 : صفات امام ھادى علیھ السالم

امام ھادى علیھ السالم را میان قامت ، داراى موھاى مجعد، اندامى فربھ ، چھره اى گشاده با چشمانى سیاه ابروانى 
امام ھادى علیھ السالم در سخاوت و عزت نفس و بزرگ منشى شھرت داشت و در . نموده اند ناپیوستھ توصیف

 .یتیم نوازى و كمك بھ تھیدستان و بینوایان تا مى توانست دریغ نمى نمود
 : شخصیت امام ھادى علیھ السالم

با اینكھ در دوران خالفت  امام ھادى علیھ السالم در علم و تقوى و پرھیزگارى چون امامان گذشتھ بى نظیر بود و
متوكل عباسى مى زیست و از ھر طرف تحت فشار عوامل حكومتى بود، ولى توانست با ثبات قدم و اعتماد بھ نفس 

 .، امامت و رھبرى شیعیان را بھ عھده بگیرد و بھ خوبى وظایف خویش را انجام دھد
 (شھادت امام على النقى ھادى علیھ السالم)

علیھ السالم در توطئھ اى كھ از طرف المعتز خلیفھ عباسى بر علیھ او صورت گرفت با سم سرانجام امام ھادى 
روز شھادت آن امام ھمام را روز دو شنبھ بیست و ھشتم جمادى االخر سال دویست . مسموم شده و بھ شھادت رسید

گویند امام ھنگام مرگ .و پنجاه و چھار ھجرى قمرى نوشتھ و او را در خانھ مسكونى اش در سامرا دفع نمودند
مدت امامت ایشان را سى و سھ سال ذكر . چھل سال داشت و مدت یازده سال تحت نظر خلیفھ وقت متوكل بود

آن حضرت خلفاى متعددى از جملھ معتصم ، واثق با� ، متوكل ، مستعین و معتز را دیده و از ماءموران . كرده اند
گویند امام در ھفت یا ھشت سالگى بھ امامت رسیده و سیزده سال در . حكومتى ایشان مصایب فراوانى كشیده بود

 . مدینھ منوره اقامت داشت و بعد از آن قریب بھ بیست سال در سامرا زیست و سرانجام در ھمان جا وفات یافت
 .ھم اكنون مدفن آن حضرت و زیارتگاه ایشان در سامرا مى باشد

دنیا بازارى است كھ گروھى در آن منتفع مى شوند و : فرموده است حضرت امام على النقى الھادى علیھ السالم 
 .گروھى ضرر مى بینند

 است) علیھا السالم(ماجراى زنى كھ ادعا مى كرد دختر حضرت فاطمھ 
دختر رسول ) علیھا السالم(روایت شده است كھ در عھد متوكل زنى بھ نام زینب ، ادعا مى كرد كھ مادر من فاطمھ 

تو جوانى و از زمان حضرت رسالت نزدیك بھ : متوكل بھ آن زن گفت  . است)  علیھ و آلھ و سلمصلى هللا(هللا 
حضرت رسالت در حق من دعا كرد و : چگونھ تو در این مدت پیر نشده اى ؟ زینب گفت . چھارصد سال مى گذرد

ان شوم و من تا بھ حال دست مبارك بر سر من كشید و از حقتعالى خواست كھ بعد از ھر چھل سال من مجددا جو
این حكایت را براى كسى نگفتھ بودم و اكنون بھ علت اكتساب بعضى ضروریات الزم دانستم كھ پرده از این راز 

متوكل مشایخ آل ابى طالب و اوالد عباس و پیران قریش . بردارم و ماجراى خود را براى خلیفھ زمان بیان نمایم 
آنھا كھ اطالع داشتند، . را از ایشان سؤ ال نمود) علیھا السالم(فاطمھ را احضار نمود و خصوصیات حال زینب 

، در فالن سال وفات نمود و براى ما این گونھ ذكر كرده اند حقیقت زمان )علیھا السالم(گفتند كھ زینب دختر فاطمھ 
ید كھ نزدیك آن زن چون این حكایت را از آن جماعت شنید و فھم. وفات او نزد مورخان محقق و مسطور است 

این روایت افترا و دروغ است و احوال من تا این زمان بر ھمھ كس از زندگان و مردگان : است رسوا شود گفت 



پس متوكل بھ آن جماعت گفت كھ شما ھیچ دلیلى غیر از این روایت بر فوت زینب بنت . مخفى و پوشیده بوده است 
درست نیست كھ بدون : متوكل گفت . یت حجت دیگرى نداریم جز این روا: ندارید؟ گفتند) علیھا السالم(فاطمھ 

كسى كھ بر : آن گاه اھل مجلس گفتند. نمائیم   حجت و دلیل سخن كسى را رد كنیم و بى دلیل بر شخصى اعتراض 
ن خلیفھ این سخ. این روایت حجتى دارد و مى تواند این اشتباه را رفع نماید، ابوالحسن على النقى علیھ السالم است 

این ادعا : حضرت فرمود. را تحسین نمود و آن حضرت را احضار نمود و او را از ادعاى آن زن مطلع ساخت 
متوكل . در فالن روز از فالن ماه از فالن سال بود) علیھا السالم(وفات زینب دختر فاطمھ  . كذب و دروغ است

یل را الزم مى دانم ، چون زینب این روایت این جماعت نیز ھمین گونھ خبر دادند، و من آوردن حجت و دل: گفت 
 . پس اگر بر دروغ او دلیلى بیاورى بسیار نیكو است. را قبول ندارد

اگر این زن بر ادعاى خود  . حضرت فرمود كھ گوشت اوالد فاطمھ را حقتعالى بر درندگان حرام گردانیده است
متوكل بھ آن زن گفت . اقت گفتار او ظاھر گرددصادق است ، بھ پیش شیران خلیفھ رود و برگردد تا حقیقت و صد

امام على النقى علیھ السالم قصد قتل مرا دارد كھ این . من ھرگز پیش شیرھا نمى روم : چھ مى گویى ؟ گفت : 
بھ یكى از آنھا . از اوالد فاطمھ جمع زیادى از بنى حسن و بنى حسین در این مجلس حاضرند. سخن را مى گوید
یا امیرالمؤ منین : بعضى از اھل مجلس كھ نسبت بھ آن حضرت دشمنى داشتند، گفتند. شیرھا برودبگو تا پیش این 

اى ابوالحسن : چرا خود ابوالحسن علیھ السالم بھ نزد شیرھا نمى رود؟ متوكل از این سخن خوشحال شده و گفت ! 
آشكار گردد و ببینند كھ بھ بنى فاطمھ چرا تو بھ میان شیران نروى تا صدق سخنان تو بر این جماعت ! علیھ السالم 

متوكل . اكنون اختیار در دست توست ، بھ ھر كس بگویى مى رود: حضرت فرمود. از درندگان آسیبى نمى رسد
سپس فرمود تا . این كار را مى كنم انشاء هللا تعالى و حرفى ندارم : حضرت فرمود. مى خواھم كھ تو بروى : گفت 

آن مكان كھ شیران درنده بودند گذاشتند و طوق از گردن شش عدد شیر درنده مھیب بر  نردبانى حاضر كردند و بھ
شیرھا یك یك پیش حضرت بر زمین افتادند و صورت بر . داشتند پس آن حضرت پایین رفتھ و در میان آنھا ایستاد

حضرت دست . خاك عجز مالیدند و سرھایشان را بر روى دستھاى خود گذاشتند و نزدیك آن حضرت خوابیدند
حضار مجلس از مشاھده این . شفقت بر سر ھر یك از آنھا كشیده و ھر كدام از شیرھا بر خاستھ و بھ طرفى رفتند

است ، زیرا كھ (2) مملكت مخل (1) این كار براى تمشیت : وزیر متوكل گفت . حال بسیار متعجب و حیران شدند
مصلحت آن است كھ . مردم مثل این معجزه كھ از ابوالحسن علیھ السالم مشاھده نمودند، بھ جانب او مایل مى شوند

علیھ ! اى ابوالحسن : متوكل گفت   پس . قبل از آن كھ این خبر منتشر شود، او را پیش شیران بیرون بیاورى 
چون آن حضرت بھ طرف نردبان آمد، شیرى كھ . ظ مى دارد، اكنون بیرون بیاالسالم حقتعالى تو را از آفتھا محفو

آن شیر از پشت سر آن . حضرت بھ او اشاره كرد كھ برگردد. از ھمھ شیرھا بزرگتر بود، قصد بیرون آمدن كرد
ھر كس كھ ادعاى فرزندى : ھنگامى كھ حضرت بیرون آمد، فرمود. حضرت برگشت و در جاى خود قرار گرفت 

پس متوكل بھ آن زن گفت كھ بھ میان این . مى نماید، در میان این شیران خود را بیازماید) علیھا السالم(اطمھ ف
من دختر فالنى ام و نھایت احتیاج . ھیھات ، ھیھات من دروغ گفتم و ادعاى باطل كردم : زن گفت  .شیران برو

 .اشاره بھ زنى كرد كھ در مجلس ایستاده بود باعث شد تا من این سخن دروغ را بگویم و این مادر من است و
مادر آن زن خیلى التماس  .متوكل بعد از شنیدن این سخنان حكم كرد كھ او را بھ میان را بھ میان شیران بیندازند

 .نمود و اھل مجلس نیز شفاعت او را كردند و متوكل او را بھ مادرش بخشید
كسى كھ خود را خفیف و خوار مى داند و در باطن ، احساس :  حضرت امام على النقى علیھ السالم فرموده است

 . پستى و حقارت مى كند، از شر او ایمنى نداشتھ باش
 شفاى درد چشم خادم بھ سبب معجزه حضرت در شیرخوارگى

روایت است كھ امام محمد تقى علیھ السالم خادمى داشت كھ نام او محمد بن انس بود كھ مدتى در خدمت آن 
ھنگامى او بھ درد چشم مبتال شده بود و ھر روز شدیدتر مى شد بھ نحوى كھ كار بر او تنگ شده بود . حضرت بود

فداى تو ! روزى بھ خدمت امام محمد تقى علیھ السالم آمد و عرض كرد اى موالى من . و نزدیك بھ كورى رسید
بھ جھت شفا بھ درگاه . ھ كور شوم شوم ، مدت یك سال است كھ بھ درد چشم مبتال شده ام و اكنون نزدیك است ك

این كاغذ را بردار و بھ پیش  :حضرت چند كلمھ بر كاغذى نوشت و بھ دست او داد و فرمود. شما متوسل نموده ام 
. در آن وقت على النقى علیھ السالم شیرخواره بود. فرزندم على النقى علیھ السالم برو تا درد چشم تو را عالج كند

چون خادم پدر را دید، . دید كھ على النقى بر كتف كنیزك بود. رداشتھ بھ در خانھ آن حضرت آمدپس خادم كاغذ را ب
چون بھ كاغذ نگاه كرد، ھر دو . خادم كاغذ را بھ دست آن حضرت داد. دست مبارك دراز كرد و چیزى طلب نمود

قدرت حقتعالى و معجزه آن در ھمان لحظھ بھ . دست را باز كرد و بھ بغل خادم رفت و دست بر چشم او مالید
 . حضرت چنان چشم او روشن گردید و از درد ساكت شد كھ گویى ھرگز او درد چشم نداشتھ است



غضب كنندگان بھ وى ، . آن كس كھ خودپسند و از خود راضى است : حضرت امام على النقى علیھ السالم فرمود
 .زیاد خواھد بود

 بلعیدبا معجزه حضرت شیر شعبده باز نابكار را 
آن . نقل است كھ مشعبد ھندى نزد متوكل ملعون بازى میكرد و چنان در آن فن ماھر بود كھ كسى مثل او ندیده بودند

 .ملعون شقى اراده كرد كھ با حضرت امام على النقى علیھ السالم لعبتى بازد و آن مھر سپھر كرامت را خجل سازد
مشعبد دستور داد تا مقدارى نان نازك كھ . ھزار دینار جایزه بدھم  اگر این كار را بكنى بھ تو: متوكل نابكار گفت 

بعد از آن بھ دنبال امام على النقى علیھ السالم فرستاد و ایشان را . وزن زیادى نداشتھ باشد، پختھ و مھیا سازند
ھنگامى كھ آن حضرت شرف حضور ارزانى داشت ، جھت آن حضرت بالشى كھ بر آن صورت . دعوت نمود

پس سفره پھن كردند و آن نانھا را آورده پیش آن . ى نقش داشت ، گذاشتند و مشعبد در نزدیكى آن بالش نشست شیر
. چون آن حضرت دست بھ طرف آن نانھا دراز كرد، آن ملعون لعبتى ساخت و آن نانھا پرواز داد. حضرت گذاشتند

ھم چنین . كھ نان بھ طرف سقف باال رفت پس آن حضرت خواست نان دیگرى بردارد، باز آن ناپاك لعبتى ساخت 
اھل مجلس ھمگى خندیدند كھ بھ یك باره آن مظھر مھر ذوالجالل دست بر . آن كار را تا سھ نوبت تكرار كرد

آن صورت تبدیل بھ شیر شده و از بالش بیرون پرید و آن پلید را فرو برد و . بگیر این را: صورت شیر زده فرمود
آن قوم بى سعادت از دیدن آن معجزه حیران گشتند و آن حضرت برخاست تا از مجلس . بھ جاى خود باز گشت 

آن حضرت . مى خواھم كھ بنشینى و آن مرد را بر گردانى : متوكل ملعون زبان گشوده و گفت . بیرون رود
ین سخن را آیا مسلط مى گردانى دشمنان خدا را بر دوستان خدا؟ ا. بھ خدا قسم دیگر او را نخواھى دید: فرمود

 .فرمود و از آن مجلس بیرون رفت و دیگر كس آن مشعبد را ندید
حزم عبارت از : راوى از امام على النقى علیھ السالم معنى حزم و محكم كارى را سؤ ال كرد، در جواب فرمود

 . این است كھ فرصت خیر را مغتنم بشمارى و بھ قدر ممكن در استفاده از آن تسریع نمایى
 كھ در حال خشك شدن بودراز درختى 

محمد بن نصیر كھ از خویشان امام   ابوالعباس . آورده اند كھ روزى متوكل در باغى مى گشت و گردش مى نمود
در اثناى گردش بھ درختى رسیدند كھ بسیار زرد . على النقى علیھ السالم بود، در این گردش با متوكل ھمراه بود

تو مى گویى كھ امام زمان على النقى علیھ : ابوالعباس روى نمود و گفت متوكل بھ . شده و نزدیك است خشك شود
. السالم است و غیب مى داند، برو و از او بپرس كھ چرا این درخت این چنین زرد شده و نزدیك است خشك شود

حضرت آمدم بھ خدمت آن : ابوالعباس گوید. بلى  :اگر بگوید، دشمنى قدیمى ات را با او كم مى كنى ؟ گفت : گفتم 
آن درخت موردى دارد و آن این است كھ زیر آن كلھ آدمى مدفون : فرمود. و احوال آن درخت را از ایشان پرسیدم 

است كھ آن آدمى بھ سبب معصیت ملعون گردیده و عذاب و دود دوزخ و تعفن دوزخ بھ او مى رسد و بھ درخت 
ابوالعباس آن چھ شنیده بود بھ متوكل . ست خشك شودنیز سرایت مى كند، از این جھت درخت زرد شده و نزدیك ا

 .پس بھ اتفاق رفتند و زیر آن درخت را كندند، كلھ خشك چندین سالھ از زیر آن بیرون آمد. خبر داد
 :از حضرت امام على النقى الھادى علیھ السالم پرسیدند

كت كنند بھتر است و برخى مى فقھاى ما اختالف دارند، برخى مى گویند كھ دركوچ دوم اگر بعد از ظھر حر
 :شما چھ مى فرمائید؟ حضرت فرمود. اگر قبل از ظھر حركت كنند بھتر خواھد بود: گویند

آیا ندانستھ اى كھ رسول خدا نماز ظھر و عصر خود را در مكھ خواند؟ و این درست نخواھد شد، مگر اینكھ رسول 
 .خدا قبل از ظھر از منى خارج شده باشد

 ز اجنھ براى خادم حضرتھدیھ جماعتى ا
روایت است كھ یكى از خادمان امام على النقى علیھ السالم اراده كرد كھ بھ خراسان زیارت امام المتقین ابوالحسن 

پس بھ خدمت امام على النقى علیھ السالم در آمد و اجازه خواست . على بن موسى الرضا علیھ السالم مشرف گردد
ود كھ باید در این صفر خاتم عقیق زرد با تو باشد و نقش یك روى آن خاتم بعد از حصول اجازه آن حضرت فرم

پس بھ تحقیق كھ خاتمى با . این باشد كھ ماشاء هللا و القوه اال با� استغفر هللا و نقش روى دیگر محمد و على باشد
مى شود خادم روایت  این صفت ، امان است از قطاع الطریق و سالمت بودن از آفتھاى دنیا و آخرت با آن حاصل

آن حضرت بیرون آمدم و براى بدست آوردن انگشترى با آن صفات كھ حضرت فرموده بودند،   مى كند كھ از پیش 
برو و انگشترى فیروزه تھیھ كن  :رفتم و مجددا براى خداحافظى بھ خدمت حضرت مشرف شدم ، حضرت فرمود

پس بھ تحقیق كھ در اثناى . ر نقش الملك هللا الواحد القھار باشدكھ بر یك روى آن نقش هللا الملك باشد و بر روى دیگ
پس . راه میانھ شھر طوس و نیشابور شیرى بر سر راه قافلھ خواھد آمد و نخواھد گذاشت كھ قافلھ از آن راه بگذرد

السالم بھ تو  در آن وقت نزد آن شیر برو و این خاتم را بھ او نشان بده و بگو كھ آقا و موالى من على النقى علیھ
خادم روایت مى كند، ھنگامى كھ بھ آن سفر روانھ شدم ، در موضوعى كھ . مى گوید كھ از سر راه دور شو



حضرت فرموده بود وهللا كھ شیر را مالقات كردم و آن چھ بھ آن ماءمور شده بودم ، انجام دادم و آن شیر از سر 
یك چیز دیگر : حضرت فرمود. نچھ گذشتھ بود بیان كردم چون بھ خدمت آن حضرت باز گشتم ، آ. راه كنار رفت 

نقل كنید، شاید ! عرض كردم اى سید و موالى من . ھست كھ آن را نگفتى ، اگر مى خواھى من براى تو نقل كنم 
قبر امام رضا علیھ السالم شب زنده دارى مى   شبى از شبھا در پیش : حضرت فرمود. من فراموش كرده باشم 

عتى از جن بھ زیارت آن حضرت آمدند و چون بھ خاتم نگاه كردند و نقش آن را خواندند، آن را از كردى كھ جما
بعد از آن . دست تو بیرون كردند و انگشتر را در آب شستند و آن آب را بھ بیمار خود خورانیدند، بیمار شفا یافت 

د و تو از آن تعجب مى كردى و علت آن انگشتر را بھ دست چپ تو كردند، در حالى كھ قبال در دست راست تو بو
این  .بعد از آن در پیش سر خود یاقوتى یافتى و آن را برداشتى و اكنون آن یاقوت ھمراه توست . را نمى دانستى 

آن را بھ بازار ببر و بفروش كھ ھشتاد دینار طال از تو . یاقوت ھدیھ اى است كھ جماعت جن براى تو آورده اند
 . مى گوید یاقوت را بھ بازار بردم و بھ قیمتى كھ حضرت فرموده بود، فروختم خادم. خواھند خرید

مردى مى میرد و ده روز قضاى ماه رمضان بر عھده او : شخصى بھ حضرت امام على النقى علیھ السالم نوشت 
وز قضاى روزه باقى است ، در میان وارثان او دو تن بھ عنوان ولى شناختھ مى شوند، آیا مى توانند ھر یك پنج ر

از آن دو تن ، ھر یك بزرگتر باشد، باید ده روزه پیاپى روزه او را قضا : او را بگیرند؟ حضرت در پاسخ نوشت 
 . انشاء هللا. كند

 سكوت و احترام پرندگان براى حضرت
ت آن ابو ھاشم جعفرى روایت مى كند كھ متوكل منزلى داشت كھ بر اطراف آن پنجره ھایى گذاشتھ بود و در پش

چنان كھ از سر و صداى زیاد پرندگان ، مردمى كھ در . مرغان خوش الحان و كبوتران خوب نقش نگاه مى داشت 
ھرگاه كھ حضرت على النقى علیھ السالم بھ آن مكان داخل مى شد . آن مجلس بودند، صداى یكدیگر را نمى شنیدند

رندگان ساكت مى شدند و چون حضرت بیرون مى تشریف داشتند، ھمھ آن پ  تا وقتى كھ آن حضرت در آن مجلس 
 .رفت باز سر و صدا مى كردند

اگر از پوست شكار، سطل آب یا مشك آب بسازند، كسى كھ در حال : پرسیدند) ع(از حضرت امام على النقى 
 .مى تواند: احرام باشد، مى تواند از سطل یا مشك ، آب بیاشامد؟ حضرت فرمود

 ھم نمى جنگیدندكبك ھا بھ احترام حضرت با 
ھرگاه كھ آن . روایت شده كھ متوكل كبك ھایى داشت كھ اكثر اوقات نزد او مى آوردند و بھ جنگ مى انداختند

حضرت در آن مجلس حاضر بود، كبكھا با یكدیگر نمى جنگیدند و این موضوع را بارھا متوكل و اھل مجلس او 
ادب نگھ داشتھ و احترام بھ آن امام عالى نسب و حسب مى  مشاھده كرده بودند و مى دانستند كھ آن مرغان رعایت

پس متوكل گفت ، تا زمانى كھ آن . گذارند و بھ خاطر آن حضرت با یكدیگر خصومت و نزاع و جدال نمى كنند
منظور او این . حضرت در مجلس است ، كبك بھ جنگ نیندازند و براى خلیفھ مرغان و كبوتران بھ مجلس نیاورند

 .دا بر مردم معجزات و كرامات حضرت آشكار گردد و مردم بھ جانب او متمایل شوندبود كھ مبا
حضرت امام على النقى علیھ السالم را در سجده شكر دیدم كھ ساعد خود را روى زمین پھن كرده و : راوى گوید

ده سجده را ما خانوا: من از علت آن سؤ ال كردم و حضرت پاسخ فرمود. سینھ و شكم را بر خاك نھاده است 
 . اینگونھ دوست داریم

 داستان تشیع مردى اصفھانى
روزى . آورده اند كھ مردى اصفھانى بھ نام عبدالرحمن و از جملھ شیعیان و محبان امام على النقى علیھ السالم بود

ه متوكل مى ھنگامى كھ با گروھى براى تظلم بھ درگا : سبب تشیع تو را نمى دانیم ؟ گفت: مردم اصفھان بھ او گفتند
من از . رفتم ، روزى از نزدیك خانھ متوكل مى گذشتم كھ امر بھ حاضر نمودن امام على النقى علیھ السالم نمود

سیدى علوى است كھ رافضیان او را امام مى دانند و خلیفھ او را براى : كیست ؟ گفت   كسى پرسیدم كھ این شخص 
بعد از ساعتى شخصى را دیدم كھ بر اسب سواره مى آید و مردم . م پس صبر كردم تا او را ببین. كشتن طلبیده است 

من بھ آن حضرت نگاه مى كردم و او را چشم از . صف كشیده بودند و كوچھ داده و در چپ و راست ایستاده اند
بھ محض دیدن امام ، محبتى در دل من افتاد و در دل با . یال اسب بر نمى داشت و بھ ھیچ طرف نگاه نمى كرد

و ھر چھ نزدیك تر مى شد، محبتش در دل من افزون تر مى . شر متوكل را از او دفع كن ! خدایا: ود مى گفتم خ
ھنگامى . این جوان ھاشمى را از كید و غضب متوكل خالص كن ! خدایا: گشت و در باطن مى نالیدم و مى گفتم 

و زاد هللا فیعمرك و بالك و ولدك ،حقتعالى  استجاب هللا دعائك :كھ بھ مقابل من رسید، بھ من روى كرد و فرمود
لرزه بر اندام من افتاد و خود را بھ . دعاى تو را اجابت كرد و زیاد كرد عمر تو را، مال تو را و فرزندان تو را

بعد از ساعتى آن حضرت با  . براى تو چھ اتفاقى افتاده ؟ از ھمھ پنھان كردم: از من پرسیدند. میان مردم انداختم 
از و اكرام تمام از خانھ متوكل بازگشت و با آن كھ من از فقیرترین مردم اصفھان بودم ، چون برگشتم از چند اعز



جایى كھ اصال امید نداشتم مال ھاى زیادى بھ دست من آمد، بھ طورى كھ امروز در خانھ من ھزار ھزار دینار و 
من از . رسیده ، عمرم از ھفتاد و اندى گذشتھ است  دراھم است بھ غیر آنچھ در بیرون دارم و فرزندانم بھ ده عدد

این جھت بھ امامت او معترف گردیدم ، بھ جھت محبتى كھ از آن حضرت در دل من افتاد و دعایش در حق من 
 .مستجاب شد

اگر وقت نماز، موقعى فرا برسد كھ در وسط دره باشیم ، باید : از حضرت امام على النقى علیھ السالم سؤ ال شد
 .از وسط دره بھ طرف راست یا چپ باال بروید و نماز بخوانید: از بخوانیم ؟ حضرت فرمودنم

 ریگ ھایى كھ بھ طالى ناب تبدیل شد
ابوھاشم جعفرى روایت مى كند كھ روزى در مالزمت امام على النقى علیھ السالم از سامرا بھ جانب صحرا بیرون 

بى نھایت از تنگى معاش و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سول هللا یابن ر: گفتم . رفتیم و كس دیگرى با ما نبود
حضرت بعد از شنیدن این سخن ، بھ سمت زمین خم شد و . پریشانى احوال بھ جھت اھل و عیال تشویش دارم 

جلوتر بیا و بھ این روزى ات را توسعھ بده و از این حكایت با كسى ! اى ابا ھاشم : مشتى ریگ برداشت و فرمود
زرگرى را طلب كردم . من پیش رفتم و آن ریگ ھا را از آن حضرت گرفتم و آن راز را مخفى كردم . خن نگوس

ھنگامى كھ زرگر آن ریگ را گداخت ، قسم یاد كرد كھ . این طال را سكھ بساز : و آن ریگ را نزد او بردم و گفتم
نین بھ صورت ریگ طال ندیده بودم و نشنیده كھ در مدت عمر خود از این طال بھتر و رنگین تر ندیده ام و ھم چ

 .از زمان قدیم این طال نزد من بود: چگونھ بھ دست تو رسیده است ؟ گفتم : بودم و پرسید
قربانت گردم ، من یك قطار شتر دارم كھ بھ دست ساربانھایم سپرده : شخصى بھ امام على النقى علیھ السالم نوشت 

حج دارم ، خودم نیز با ھمان قطار شتر راھى مكھ مى شوم و احیانا بھ برخى از  ام و گاھى بھ خاطر اشتیاقى كھ بھ
 آیا من نیز باید نماز شكستھ بخوانم و روزه ھایم را افطار كنم ؟. جاھا سفر مى كنم 

اگر ھمیشھ بھ نظارت و نگھبانى شترھا نمى روى ، و فقط در سفر مكھ با شترانت سفر : حضرت در پاسخ نوشت 
 . باید نمازت را شكستھ بخوانى و روزه ات را افطار كنى مى كنى ،

 تدبیر حضرت براى اداى قرض اعرابى
روایت شده كھ روزى امام على النقى علیھ السالم از منزل بیرون آمد تا بھ دھى كھ در آن حوالى داشت ، سرى 

ھ محبت على بن ابیطالب علیھ من مردى از اعراب كوفھ ام و ب: اعرابى سر راه بر آن حضرت گرفت و گفت . بزند
من مبلغ زیادى قرض دارم و بھ غیر از درگاه . السالم متمسكم و چنگ در والى شما زده ام و بھ آن افتخار مى كنم 

حضرت بھ اعرابى دلدارى داده و بھ كسى سپرد كھ از حال او با خبر باشد و روز بعد . شما درى و راھى نمى دانم 
. اى قرض تو مى شود بھ شرطى كھ از قول من تخلف نورزى و آنچھ مى گویم بشنوى اد: او را طلبید و فرمود

حضرت كاغذى بھ مھر مبارك خود بھ او . پناه مى برم بھ خدا از آنكھ بر خالف قول شما كارى كنم  :اعرابى گفت 
ت و بھ او فرمود كھ داده كھ بیشتر از مبلغ قرض اعرابى بود بھ این مضمون كھ او این مبلغ را از من طلبكار اس

چون بھ سامره بر گردیم در حضور ھر كس كھ حاضر باشد، این كاغذ را بیرون آور و این مبلغ را از من طلب 
كن و ھر چقدر مى توانى درشت و بى ادبانھ با من سخن بگو و من تو را مى بخشم و از آن چھ كھ گفتم كوتاھى 

 .نكن تا قرض تو ادا شود
اعرابى آمده و حق خود را طلب مى . مراجعت فرمود مردم بھ دیدن آن حضرت آمدند پس چون حضرت بھ سامره

تا آن كھ جمعى از . نمود و ھر چھ آن حضرت با مھربانى برخورد مى فرمود، او طبق فرموده امام درشتى مى كرد
حكم . بھ خلیفھ رسیدھمان روز این خبر . كردند  حضار اعرابى را تسلى داده و بھ او وعده و وعید داده و آرامش 

كرد كھ سى ھزار درھم براى امام على النقى علیھ السالم ببرند و چون آن مبلغ را آوردند، حضرت در خلوت 
این مبلغ را بگیر و قرضت را ادا كن و بقیھ را صرف مایحتاج اھل و عیال خود كن و : اعرابى را طلبید و فرمود

. من بھ ثلث بلكھ بھ ربع این مال راضى بودم و قرض من ادا مى شدفداى تو شوم : اعرابى گفت . مرا نیز ببخش 
خدا را شكر كھ قرض تو را ادا . بھ طالع تو این مقدار بھ دست من آمد و من بھ آن طعمى ندارم : حضرت فرمود

 .نمود و مرا شرمنده تو نگردانید
دواج مى كند ولى او را دوشیزه نمى بیند، انسان با دوشیزه خانمى از: شخصى بھ امام على النقى علیھ السالم نوشت 

: آیا خانم ، تمام كابین را در اثر زفاف و مباشرت صاحب مى شود، یا باید كسر بگذارد؟ حضرت در پاسخ فرمود
 .باید كسر بگذارد

 قصرھا و باغھاى بھشت در جوار كاروان سرا
یھ السالم را بھ سامره طلب نمود، آن صالح بن سعید روایت مى كند كھ وقتى متوكل حضرت امام على النقى عل

من ھمان روز بھ خدمت حضرت رفتم و چون آن . حضرت بھ سامره وارد شد و در كاروانسرایى منزل كرد
این جماعت در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یابن رسول هللا : حضرت را در آن مكان دیدم ، عصبانى شدم و گفتم 



كنند و اطفاء نور تو مى نمایند و كار را بھ این جا رسانیده كھ این حضرت را  ھمھ احوال نسبت بھ شما كوتاھى مى
حضرت بعد از شنیدن این سخن با دست مبارك بھ جانب راست خود اشاره نمود و . در كاروانسرا مسكن داده اند

ا با حورالعین بھ این طرف نگاه كن ، چون نگاه كردم ، باغھا و قصرھاى بھشت عنبر سرشت ر! یابن سعید: فرمود
: بعد آن حضرت فرمود. مشاھده نمودم و از این حال بى نھایت متعجب شده و از سخن خود منفعل و شرمنده شدم 

 . ما ھرجا كھ مى رویم و ھستیم ، اینھا از آن ماست! یابن سعید
ید، اگر چھ ھر كھ در خداپرستى روشن باشد، مصائب دنیا بر وى سبك آ: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .قطعھ قطعھ شود و پراكنده گردد
 سپاه متوكل و لشكر حضرت على النقى علیھ السالم

روایت شده است كھ متوكل ملعون روزى از خاطر گذراند كھ اگر من ھمھ لشگر خود را مكمل و مسلح سازم و بھ 
وم و سپاه خود را بھ او نشان دھم ، ھر سپس با على النقى علیھ السالم بھ میان آنھا بر. ترتیب و تزئین آنھا بپردازم 

آینھ رعب و وحشى عظیم از من در دل او بھ وجود مى آید و اگر در خاطر دارد كھ روزى جمعى از شیعیان پدر 
پس دستور داد نود ھزار . خود را مكمل سازد و بر من خروج كند، از ذھن خارج سازد و بھ كار خود بپردازد

. غفرھاى فوالد در نواحى سامره حاضر شوند و از آن چھ قدرت دارند كوتاھى نكنندعرب بر اسبان با جوشنھا و م
چون لشگر او در موضع معھود حاضر شد، حضرت امام على النقى علیھ السالم را احضار كرد و آن سپاه را در 

تعداد سرباز مرا تو را بھ این جھت طلبیده ام كھ ! یا اباالحسن : نھایت آراستگى بھ آن حضرت نشان داد و گفت 
تو لشگر خود را بھ : حضرت فرمود. بدانى و معتقد نباشى كھ كسى قدرت مخالفت و جراءت مقاومت با مرا دارد

آرزو دارم كھ بدانم تو چقدر : من نشان دادى ، اگر مى خواھى من نیز لشگر خود را بھ تو نشان دھم ؟ متوكل گفت 
دعا برداشت و چیزى چند بر زبان جارى ساخت كھ كسى پس آن حضرت دست مبارك بھ . مرد كارى دارى 

چون متوكل نگاه كرد، دید كھ میان زمین و آسمان از . نگاه كن ! اى خلیفھ  :پس فرمود. مضمون آن را نفھمید
ھاى آتش بار و سر نیزه ھاى جان شكار بر اسبان ابلق صاعقھ كردار سوار ایستاده  مشرق تا مغرب ، مالئكھ با تیغ 

متوكل از مشاھده این صحنھ از ھوش رفت و چون بھ  .ھمھ از روى ادب چشم بر اشاره آن حضرت نھاده انداند و 
یقین بدار كھ ما با شما در امور دنیا مناقشھ و منازعھ اى نداریم و كار ! اى متوكل : ھوش آمد حضرت فرمود

قصد امارت و تمھید خالفت بھ تمامى از آخرت چنان ما را فراگرفتھ است كھ مھمات دنیا كال از خاطر ما رفتھ و 
متوكل بعد از شنیدن این سخنان . ضمایر ما رفع گشتھ و بھ یقین بدان كھ از ما ھیچ ضررى بھ تو نخواھد رسید

اما در كتاب كشف النعمھ و حدیقھ الشیعھ این روایت بھ . اطمینان حاصل كرد و ترس و وحشت او كمتر گردید
روزى لشگر خود را كھ نود ھزار نفر بودند، مشاھده كرد و چون ھمیشھ از امام على  طریق تحریر یافتھ كھ متوكل

النقى علیھ السالم متوھم بود، دستور داد كھ باید ھر كدام از سپاھیان در فالن صحرا یك توبره خاك پركرده و بر 
ود بھ آن تل خاك برد و آن چون بھ این دستور عمل نمودند، كوھى شد، پس امام را طلبید و با خ. روى ھم بریزند

تو را طلبیده ام كھ لشگر مرا ببینى كھ : لشگر را با زینت و سالح كامل بھ آن حضرت نشان داد و بھ او عرض كرد
اگر خواھى من نیز لشگر : حضرت فرمود. از ھر یك توبره خاك كھ ھر یك آورده اند، كوھى بھ وجود آمده است 

 . دیث كھ مشابھ روایت قبل استخود را بھ تو نشان دھم و تا آخر ح
بھتر از كار نیك ، انجام دھنده آن است و زیباتر از زیبایى گوینده آن است : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرموده 

بھتر از علم و دانش ، دارنده آن است و از شر بدتر كسى است كھ آن را طلب مى كند و از ترس ھراسناك تر، . 
 .ن مى افكندكسى است كھ خود را در آ

 بیمارى متوكل و تجویز داروى حضرت
على بن محمد طایفى روایت مى كند روزى متوكل بھ مرضى مبتال شد و چیزى از بدنش بیرون زد كھ باید آن را 

ولى اطباء حاضر بھ شكافتن آن موضوع نبودند . بشكافند تا چرك از آن خارج شود و خلیفھ از آن درد رھایى یابد
مادرش چون این . متوكل از درد و رنج زیاد مشرف بر موت شده بود. راى خلیفھ خطر داشتھ باشدچون ممكن بود ب

اگر پسرم از این درد خالص شود و مرضش بھ صحت مبدل شود، ده ھزار : حالت را مشاھده كرد، با خود گفت 
ن خاقان كھ از وكالى متوكل فتح ب. دینار از مال خالص خودم را نذر ابوالحسن على النقى علیھ السالم مى نمایم 

ما شنیده ایم كھ این مرد یعنى ابى الحسن علیھ السالم مستجاب : بود گوید كھ چون اطباء از معالجھ عاجز شدند گفتند
اگر كسى نزد او برود و از او چاره جویى كند شاید كھ براى درد خلیفھ دوایى . الدعوه است و طب ایمنى مى داند

ھنگامى كھ آن . ا نزد آن حضرت فرستادند و از او خواستند كھ خلیفھ را معالجھ كندشخصى ر  پس . حاصل شود
ابوالحسن مى فرماید كھ سرگین گوسفند را كوبیده و با گالب بیامیزند و بر آن موضع : شخص بازگشت گفت 

راه معالجھ اصال این : چون اطباء این سخن را شنیدند مسخره كرده و گفتند: فتح مى گوید. بگذارند تا نفع بخشد
احتمال ضرر نیست ولى یقین داریم : پرسیدم در آن چھ ابوالحسن فرموده ، احتمال ضرر ھست ؟ گفتند. فایده ندارد



پس حسب االمر آن حضرت با سرگین . ما بھ سخن او عمل مى كنیم و امید عافیت داریم  : گفتم. كھ نفعى نیز ندارد
وز آن موضوع شكافتھ شد و مواد فاسده از آن بیرون آمد و مرض رفع شد گوسفند و گالب معالجھ نمودند و ھمان ر

چون بشارت سالمتى متوكل بھ مادرش رسید، بسیار خوشحال و مسرور گردید . و خلیفھ سالمت خود را بازیافت 
 .مبلغى را كھ نذر كرده بود بھ خدمت امام على النقى علیھ السالم فرستاد

ھر كس از خدا بترسد، ھیبت او در دلھا مى نشیند و ھر كھ خدا را فرمان : رمودحضرت امام ھادى علیھ السالم ف
كسى كھ آفریدگار را اطاعت كند از خشم آفریدگار باكى ندارد و ھركس آفریدگار را بھ . مى برند  برد، فرمانش 

 .خشم آورد، یقین كند كھ بھ خشم مخلوق دچار مى شود
 محاصره منزل حضرت در نیمھ شب

مرد بطحائى بھ مجلس . ده است كھ چون مدتى بر این واقعھ گذشت و مرض متوكل بھ صحت تبدیل شدروایت ش
اموال بسیار و اسلحھ بى شمار براى روزگار زار مھیا  (علیھ السالم(امام على النقى ! اى خلیفھ : متوكل آمد و گفت 

بى نھایت متوھم گردیده و سعید حاجب را  چون متوكل این سخن را از آن مرد شنید . كرده و تو از این كار غافلى
طلبید، در ھمان ساعت جمع زیادى را ھمراه او كرده و مقرر كرد كھ در شب اطراف خانھ آن حضرت را 

محاصره كنند تا كسى از اھل آن ، قبل از داخل شدن ایشان بھ آن خانھ از وجود آنھا مطلع نگردند و آن چھ از 
. طبق دستور خلیفھ بھ خانھ آن معصوم ھجوم بردیم : سعید گوید. خلیفھ آوردنداموال و اسلحھ بھ دست آمد نزد 

نردبانھا بھ اطراف خانھ آن حضرت گذاشتھ و با ھمراھان بھ باالى بام رفتیم ، اما نمى . نزدیك نصف شب بود
كرد كھ اى سعید  ناگاه حضرت امام على النقى علیھ السالم ندا. دانستیم كھ از كدام راه بھ آن خانھ داخل شویم 

پس خادم آن حضرت شمعى  . صبر كن تا شمع بیاورند تا بى رنج و اضطراب پایین بیایى و مواظب باشى! حاجب 
دیدیم كھ آن حضرت جبھ صوفى در بر كرده و  .روشن آورد تا از نردبان بھ درون خانھ آن سرور پایین آمدیم 

چون . ھ و رو بھ قبلھ براى عبادت الھى قیام مى نمایدپشمینھ اى بر سر بستھ و بر سجاده اى از حصیر نشست
 (3)اطراف سراى آن حضرت گشتم ، چیزى از آنچھ شنیده بودم ، ندیدم بھ غیر از یك بدره 

متوكل بر  زر سر بھ مھر مادر متوكل ، پس آن را برداشتم و در ھمان شب بھ مجلس خلیفھ رفتم و آن بدره را پیش 
متوكل چون . در تمامى خانھ على بن محمد علیھ السالم گشتم و غیر از این چیز دیگرى ندیدم : زمین گذاشتم و گفتم 

آن : مادر گفت . تعجب كرد و از مادرش كیفیت ارسال بدره را پرسید. سھ پول بھ مھر مادر خود دیدنگاه كرد، كی
ھنگام كھ تو بیمار بودى ، من این بدره را جھت سالمتى تو نذر حضرت امام على النقى علیھ السالم كردم و بعد از 

تا بدره دیگر با آن بدره بھ خدمت آن :  متوكل از این سخن خوشحال شده و گفت. رفع مرض تو، براى او فرستادم 
ولى خیلى از . پس ھر دو بدره را گرفتم و بھ خدمت آن حضرت آمدم . حضرت ببرم و خیلى معذرت خواھى كنم 

آن كار زشتى كھ نسبت بھ آن حضرت كرده بودم و بدون اجازه از بام بھ منزل حضرت رفتھ بودم ، شرمنده و 
امیدوارم كھ مرا عفو كنى كھ بى ادبانھ و بى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول هللا  یابن: گفتم . خجالت زده بودم 

 . و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون: حضرت تبسم نمود و فرمود. اجازه بھ خانھ شما آمدم 

 

در آن موقع حرام زمانى كھ عدل و داد در جامعھ ، بیش از ظلم و ستم باشد : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
است كھ آدمى بھ كسى گمان بد ببرد مگر وقتى كھ آن بدى از وى معلوم و مشھود گردد، و زمانى كھ ظلم و 

بیدادگرى بر عدل و داد غلبھ داشتھ باشد سزاوار نیست احدى گمان خوب بھ كسى ببرد مگر وقتى كھ خوبى از او 
 .معلوم شود

 حقتعالى بھ تو و اسب تو قوت بدھد
ھاشم جعفرى روایت مى كند كھ بعد از حضرت امام رضا علیھ السالم و امام محمد تقى علیھ السالم رجوع من ابو 

چون در بغداد خانھ داشتم و شوق خدمت آن حضرت بسیار بر من چیره . بھ خدمت امام على النقى علیھ السالم بود
نمى توانم سوار شوم ، قوت پیاده آمدن روزى خدمت آن حضرت عرض كردم ، من پیر شده ام و بھ كشتى . مى شد

از بغداد تا سامره سى فرسخ راه است و . ھم ندارم و مركب سوارى نیست كھ بتواند مرا زود بھ خدمت شما بیاورد
حضرت بھ زبان . نمى دانم چاره چیست كھ بتوانم زود خدمت شما برسم . این اسبى ھم كھ دارم پیر و ناتوان است 

ابو ھاشم مى . قواك هللا یا اباھاشم و قوى بر زونك یعنى حقتعالى بھ تو و اسب تو قوت بدھد مبارك جارى ساخت كھ
بعد از دعاى حضرت ، بسیار وقتھا بود كھ در بغداد نماز صبح خوانده ام و ھنگام چاشت در خدمت آن : گوید



ام و از بركت آن دعا من و اسبم حضرت بوده ام و بعد از نماز ظھر سوار شدم و نماز شام را در بغداد اقامھ كرده 
 . از سوارى خستھ نمى شویم

ابن سكیت از حضرت امام ھادى علیھ السالم درباره معجزات موسى علیھ السالم و عیسى علیھ السالم و رسول 
در پایان ابن سكیت از حضرت سؤ ال . سؤ االتى كرد و حضرت جوابھایى داد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اكرم 
 . عقل :مروز حجت قاطع و دلیل قوى بر نبوت پیامبر اكرم چیست ؟ حضرت فرمودا: كرد

 مرد نصرانى با دالیل روشن سعادت اسالم نداشت
ابن منصور موصلى روایت مى كند كھ در دیار ربیعھ شخصى بھ نام یوسف بن یعقوب نصرانى بود و با پدر من 

د كھ از من براى متوكل چیزى نقل كرده بودند و متوكل مرا بھ روزى بھ خانھ ما آمده بود و نقل نمو. آشنایى داشت 
چون از جان خود نا امید شده بودم و احوال امام على النقى علیھ السالم را شنیده بودم ، سھ دینار . سامره طلبیده بود

ین نذر كار خوبى كرده اى ، اگر چیزى تو را نجات دھد ھم: نذر آن حضرت كردم و چون بھ پدرم گفتم ، گفت 
كسى كھ از آمدن تو اطالع ندارد، بھتر است كھ بھ نذر خود : ھنگامى كھ بھ سامره رسیدم با خود گفتم . خواھد بود

وفا كنى و چون سامره را ندیده بودم و با كسى آشنایى نداشتم ، بر چھارپاى خود سوار شدم و مى ترسیدم كھ اگر از 
بنابراین چھارپا را آزاد . وم چون نصرانیت من مشخص بودكسى نشانى خانھ آن حضرت را بپرسم گرفتار ش

من متحیر بودم و نمى دانستم كھ آن مركب بھ كجا مى رود تا آنكھ بھ . گذاشتم كھ بھ ھر طرف كھ مى خواھد برود
از شخصى . ھر چھ بھ او تازیانھ زدم قدم از قدم بر نداشت . در خانھ اى رسیدم و چھارپا از حركت باز ایستاد

هللا اكبر این : با خود گفتم . این خانھ على بن محمد بن الرضا علیھ السالم است : یدم كھ این خانھ كیست ؟ گفت پرس
 :یوسف بن یعقوب تویى ؟ گفتم : یك عالمت است و ھنوز لحظھ اى توقف نكرده بودم كھ خادمى بیرون آمد و گفت 

هللا اكبر این نشانھ دیگر، نام من و نام پدر من از كجا دانست ، : گفتم . پایین بیا و در این دھلیز بنشین : بلى ، گفت 
صد دینارى كھ در آستین دارى بده ، دادم : خادم باز بیرون آمد و گفت . حال آنكھ در این شھر كسى مرا نمى شناسد

چون . تھ است بعد از لحظھ اى آن حضرت مرا طلبید، دیدم كھ تنھا نشس. هللا اكبر این دلیل سوم : و با خود گفتم 
: آیا وقت آن شد كھ بھ دین اسالم بازگشت نمایى ، گفتم : بلى ، فرمود: مرا دید، فرمود كھ خاطر جمع كردى ؟ گفتم 

ھیھات تو مسلمان نخواھى شد و از : آن حضرت فرمود. اگر كسى دلیل خواھد. دیگر احتیاجى بھ دلیل نمانده است 
ھمھ گمان مى كنند كھ ! اى یوسف . ى شود و از شیعیان ما خواھد بوداسالم نصیبى ندارى ولیكن پسرت مسلمان م

برو كھ ضررى از متوكل بھ تو نمى رسد و من . تو دوستى ما نفعى ندارد بھ خدا كھ دوستى ما نكوترین چیز است 
كھ شیعھ  كھ بعد از مدتى پسرش را دیدم: ھیبھ هللا گوید . بھ نزد متوكل رفتم و بھ خیر و خوبى از او خالص شدم

بود و در اخالص از اكثر شیعیان جلوتر و در اعتقاد و محبت از ایشان مقدم تر بود و بھ من خبر داد كھ پدرم در 
 .دین نصارى بود كھ از دنیا رفت و من بعد از پدر دولت ایمان نصیبم شد

بلیھ اى مبتال كند و او ھیچ كس از شیعیان ما نیست كھ خداوند او را بھ : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 .صبر و شكیبایى از خود نشان دھد مگر آن كھ خداوند ثواب ھزار شھید براى او مقرر فرماید

 صحرایى كھ از اجساد مردگان پرشد
ھمراه با سیصد مرد نامى با اسباب : یحیى بن ثمھ روایت مى كند كھ روزى متوكل مرا نزد خود طلبید و گفت 

آنجا راھى مدینھ شو و از راه بادیھ امام على النقى علیھ السالم را نزد من آورید و دقیقھ  گرامى بھ كوفھ برو و از
طبق دستو خلیفھ راھى مدینھ شدم و از سپھساالر و : ابن ھرثمھ گوید. اى از تعظیم و تكریم او فرو گذار نكنید

 .را انكار مى نمود) علیھم السالم(سرھنگان این لشگر مردى با ما بود كھ دائم حقیقت اھل بیت 
كاتبى شیعھ نیز ھمراه آن لشكر بود و من در آن وقت مذھب حشویھ داشتم و آن سپھساالر ھر وقت كھ آن كاتب را 

مى دید در طعن اھل تشیع بسیار آزار مى كرد و ھمیشھ میان ایشان مناظره بود و من میان ایشان دخالت نمى كردم 
ھ نزدیك بھ نصف راه رفتیم و بھ صحراى وسیعى كھ از ھر طرف قریب بھ و از منازعھ ایشان كنار مى كشیدم تا ك

سپھساالر بھ كاتب گفت كھ از صاحب شما یعنى حضرت امیر . پنج شش روز راه مطلقا ھیچ آبادانى نبود رسیدیم 
 ت است ؟علیھ السالم روایت مى كند كھ او فرموده در روى زمین جایى نیست كھ در آن قبر نباشد یا قبر نشود، راس

سپھساالر گفت بھ این صحرا نگاه كن كھ اكنون آدمى . بلى این حدیث از آن حضرت روایت شده است : كاتب گفت 
 كجاست آن تعداد مردم كھ ھمیشھ بمیرند و در این صحرا دفن شوند تا ھمھ صحرا را قبر فرا گیرد؟. نیست 

پر شدن این صحرا از قبور امرى محال بھ نظر مى . در واقع راست مى گوید: من گفتم . كاتب از جواب باز ماند
كاتب بسیار منفعل شد و از این سخنان خیلى  .من و سپھساالر بھ كاتب خندیدیم و مدتى او را مسخره كردیم . رسد

 .متاءثر و خجل گردید
. لیھ السالم بردم من نامھ خلیفھ را خدمت امام على النقى ع. از آن محل گذشتیم و بعد از چند روز بھ مدینھ رسیدیم 

شما فرود آئید و سھ روز جھت تھیھ وسایل سفر من صبر نمائید تا بعد از آن بھ : حضرت بعد از خواندن نامھ فرمود



 . اتفاق شما راھى حضور خلیفھ شویم
روزھاى گرم و . روز بعد بھ خدمت حضرت رفتیم . پس آن روز از مجلس ابوالحسن علیھ السالم بیرون آمدیم 

با گرماى . دیدم كھ جمعى از خیاطان را طلبید و فرمود تا جامھ ھاى پر پنبھ حاضر نمایند. دت گرما بودنھایت ش
: بعد از آن فرمود. حجاز جھت پوشش خود و غالمان خود و بھ خیاط گفت تا فردا این جامھ ھا را باید حاضر كنید

من از مجلس آن حضرت . ھ بیرون مى رویم اى یحیى شما نیز كارھاى مھم خود را انجام دھید كھ فردا از مدین
آیا چھ در خاطر این مرد مى گذرد كھ چنین جامھ ھاى پر پنبھ ترتیب داده ، این : بیرون آمده و با خود مى گفتم 

جامھ ھا با گرماى حجاز چھ نسبتى دارد و در بیست روز سفر ھوا چقدر تغییر خواھد كرد كھ بھ چنین جامھ ھایى 
 .نیاز باشد

على النقى علیھ السالم طریق سفر كردن را نمى داند و گمان مى كند كھ در ھر سفرى مانند این وسایل الزم  ظاھرا
روز بعد چون بھ مجلس او رفتیم ، . و از رافضیان تعجب مى كنم كھ اعتقاد بھ امامت چنین كسى دارند. خواھد شد

مان دستور بار كردن و سایل را داد و فرمود كھ دیدیم كھ خیاطان جامھ ھا را حاضر كرده اند و آن حضرت بھ غال
 (4)كپنك 

گویا مى ترسد : غریب تر بود از جامھ ھاى پنبھ دار و با خود گفتم  این براى من عجیب و. و كاله بارانى بردارند
پس من نیز بھ رفقاى خود دستور دادم كھ ھمگى از مدینھ بیرون برویم و . كھ در نھایت گرماى حجاز زمستان بیاید

 .بعد از طى منازل بھ آن موضوع رسیدیم كھ میان سپھساالر و كاتب مناظره شده بود
امام على النقى علیھ السالم با . شده و ابرى سیاه بھ امر هللا با رعد و برق بسیار ظاھر گردید ناگھان ھوا متغیر

از این وسایل بھ یحیى : سپس بھ خادم فرمود. غالمان و توابع خود كپنك و كاله بارانى پوشیدند و بھ كاتب نیز دادند
گ شروع بھ باریدن كرد و ماند پاره سنگ تگرگ از من نیز لباس و كاله بارانى را گرفتم ، بعد از آن تگر. ھم بده 

آسمان فرو مى ریخت و بھ حدى شدت یافت كھ ھشتاد نفر از مردان ما در آن تگرگ و ھواى سرد مردند و اول از 
 .ھمھ سپھساالر بود

ھ از دستور بده تا آنچ :پس آن حضرت رو بھ من كرد و فرمود. بعد از آن ابر مرتفع گردید و ھوا مانند اول شد
 .مردمان تو باقى مانده اند، مرده ھاى خود را دفن كنند

حقتعالى بر ھمھ چیز قادر است و ھم چنین این بادیھ را پر از قبور آدمیان خواھد كرد و چون این سخن ! اى یحیى 
ن اشھد ان ال الھ هللا و ا: از آن حضرت شنیدم از مركب خود فرود آمدم و ركاب آن حضرت را بوسیدم و گفتم 

محمد محمد الرسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ و انكم خلفاء هللا فى ارضھ و حجتھ هللا على عباده یابن رسول هللا صلى 
هللا علیھ وآلھ قبل از این كافر بودم و اكنون بھ دست تو مسلمان شدم و از آن روز محبت اھل بیت و متابعت ایشان 

 . را الزم دانستھ و شیعھ با اخالص گردیدم
انار شیرین بعد از حجامت خون را ساكن مى كند و خون اندرون را صاف : ضرت امام ھادى علیھ السالم فرمودح

 .مى كند
 عاقبت بى ادبى نسبت بھ حضرت

احمد گاھى پیش مى  .ابو یعقوب روایت مى كند كھ روزى امام على النقى علیھ السالم با احمد خضیب سوار بود
تو جلو باش ، اكنون تو مقدمى : اى ابا الحسن جلوتر بیا حضرت فرمود: مى گفت رفت و بھ عقب نگاه مى كرد و 

 .و چون چھار روز از این واقعھ گذشت ، ابن الخضیب را دیدم كھ اثر دھق بر پاى او ظاھر شده بود
شخصى . است سبحان هللا ، آن مقدار بى ادبى كھ از او نسبت بھ ابوالحسن واقع شد، اكنون مبتال بھ دھق شده : گفتم 
ابن خضیب منزل آن حضرت را از ایشان مطالبھ مى نمود و در این باب اصرار زیادى مى كرد و مى گفت : گفت 

از حقتعالى مى : حضرت فرمود. البتھ تو باید از این خانھ بھ جاى دیگرى بروى و این منزل را تسلیم من كنى : 
ابن خضیب بھ دھق و برص مبتال شده بود و : ابو یعقوب گوید .خواھم كھ تو را بھ جایى نشاند كھ در آن ھیچ نباشد

 .در ھمان چند روز مرد و بھ مقام البدوا و الشربا اال حمیما و غساقا واصل گردید
 .ھر كھ از خود راضى است ، ناراضى و خشمناك بسیار دارد: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 دعاى حضرت براى مردى كھ مبتال بھ برص بود
گرفتار شده و از این جھت زندگانى بر   ابو ھاشم جعفرى روایت مى كند كھ مردى از اھل سامره بھ مرض برص 

ابو على فھرى چاره او را در آن دید كھ خود را بھ ابوالحسن على النقى علیھ السالم برساند . وى ناگوار گردیده بود
بھ جھت رسیدن بھ این خواستھ بر سر راه آن حضرت  پس روزى آن مرد. و از آن واال جناب استدعاى دعا نماید

دور شو، : چون حضرت او را دید، بھ او خطاب فرمود. نشست و چون ایشان را دید، برخاست و بھ طرف او آمد
 .خدا بھ تو عافیت دھد و با دست مبارك بھ طرف او اشاره فرمود و این عبارت را دو بار تكرار نمود

نتوانست نزدیك شود، پس بازگردید و ابو على را دید و كالم آن حضرت را براى او  آن مرد بر جاى خود ماند و



برو كھ بھ زودى عافیت خواھى . پیش از آن كھ سؤ ال كنى او براى تو دعا كرده است : فھرى گفت . بیان نمود
 .آن مرد رفت و روز بعد سالمتى خود را باز یافت و آن علت و مرض از او برطرف شد. یافت 

 . ھر كس ارزش خود را اھمیت ندھد، كسى از شر او در امان نیست: ضرت امام ھادى علیھ السالم فرمودح
 سخن گفتن اسب با حضرت

احمد بن ھارون روایت مى كند كھ من در خیمھ عربى بودم و غالمى از غالمان امام على النقى علیھ السالم را 
ما بھ استقبال آن . اه دیدم كھ آن حضرت سواره پیش آن خیمھ رسیدتعلیم مى گفتم و چند نفرى نیز با من بودند، ناگ

سرور بیرون رفتیم و پیش از آن كھ بھ خدمت آن حضرت برسیم ، خود از اسب پیاده گردید و عنان مركب را 
 سپس عنان مركب را بر طناب خیمھ بست و بعد از آن با ما بھ درون خیمھ آمد و نزدیك. گرفتھ تا بھ در خیمھ رسید

 . امشب مى خواھم بروم: چھ وقت قصد سفر بھ مدینھ را دارى ؟ گفتم : بھ ستون نشست و بھ من رو كرد و پرسید
بھ غالم فرمود تا قلم و دوات . سمعا و طاعھ : گفتم . مى خواھم نامھ اى از من براى فالن تاجر ببرى : فرمود

 .اسب آن حضرت فریادى زد و دم خود را جنبانید ناگھان دیدم كھ. غالم بھ دنبال قلم و دوات رفت . حاضر كند
حضرت بھ زبانى كھ من نفھمیدم ، چیزى فرمود كھ من از محتواى آن كالم چنان فھمیدم كھ بھ آن اسب خطاب نمود 

باز آن حضرت با زبانى كھ من متوجھ نشدم چیزى . بار دیگر آن اسب فریاد زد. و سبب فریاد زدن او را پرسید
 . یدم كھ بھ آن اسب چیزى گفتفرمود، اما فھم

من . من دیدم كھ اسب عنان را از سر خود بیرون كرد و بھ طرف باغ روان شد و آن قدر رفت كھ از دیده پنھان شد
زیاد استبعاد نكن و ! اى احمد: حضرت فرمود .از این مكالمھ چیزى در خاطرم گذشت و شیطان مرا وسوسھ نمود

بعید ندان كھ حقتعالى بھ آن چھ بھ آل داود كرامت كرده ، بیشتر از آن بھ آل محمد امثال این گونھ چیزھا را از ما 
 . كرامت فرموده است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

اما مى خواھم بدانم آن اسب چھ  . فداى تو شوم ، راست فرمودى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یابن رسول هللا : گفتم 
سوار شو ! اى موالى من : اولین بار اسب بھ من گفت  :ب فرمودید؟ حضرت فرمودمى گفت و شما بھ او چھ خطا

اضطراب نكن كھ من در این جا كارى دارم و مى خواھم نامھ اى براى مدینھ بنویسم  : گفتم. تا بھ سوى خانھ برویم 
. ار را انجام دھم حال من بھ سبب بول و روث كردن تنگ شده و در حضور تو نمى خواھم این ك: بار دوم گفت . 

 .لجام از سر خود بیرون كن و در اطراف بستان قضاى حاجت خود نما و بھ ھمین مكان باز گرد: گفتم 
من دیدم كھ آن اسب از جانب بستان بازگشت و در جاى خود ایستاد و بعد از زمان كوتاھى غالم ، دوات و قلم 

شمعى : من بھ غالم گفتم . و ظلمت شب مانع دیدن بود در آن ھنگام آفتاب غروب كرده بود و تاریكى. حاضر كرد
 . من بھ چراغ نیازى ندارم: حضرت فرمود .حاضر كن تا موالى من ھنگام نوشتن ببیند

بعد از آن نامھ را مھر  .پس قلم را گرفت و نامھ اى نوشت و تا ھنگام خوابیدن نامھ نوشتن آن حضرت ادامھ یافت 
ادا ) ھ و آلھ و سلمصلى هللا علی(در مدینھ نماز شام و خفتن در مسجد رسول ! احمداى : كرد و بھ من داد و فرمود

وقتى بھ : احمد بن ھارون گوید. كن و بعد از آن در مسجد صاحب این نامھ را طلب كن كھ او را خواھى یافت 
نماز شام و خفتن خواندم و آن مرد تاجر : آمدم ، مؤ ذن اذان مى گفت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مسجد رسول هللا 

 . داده بود، یافتمرا در ھمان مكانى كھ آن حضرت نشان 
در نور چراغ آن نامھ را براى او خواندم ، ھمھ حروفش بھ جاى خود و . نامھ را گرفت و منسوخ ساخت بھ من داد

در ھمین : پس آن مرد بھ من گفت . سطرھا در كمال صافى و درستى و ھیچ حرفى بھ حرف دیگر نچسبیده بود
دیگر بھ مكان موعود رفتم و نامھ را از آن مرد گرفتم و بعد  روز. مكان باش تا جواب نامھ آن حضرت را بنویسم 

 . از آن بھ خدمت آن حضرت آمدم
صلى هللا علیھ و آلھ (بلى یابن رسول هللا : در مكانى كھ گفتھ بودم آن مرد را دیدى ، گفتم ! اى احمد: حضرت فرمود

 .(و سلم
 . ى خود را از تو دریغ نكرد از او پیروى كنھر كس دوستى و كمك فكر: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 عاقبت خنده و سخن بیھوده
ھركس در آن . روایت شده است كھ یكى از اوالد خلفا قصد دادن ولیمھ اى را داشت و جمع كثیرى را دعوت نمود

خنان مجلس بود، تعظیم و اجالل حضرت امام على النقى علیھ السالم را بھ جاى مى آورد بھ جز یك جوان كھ س
این جوان چنان از ذكر خدا غافل است كھ این گونھ مى خندد : حضرت فرمود. بیھوده مى گفت و بیھوده مى خندید

این دلیل خوبى براى : دو نفر از اھل مجلس بھ ھم گفتند. و نمى داند كھ بیش از سھ روز دیگر زنده نخواھد بود
 .د، آن جوان فوت كردشناختن امام على النقى علیھ السالم است چون روز سوم ش

 .كسى كھ از پروردگار اطاعت مى كند، از خشم مردم باك ندارد: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 مصیبت بعد از خوشى



یكى از اھل سامره نیز ولیمھ داشت در مجلس او نیز ھمھ بھ حضرت على النقى علیھ السالم احترام مى گذاشتند، بھ 
جعفر از این طعام نمى خورد و : حضرت فرمود. خى و مزاح زیادى مى كردجز شخصى بھ نام جعفر كھ شو

چون سفره حاضر شد و مردم براى غذا خوردن ، دست خود . خبرى بھ او مى رسد كھ خوشحالى او ضایع مى شود
جعفر دست خود را شست ، اما ھنوز غذایى نخورده . ببینیم بعد از این چھ خبرى مى رسد: یكى گفت . را شستند

جعفر با عجلھ . مادرت را دریاب كھ از بام افتاده و نزدیك است بمیرد: بود كھ غالمش با گریبان چاك رسید و گفت 
 .تمام بھ خانھ رفت و از آن طعام نصیبش نشد

ھر كس كھ خدا را بھ خشم آورد، باید بداند كھ خدا خشم مردم را بر او وارد : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 .سازد

 عجزه حضرت در بارگاه متوكل م
من كاتب منتصر بودم ، : سھل بن زیاد روایت مى كند كھ ابوالعباس احمدبن اسرائیل از پدرش نقل نمود كھ او گفت 

سالم كردم و عقب منتظر ایستاده بودم و ھر بار كھ او را . روزى نزد متوكل رفتم ، دیدم كھ بر تخت نشستھ است 
اجازه نشستن مى داد ولى این بار چون مرا دید حالش متغیر شد و اجازه نشستن نداد و  مى دیدم ، مرحبا مى گفت و

این است كھ در حق او چنین و چنان مى : بھ قبح بن خاقان مى گفت . لحظھ بھ لحظھ بر غضبش افزوده مى شد
این : د و مى گفت من كسى را كھ در دولت من اخالل مى كند، نمى بخشم و ھر چھ قبح او را آرام مى كر. گویند

 . گفتھ ھا دروغ و افترا است ، فایده اى نداشت
شمشیرھا بركشید و منتظر باشید تا : پس امر كرد كھ جمعى از اخالف خود را طلبید و چون ایشان آمدند، گفت 

او شخصى را كھ خواستھ ام ، چون داخل شود او را پاره پاره كنید و بھ كشتنش راضى نیستم و دستور مى دھم تا 
 .را بسوزانید

راوى مى گوید من دیدم كھ آن . غرض متوكل ملعون از آن شخص حضرت امام على النقى علیھ السالم بود
حضرت با آرامش و بشاشیت وارد شد و اصال اثرى از مالل و اضطراب بر چھره مباركش دیده نمى شد و لب 

ضرت را دید، خود را از تخت پایین انداخت ، ھنگامى كھ متوكل آن ح. مباركش تكان مى خورد و دعایى مى خواند
یاسیدى ،یابن رسول هللا و یا خیر : دست حضرت را بھ دست گرفتھ و مى گفت . دوید و در پاى آن حضرت افتاد

متوكل خدمت آن حضرت عرض كرد كھ اى . خلق هللا و یابن عمى یا موالى یا اباالحسن ، حضرت او را آرام كرد
 رى شدى چرا شما خود را بھ رنج انداختى ؟دچار درد س! موالى من 

سپس . آن مادر بھ خطا دروغ گفتھ است ، برگرد اى آقاى من : گفت . تو بھ دنبال من فرستادى : حضرت فرمود
یا قبح ، یا عبدهللا یا منتصر شیعوا سید كم و سیدى ، یعنى اى قبح ، اى عبدهللا اى منتصر، آقاى خود و : فریاد زد

سپس ھمھ در خدمت آن حضرت روانھ شدند و در آن وقت كھ آن حضرت داخل خانھ شد، . عت كنیدآقاى مرا مشای
. آن گروھى كھ شمشیرھا بھ دست گرفتھ بودند، چون چشمشان بھ آن حضرت افتاد، ھمھ یكباره بھ سجده افتادند

امر من عمل كردید، شما خالف : ھنگامى كھ متوكل آن حضرت را بھ خانھ فرستاد، آن جماعت را طلبید و گفت 
مگر تو آن گروھى را كھ دور او را گرفتھ و با شمشیرھاى آماده مى : گفتند. كافى نبود كھ او را ھم سجده نمودید

 آمدند، ندیدى ؟
بھ خدا كھ از صد شمشیر بیشتر بود و ما بھ خاطر ترسى كھ از او در دلمان پدید آمد، بى اختیار آن اعمال را انجام 

حق تعالى این چنین آقایى بھ : كھ قبح از مشایعت آن حضرت برگشت ، متوكل بھ او خندید و گفت  ھنگامى. دادیم 
 .شما داده ، الحمد� كھ حجت او ظاھر شد و باعث روسفیدى شما شد

ھر كس از خدا بترسد، داراى آبرو و جالل شود كھ مردم از او بھ بزرگى : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 .و ھر كھ از خدا اطاعت كند، دیگران پیرو او گردندیاد كنند 

 قتل پنجاه غالم بھ دستور متوكل و زنده شدن آنھا بھ معجزه حضرت
براى او پنجاه غالم از خزر بھ . من حاجب متوكل بودم : ابراھیم بن بلطون از پدرش روایت مى كند كھ او گفت 

آنھا را تربیت كنم و بھ ایشان خوبى نمایم تا ھنگامى كھ بھ آنھا بھ من دستور داده بود كھ . عنوان ھدیھ آورده بودند
یك سال گذشت ، روزى من در خدمت متوكل ایستاده بودم كھ امام على النقى علیھ السالم بھ آنجا آمد و  . نیاز داریم

 . كردمتا آن غالمان را بھ مجلس بیاورم ، من نیز بھ دستور عمل : متوكل بھ من گفت . بر جاى خود نشست 
چون متوكل این حالت را دید، . ھنگامى كھ چشم غالمان بر آن حضرت افتاد، ھمھ بھ یكباره بھ سجده افتادند

. از مجلس برخاست و با عصبانیت پاى بر زمین مى كشید و بھ پشت پرده رفت . ناراحت شده و بھ خود مى پیچید
 . ، برخاست و از مجلس بیرون رفتامام على النقى علیھ السالم چون این حالت را مشاھده نمود

ویلك یابن بلطون ، واى بر تو : ھنگامى كھ متوكل فھمید كھ امام از مجلس بیرون رفت بھ آن جا باز گشت و گفت 
از آنھا : متوكل گفت . بھ خدا قسم كھ نمى دانم : اى ابن بلطون ، این چھ حركتى بود كھ از غالمان سر زد؟ گفتم 



این مردى است كھ سالى یك بار نزد ما مى آید و دین حق را بر ما عرضھ مى كند و : گفتندچون پرسیدم ، . بپرس 
 . او وصى پیامبر مسلمانان است. ده روز نزد ما مى ماند و بعد از آن مراجعت مى فرماید

نزد امام وقت نماز خفتن  : بلطون گفت. چون متوكل این سخنان را شنید، دستور داد تا گردن ھمھ غالمان را بزنند
اى بلطون ، با : ھنگامى كھ داخل شدم ، حضرت فرمود. داخل شو : خادمى جلوى در بود، گفت. علیھ السالم رفتم 

! اى بلطون : فرمود. ھمھ را بھ قتل رسانیدند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یابن رسول هللا  : غالمان چھ كردند؟ گفتم
مى خواھى ایشان را ببینى ؟ : حضرت فرمود). صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( آرى یابن رسول هللا: ھھ را كشتند؟ گفتم 

، پس با دست مبارك بھ من اشاره كرد كھ بھ پشت این پرده )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بلى یابن رسول هللا : گفتم 
یوه ھا چیده اند و آنھا در برو، چون پرده را كنار زدم ، ھمھ آن غالمان را دیدم كھ نشستھ اند و جلوى آنھا انواع م

 .حال خوردن میوده ھستند
ھر كس از مكر خدا و مؤ اخذه دردناكش ، بى پروا زندگى كند، اسیر تكبر : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .و خودپسندى مى شود و ھمان تكبر باعث مى شود تا قضاى الھى بھ او برسد
 تصمیم بى احترامى بھ حضرت

علوى روایت مى كند كھ روزى در خانھ متوكل بودم كھ حضرت امام على النقى علیھ السالم  محمدبن حسن اشتر
ھر كھ آن جا حاضر بود، از طالبین و عباسیین و لشكریان ، ھمگى با دیدن حضرت از اسبھا پایین آمدند و با . آمدند

 .ادب ایستادند تا آن حضرت وارد خانھ متوكل شد
فتند او مقام باالترى از ما ندارد و ما خیلى بھ او احترام گذاشتیم و ھمھ قسم چون حضرت رفت ، بھ یكدیگر گ

ابو ھاشم جعفرى در آن جا حاضر . خوردند كھ دفعھ بعد، ھنگامى كھ آن حضرت آمد، احترامى براى او قائل نشوند
كھ آن حضرت برگشت  ھنگامى. فكرھاى بیھوده و محال نكنید، مطمئنم كھ ذلیل و زبون او خواھید شد: بود و گفت 

پس شخصى از ایشان پرسید، شما كھ شرط . ، زودتر از جاى برخاستند و بیشتر بھ او تعظیم كرده و احترام گذاشتند
بھ خدا كھ ھر چھ كردیم بھ اختیار خود : كردید و قسم خوردید بھ آن حضرت احترام نگذارید، پس چھ شد؟ ھمھ گفتند

 . نكردیم
و ھر كس در خدا پرستى و توجھ و روشندلى باشد، مصائب دنیا بر او سبك : م فرمودحضرت امام ھادى علیھ السال

 .باشد، گر چھ مقراض شود
 سخن گفتن بھ ھفتاد و سھ زبان با معجزه حضرت

. ابو ھاشم جعفرى روایت مى كند كھ روزى در خدمت امام على النقى علیھ السالم بودم و سخن از زبان ھندى بود
چون دید كھ من از دادن جواب عاجزم و چیزى از آن زبان نمى . لمھ بھ آن زبان صحبت نمودحضرت با من چند ك

بھ خدا . دانم ، سنگریزه اى برداشت و در دھان مبارك انداخت و سھ بار آن را مكید و بھ من داد تا در دھانم بگیرم 
ستم صحبت كنم كھ یكى از آنھا، زبان قسم كھ از نزد آن حضرت بیرون نرفتھ بودم كھ بھ ھفتاد و سھ زبان مى توان

 .ھندى بود
دنیا بازارى است ، دستھ اى در این بازار از كاسبى و كسب سود مى برند : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .و برخى زیان مى بینند
 اطالع از نام كودكى اشخاص

تركى . نقى علیھ السالم از جایى مى گذشت ھم چنین ابو ھاشم روایت مى كند كھ در مدینھ بودم ، روزى امام على ال
 .چون حضرت بھ نزدیك او رسید، سخنى فرمود. سوار بر اسب ایستاده بود

نھ ولى از : آن ترك خود را از اسب پایین انداخت و سم اسبش را بوسید و از من پرسید كھ این پیغمبر است ، گفتم 
در ھنگام طفولیت مرا بھ نامى خوانده بود و بھ غیر از من  مادر من: گفت . تو را چھ مى شود. اوالد پیغمبر است 

 .ولى این مرد مرا بھ آن نام صدا كرد. كسى آن را نشنیده بود
 .بیدارى كشیده ، از لذت خواب بھره مند مى شود: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 سخن گفتن حضرت بھ زبان صقالبى

قالبى داشتم ، ھنگامى كھ او را بھ خدمت امام على النقى علیھ السالم على بن مھزیار روایت مى كند كھ غالمى ص
من ھر چھ گفتم ، آن : فرستادم كھ حاجب مرا بھ آن حضرت عرض نماید، غالم برگشت و متعجب بود و مى گفت 

 .حضرت بھ زبان صقالبى بھ من جواب مى فرمود بھ طورى كھ ھیچ صقالبى بھ آن طریق نمى تواند صحبت كند
 .گرسنگى ، لذت خوراك را افزایش مى دھد: ت امام ھادى علیھ السالم فرمودحضر

 حقتعالى تو را و پدر تو را شفا داد
براى آن حضرت . على بن محمد حجال روایت مى كند كھ زمانى من بھ دردپا و پدرم بھ مرضى مبتال شده بودیم 

لتماس دعایى دارم تا آن دردپا از بین برود و من نوشتم كھ من دردپایى دارم و از خدمت شما محروم مانده ام ، ا



كردم تا از امام التماس دعایى   بتوانم بھ خدمت شما بیایم و از این فیض محروم نشوم و از بیمارى پدرم فراموش 
 .حضرت در جواب نوشت كھ حقتعالى تو را و پدر تو را شفا داد. داشتھ باشم 

 .یاط و دوراندیشى را پیشھ كن و پشیمانى زیاده روى را از یاد نبراحت: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 دعا براى پسر شدن فرزند

ایوب بن نوح روایت مى كند كھ بھ خدمت امام على النقى علیھ السالم نوشتم كھ ھمسرم حاملھ است و من از شما 
 .مى خواھم كھ برایم دعایى كنید تا حقتعالى بھ من پسرى كرامت فرماید

نام پسرت را محمد بگذار كھ حقتعالى بھ من پسرى داد كھ نام محمد بر او : ت در جواب نامھ نوشت آن حضر
 . گذاشتم

خوب تر از خوب ، انجام دھنده خوبى است و بدتر از بد، بھ وجود آورنده : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . بدى است

 جنسیت فرزندم مھم نیست
. ھ من نیز بعد از حاملھ شدن ھمسرم ، ھمین درخواست را از حضرت نمودم یحیى بن زكریا نقل مى كند ك

چون ھمسرم وضع حمل كرد، دخترى متولد شد . بسا دختر باشد كھ از پسر بھتر است : حضرت در جواب نوشت 
 .و چنان چھ آن حضرت فرموده بود، بھتر از بعضى پسران شد

 .از ھر دانش ، دارنده آن دانش است ارزنده تر : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 منع حضرت از بھ كار بردن حیلھ براى دشمن

محمدبن ریان روایت مى كند كھ بھ خدمت حضرت امام على النقى علیھ السالم نوشتم كھ فالن شخص با من دشمن 
در جواب نامھ ام  حضرت مرا از این كار منع فرموده بودند و. است و من مى خواھم حیلھ اى براى او بھ كار ببرم 
در ھمان ایام آن دشمن بھ بدترین حالى مرد و مرا از دشمنى . قید كرده بودند كھ احتیاج بھ آن حیلھ نخواھى داشت 

 .نمود  و كینھ خود خالص 
كسى كھ گرفتار ھوس شد، مانند كسى است كھ بر قاطر چموش سوار شده : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 . ن گرفتار زبان استباشد و شخص نادا
 اطالع از عزل قاضى

بھ خدمت آن حضرت  . ایوب بن نوح روایت مى كند كھ از دست قاضى بغداد و عدوات و دشمنى او در عذاب بودم
حضرت در . نوشتم كھ اذیت و آزار او بھ من مى رسد و من چاره اى ندارم و از دست او بھ شما پناه آورده ام 

چون شصت روز تمام شد، نامھ عزلش رسید و . از این غم خالصى خواھى یافت  دو ماه دیگر :جواب نوشت 
 .زمان تحكمش بھ سر آمد

 .خود پسندى ؛ انسان را از یاد گرفتن باز مى دارد: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 راز بى توجھى حضرت بھ پیر مرد بغدادى

و در آن جا دو خانھ داشتم كھ از میراث پدر بھ من رسیده  پیر مردى بغدادى نقل مى كند كھ من روانھ بغداد بودم
بھ خدمت آن حضرت نوشتم كھ اراده فروختن خانھ ھاى بغداد را دارم و استدعا . بود و اراده فروختن آنھا را داشتم 

 .برسد  دارم كھ شما دعا كنید كھ آن خانھ ھا با قیمت خوبى بھ فروش 
این بى توجھى براى من پوشیده بود، تا این كھ بغداد رسیدم و مشاھده كردم حضرت جوابى بھ نامھ من نداد و راز 

 .كھ ھمھ خانھ ھا سوختھ است و آن وقت راز مخفى براى من آشكار شد
 .مقدارت آن چھ بھ ذھن تو نرسیده است ، ظاھر و آشكار مى سازد: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 پاسخ مشكالت
ند كھ وقتى امام على النقى علیھ السالم فرمود كھ ھر گاه حاجتى یا مسئلھ اى براى تو محمد بن قرح روایت مى ك

 (5)مشكل شود، بنویس و در زیر مصالى 
 . خود بگذار و بعد از ساعتى بیرون بیاور و جواب خود را نوشتھ ببین

محمد بن قرح گوید كھ بعد از آن مكرر مسائل و مشكالت خود را نوشتھ و در زیر مصال مى گذاشتم و بعد از 
 . ساعتى بیرون مى آوردم و جواب خود را در آن مى یافتم

 . اندرز و نصیحت در نھادھاى فاسد اثر نخواھد داشت: الم فرمودحضرت امام ھادى علیھ الس
 پیدایش درخت و چشمھ آب در بیابان با معجزه حضرت

ابراھیم بن محمد روایت مى كند كھ روزى در حضور ابوالعباس كھ یكى از شیعیان آن حضرت بود، سخنان بى 
س مرا نسبت بھ آن حضرت بى اعتقاد دید، مرا چون ابوالعبا. ادبانھ نسبت بھ آن حضرت و شیعیان او مى گفتم 

روزى ابوالحسن على النقى علیھ السالم را از مدینھ بھ مجلس خلیفھ احضار  !یابن محمد: نصیحت كرد و گفت 



 .كردند
رفقا قصد . ھنگامى كھ از مدینھ بیرون آمدیم و منازل و مراحل را طى مى كردیم ، روزى ھوا بى نھایت گرم بود

پس از . ھنوز مى توانیم قدرى دیگر از راه را برویم و فرود آمدن زود است : آن حضرت فرمود. ردندفرود آمدن ك
چون نگاه . من از شدت گرماى ھوا و تشنگى زیاد حالم متغیر شده بود .آن مكان گذشتیم و مسافت كمى طى نمودیم 

رنج راه و  ! اى موالى من: ه اى ؟ گفتم مبارك آن حضرت بھ من افتاد، فرمود، ابوالعباس ظاھرا تشنھ و گرسنھ شد
 . حرارت ھوا و تشنگى ، بى نھایت مرا بى تاب و بى قرار نموده است

كھ در سایھ فرود آئید، طعام بخورید و آب بیاشامید و چون حرارت ھوا كم شود، دوباره راه را : حضرت فرمود
، زیرا در آن حدود، قریب بھ سھ روز راه ،  من چون این سخن را از حضرت شنیدم خیلى تعجب كردم. ادامھ دھید

نھ سایھ بود و پناھى و نھ آبى و نھ گیاھى و چندین بار از آن راه رفتھ بودیم و ھمھ خصوصیات آن راه را مى 
فرود مى آئیم ، اما نھ سایھ اى ھست كھ در آن بیاسائیم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یابن رسول هللا : گفتم . دانستیم 

 . ھ آبى كھ از آن بیاشامیمو ن
چون نگاه كردیم ، درخت بزرگى دیدیم كھ . پس حضرت بھ طرف راست جاده رفتند و اشاره كردند كھ پایین بیائید

در سایھ آن پانصد نفر مى توانستند استراحت كنند و چشمھ صافى در پاى آن درخت بود كھ بھ اطراف جریان 
س در آن مكان منزل كردیم و استراحت نمودیم و از آن آب آشامیدیم و پ. داشت و بى نھایت خوشگوار و سرد بود

چون جمع زیادى از اصحاب ما از ھمھ مسیرھاى راه آگاه بودند و . ھمھ ما متفكر و از مشاھده آن متحیر بودیم 
 .ھرگز چنین درخت و چشمھ اى ندیده بودند

دم كھ ناگاه آن حضرت بھ طرف من نگاه كرد و تبسم من در تحیر بودم و از آن امر تعجب مى نمو: ابوالعباس گوید
وهللا كھ از اولیاء هللا و وارث علم رسول هللا : با خود گفتم . نمود و باز از من چشم گرفتھ و بھ دیگران نگاه كرد

پس پشت آن درخت رفتم و نماز خواندم و چندین سنگ بزرگ براى عالمت بر باالى یكدیگر نھادم و . است 
 . را نزدیك آن سنگھا پنھان كردم و بعد بھ خدمت آن حضرت آمدم شمشیر خودم

وسایل را بار كنید : فرمود ! بلى اى موالى من: استراحت نمودید و از رنج راه آسایش یافتید؟ گفتم : حضرت فرمود
شمشیر باز گشتم  چون قافلھ از آن مكان بھ راه افتادند و مسافت كمى دور شدند، من بھ بھانھ جا گذاشتن. و راه بیفتید

و بھ آن عالمت كھ گذاشتھ بودم ، رسیدم ولى از آن آب و درخت اصال اثرى ندیدم و یقین دانستم كھ وقوع آن حال 
 . فرخنده مآل ، معجزه آن سرور بوده و آن امر عجیب بھ كرامت آن حضرت اتفاق افتاده است

كھ مرا فیض صحبت این مرد یعنى حضرت امام الھى بھ حرمت محمد و آل محمد : دست بھ دعا برداشتھ و گفتم 
پس شمشیر خود را برداشتم و . على النقى علیھ السالم كرامت فرما و مودت و دوستى او را در دل من زیاد گردان 

آن دغدغھ اى كھ داشتى ، رفع ! یا اباالعباس : چون نظر مبارك آن حضرت بر من افتاد فرمود. بھ میان قافلھ شتافتم 
صبح من در شاءن تو شك داشتم تا اكنون كھ بحمدهللا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بلى یابن رسول هللا : شد؟ گفتم 

 . رفع شده است
این : حضرت فرمود . بعد از آن محبت آن حضرت چنان در قلبم جاى گرفت كھ براى دنیا و آخرت من كافى است

ت رسالت پناھى معلوم ، نھ بر ایشان یكى زیاد مى شود چنین است محبان ما معدودند در علوم الھى و اسرار حضر
 .و نھ یكى از ایشان كم مى شود

 .كشمكشھاى لفظى ، دوستى ھاى ریشھ دار را تباه مى كند: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 نجات پسر بھ وسیلھ فرشتگان با معجزه حضرت

مردى نزد پدرم ابى الحسن على النقى علیھ  از حضرت امام حسن عسگرى علیھ السالم روایت است كھ روزى
والى شھر پسر مرا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یابن رسول هللا : گریھ مى كرد و مى لرزید و مى گفت . السالم آمد

حضرت  .بھ سبب محبت بھ شما گرفتھ و بھ حاجبى دستور داده كھ او را بھ فالن مكان ببرند و از كوه بیندازند
 .مطلب من آن است كھ دعا كنید تا فرزند من از این مھلكھ خالص شود: ن مطلب چیست ؟ گفت اكنو: فرمود

پس آن مرد با . برو كھ پسرت فردا صبح نزد تو حاضر مى شود و خبر عجیبى را بھ تو خواھد داد: حضرت فرمود
: پدرش بھ او گفت . مدروز بعد، پسر بھ بھترین صورتى نزد پدر آ. جمعى كھ ھمراه او بودند، مراجعت نمودند
اى پدر فالن حاجب مرا بھ باالى كوه برد، ناگاه دیدم دو نفر : پسر گفت . براى من تعریف كن كھ بر تو چھ گذشت 

. نزد من آمدند كھ از صورت ایشان زیباتر ندیده بودم ، با جامھ ھاى پاكیزه و بوى خوش كھ بھ كار برده بودند
 .رده بودند، آنھا را نمى دیدندماءمورانى كھ مرا بھ باالى كوه ب

مگر نمى بینید كھ گورى كنده اند و مى : چرا این ھمھ زارى مى كنى ؟ گفتم : پس آن خوش صورتان بھ من گفتند
اگر ما این حاجب را از كوه بیندازیم و در این : بھ من گفتند. خواھند مرا از این كوه بیندازند و در این گور دفن كنند

صلى هللا علیھ و آلھ (و بر خود الزم مى بینى كھ بقیھ عمرت را در آستان حضرت محمد مصطفى گور دفن كنیم ، ت



 . بھ سر ببرى (و سلم
پس ایشان حاجب را گرفتھ و مى كشیدند و او فریاد مى زد و اصحابش نمى شنیدند تا آن كھ او . بلى ، بھ خدا: گفتم 

پس اصحابش آمدند و فریاد زده . مین نرسیده بود كھ پاره پاره شدھنوز بھ ز. بھ باالى كوه بردند و از كوه انداختند
پس آن دو نفر مرا برداشتھ و بھ نزد تو آوردند و اكنون ایستاده و منتظرند كھ . و مى گریستند و از من غافل شدند

 . مرا بھ مكان تربت حضرت رسالت ببرند تا خادم آن موضع مقدس باشم
بعد از آن پدر بھ خدمت حضرت على النقى علیھ السالم آمد و آن واقعھ را . ت پس با پدر خداحافظى نموده و رف

در آن حین در میان مردم خبر افتاد كھ فالن حاجب را گروھى عجیب آمده و از كوه . براى آن حضرت بیان نمود
 .انداختھ اند و اصحابش او را در آن گور دفن كردند

د دورى كن ، چون كھ اثر آن در خودت ظاھر مى شود و در دشمن از حس: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . اثرى نخواھد داشت

 آزار و اھانت متوكل نسبت بھ حضرت
روایت شده است كھ متوكل پلید، زمانى قصد كرد قدرى از شاءن و شوكت حضرت امام على النقى علیھ السالم را 

دستور داد كھ جمیع اشراف و بزرگان بنى ھاشم و غیر  پس مكانى را معین كرد كھ بھ آن جا حركت كند و. كم كند
ایشان ھمھ پیاده ھمراه آن ملعون حركت كنند و ھیچ كدام از ایشان در آن روز سوار نشوند و قصد او آزار و اھانت 

 .آن حضرت بود
 (6)پس خود سوار شد و ھمھ خالیق از وضیع 

در آن روز ھوا بسیار گرم . و شریف پیاده ، بعضى جلوى مركب آن سگ و برخى از راست و چپ او مى رفتند
ھ مى فرمود و راه مى پیمود و عرق بسیار از شدت بود و آن حضرت در اثناى راه بھ نوبت بھ بندگان خود تكی

یكى از اصحاب خلیفھ چون آن حضرت را در آن رنج و مشقت دید، پیش آمد و . حرارت از آن حضرت مى ریخت 
این حال مخصوص شما نیست ، بلكھ ھمھ مردم در رنج ھستند و قصد خلیفھ در این دستور، تنھا شخص شما : گفت 

 . بقیھ این طور امر كرده است نبوده ، بلكھ بھ شما و
 :ناقھ صالح در نزد خدایتعالى از من عزیزتر نیست و بعد از آن این آیھ را تالوت فرمود: حضرت فرمود

 / تمتعوا فى داركم ثالثھ ایام ذلك وعد غیر مكذوب
شخص در آن  و چون سھ روز از این واقعھ گذشت ، شب چھارم متوكل پلید بھ اسفل السافلین واصل گردید و ھمان

 .شدت حرارت ، جنازه او را تشییع مى كرد
 . از كسى كھ او را آزرده اى توقع صمیمیت نداشتھ باش: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 آن چھ متوكل براى حضرت مى خواست ، براى خودش اتفاق افتاد
روضھ مطھره متبر كھ حسینیھ روایت شده كھ چون متوكل ملعون از شدت دشمنى و غلبھ شقاوت فرمان داد كھ 

على راقدھا الف الف تحیھ را خراب كرده و شخم زده و آب در آن اندازند و اثر آن بناى مقدس را كھ مطاف بندگان 
ارض و سماع است ، و كال از صفحھ روزگار محو سازند و شیعیان مخلص ایشان را از زیارت مشھد مقدسھ 

فعال ؛ اطفاء نور دین و اخفاء آفتاب فضل و شرف ائمھ معصومین علیھ غرض آن لعین از این ا .منوره منع نمود
 (7)و� الحمد كھ حكم آن بى آبرو جارى نگشتھ و ھر چند آب بستند از حدى كھ بھ حائر. السالم بود

حسینیھ موسوم است جلوتر نرفت و این حكایت مشھور است و بھ آنھا نیز اكتفا ننمود و بھ گروھى دستور داد كھ 
آنھا آن حضرت از نیت پلید . شبى بر سر امام ھمان على النقى علیھ السالم ریختھ و آن حضرت را بھ قتل رسانند

آگاه گشتھ ، شب برخاست و وضو گرفت و بھ فرزند ارجمند خود امام حسن عسگرى علیھ السالم فرمود كھ پشت 
 .سرش بایستد تا او دعا كند و او آمین بگوید

بعد از آن برخاست و دو ركعت نماز خواند و دعا كرد بھ دعایى كھ از آن حضرت معروف است كھ اللھم انى و 
دعا بھ اتمام . آن حضرت دعا مى كرد و آن خلف گرامى آمین مى گفت . دك و ناصیتنا بیدك جعفر اعبدان من عبی

رسیده یا نرسیده بود كھ از خانھ متوكل فریاد فغان بلند شد و بعد از آن خبر رسید كھ جمعى بر سر متوكل ریختند و 
 .در وقتى كھ مست بود، او را كشتند

ھ آفاق این گونھ بھ قتل رسید و آن چھ در خاطر قساوت نھاد خود براى پس آن مایھ كفر و نفاق بھ دعاى آن قبل
 .حضرت داشت ، براى خودش اتفاق افتاد

 



 .با نعمت ھاى خدا معاملھ شایستھ داشتھ باشید: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 شر متوكل بھ خودش بر مى گردد

در عھد متوكل روزى بھ مجلس سعید كھ حاجب متوكل :  ابو سلیمان روایت مى كند كھ از اورمھ شنیدم كھ مى گفت
چون بھ . بود، رفتم و در آن وقت امام على النقى علیھ السالم را بھ او سپرده بودند و اراده قتل آن سرور را داشتند

ال تدركھ البصار و ھو یدرك : گفت . مى خواھى خدا را بھ تو نشان دھم ! اى ارومھ : منزل سعید رفتم ، گفت 
 .البصار، حقسبحانھ و تعالى منزه آن از است كھ بتوان او را با چشم دیدا

: گفت . مى خواھم كھ او را ببینم : گفتم . مراد من آن كسى است كھ شما او را امام زمان خود مى دانید: گفت 
ببینى اندكى صبر  اگر مى خواھى كھ او را. متوكل بھ من دستور قتل او را داده و من فردا او را بھ قتل مى رسانم 

 . كن ، چون اكنون شخصى پیش اوست وقتى او بیرون آمد، تو برو و او را ببین و زیاد آن جا نمان
پس بھ . بعد از ساعتى آن شخص از نزد او بیرون آمد و سعید بھ من اشاره كرد كھ داخل شوم : ارومھ مى گوید

رت را در قید و بند دیدم و نیز در برابر آن آن حض. خانھ اى كھ آن حضرت در آنجا محبوس بود وارد شدم 
 .حضرت قبرى بود كھ قصد داشتند بعد از قتل آن حضرت ، او را در آن قبر دفن كنند

آن حضرت . چون نظرم بھ آن حضرت افتاد، سالم نموده و گریھ كردم و از شدت نارحتى از خود بى خود شدم 
بھ سبب آن چھ این ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بن رسول هللا یا: چرا گریھ مى كنى ؟ گفتم ! اى ارومھ : فرمود

چون این سخن را . گریھ نكن كھ حقتعالى نمى گذارد كھ بھ این امر اقدام كنند: فرمود. جماعت قصد دارند انجام دھند
صاحب بیشتر از دو روز نمى گذرد كھ حقتعالى او و : پس فرمود. از آن حضرت شنیدم ، بى نھایت خوشحال شدم 

 .او را ھالك سازد و شر ایشان را بھ خودشان برگرداند
وهللا كھ بعد از دو روز جمعى از تركان بھ دستور پسر متوكل ، با شمشیرھاى كشیده بھ مجلس متوكل : ارومھ گوید

من بعد از تو نمى : ریختند و او را پاره پاره كردند و سعید خود را بر روى نعش نحس متوكل انداخت و گفت 
ولى من بعد از تو ھنوز : متوكل ندیمى داشت خوش طبع ، كھ گفت . واھم زنده بمانم ، او را نیز بھ درك فرستادندخ

 . زندگى را دوست دارم
یابن رسول هللا : من بھ خدمت حضرت على النقى علیھ السالم رفتم و گفتم : بعد از وقوع این حادثھ ، ارومھ گوید

: ین حدیث كھ از جد بزرگوار شما نقل مى كنند، صحیح است ؟؟ آن حضرت فرمودا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
بلى ، كالم معجز نظام آن حضرت است و براى این حدیث تاءویلى است ، مراد از روز شنبھ حضرت رسالت 

امام مقصود از دوشنبھ حسنین علیھما السالم و . پناھى است و غرض از یكشنبھ امیرالمؤ منین علیھ السالم است 
محمد باقر علیھ السالم و امام جعفر صادق علیھ السالم و چھارشنبھ ، امام موسى كاظم علیھ السالم و امام رضا 

علیھ السالم و پدرم محمد تقى علیھ السالم و من كھ على بن محمد الھادیم مراد مى باشد و از پنج شنبھ مراد فرزندم 
 . الزمان علیھ السالم استحسن عسگریست و از جمعھ مراد محمد مھدى صاحب 

 . مسخرگى تفریح ابلھان و ساختھ فكر افراد نادان است: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 خبر دادن حضرت از تحوالت بغداد

حیران اسباطى روایت مى كند كھ از بغداد بھ مدینھ مشرفھ آمده بودم و كمال تعطش بھ زالل وصال حضرت 
در ھمان زور بھ مجلس شریف و محفل مقدس . دیدار امام على النقى علیھ السالم داشتم ابوالحسن و نھایت شوق بھ 

آن حضرت شتافتم و چون شرف مالزمت آن حضرت را دریافتم از من پرسید كھ واثق چھ كار مى كند؟ حال جعفر 
در آن ) ھ و آلھ و سلمصلى هللا علی(یابن رسول هللا : چطور است ؟ و ابن الزیات چگونھ روزگار مى گذراند؟ گفتم 

روز كھ من از بغداد بیرون آمدم ، واثق صحیح و سالم بر تخت امارت متمكن بود و جعفر را با بدترین حال در 
اكنون ده روز است كھ من از . زندان دیدم و ابن الزیات بھ سر و سامان دادن امور مملكت و امر و نھى مشغول بود

 . آن جا بیرون آمده ام
واثق فوت كرد و متوكل بر مسند خالفت نشست و جعفر از قید و زندان خالص شد و ابن الزیات  :حضرت فرمود

شش روز بعد : این وقایع چھ موقع اتفاق افتاد؟ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یابن رسول هللا : گفتم . كشتھ شد
ھمان گونھ كھ آن حضرت خبر داده بود، بعد از چند روز قاصدان خبر آوردند و : راوى گوید. از بیرون آمدن تو

 .بى كم و زیاد، جریان را بیان نمودند
 .ترك احسان بھ پدر و مادر، موجب تنھایى و منتھى بھ خوارى مى شود: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 وحشت منتصر از معجزه حضرت و قدرت حقتعالى
جمعى از دشمنان سید المرسلین علیھ و . بر تخت نشست روایت شده است كھ منتصر، پسر متوكل بعد از مرگ پدر 

آلھ افضل الصلوات بھ او گفتند كھ آباء تو از روى توھم این كھ مبادا خالفت و امامت از آل عباس بھ خاندان آل 
 على منتقل شود، ھمیشھ بھ ایشان اھانت كرده و آنھا را خوار مى نمودند و پنھان و آشكار ایشان را مى كشتند و مى



 .رنجانیدند
منتصر بعد از شنیدن این سخنان گفت مصلحت در این است كھ من سپاه خود را جمع كنم و بھ امام على النقى علیھ 

پس ھمھ سپاه خود را در بیرون . السالم نشان دھم تا بترسد و گوشھ اى بیشیند و خیال خالفت را از سر بیرون كند
 .ر نفر بودندشھر بغداد جمع كرد كھ حدود یكصد و نود ھزا

بعد از آن حضرت امام على النقى علیھ السالم را طلب نمود، پس سپاه خود را فوج فوج مى آورد و از جلوى 
اى : حضرت فرمود. آن روز تا شب این كار بھ طول انجامید تا لشگر ھمگى عبور كردند. حضرت مى گذراند

 . تو نیز سپاه ما را ببیناكنون ! اى خلیفھ . سپاه تو را دیدیم و پسندیدیم ! خلیفھ 
. بھ باالى سرت نگاه كن تا قدرت حقتعالى را مشاھده كنى : سپاه تو كجا است ؟ حضرت فرمود: منتصر گفت 

ھنگامى كھ منتصر بھ باالى سر خود نگاه كرد، از مشرق تا مغرب را پر از لشگر دید كھ ھمھ سواره با 
چون منتصر آن جماعت را دید، لرزه بر اندامش افتاد و . دشمشیرھاى كشیده ، منتظر یك اشاره آن حضرت بودن

 .خیلى ترسید
اى خلیفھ : حضرت فرمود . سپس بھ آن حضرت بى اندازه احترام گذاشت و تواضع نمود و بسیار معذرت خواست

جانب خاطرت از . ما بھ آب قناعت دست از دنیا شستھ ایم و بھ كنج توكل و رضا تسلیم در اطاعت حق نشستھ ایم ! 
 . ما آسوده باشد و بھ قول منافقین و معاندین عمل نكن

نكوھش كلید سخنان نامطبوع است و در عین حال از كینھ در دل گرفتن : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . بھتر است

 حضرت جانشین خود را معرفى مى كند
روایت مى كند كھ امام و راھنماى من حضرت  ابن عبدهللا یكى از شیعیان حضرت امام على النقى علیھ السالم است

ابوالحسن علیھ السالم بھ من نوشت كھ وقتى تو مى خواستى سؤ ال كنى از آن كھ بعد از من خلیفھ كھ خواھد بود، 
 . دچار اضطرابى شدى و از آن سؤ ال نكردى

از من ، ابو محمد حسن بدان كھ بعد . مضطرب نشو كھ حقتعالى گمراه نمى كند قومى را كھ ھدایت كرده باشد
عسگرى علیھ السالم صاحب و راھنماى خلق است و آن چھ مردم بھ آن محتاجند، نزد اوست و حقتعالى مقدم مى 

 .دارد ھر كھ را بخواھد
 . از كسى كھ نسبت بھ او بدگمانى ، انتظار خیر خواھى نداشتھ باش: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 روم با امام حسن عسگرى علیھ السالمازدواج ملیكھ نوه قیصر 
چون بھ خدمتش مشرف شدم ، . بشر انصارى روایت مى كند كھ روزى حضرت ابوالحسن علیھ السالم مرا طلبید

اى بشر تو از فرزندان انصارى و محبت تو قدیمى است و من تو را خوشحال مى كنم و فضیلتى كھ بر : فرمود
از آن نامھ اى نوشت و مھر مبارك خود را بر آن زد شال كوچك زردى دیگران در مواالت سبقت بگیرى ، بعد 

این را بگیر و بھ بغداد برو و در كنار پل فرات : بیرون آورد كھ دویست و بیست دینار زر در آن بستھ بود و فرمود
عمر  حاضر شو كھ فردا ھنگام چاشت ، كشتى خواھد رسید كھ كنیزان فرو چشمى در آن كشتى ھستند و از تجار

بن یزید منحوس طلب نما و منتظر باش كھ وكالى عباسیان و ظرفاى عرب براى خریدارى بیایند و كنیزان را 
 .براى فروش عرض كنند

كنیزى از عرضھ شدن ابا و امتناع مى نماید و نمى خواھد كھ كسى او را ببیند یا كسى صدایش را بشنود و خزى 
جملھ نشانیھا یكى آن كھ یكى از خریداران خواھد گفت كھ من این كنیز را  پوشیده باشد و صفتش این و آن باشد و از

اگر بالفرض مالك ملك سلیمان باشى ، رغبتى بھ تو : بھ سیصد دینار مى خرم بھ خاطر عقل او و كنیز مى گوید
 . ندارم

دل من مى  شتاب براى چیست ، خریدارى كھ: كنیز مى گوید. از فروختن كنیز چاره اى نیست : نحاس گوید
آن گاه تو نزد عمر و بن یزید برو و بگو من نامھ اى دارم كھ یكى از اشراف آن را بھ زبان . خواھد، خواھد آمد

اگر اخالق صاحب نامھ را مى پسندد، من وكیل او ھستم و . رومى نوشتھ است ، آن نامھ را بھ كنیز دھید تا بخواند
 . این كنیز را مى خرم

آن حضرت كردم و براى انجام فرموده آن حضرت رفتم ، بى كم و زیاد انجام شد و چون اطاعت عمر : بشر گوید
پس من با صاحب او بحث . مرا بھ صاحب این نامھ بفروش : كنیز آن نامھ را خواند، گریھ كرد و بھ عمرو گفت 

 . پس زر را بھ او داده و كنیز را گرفتھ و بھ خانھ آمدیدم. كردم تا بھ آن مبلغ راضى شد
چون آن كنیز نشست ، خندید و آن نامھ را از گریبان بیرون آورد و مى بوسید و بر چشم مى مالید و فداى نامھ مى 

اى عاجز و ضعیف در شناخت اوالد انبیاء، تو از خدمھ : صاحب نامھ را ندیده اى و مى بوسى ؟ گفت : گفتم . شد
 زى نمى دانى ؟او ھستى و ھنوز او را نمى شناسى و از فضل و كمال او چی



بدان كھ من ملیكھ دختر . پس بھ من گوش كن و دلت را آماده كن تا گوشھ اى از احوال او را براى تو بیان كنم 
پشوعا پسر قیصر روم ھستم و مادرم از فرزندان شمعون بن حمون الصفا وصى حضرت عیسى علیھ السالم است 

ل مى شود و جدم قیصر خواست كھ مرا بھ برادر زاده بھ وصى مسیح علیھ السالم شمعون الصفا متص  و نسبش
دستور داد تا قسیسان و رھبانان را جمع كردند و سیصد نفر را انتخاب كردند و ھفتصد تن از قائدان و . خود بدھد

امیران و ملكان انتخاب كردند و ھزار نفر از معتمدان لشگر حاضر شدند و تختى كھ بھ انواع جواھر مزین بود از 
 .ھ بیرون آوردندخزان

آن تخت را وسط قصر بر باالى پایھ نھادند و برادر زاده قیصر بر آن تخت نشست و ھمھ خدم و حشم با انواع 
پس انجیل را باز كردند و مى خواستند كھ نگاه كنند كھ بھ یكباره قصر . زینتھا و حلھ ھا در خدمت او ایستادند

رنگ از روى كشیشان پرید و لرزه بر اندام ایشان . د و بیھوش شدلرزید و برادر زاده قیصر از تخت پایین افتا
شما : جدم بھ كشیشان گفت . ما را معاف كن كھ این واقعھ نشانھ ھاى بدى دارد: بزرگ ایشان بھ جدم گفت . افتاد

ودك را بھ او این عمودھا را راست كنید و چلیپاھا را بھ جاى خود قرار دھید و برادر این بدبخت را بیاورید تا این ك
 .بدھم تا با سعادت خود، نحوست را از شما دفع كند

جدم غمگین و تنھا بھ . مردم متفرق شدند. چون چنین كردند، بار دوم نیز ھمان اتفاق افتاد كھ بار اول افتاده بود
ز من آن شب در خواب دیدم كھ حضرت مسیح و شمعون علیھ السالم با جمعى ا. اتاقى رفت و در ماتم نشست 

حواریین در آن قصر جمع شدند و منبرى از نور نھادند كھ با آسمان برابرى مى كرد در جایى كھ جد من قیصر 
و وصى او و یازده نفر از فرزندان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بعد از آن حضرت محمد . تختش را مى گذاشت 

 .لیھ السالم شدنددر آن جا حاضر شده و متوجھ حضرت مسیح ع) علیھم السالم(ایشان 
یا روح هللا علیھ السالم من نزد تو آمده ام تا نسب خود را بھ : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حضرت محمد 

از وصى تو شمعون ، ملیكھ را براى پسرم ابو محمد علیھ السالم یعنى امام حسن عسگرى علیھ . نسب تو پیوند دھم 
: پس مسیح بھ شمعون نگاه كرد و گفت . امام حسن عسگرى علیھ السالم نمود السالم خواستگارى نمایم و اشاره بھ

). صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیوند كن فرزند خود را بھ رحم آل محمد . بھ درستى كھ شرف بھ تو روى آورده است 
 . چنین كردم: شمعون گفت 

ت و خطبھ خواند و مرا براى پسر خود ابو بر باالى آن منبر رف) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پس حضرت محمد 
من از خواب بیدار . محمد علیھ السالم تزویج نمود و حضرت مسیح علیھ السالم و حوارییون بر آن امر شاھد شدند

پس این خواب را پنھان داشتم و بھ خاطر عشق و محبت . شدم و ترسیدم كھ اگر این خواب را بیان كنم ، كشتھ شوم 
السالم از خوردن و نوشیدن باز ماندم و جسمم ضعیف و نحیف گشت و پدرم گمان كرد كھ من  بھ ابو حمد علیھ

ھیچ شفایى و بھبودى . بیمار شدم و طبیبى در شھرھاى روم نبود كھ حاضر نكردند و براى معالجھ من نطلبیدند
تا ! چھ آرزویى دارى  !اى نور ھر دو چشم من : حاصل نشد و چون از سالمتى من ناامید شد، روزى بھ من گفت 

اگر شكنجھ و آزار اسیران . درھاى فرج را بر روى خود بستھ مى بینم  ! اى جد من: گفتم . من آن را برآورم 
مسلمان را كھ در زندان تو ھستند، رفع نمایى و زنجیرھا را از آنھا باز كنى و این طایفھ را از زندان آزاد كنى ، 

 .سالم و مادرش مرا شفا دھندامید دارم كھ حضرت عیسى علیھ ال
پدرم و جدم شاد شدند و بھ . پس پدرم اسیران را از زندان آزاد ساخت و من بھتر شدم و كمى غذا تناول كردم 

من بعد از چھارده شب در خواب دیدم كھ حضرت فاطمھ سیده زنان عالم . اسیران احترام گذاشتند و تكریم نمودند
پس من دامن او را چنگ زدم و . جده شوھرت ابو محمد علیھ السالم است  مى آید و شخصى بھ من مى گوید كھ

 . گریھ مى كردم و شكایت ابو محمد علیھ السالم را نزد او كردم
اگر رضاى خدا و رضاى مسیح علیھ . تو تا بھ مذھب ترسایانى ، پسرم بھ زیارت تو نخواھد آمد: بھ من فرمود

حمد علیھ السالم رغبت دارى ، بگو اشھد ان ال الھ اال هللا و اشھد و ان محمد السالم را مى خواھى و بھ زیارت ابو م
چون این كلمات را گفتم ، سیده زنان عالم مرا بھ سینھ خود چسبانید و دلم . رسول هللا  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

 . و مى فرستماكنون منتظر باش كھ من ابو محمد علیھ السالم را بھ نزد ت: را شاد كرد و فرمود
من بیدار شدم و مى گفتم ، واشوقاه الى لقاء ابى محمد علیھ السالم و شب بعد ابو محمد علیھ السالم را در خواب 

اى دوست چرا با من جفا كردى ؟ دلم را بھ حب خود مشغول نمودى ولى از من دورى كردى ؟ : بھ او گفتم . دیدم 
اكنون كھ مسلمانى شدى ، ھر شب بھ زیارت تو مى آیم تا آن . بود دورى من از تو فقط بھ خاطر شرك تو: فرمود

 . آن وقت زیارت او از من قطع نشده است. كھ حقتعالى ما را بھ ھم برساند
شبى ابو محمد علیھ السالم بھ من خبر داد كھ جد : پس چگونھ میان اسیران افتادى ؟ گفت : من گفتم : بشر مى گوید

تو باید كھ ھمراه او . مسلمانان خواھد فرستاد و خود نیز بھ دنبال آنھا خواھد رفت  تو، بھ زودى لشگرى بھ جنگ
و كار بھ این جا رسید . من با جماعتى از غالمان و خدم مى آمدیم كھ بھ دست طالیھ لشگر مسلمانان افتادیم . باشى 



اجراى زندگى خودم را برایت كھ تو دیدى و در این مدت ھیچ كس نفھمید كھ من چھ كسى ھستم ، بھ جز تو كھ م
 . نام من نرجس است: بیان كردم و آن شیخ كھ من در غنیمت ، نصیب او شده بودم ، نام مرا پرسید، گفتم 

جدم در آموزش من : بشر پرسید تعجب مى كنم كھ تو رومى االصلى ولى زبان عرب را مى دانى ؟ ملیكھ گفت 
د تا صبح و شب نزد من بیاید و بھ من زبان عربى بیاموزد و من او از زن مترجمى خواستھ بو. بسیار حریص بود

: بشر روایت مى كند كھ چون بھ خدمت امام على النقى علیھ السالم رسیدیم ، حضرت از او پرسید. از او آموختم 
و و اھل بیتش را چگونھ بھ ت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حقتعالى عزت اسالم و خوارى نصرانیت و شرف محمد 

چیزى را كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چگونھ براى شما وصف كنم یابن رسول هللا : نشان داد؟ ملیكھ عرض كرد
 .شما از من بھ آن عالم ترید

بھ تو بشارت مى دھم فرزندى را كھ شرق و غرب عالم را پر از عدل و داد مى كند، چنان كھ پر : حضرت فرمود
از آن كسى كھ خواستگارى كرد رسول خدا : آن فرزند از كھ خواھد بود؟ فرمود :گفت . از ظلم و جور شده باشد

تو را براى او، در فالن شب از ماه فالن از ھجرت ، وصیت او در خاطرت ھست كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
 . المبلى بھ پسر شما ابو محمد علیھ الس: مسیح علیھ السالم در آن شب تو را بھ چھ كسى داد؟ گفتم 

بلى از آن شب كھ بر دست سیده زنان عالم مسلمان شده ام ، : تو او را مى شناسى ؟ گفت : باز حضرت فرمود
ھنگامى . بھ خواھرم حلیمھ بگو بیاید: بعد از آن حضرت بھ خادم فرمود. زیارت خود را از من باز نگرفتھ است 

! اى حلیمھ : حضرت فرمود. او انداخت و او را بوسیدحلیمھ مدتى دست بھ گردن . این است : كھ حلیمھ آمد، فرمود
و سنن را بھ او بیاموز كھ این زن ابو محمد علیھ السالم است و مادر قائم   اكنون او را بھ خانھ خود ببر و فرایض 

 .(عجل هللا تعالى فرجھ الشریف(آل محمد 
بھ آن اھدا گردد مى پذیرد و ھر چھ را كھ بدانید كھ روان آدمى آن چھ را : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .دور باشد و منع كرده شود، رھا مى كند
 پدرم از دنیا رفت

و از ھارون فضل نقل مى كند كھ روز وفات حضرت جواد علیھ السالم حضرت ھادى علیھ السالم را در مدینھ 
ذلت بى سابقھ : جا دانستید؟ فرمودكسى پرسید از ك. پدرم از دنیا رفت ! باو جعفر: مالقات كردم ، حضرت فرمود

 .اى نسبت بھ عظمت خداوند بر من وارد شد
نعمت ھا بھره ھایى كوتاه است ؛ ولى سپاسگذاى ھم نعمت و ھم فرجام نیك : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 . را مژده است
 یك شبھ بھ بغداد رفتم

حضرت از اصطبل . رت ھادى علیھ السالم خریدم گوسفند زیادى براى حض: از اسحاق جالب نقل شده كھ گفت 
من شروع بھ تقسیم گوسفندان میان اشخاصى كھ حضرت دستور داده . خانھ اش بھ جاى وسیعى برد كھ نمى شناختم 

آن گاه از . و مادرش و دیگران فرستادم ) كھ ظاھرا ھمان حضرت سید محمد است)بود، كردم ؛ و براى ابو جعفر 
حضرت نوشت كھ فردا  .كھ بھ بغداد نزد پدرم بر گردم و این قضیھ روز ھشتم ذیحجھ بود حضرت اجازه خواستم

ھم بمان و بعد برو؛ روز عرفھ را ھم ماندم و شب عید قربان در ایوان جلوى اطاق وى خوابیده بودم ، حضرت 
نزد پدر . د با رفقایم دیدم برخاستم و چشم باز كردم و خودم را در بغدا .بلند شو! اسحاق : ھنگام سحر آمد و فرمود

 . عرفھ در سامره بودم و براى عید بھ بغداد آمدم: رفتم ؛ بھ آنھا گفتم 
 .دانشمند و دانشجو در ترقى باھم شریكند: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 اطالع حضرت از امور غیبى
كار خود را جمع كن و : نوشت  حضرت ھادى علیھ السالم براى من: و از محمدبن فرج نقل مى كند كھ گفت 

من بھ دستور حضرت كارھاى خودم را جمع و جور مى كردم و نمى دانستم كھ بھ چھ منظورى . مواظب خود باش 
این دستور را فرموده است ؛ كھ ماءمورى آمد و مرا از مصر زنجیر بستھ بیرون برد، و ھمھ اموالم را توقیف 

با . منزل كن  (بغداد(كھ در طرف غربى : امھ دیگرى از آن حضرت رسیدھشت سال در زندان بودم آن گاه ن. كرد
طولى نكشید كھ بھ حمدهللا ! ؟ باعث تعجب است !حضرت در زندان این مطلب را براى من مى نویسد: خود گفتم 

 .آزادم كردند
دھد و نھ دوستى حالت احتضار خود را كھ نھ طبیبى تو را از مرگ نجات : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . بھ تو سود رساند، در نظر داشتھ باش

 جامھ اى براى كفن
شبى ، پیش از مرگ محمدبن فرج را دیدم كھ بھ استقبال حضرت ھادى علیھ : و از ابو یعقوب نقل شده كھ گفت 

، سنگین شده و او فردا بیمار شد؛ پس از چند روز بھ عیادتش رفتم . آن حضرت نگاھى بھ او كرد. السالم آمده بود



جامھ را گرفت ، پیچید و زیر سر گذاشت و در . حضرت ھادى علیھ السالم جامھ اى براى من فرستاده : گفت . بود
 .ھمان جامھ او را كفن كردند

بھ درستى كھ ممكن است ستمكار بردبار، بھ وسیلھ حملش از ستمش گذشت : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 .شود

 یین نیاوررتبھ خویش را پا
) حضرت ھادى علیھ السالم)واى بر شما كار ابن الرضا : متوكل مى گفت : و از یعقوب بن یاسر نقل شده كھ گفت 

مرا عاجز كرده ، نھ حاضر است با من شراب بخورد و نھ در مجلس شراب من بنشیند؛ و نھ در این امور از او 
اگر از او فرصتى نمى یابى ، در عوض این برادرش : گفتند). كھ او را بھ این كارھا وادار كنم(فرصتى مى یابم 

بفرستید تا او را بیاورند و . مى خورد و مى نوشد و عشقبازى مى كند. موسى است كھ شراب خوار و نوازنده است 
دند بگوئید این ابن الرضا است ؛ نامھ اى نوشتند و او را بھ تعظیم و احترام وارد كر. مطلب را بر مردم مشتبھ كنید

 .و ھمھ بنى ھاشم و سران لشكر و مردم استقبالش كردند
غرض این بود كھ وقتى مى رسد، امالكى بھ او واگذار كند و دخترى بھ او بدھد و ساقیان شراب و كنیزكان نوازنده 

كھ  وقتى. نزد او بفرستد و بھ او مواصلھ و احسان كند و منزلى عالى بھ او بدھد كھ خود در آنجا بھ دیدنش برود
موسى وارد شد، حضرت ھادى علیھ السالم در پل وصیف كھ جایى است كھ آن جا بھ استقبال واردین مى روند، 

 .رفتھ و با او مالقات نمود و بھ او سالم كرد و حقش را ادا نمود
بھ شراب مبادا ھرگز . این مرد تو را احضار كرده كھ احترام تو را ھتك كند و رتبھ ات را پایین آورد: سپس فرمود

رتبھ خود را پایین نیاور و : اگر مرا براى این كار خواستھ ، پس چھ كنم ؟ فرمود: موسى گفت . خوارى اقدام كنى 
 . چنین كارى نكن كھ او ھتك احترام تو را خواستھ است

ولى : و حضرت سخنش را تكرار كرد، وقتى كھ دید موسى این حرف ھا را نمى پذیرد، فرمود. موسى نپذیرفت 
بدان كھ این مجلس كھ در نظر گرفتھ ، مجلسى است كھ ھرگز تو با او در آن جمع نمى شوید و ھمان گونھ شد كھ 

دوا : مى گفتند. موسى سھ سال آن جا اقامت كرد و ھر روز صبح بر در سراى او مى رفت . حضرت فرمود
تا وقتى كھ متوكل مرد و در چنان  كار دارد و سھ سال بھ ھمین منوال گذشت: خورده است ، روز دیگر مى گفتند

 .مجلسى با ھم ننشستند
 .ابلھ ذیحق ، گاھى بھ نادانى چراغ حق خود را خاموش مى كند: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 حضرت براى من دارو فرستاد
دوایى برایم تجویز  شبانھ دكتر بھ بالینم آمد و. من بیمار شدم : و از زید بن على بن حسن بن زید نقل شده كھ گفت 

ولى آن دارو براى من فراھم نشد و ھنوز طبیب از خانھ بیرون . روزى فالن مقدار مصرف كنم : كرد و گفت 
حضرت ھادى علیھ السالم بھ : شیشھ اى از ھمان دارو آورد و گفت ) شاید غالم حضرت بوده(نرفتھ بود كھ نصر 

دارو را گرفتھ و طبق توصیھ حضرت . زى فالن مقدار بخوراز این دارو رو: تو سالم مى رساند و مى فرماید
 . مصرف كردم و خوب شدم

جز بھ آن چھ خودش ، خود را  .بھ راستى كھ خدا را نمى توان وصف كرد: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . معرفى كرده است

 ! نیت خودم را بھ احدى نگفتم
در دلم خطور كرد كھ روزھایى كھ : ضى نقل مى كند كھ گفت شیخ طوسى در تھذیب از اسحاق بن عبدهللا عری

تصمیم گرفتم كھ خدمت حضرت ھادى علیھ السالم . مستحب مؤ كد است و باید روزه گرفت ، كدام روزھا ھستند
نیت خود را بھ احدى ) صریا نام مكانى اطراف مدینھ است. (بود» صریا«آن حضرت در . برسم و سؤ ال كنم 

اسحاق آمده اى راجع بھ : ھنگامى كھ چشم حضرت بھ من افتاد، فرمود. بھ خدمت حضرت رفتم اظھار نكردم و 
و این . »تا آخر حدیث «... رجب ، 27آنھا چھار روز است ، اول . روزھایى كھ باید روزه گرفت ، سؤ ال كنى 

 .ذى القعده و روز غدیر را ھم ذكر مى فرماید 25ربیع االول و  17حدیث 
شھادت مى دھم كھ تو  . قربانت شوم ، درست گفتى ، براى ھمین منظور آمده بودم: وید عرض كردم در آخر مى گ

 . حجت خدا بر خلقش ھستى
بدان كھ خدا ثواب مى دھد در مقابل خوبى و عقوبت مى فرماید در مقابل : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .بدى ، پس روزگار ھیچ اثرى ندارد
 (كذاب(تولد جعفر 

: ابن بابویھ صدوق در كتاب اكمال الدین از فاطمھ دختر محمد بن ھیثم معروف بھ ابن شبانھ نقل مى كند كھ گفت 
مسرور   دیدم كھ ھمھ اھل خانھ از تولدش . در خانھ حضرت ھادى علیھ السالم بودم ) كذاب(ھنگام تولد جعفر 



چرا شما را از مقدم این مولود خشنود ! ور من سر: گفتم . خدمت حضرت رفتم و سرورى در حضرت ندیدم . شدند
 نمى بینم ؟

 .امر او را سبك بشمار كھ بھ زودى جمعیت زیادى را گمراه مى كند: فرمود
خدا دنیا را خانھ آزمایش قرار داده و آخرت را براى ھمیشگى و بالى دنیا : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . رت مقرر فرموده و ثواب آخرت را عوض بالى دنیا قرار داده استرا وسیلھ اى براى رسیدن بھ ثواب آخ

 بھ ھمین منظور آمده ام
حضرت : و از حكیمھ دختر حضرت جواد علیھ السالم در حدیث ازدواج و حمل نرجس خاتون نقل مى كند كھ گفت 

از : ا بفرستم ؟ فرموداو را خدمت شم: گفتم . عسكرى علیھ السالم بھ دیدن من آمد و بھ نرجس خاتون نگاه كرد
وقتى كھ بھ حضرت سالم كردم ، . لباسھایم را پوشیدم و بھ منزل حضرت ھادى علیھ السالم رفتم  .پدرم اجازه بگیر
موالى : علیھ السالم بفرست ؛ عرض كردم ) عسكرى(نرجس را نزد فرزندم ابو محمد ! حكیمھ : بى مقدمھ فرمود

 . من ھم بھ ھمین منظور آمده ام! من 
 . خانھ وسیع و دوستان بسیار براى یك جوانمرد، بھترین عیش زندگى است: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 اندوھگین مباش
شیخ طوسى در كتاب غیبت از عبدهللا بن جالب در حدیثى نقل مى كند كھ چون حضرت سید محمد فرزند حضرت 

ھ آن حضرت بنویسم و راجع بھ امام بعد از او سؤ ال كنم ، ھادى علیھ السالم از دنیا رفت ، من خواستم نامھ اى ب
 . ترسیدم و متحیر ماندم) بھ مالحظھ تقیھ(ولى 

 .(شیعیان در زمان حیات حضرت سید محمد گمان مى كردند كھ امام بعد از حضرت ھادى علیھ السالم اوست)
درباره غالمان ما پیش آمده و موجب  نامھ اى نوشتم و تقاضا كردم كھ راجع بھ گرفتاریھایى كھ از طرف سلطان

 .غم و غصھ شده دعا بفرمایند تا خداوند آنھا را رفع كند
: خداوند غالمان را بھ شما برمى گرداند و در آخر نامھ نوشتھ بودند. دعا كردم : حضرت در پاسخ نامھ نوشتھ بودند

سپس نص بر حضرت . ھگین مباش مى خواستى راجع بھ جانشین من پس از وفات سید محمد سؤ ال كنى ، اندو
 .عسكرى علیھ السالم را ذكر مى كند

آن كس كھ از بھره بردارى از عقلش كھ كمك كننده اوست ، عاجز است ، : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . از بھره بردارى از استعدادھاى خود عاجزتر است

 خدا اموال ما را حفظ مى كند
طوسى در كتاب امالى از محمد بن احمد منصورى از عموى ) فرزند شیخ(حسن  شیخ ابو على حسن بن محمد بن

گفتم . مرا ھم دعوت بھ خوردن كرد. روزى نزد متوكل رفتم ، مشغول شرب خمر بود: پدرش نقل مى كند كھ گفت 
ر دست تو تو نمى دانى كھ د: گفتم . مى خورى ) نعوذ با�(تو با على بن محمد : گفت . من ھرگز نخورده ام : 

و جسارت او را بھ حضرت ھادى علیھ  .كیست ؟ این سخنان تنھا بھ تو ضرر مى رساند و براى او زیانى ندارد
براى (مالى از قم : بھ متوكل گفتھ اند: بھ من گفت ) وزیر متوكل)تا روزى فتح بن خاقان . نكردم   السالم عرض 

تو بگو از . در كمین آن باشم و خبرش را بھ او برسانم  مى آید و دستور داده كھ من) حضرت ھادى علیھ السالم
 . كدام راه مى آیند تا من در آن راه نروم

نزد حضرت كسى بود و من بھ ) كھ جریان را بھ عرض حضرت برسانم(خدمت حضرت ھادى علیھ السالم رفتم 
خیر است ، چرا آن ! ى اى ابو موس: حضرت تبسم كرد و فرمود. جھت مالحظھ خواستم در حضور او حرفى نزنم 

یعنى آن حرفى كھ اول متوكل راجع بھ من گفت و غرضش این بود كھ بھ گوش من برسد، (پیغام اول را نیاوردى ؟ 
 . بھ مالحظھ تعظیم و اجالل شما چیزى نگفتم! سرور من : گفتم ) چرا نگفتى ؟

شب را در منزل حضرت . اینجا بمان تو امشب . مال امشب وارد مى شود و ایشان بھ آن دست نمى یابند: فرمود
آن : نیمھ شب براى نماز شب برخاست و نماز خواند و در ركوع سالم داد و نماز را قطع كرد و فرمود. ماندم 

 .مردى كھ منتظرش بودیم با مال آمده و خادم از ورودش جلوگیرى مى كند، برو مال را تحویل بگیر
بھ : فرمود. آن را گرفتم و خدمت حضرت بردم . رد و مال در آن جاست بیرون رفتم و مردى را دیدم كھ انبانى دا

رفتم و بھ مرد گفتم و جبھ را . این ذخیره جده من است ، بده : آن جبھ اى را كھ آن زن قمى داد و گفت : او بگو
. كردى بده برو و بھ او بگو، آن جبھ اى را كھ با این عوض : وقتى كھ جبھ را نزد حضرت بردم ، فرمود. گرفتم 

: فرمود. مى روم و آن را مى آورم . آرى آن را خواھرم پسندید و با این عوض كرد: گفت . رفتم و بھ مرد گفتم 
چون پیغام را رساندم و جبھ را از شانھ اش در . بگو خدا اموال ما را حفظ مى كند، جبھ را از شانھ ات در آور

من راجع بھ امامت شما شك داشتم و اكنون بھ : گفت : پرسیدحضرت بیرون آمد و شرح حالش را . آورد، غش كرد
 . امامت شما یقین كردم



كسى كھ با ما دوستى دارد، بھ زیارت قبر حضرت حسین علیھ السالم : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 .اشتیاق دارد

 سامرا خراب مى شود
سامرا خراب مى شود، بھ طورى : السالم فرمود و نیز بھ ھمان سند در حدیثى نقل مى كند كھ حضرت ھادى علیھ

كھ بیش از كاروانسرایى و بقالى براى راه گذر، چیزى از آن نمى ماند و نشانھ تدارك ویرانیش ، تدارك تعمیر 
 . بارگاه من بعد از من است

را ترك كسى كھ بدون علت و سبب زیارت قبر حضرت حسین علیھ السالم : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . كند در حالى كھ بتواند مشرف شود و مشرف نشود، از ما نیست

 با دعاى حضرت بھ حقم رسیدم
این ! موالى من  : خدمت حضرت ھادى علیھ السالم رسیده و عرض كردم: و بھ ھمان سند نقل مى كند كھ گفت 

ھا بھ جھت اطالع او از مالزمت و و این تن. مرا از خود رانده و حقوق و اموال مرا قطع كرده است ) متوكل(مرد 
بنابراین . و اگر چیزى از آن چھ گرفتھ ، شما درخواست كنید بھ ناچار خواھد پذیرفت . محبت من با شما است 

 .سزاوار است شما محبت فرموده رد اموال و حقوق مرا از او بخواھید
رستادگان متوكل یكى از پس دیگرى ھنگامى كھ شب شد، ف. بھ خواست خدا مھم تو كفایت مى شود: حضرت فرمود

 . وقتى بھ آن جا رفتم ، فتح بن خاقان را دیدم كھ بر در سرا ایستاده است. بھ سراغ من آمدند و مرا نزد متوكل بردند
ما از تو غفلت مى كنیم تو ! اى ابوموسى : متوكل نشستھ بود و بھ من مى گفت . وارد شدم  - : تا آن جا كھ گوید -

. فالن جایزه و فالن حقوق و چیزھایى ذكر كردم  : تو چھ نزد ما دارى ؟ گفتم. یاد خود نمى آورى ھم ما را بھ 
 .دستور داد ھمھ را دو برابر دادند

خداوند مى داند كھ ما در گرفتارى ھا بھ غیر او : و در این حدیث است كھ حضرت براى او دعا كرد و فرمود
 .ھر وقت دعایى بكنیم اجابت فرماید پناھنده نمى شویم و ما را عادت داده كھ
نیست آفریده شده اى در آسمان مگر آن كھ عرض مى كنند كھ خدایا بھ ما : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .اجازه بده تا بھ زیارت امام حسین علیھ السالم برویم 
 باد بھ حضرت خدمت كرد

آن چھ تو درباره حضرت ھادى علیھ السالم با : ل گفت مردى بھ متوك: و از شمیلھ كاتب در حدیثى نقل شده كھ 
خود مى كنى ، احدى بیش از این با تو نمى كند؛ چون كھ وقتى وارد مجلس تو مى شود، ھر كس در خانھ است 

براى خدمت بھ او بلند مى شود و حتى نمى گذارد رحمت باال زدن پرده یا باز كردن در یا ھیچ گونھ كار دیگرى را 
. اگر او را مستحق خالفت نمى دانست ، چنین نمى كرد :بتھ وقتى كھ مردم این جریان را بفھمند، مى گویندبكشد و ال

 .بگذار وقتى كھ وارد مى شود، خودش پرده را باال بزند و مانند دیگران بیاید تا اندكى حقارت ببیند
مخبر متوكل براى او نوشت ،  .متوكل دستور داد كھ كسى بھ حضرت خدمت نكند و پرده اى برایش باال نبرد

ھنگامى كھ على بن محمد علیھ السالم وارد شد، كسى براى او خدمتى نكرد و پرده اى باال نزد، ولى بادى وزید و 
دو مرتبھ بادى : باز مخبر خبر داد كھ . وقت خروجش ھم متوجھ باشید: متوكل گفت  .پرده را باال برد و او وارد شد

 .نگذارید باد پرده را باال بزند، خودتان باال بزنید: متوكل گفت . زید و پرده را باال زددر طرف مخالف باد اول و
كسى كھ زیارت كند قبر امام حسین علیھ السالم را؛ در صورتى كھ عارف : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .باشد خداوند بر آن زائر لباس آمرزش مى پوشد
 اینجا جاى پرسش نیست

تو : حضرت فرمود . در مدینھ ھمراه حضرت ھادى علیھ السالم مى رفتم: بن شرف نقل شده كھ گفت و از محمد 
اكنون در راھیم ، اینجا : حضرت قبل از سؤ ال فرمود. چرا و خواستم مساءلھ اى بپرسم : ابن شرف نیستى ؟ گفتم 

 . جاى پرسش نیست
نزد خدا، زیارت قبر امام حسین علیھ السالم و شاد از كارھاى پسندیده : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

كردن مؤ من و طلب عفو كردن بنده از خدا در حالى كھ نیمھ ھاى شب موفق بھ سجده شود براى خدا و چشمش از 
 .خوف یا شوق گریان باشد

 نگین بھ دو نیم شد
و آن جا . م صنعتگرانى بودنددر سامره در مجاورت حضرت ھاى علیھ السال: و از كافور خادم نقل شده كھ گفت 

روزى لرزان . بھ حضرت خدمت مى كرد) كسى بھ بر روى نگین نقش مى زد(  یونس نقاش . مانند شھرى شده بود
چھ : حضرت فرمود. بھ شما وصیت مى كنم كھ با اھل و عیالم نیكى كنید! موالى من : خدمت حضرت آمد و گفت 

گویا از (براى این كھ ابن بقا : چرا؟ گفت : ضرت تبسم كنان فرمودح. خیال دارم فرار كنم  : خبر است ؟ گفت



و فردا . ھنگام نقاشى نگین بھ دو نیم شد. نگین با ارزشى براى من فرستاد كھ نقشى بر آن بزنم ) سران ترك بوده
 .وعده او است كھ نگین را تحویل بگیرد

تا فردا فرج . بھ منزلت برو: حضرت فرمود. ا قتل موسى بن بقا ھم كھ حالش معلوم است ، یا ھزار تازیانھ است ی
فرستاده او آمده و نگین را مى : باز فردا صبح زود لرزان آمد و گفت  .مى رسد و جز خیر چیز دیگرى نیست 

برو ببین چھ  :چھ جوابى بدھم ؟ حضرت خندید و فرمود: گفت . برو كھ جز خیر نمى بینى : حضرت فرمود. خواھد
 . گز جز خیر نیستخبرى آورده ، ھر

كنیزان بر سر این نگین خصومت مى كنند، اگر ممكن : فرستاده گفت : یونس رفت و خندان باز گشت و عرض كرد
 . است آن را بھ دو قسمت كن تا تو را بى نیاز كنم

بھ  تو. سپاس خاص تو است كھ ما را از آنھا قرار دادى كھ حق شكر تو را بھ جاى آورند! خداوندا: حضرت فرمود
حضرت . بھ من مھلت بده تا درباره آن فكر كنم كھ چگونھ این كار را انجام دھم : گفتم : او چھ گفتى ؟ عرض كرد

 . درست گفتى: فرمود
قرآن را بھ صورت نیكو بخوانید، چون صوت خوش حسن و : جدم فرمود: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .نیكویى خواندن را زیاد مى كند
 حضرت علت گریھ

صفار در كتاب بصائر الدرجات از قارون از مردى كھ برادر رضاعى حضرت جواد علیھ السالم بود، نقل مى كند 
در آن ھنگام كھ حضرت ھادى علیھ السالم در مدینھ نزد معلمى بھ نام ابوذكوان و حضرت جواد علیھ : كھ گفت 

معلم علت گریھ حضرت را پرسید؟ . ھ شدیدى كردالسالم در بغداد بود، روزى ھنگام خواندن لوح نزد معلم گری
وقتى كھ وارد خانھ شد صداى گریھ و شیون بلند شد، وقتى كھ بر . جواب نداد و اجازه خواست كھ بھ منزل برود

 . گشت علت گریھ را پرسیدیم
د شد كھ سابقھ چیزى از اجالل خداوند بر من وار: از كجا دانستى ؟ فرمود: گفتیم . اكنون پدرم وفات كرد: فرمود

تاریخ آن روز را یادداشت كردیدم ، ) این نشانھ امامت است) . نداشت ؛ دانستم كھ آن حضرت از دنیا رفتھ است
 . بعدا معلوم شد كھ وفات آن حضرت ھمان وقت بوده است

 

درجات چھ نیكو یارى است دنیا آباد كردن براى آخرت ، زیرا اجرھا و : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 .آخرت را بنده شایستھ از ھمین جا تاءمین مى كند

 مالھا و شترھا را بھ خدا سپردم
اموالى از بابت خمس و : حافظ رجب بررسى در كتاب مشارق از محمد قمى و محمد طلحى نقل مى كند كھ گفتند

یم كھ خدمت حضرت ما آنھا را برداشتیم و حركت كرد. نذر و ھدیھ و جواھراتى در قم و اطراف جمع شده بود
برگردید، اینك امكان : در راه قاصد حضرت آمد و پیغام داد كھ حضرت مى فرماید . ھادى علیھ السالم ببریم

پس از چند روز دستور آمد . ما طبق دستور حضرت باز گشتھ و اموال را محافظت كردیم . دسترسى بھ ما نیست 
مالھا را بار شتران كردیم و . نھا بار كنید و شترھا را رھا كنیدچند شتر خاكى رنگ فرستادیم ، اموال را بر آ: كھ 

. اموالى را كھ براى ما فرستادید، مالحظھ كنید: سال بعد كھ خدمت حضرت مشرف شدیم ، فرمود. بھ خدا سپردیم 
 . نگاه كردیم و عطایا را صحیح و سالم نزد حضرت دیدیم

ره ندارد آن كس كھ دوست نمى دارد مال حالل را، كھ بھ وسیلھ از خوبى بھ: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 .آن مال حالل آبروى خود را حفظ كند و دین خود را ادا كند و با آن مال حالل صلھ رحم كند

 آیا سجده بر شیشھ جایز است ؟
. سؤ ال كردمحمد بن حسین مدائنى نامھ اى براى آن حضرت نوشت و راجع بھ جواز سجده بر شیشھ : نقل شده كھ 

: فرموده اند) علیھم السالم(شیشھ ھم از گیاه زمین گرفتھ مى شود، و ائمھ : وقتى كھ نامھ را فرستاد، با خود گفت 
بر شیشھ سجده نكن ؛ گر چھ در دلت گذشت : جواب آمد كھ . سجده بر ھر چیزى كھ از زمین مى روید جائز است 

 . كھ از گیاه زمین است
بى نیازى از مردم ، در پرھیزكارى و تقواى الھى نیكو یارى : جدم فرمود: السالم فرمودحضرت امام ھادى علیھ 

 . است
 عرض تسلیت اصحاب بھ حضرت ھادى علیھ السالم



روز وفات حضرت سید محمد براى : و از گروھى از بنى ھاشم از جملھ حسن بن حسن افطس نقل شده كھ گفتند
ناگاه چشم آن حضرت بھ فرزندش حضرت عسكرى علیھ السالم . دیم تسلیت خدمت حضرت ھادى علیھ السالم رسی

حضرت ھادى علیھ  . افتاد كھ با گریبان چاك وارد شد و در سمت راست پدر ایستاد و ما حضرت را نمى شناختیم
شكرى تازه كن كھ خداوند امرى تازه در باره تو  ! پسرم: السالم پس از ساعتى نگاھى بھ فرزندش نمود و فرمود

آن وقت سن آن حضرت را بیست سال یا بیشتر . فرزندش حسن است  :این كیست ؟ گفتند: پرسیدم . دید آوردپ
دانستیم كھ پدرش بھ امامت او اشاره فرمود و او را بھ جاى خود . تخمین زدیم و آن روز حضرت را شناختیم 

 .نصب نمود
 . مى دھد، غم را زایل مى كند و زینت آخرت استنماز شب بھ انسان آبرو : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 ! آن گاه تو اى موالى من
ابن بابویھ صدوق در كتاب اكمال الدین از حضرت عبدالعظیم در حدیث عرض عقاید خویش بر حضرت ھادى 

 ى موالى منآن گاه تو ا: گفت ) پس از ذكر سایر امامان(نقل مى كند كھ  (علیھم السالم(علیھ السالم و اقرار بھ ائمھ 
! 

 و بعد از من فرزندم حسن ، و مردم نسبت بھ جانشین او چگونھ خواھند بود؟: حضرت فرمود
 . خشنودى خداى تعالى در نوافل است: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 جانشین بعد از من
جانشین بعد از من : دشنیدم حضرت عسكرى علیھ السالم مى فرمای: و از داوود بھ قاسم جعفرى نقل شده كھ گفت 

چرا موالى من ؟ : فرزندم حسن علیھ السالم است و مردو نسبت بھ جانشین پس از او چگونھ خواھند بود؟ گفتم 
 « تا آخر حدیث» .براى اینكھ شخص او را نمى بیند: فرمود

 .از خواب بین نماز شب و فجر بپرھیز: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 رت ھادى علیھ السالمنامھ شیعیان بھ حض

پس از وفات حضرت جواد علیھ السالم شیعیان بھ حضرت ھادى علیھ : و از على بن عبدالغفار نقل شده كھ گفت 
تا من زنده ام با من است ، و وقتى كھ تقدیرات الھى درباره : امر امامت با كسیت ؟ جواب نوشت : السالم نوشتند

 .ا بھ جانشین پس از جانشین دست مى یابیدو از كج. من جارى شد جانشین من مى آید
اگر خدا اراده فرماید سبب سازى كند در یك شھرى یا سرزمینى كھ در آنجا : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 .بھ مصلحت خدا پیشرفت آن بنده بھ آنجا برود براى بنده اش فراھم مى كند
 اسباب امامت

: سم جعفرى در حدیثى نقل مى كند كھ حضرت ھادى علیھ السالم فرمودشیخ طوسى در كتاب غیبت از داوود بن قا
فرزندم ابو محمد جانشین بعد از من است ، و ھر چھ بھ آن محتاج باشید نزد او ھست ، و بحمدهللا اسباب امامت نزد 

 . وى موجود است
ن است كھ دیوانھ شود، یكى در ھر كس این سھ عادت پست و بد باشد، بیم آ: حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 . روى قبرھا جسارت نمودن و با یك كفش راه رفتن و بدون علت خندیدن
 معرفى امام بعد از خود

. در خانھ حضرت ھادى علیھ السالم خدمت آن حضرت بودم : و از على بن عمرو نوفلى روایت شده كھ گفت 
 . نھ ، امام شما حسن علیھ السالم است: فرموداین امام ما است ؟ حضرت : گفتم . حضرت سید محمد عبور كرد

خوشا بھ آن چھره اى كھ خدا نظر كند بھ او و از ترس عذاب پروردگار از : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود
 . گناھش گریان باشد در حالى كھ جز خدا از آن گناه مطلع نیست

 بزرگترین فرزندم امام شماست
من راجع بھ امام از پدر شما : كردم   بھ حضرت ھادى علیھ السالم عرض : ھ گفت و از على بن مھزیار نقل شده ك

 سؤ ال كردم ، آن حضرت شما را تعیین فرمود، اینك امام بعد از شما كیست ؟
بعد از : بزرگترین فرزندم ، و بھ امامت حضرت عسكرى علیھ السالم تصریح كرد و فرمود: حضرت فرمود

 .امامت در دو برادر نمى شود) یھما السالمعل(حضرت حسن و حضرت حسین 
زیاد مزاح كردن آبرو را مى برد و خنده بسیار ایمان را محو مى كند و شما : حضرت امام ھادى علیھ السالم فرمود

 . را بھ تقوا سفارش مى كنم
 تصریح بھ امامت جانشین خود در حضور جمعى از معتمدین

حضرت ھادى علیھ السالم فرزندش حضرت : تضى روایت شده كھ در كتاب عیون المعجزات منسوب بھ سید مر
صلى هللا علیھ و آلھ و (و نور و حكمت و میراث ھاى پیامبران و اسلحھ پیامبر . عسكرى علیھ السالم را حاضر كرد



را بھ وى داد، و در حضور جمعى از معتمدین اصحابش بھ امامت آن حضرت تصریح كرد و او را وصى ) سلم
 .دخود گردان
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