
 

1 
 

 

ها امام هشتم )ع( یامام رئوف امام خوب  

 

 

  

1جلد (یخدمتلو )زنجان لی: اسماع نیوتدو هیته  

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

به: میتقد  

  تیگوهرتابناک امامت ووال منیامام  رضا )ع( هشت هایخوب یآقا  یقدس بارگاه

الرضا وثامن الحج  یمعصوم ازچهارده معصوم )ع( وعاشقان وزائران مشهد نیودهم

  دانیودوستان ومر روانیالرضا ،ضامن آهو، امام رئوف وپ یابن موس یآقا عل

سلطان  آن حضرت وعاشقان وزائران ومجاوران  ودلباختگان وخادمیاران خادمان 

..........و عشق  
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  مقدمه

  واله طاهرینرسول اهلل  یوالسّالم عل  نیالعالم الحمدهلل ربّ   

نام درجهان نام محمّد نیتر بندهیز  

 پرارج ترین اعمال انسان صلوات برجمال محمّد1

 یخلق نمود وبرا یفراوان یاو نعمت ها یوبرا دیرا که انسان را آفر یخدا شیستا 

 اءیانب انیفرستاد وازم یوکُتب ودستورات اله نیرا با آئ اءیاو انب تیوهدا یراهنمائ

ختم رسوالن محمّد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف )ص(را با  یاله

برحقّ  ینیجانش یو یبرا .مبعوث کرد تیبشر تیهدا یبرا دانشیجاو شهیقرآن هم

اطهر )س(را خلق  یحضرت زهرا هایامُ اب .ونمود  نیی)ع({را تع یمرتض ی}عل

 وثقلین  گرانقدر راثیدومکه  )ص( امبراسالمیپویازده ائمه را خلق نمود.وحضرت نمود.

که  یعترت .گذاشته است ادگاریما به  یرا برا«عترت » یگریود« میقرآن کر» یکیرا

فاطمه »تککُ قیاز طر یگریپس از د یکیظلم وجور وستم  قیبعداز وفاتش از طر

امام  رازیغ زیامامان عز  هیحسن بق»وزهر«)ع(نی)ع( وحس یعل» ریوشمش«زهرا)س( 

علی ابن موسی آقا امام    )ع(معصوم چهارده  نیویکی ازا« )عج( که زنده است عصر

اسالم وآزادی  مُبین دین از دفاعهدایت مردم واست برای  هشتمین امام رضا )ع(ال

 خراسان امروزی  در سرزمین طوس حق وحقیقت  ت وشرفوآزادگی جوانمردی وعزّ

به شهادت رسید وقبر  طریق سمّاز خلیفه وقت  یمأمون عباس ستم گر زمان  بدست

ام ان شده وسالروز والدتش هفته کرامت است  ایّقبله گاه عاشقان ومحبّ مطهرش

                                                           
شعر ازمؤلف-1  
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قرنهاست .)ع(می باشد  ی)ص( وامام حسن مجتب امبرخدایشهادتش مقارون با رحلت پ

ا وتشکیل  حسینه وتکایا نام ویاد آن با برگزاری مجالس عزّ ومحبّان یدانشیعیان ومرّ

درود سالم و  شهید راه حقّ آنبزرگوار را زنده می کنند ومسلمان وغیر مسلمان  بر

 یپر م خاکی پروانه وار عالم گیتی  یمی فرستند وهرسال هزاران عاشق از چهار سو

هر  ندینما یعرض وادب م ازنزدیکندیآ یم امام رئوف بیامام غر یکشند به پا بوس

نیزازدور عرض  نفر وهزارانا عظمت تر می شودسال از سال های گذشته پر رونق تر وب

 آن نور دل زهراوعاشقان  از محبّان  یکیو فهیبنابر وظ ریبنده حق وادب می کنند !!

 د وعظمت آن امام عزیز .کوچک درمقابل مجّ یاثر نیوتدو هی)س( دست  به تهمرضیه

فصل به شرح درده 1جلد« امام هشتم )ع(  ،ها یامام خوب،امام رئوف »   تحت عنوان:

قرار  وامام خوبی ها  امام رئوف آن  مورد قبول  وارمدینمودم ام تهیه وتدوین  لیذ

استفاده مورد قرارگیریم این اثر آقامان  شفاغت رد توجه ووآخرت مو ایدردنگیرد و

انشاء اهلل  ردیعاشقان آن حضرت قرارگ      

.است رضا )ع( یبن موُس یعشق آقا عل تیالدوالیم درمورد :ل  کتاب  فصل اوّ      

سال پربرکت حضرت  امام رضا)ع( ۵۵ یاز زندگان یمختصر یمعرف:م فصل دوّ    

امام امت رسول اهلل )ص( نیهشتم           

.ائمه نامام رضا)ع( ثام یاسیس یبردوران زندگان یگذر:فصل سوم                       

 تیامام رضا)ع( چراغ هدا یپاک علو رهیواخالق وس اتیخصوص :فصل  چهارم  

.امت یوهاد        

اما م رضا خود ازمنظر  شیامام رضا)ع( وخواهر گرام ارتیز لتیّفض  :پنجم فصل  

.ائمه اطهارت  )ع( ری)ع( وسا  
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 انیعیامام ش منیاز از زبان مبارک هشت ینوران ثی:هشتادوهشت حدششم فصل       

.جهان اسالم   

سؤال از مردم وجواب از امام رضا)ع( عالم آل محمّدو امام :پنچاه وپنچ هفتم  فصل    

   .سال عمرپربرکت امام هشتم(۵۵ تینورورحمت)به ن

      فصل هشتم: مناجات با خدا وشعری ازمولف

   )ع(امام هشتمو هایامام خوب وامام رئوف  ارادتمند

(یخدمتلو )زنجان لیاسماع-ریحق دلباخته   

 والیت وامامت  دهه   مقارون با ایام هجری شمسی   هشت و ونود  صدیوس کهزاری مرداد

  )عید غدیر خم (
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۴فصل  
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۴۳.....جهان اسالم انیعیامام ش  نیاززبان مبارک  هشتم ینوران ثیهشتادوهشت حد    

7فصل  
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اوّل  فصل  

 

 

(ضا )عرّال یبن موس یآقا عل،عشق  تیوال الدیم  
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ثامن ،مبارک و با سعاد ت امام هشتم  الدیآور سال روز م ادیهرسال  قعدهیذ  ازدهمی

 سلطان  ب،یها، امام غری ضا )ع( ،امام رئوف ، امام مهربانالرّ یبن موس یالحجج عل

فرزند دلبند حضرت امام عزیزطوس و خراسان ، ضامن آهو،عالم آل محمّد)ص(،

 روبراد امام نهمحضرت جواد االئمه )ع(  یوپدرگرام  امام هفتمکاظم )ع( یموس

)شاه چراغ(  یاحمدبن موسحضرت  )س(  و هحضرت فاطمه معصوم  وگرامی زیعز

شاه والیت وجانشین همنام جدبزرگوارش امیر بیان  «یعل »و...که نام مبارکش

وابوالقاسم و..  یابوالحسن ، ابوعل :اش هیناست وکُ علی المرتضی  برمحمّد)ص(

  یّورض ی، فاضل ، صابر ،زک نیمنؤمال نیالع ۀ، قر یراج اهلل ، نورالهُدسرضا ،  :القابش

وفی وغیظ الملحدین و..... ۲.امامی که فرزند جگرگوشه امام هفتم موسی بن جعفر 

امام  .مغرب ) اندلس سابق( بود  ینجمه  خاتون )س( که از اهالحضرت  )ع(  و بانو

 نهیدرشهر مد یوقمر  یهجر 1۴8سال قعدهیذ ازدهمیکه  درروز پنجشنبه ماه  یزیعز

وادامه  تیاختر پاک امامت ووال  نیهشتمد  به جهان گشو دهی)ص( د امبرخدایشهر پ

 یوسرو یغرق درشاد )یثرب(شه شبا تولدخدا وند متعال  اءیء واول ایدهنده راه انب

که   یمعروف جابرانصار ثیطبق حد(  )صامبرخدایپ برحقّ  نانیاز جانش  یکیشد که 

شد وموجب  قمحقّبود  )ص(یمحمّدمصطف امبرخدایپ یدوازده امام است ازسو یمعرف

وبزرگوار مان   زیامام  عز نیوا شد )ع( ی)ع( ودودمان آل  علیعل انیعیش یسربلند

دشمن   لهیبوس یدرسن پنجاه وپنج سالگ یوقمر  یهجر ۲۰۳روز ماه صفر نیدر آخر

                                                           
 وفاضل وصابر است رضا حضرت آن بالقا ومشهورترین ابوالحسن حضرت آن وکنیت علی حضرت آن شریف اسم است آورده العیون جالء در مجلسی عالمه-2

و.... الملحدین وغیظ المؤمنین اعین قره ووفی ورضی .. 
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وقت مسموم  فهیخل یمأمون عباس  خدا )ص( وآل رسول )ع(تیخدا و اهل ب
 ودرسناباد شهر خراسان امروزی به شهادت رسیدآرامگاه آن امام درمشهدقرادارد.۳

 رانیا زمانیدرکشور عزاست  از چهارده معصوم )ع( یتنهامعصوم)ع(امام رضا  

خدارا شکر می است  انیرانیافتخار ما ا نیاز  بزرگتر یکی نیشده است  وا مدفون 

او حافظ ما که  مییگو یشکر م هزاران بارخدا را میدار ینعمت بزرگ یکه چه ولگوییم 

گاه   چیه انیرانیما ا یاست ول بیدوروغر )مدینه(است هرچند از وطن خود انیرانیا

 ومالمان ودارایمان  جانمان میگذار یو تنها نم یرا خال یمان وولی نعمتمان مرقد آقا

 عیامامان مدفون در قبرستان بق،  بیغر :گفتباید آهی کشید وو میکن یرا فدا م

 کینه زائردارند از نزد .!دارند یونه گلدسته ا یبانیونه سا ینه بارگاه هستندکه

واقعاً جگر  . ندینما یعرض وادب م ،از دور سالموفقط فقط  !!دنیعرض وادب نما

دباقر)ع( سجاد)ع(  وامام محمّ وامامامام حسن )ع( } یسوزد چهار امام یانسان م

برای وتنها هستند و بی)ص( غر امبرخدایشهر پ نهیکه درشهر مد{وجعفرصادق )ع(

احساس وعرض وادب  کردم که فقط ازدور  کیداد ازنزد قیخداوند توف ریبنده حق

تا مبادا جلوآن سنگها چند مأمور ایستاده است شود یم دهید  یاهیچند تکه سنگ س

 یدر ب ها یچند ساعت دیوفقط صبح طلوع خورش کسی به آن سنگها نزدیک شود!

 دیساعات روز با  هیبق و کنند یم ارتیزاز دور  شودزائران  یباز م عیقبرستان بق فلزی

 یگفت : ابا دل غمناک و دیکش ینگاه کردوآه جگر سوز یفلز یازپشت نرده ها

 یالم ، اسّپیروعلی )ع(ال انیعینور چشمان  ماش یالم  و اسّال عیبق بیغر  زانیعز

                                                           
 است آمده نیاد به وهشت صدوچهل درسال( ع) رضا ابوالحسن حضرت»:است آمده چنین این(ع)رضا ابوالحسن حضرت والدت کافی اصول درکتاب  -3

 دفن جا وآن یافت وفات دارد راه نوقانتا فریاد یک اندازه به که سَناباد نام به ای قریه در طوس در یافت وفات که بود ساله وپنج پنجاه. وسه دویست سال ودرصفر

 یافت وفات قریه تادراین برد مراهه به را ایشان رفت می بغداد سوی وبه شد خارج مأمون وقتی برد مرو سوی به وپارس بصره ازراه مدینه از را ایشان مأمون شد

2ج کافی اصول ۴۸۹صفحه  است نقل از البنین ام نام به کنیزی ومادرش  
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 یالم و اسّال )س(فاطمه یجگرگوشه ها یالم ،اسّلا حضرت خدیجه    فرزندان

قبر  گانیهمسا یالم و اسّال )ع(یپسران موال عل یالم ، اسّال عیمظلومان  قبرستان بق

ادامه دهندگان راه  یا والم سّال )ع(یقبر پنهان همسرعل  گانیهمسا یالم و اسّال  ینب

ای شکوفه وعزّت وعظمت جهان اسالم وای گلهای  الم وسّالمظلوم عالم  نیاوّل ورسم 

چقدر  عیافسوس که امروزه قبرستان بق وهزار هزاران ......پژمرده گلستان محمّدی و

حضرت فاطمه مرضیه )س(دختر نبوّت  مظلوم است  به مظلومت قبرپنهان مادرسادات

وحادثه  واسران کربال کربالجانسوز واقعه  تیوبه مظلوم وهمسر والیت ومادرامامت 

 نهرچه زودتر آقاما از خدا می خواهیم تاروز عاشورا !!!  گان کربال ولب تشن نیخون

تا و ابدی انیپا تهایّمظلوماین    غربت ها و نیظهور کند ا امام عصرو امام زمان )عج(

با نور منّور وجمال یوسف زهرا  انیّمشیعیان ومسلمانان وعال ما قلبهاو چشم های گریان

ربّ العالیمن  به  یا آمین الفرج لولیک ا عجل ان شاء اهلل للّهم روشنایی ودرخشان یابد 

  .آمین  الهی .حقّ سیدالمّرسلین
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دوم   فصل  

پنجاه وپنج سال پر برکت  یاز زندگان یمختصر یمعرف

(امام امت رسول اهلل )ص نیامام رضا )ع(هشتم  
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راه حقّ و حقیقت امام هشتم علی بن  دیشه و زیبزرگوارعز امام  آن یدوران زندگ

دوران قبل از امامت به مدت  -1شود :  یم میتقسطالیی  به سه دوران  موسی الرّضا 

دوران بعداز امامت  -۲است  یوقمر یهجر  18۳تا 1۴8 خیوپنج سال  از تار یس

هفده سال درشهر   به مدت دیکاظم )ع( شروع گرد یامام موس شیباشهادت پدرگرام

وبخصوص  مردم ومسلمانان شهر زادگاه وشهر پیامبرخدا محمّد مصطفی)ص(  نهیمد

سه سال  حدود دوران سوم به مدت -۳نموداند از وجود مبارکش استفاده  انیعیش

 پاکشاجداد اریاز شهر ودحضور داشت  مرکز خالفت عباسی مأمون درخراسان

اسالم  نید غیسال امامت نمود وتبل ستیب یبود بطور کل یان رانیجداشد ومهمان ا

که درعصر امامتش مقارون بود با  ی زیپرداخت امام عز یوقرآن  واحکام و.. . م

 فهیخل  نیکه پنجم یعباسحاکمان از  یکی دیش: هارون الرّ زمانش یجبّار یطاغوتها

امام رضا )ع( امامت کرد   حضرت یده سال درعصر وبه مدت  که  مقتدر  بود

که توسط به عنوان ششمین خلیفه عباسی  یعباس نیمحمّد ام پدرش او مرگ ندوبعداز

امامت نمود و   یعباس نیکشته شد  که پنج سال درعصرخالفت اممأمون  برادرش 

بود که امام رضا  هفتمین خلیفه  یعباس مأمونطاغوت عصر امامتش عبداهلل  نیآخر

بود  یرساند  وپنج سال آخرامامتش درعصر خالفت مأمون عباس شهادته زبی)ع( را  ن

آن حضرت  نکهیاوّل ا.معروف است  «رضا »لقب  به ریز لیکه به دال یزیعز ی.امام

مورد رضا وپسند خداوند سبحان در آسمان ومورد رضا وپسند حضرت رسول خدا 

اورا  یوسنُ عهیمخالف وموافق ش نکهین بودودوّم ای)ص(وامامان بزرگوار درزم

مورد رضا وپسند همه بود  زوبزرگواریوآن امام عزازاو رضایت داشتند  دندیپسند

 یخصلت ارزشمند راکه مقام نیبود وا یراض یآن حضرت به رضا حقّ تعال نکهیوسوم ا
 باالتر از مقام صبر است بطور کامل داشت!۴
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 یحضرت امام موس شیسال امامت پدر گرام نیرضا )ع( درست دراوّل امامحضرت  

شهادت  )ع(  تیدورانها براهل ب نیاز تلخ تر یکیکاظم )ع( چشم به جهان گشودو

ورنج امام رضا هشتمن انتخاب شد بود پدرش امام هفتم درزندان هارون الرشید 

و آغاز  کاظم )ع(  یامام موس شیکه بعداز شهادت پدر گرام یحادثه ا نیآورتر

اهل بیت )ع( وامام رضا )ع(  دشمنان ابیسآآب به  ختنیخ داد وموجب ررُامامتش 

 که « هیواقف» بنام گروه منحرف وباطل  آمدن دیپد دیگرد وشیعیان و دوستان علوی 

مخوف  یکاطم )ع( درزندانها یکه امام هفتم موس یدربرابر امام رضا )ع( بود زمان

بن  یکاظم )ع(مانند:عل یامام موس حضرت  یندگانیبود نما یعباس دیشهارون الرّ

بش  یاحمد بن اب ،یرواس یسیعثمان بن ع ،یبن مروان قند ادی، ز یحمزه بطائن

 یومسلمانان ودوستان امام موس انیعیومال امام را از ش ووجوهاتسراح و....خمس 

رساندند وپولها ووجوهات  یبه مردم  م حیصح یگرفتند ودرراهها یکاظم )ع(م

 یخواه ایودن یصد افسوس حُب پول پرست  یآنان جمع شده بود ولدرنزد  یاریبس

کاظم  یموس امامامام هفتم منکر وفات  ندگانیباعث شد نما ایوحُب دن یومال پرست

را بوجود آوردند به آنها «  هیواقف» بنام  ی)ع( شدند وکم کم فرقه باطل ومنحرف

که دراعتقاد به هفت امام متوقف شدند  ندیگو یم یرو واقف نیوطرفدارانشان را ازا

حادثه  یوبه هفت امامامام رضا )ع( قبول نکردند   رفتندیرا نپذ یوامامان بعد

واهل بیت  عهیدشمنان ش فادهبوجود آوردند موجب سوء است عیّدرتش یدیجد یخیتار

 پدر نیقبول نکردند امام رضا )ع( بودکه جانش واقفیهکه  یامام نیواوّل  دیگرد )ع(

از  گرید یکیبود.شده  انیعیامام ش منیبه عنوان هشت امام موسی کاظم )ع( شیگرام

از فرزندان امام  یکیکه   یابن موس میمشکالت  امام رضا )ع(  وجودبرادرش ابراه

                                                           
1/13 بابوبه ابن الرضا اخبار عیون -۴  
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 جادیامام رضا )ع( ا یبرا ییمتهاکاظم )ع(  درمورد امامت بعداز پدرش مزاح یموس

النّار  دیز» بود که به او دیبنام ز یاز برداران امام رضا )ع(  فرد گرید یکیکرد و یم

 یکیامامت حضرت امام رضا )ع( راقبول نداشت  و یگفتند  او براثر مقام پرست یم« 

 یاحمدبن موس حضرت  زمانیعز یاز برادران واالمقام حضرت امام رضا )ع(آقا گرید

از شهر  یهمراه جماعت یعباس)ع( معروف به شاه چراغ که درعصر خالفت مأمون 

شهر خراسان  یفارس بسو قیامام رضا )ع( از طر ارتیمنوّره به قصد ز نهیمد

استاندار  یمأمون عباس کاروناپاکیجنا ندهیبودند نما یمرکزخالفت مأمون عباس

به شهادت رساند  رازیفارس بود او وهمرانش را ناجوانمردانه  در استان فارس شهرش

 ی)ع( شده است دارا تیودلباختگان اهل ب دانیعاشقان ومر ارتگاهیامروز ه ز

همیشه از امام رضا )ع( بخش دلهاست  یچراغ راهنما  روشن  یملکوت میآرامگاه عظ

داشتند از جمله: عباس،  یگریبرادر د نی.وامام رضا )ع( چندحمایت می کردند 

اسحاق،  هلل،جعفر، هارون، حسن، احمد، محمّد، حمزه، عبدا ل،یقاسم، اسماع

حضرت فاطمه  یاز خواهران گرام یکیو مانیفضل و سل ن،یحس د،یز داهلل،یعب

بارگاهش زیارت شیعیان وعاشقان  درشهر قم دفن شده است که  است  )س(معصومه

امروزه شهر مقدس مشهد  به عنوان  اهل بیت )ع( ودوستان ائمه )ع( قرار می گیرد.و 

مان  زیدرکشور عز یشهر مذهب نیعنوان دوّمقم به شهر مقدس و یشهر مذهب نیاوّل

کنند، از  یم اربا مقام افتخ ارجمندو برادر وخواهراین  به  انیرانیاست که ا رانیا

دهه   رانیوالدت حضرت فاطمه معصومه)س( تا والدت امام رضا)ع(  درکشور ا

القعده  یوسرور است که از اوّل ذ یشده است   دهه جشن شاد یکرامت نام گذار

 ازدهمیشود  تا  ی( روز دختر  شروع میوقمر یهجر17۳دت حضرت معصومه )وال

.امام  ابدی ی(   ادامه میوقمر یهجر 1۴8القعده والدت حضرت امام رضا )ع( ) یذ
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 ،یصغر هیرق ها،یابامّ مه،یحک ه،یرق ،یچون: فاطمه صغر گریرضا )ع(خواهران د

سلمه، امّ شه،یعا هه،یآمنه، حسنه، بر ه،یعل جه،یخد نب،یجعفر، لبابه، زکلثوم، امّ

در  وارشان بزرگبرادران وخواهران   نیاز ا یکلثوم داشتندکه  برخو ام مونهیم

مردم زیارت می کنند وتوسل می جویند ودخل می بندند  مدفون هستند رانیکشورا

مخصوص حضرت  یارتیالقعده روزز یذ۲۳گفت که روز  دیبا ورازونیاز می کنند و...

صلوات خاصه داردند که عبارتند از کیرضا)ع( است و امام  رضا )ع( امام  

و حُج ّتِک  ع لى م نْ  ی ّالنَّقِ ی ّبْن  مُوس ى الر ّضا الْمُرْتَضَى االِمام  التَّقِ ی ّص ل ّ ع لى ع لِ اللّـهُم ّ»

مُتَواصِلَةً مُتَواتِرَۀً  ةًی تام ّةً زاکِ رَۀًیص الۀً کَث دِ،یالشَّه ق یفَوْقَ االَرْض  و م نْ تَحْت  الثَّرى، الصِّدّ

 یالرضا یبن موس یبر عل: پرودگارا، ائِک یع لى اَح د مِنْ اَوْلِ ت یْما ص لَّ ضَل مُتَرادِفَةً، کَاَفْ

 یپارسا و منزّه و حجت تو بر هر که رو یشوایدرود و رحمت فرست . آن پ دهیبرگز

 یدرودود و رحمت فراوان فرست، در دیشه قیخاک است. بر آن صد ریو ز نیزم

که بر  یو درود و رحمت نیهمچون برتر ،یدر پ یپ و یاپیهم و پ یکامل و بالنده و از پ

«یفرستاد ائتیاز اول کیهر   
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امام رضا)ع( نماز  

 کی« حمد» ( درهررکعت سوره یدارد  )سه تا دورکعت یرضا )ع(نماز شش رکعت امام

؛ییگو یده مرتبه ، بعداز سالم م«االنِسان  یع لَ یه ل أَت»مرتبه و سوره   

َ و اِسحقَ  لیو اِسماع  م یو اِله َ اِبراه یاِله ایو  ینَعم ت یف ی ّیو ل ایو  یشِدَّت یف یصاحِب یا

م ن  رَیخَ ایاَحس ن َم ن سُئِلَ و  ایاَسئَلُک   م یو القُرآن  الح ک س یو ع ص ی ر بّ َکه ای عقوُب ی و 
 دُعِی  و یا اَجو د  م ن اَعطی و یا خَیرَ مُر تَجی اَسئَلُک  اَن تُص لِّی  ع لی مُح مَّدٍ و ال  مُح مَّدٍ«۵

 یمام  النَّم ة  فَِ اَسْئلُک  حُسْنَ و  تَهُمَّاَللّ» :ندیفرما یمکه  از امام رضا )ع( است  یی دعا

کنم حُسن عاقبت  یپروردگارا! ازتودرخواست م رٍیقَد ءٍیْشَ یو االْخِرَۀ اِنَّک  ع ل ایالدُّنْ

 وتمام نعمت های دنیا و آخرت را زیرتو برهر کاری قادر وتوانمندی« 6 

اهللُ   یاَب الْحسن  ص لَّ ای کیْاهللُ ع لَ یص لَّ» :مییگو ینامه  امام رضا )ع(   م ارتیدر ز 

و  ی دِیْرُوحِک  و ب د نِک  ص ب رْت  و  اَنْت  الصّادِقُ الْمُص دَّقُ .قَتَلَ اهللُ م نْ قَتَلَک  ب الْاَ  یع ل

 ییتو ینمود ییبایشک کرتیروح وپ برابالحسن درودخدا  یالْاَلْسُنْ  درود خدا بر تو ا

راستگویی تصدیق شده خدا بکشد کسانی را که تورا بادست ها وزبان هایشان کشتند« 

  7 

                                                           
شیخ عباس قمی وزیارت نامه ها ی امام رضا  الجنان مفاتیح»نقل   از کتاب ارزشمند       -5   

6۸ص الرضا فقهنقل از    -6  

وزیارتنامه امام رضا )ع( مفاتح الجنان شیخ عباس قمی  307الصّالحین   صراط کتاب نقل    -7  
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ل سوم فص  

 

امام رضا )ع( یاسیس یبردوران زندگان یگذر  
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شجره خبیثه وخونریز  سلسله   وسیله  به  یامام عباس میکه ابراه یزمان :گفت دیبا

 یرسم فهیخل نیکشته شد وبراد رش سفاح  به عنوان اوّل هیامُ یبنوجفاکار ونابکار 

بالقب  یآل محمّد وابومسلم خراسان ریابوسلمه خالل با لقب وز تی) با حماانیعباس

ودر آخر توسط  ندیکش ادیزحمت ز انیحکومت عباس سیتأس یآل محمّدبرا نیام

وپس او برادرش  دیکشته شدند( به خالفت رس یعباسمنصور  جنایتکار وفا  یب یفهخل

وپس از مرگ منصور  نشستبه تخت  خالفت   فهیخل نیبه عنوان دوم یمنصورعباس

 یعباس  یدوفرزند داشت فرزندش هاد یدومهدیرس  یعباس ینوبت به فرزندش مهد

هارون  شعمرش به سر آمد ونوبت به برادر نکهیتا ا دیبا کمک بزرگان به خالفت رس

فرزند   یعباس دیهارون الرش   یروز نکهیتا ا دیرس یعباس مقتدر فهیخل نیپنجم دیالرش

 یواز مردم برانمودخود انتخاب  اوّل  عهدیبود ول دهیکه مادرش زبرا  نیش محمّد ام

 ۴6دوم قرار داد خودش درسن  عهدیگرفت وعبداهلل مأمون را بعنوان ول عتیاو ب

کاظم )ع(  یامام موسبخصوص به  و انیعیکه به ش یبعداز ظلم وستم یسالگ

 مرکزخالفت شهر تازه تأسیس شده عباسیان  ومسلمانان نمود اجل مهلت نداد به

با خالفت وتخت وسلطنت وداع کرد  بغدادبرگردد  درسناباد طوس خراسان  درگذشت

درطوس مدفون نماز گزارد  یوپسرش صالح بن هارون برو وبه سرای باقی شتافت 

 ۲1ماه و7سال و۴او به مدت  دیرس نینوبت به محمّد ام خالفت عباسی  آنگاهگردید و

 که پدرش هارون عباسی  برادرش مأمون یسال سن داشت بجا۲7ز خالفت کرد اورو

 نیوجانش عهدیرا ول یعباس یموس یعنی  بود پسر خودش کردهانتخاب  الرشید عباسی 

 دیهارون الرش نیوارث نیامر باعث جنگ  واختالف ب نیخود انتخاب کرد  وا

 نیومأمون درگرفت  ام نیدو برادر ام نیب یسخت یومأمون( شد وجنگ نی)امیعباس

طاهربن  یخراسان ازطرف مأمون به فرمانده انیوقت توسط لشکر فهیخل یعباس
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 (کشته شد ورانیدرا  انیطاهر سلسله سسؤ)م نیمیمعروف به طاهر ذوال نیحس

 نیام محمّد بعداز کشتن برادرش یعباس فهیخل نیبعنوان هفتم یمأ مون عباس عبداهلل 

 وآن شهر را مرکز خالفت خودقرارداد!خالفت درخراسان نشست . یبرکرس  عباسی 

مشکالت عبارت  داشت از جمله دیشد یها یشدن نگران فهیبعداز خل یمأ مون عباس

 انیعباس-۲نامشروع می دانستند  کردند یحکومت اورا قبول نم انیعلو-1:  بودنداز

ماقبل  فهینداشتندبخاطر کشتن خل یازمأمون عباس یدل خوش رفدارانشانوط

  نژادعرب)پان یوبرتر تیّاعراب که به تعصب وعرب-۳(یعباس نیخودش)ام

و مادر مأمون نیز  شتراستیب انیرانیبا ا ی(معتقدبودندارتباط مأمون عباسسمیعرب

طرفدارودوستدارخاندان رسالت  یبطورفطر انیوخراسان انیرانیا -۴ایرانی بود

 یدشمن بودندو.....مأمون عباس انیدرهر کجا بودندبا عباس انجه انیعیش-۵بودند

دعوت  حضرت امام رضا )ع( امام ورهبر را    حلّ مشکالت مذکور یراه برا نیبهتر

شهر  نهیازشهر مد جهان اسالم  انیعیمسلمانان جهان اسالم ورهبر بزرگ ش یوهاد

 ایخالفت  یبرا یمرکز وقت خالفت عباس امروز خراسانطوس یا  )ص( به  امبرخدایپ

 ی.     ولدیرا حلّ وفصل نما یبود! تامشکالت مضاعف مأمون عباس یعهد تیوال

خراسان مرکز  یخودش را ازسفربسو ینبودوناخشنود یحضرت امام رضا )ع(راض

را  یباردعوت مأمون عباس نیامام رضا )ع(چند-1اعالم نمود: لیذ یخالفت ازروشها

 جدشبرکنارقبر مطهرمکرّر نهیقبل از حرکت از زادگاه خودشهرمد-۲ه بودردّکرد

درموقع -۳با جدش وداع می نمود کرد یم یوزار هیرفت وگر یرسول خدا )ص( م

تا  دیکن هیمن گر یخودفرمود هم اکنون برا انیبه دوستان واطراف نهیخروج از شهر مد

ومدینه را نخواهم دید  گردم  یسفر برنم نیگرازایشماهارا بشنوم من د هیگر یصدا

الضحاک مأمور آوردن امام رضا )ع( به  یبنام  رجاء بن اب یشخص یو....مأ مون عباس
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محل  نهیحضرت امام رضا )ع( با اجبار ازشهرمد انتخاب نمود.خالفت  مرکز  خراسان

زادگاهش وداع نمودبه شهر خراسان آمدودرطول راه با مردم  شهرها 

گفت   یم ثیکرد به مردم حد یمردم را گوش م ینمود وحرفها   یوروستاهاصحبت م

وارد شهر  یکرد وقت یسخنان وسنت رسول اهلل)ص( وائمه)ع( را به مردم اعالم م

 ةمعروف ومشهور سلسل ثیامام زاده محمّد محروق رفت  حد ارتیشدبه ز شابورین

گهرباررا  ثینمودکه هزاران نفر قلم بدست آن حد شابوراعالمیمردم ن یالذهب را برا

مکتوب نمودند برای دیگران یادگار باقی گذشتند8وامام رضا )ع( بعداز روزها وهفته 

شدند  امام رضا )ع(  مرکز خالفت عباسیوشهر خراسان یها وارد مرکز خالفت عباس

ودر  وتهدیّد خالفت را قبول نکرد و با اجبار بصورت اکراه پیشنهادمأمون عباسی اوّل

 یرونهام-قبول نمودکه:  یرابه شرط یمأمون عباس ینیوجانش یعهد تیوالآخر

مأمون    یها     زهیعزل ونصب نکندو...) انگ-قضاوت نکند-فتوا ندهد-نکند

متهم کردن امام -۲    انیعلو یامهایفرو نشاندن ق -1امام رضا )ع(:   یتعهدیازوال

رضا امام   قیبه خالفت خود از طر دنیبخش تیمشروع -۳  یطلب استیرضا )ع( به ر

امام  تیومحبوب تیّکم رنگ کردن شخص ییخالفت خود وازسو میتحک -۴  )ع(

 یکینزد -6  انیرانیا وحمایت  جلب نظر-۵  درمیان مسلمانان وشیعیان  رضا)ع(

 -8رضا)ع(  ماما قیکنترل دق-7 شانیمأمون به امام رضا)ع( ودورکردن مردم از ا

                                                           
 عرض و گرفتند را گردش حدیث، راویان گوید، ترک مأمون نزد رفتن صدق به را جا آن که خواست و رسید نیشابور به( ع)الرضا ابوالحسن که هنگامی-۸- 

 آورد بیرون را سرش بود شستهن کجاوه در که حضرت! گویی؟ نمی بریم، فیضی محضرتان از که حدیثی برایمان و روی می ما پیش از خدا، پیامبر پسر ای: کردند

 علی پدرم، از: فرماید می که شنیدم لیع بن محمّد پدرم، از: فرماید می که شنیدم محمّد بن جعفر پدرم، از: فرماید می که شنیدم جعفر بن موسی پدرم، از: فرمود و

 از: فرماید می که شنیدم طالب بیا بن علی امیرالمؤمنین پدرم، از: فرماید می که شنیدم طالب ابی بن علی بن حسین پدرم، از: فرماید می که شنیدم الحسین بن

 هرکس و است من حصار اللّه اال لها ال( کلمه: )فرماید می که شنیدم جالله جلّ خداوند از: فرماید می که شنیدم جبرئیل از: فرماید می که شنیدم( ص)خدا رسول

 آن شرطهای از من و دارد شرطهایی نای اما: فرمود ما به بلند صدای با حضرت افتاد راه به شتر چون: گوید می اسحاق. است امان در عذابم از شود من حصار وارد

 .هستم

616 م ؛۴ ح ،135 ص ،2 ج ،(ع)الرضا أخبار عیون 23 ص ،25 ج التوحید، . 
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 ینظام حکومت یجلب کردن عموم مردم به سو -9خلع سالح کردن امام رضا)ع( 

 عتیامام رضا)ع( ب حضرت  با وجانشینی یتعهدیکه بر وال یکس نیاولّ ندیو....(   وگو

 ری( وزنیاستیّبود وبعدازآن فضل بن سهل)ذو الر یعباس فهیکرد عباس پسر مأمون خل
 ایرانی  مأمون  عباسی ویحیی مفتی درباروعبداهلل طاهرورجال عباسی و.... 9

ضا )ع( زدندواسحاق برادرامام فرمان دادسکه بنام امام ر یوبعدازآن مأمون عباس

 )ع( دالفضل با امام جوا و دختر مأمون بنام امُنمود ازدواج  شیرضا )ع( با دختر عمو

نمازاستسفاء)باران( توسط امام رضا)ع(  در  و..... ازدواج کردپسر امام رضا )ع(

از رجال  یکیمهران  دبنیوحم مردم را خوشحال نمود  دیخراسان برگزارشدباران بار

کشته  وارید رموجوددرپردهیبه امرخدا بااشاره امام رضا )ع( توسط دوش یدربارعباس

امام  یتعهدیوال رشیپذ  وکرده بود نیامام رضا )ع(رامسخره وتوه یشدند چون و

 یو ارزشها قیحقا یودوستداران امام ومعرف انیچون  :کاهش فشار برعلو  جینتا ارض

وبر مال ساختن چهره منافقانه وظالمانه مأمون و  یعهدتیوال رفتنیپذ انیدرجر ینید

 دیداشتن توح انیمختلف درب انیمناظره با اد انیامام رضا)ع(درجر عیوس یتالشها

 انیمذاهب ومردم پس از جر یساؤر نیدربمحبوب شدن امام رضا)ع(   وآن  یومعرف

 یبن آدم آشو ایّذکر :ازافراد چون توانیمناظره .....  وازشاگردان امام رضا )ع( م

.حسن بن  ییحیبن عبدالرحمان .صفوان بن  ونسیامام رضا )ع( درقم . ندهینما یقم

بن صلت  انیتمار.ز ثمیازنوادگان م میبن مث یمحبوب صاحب کتاب نوادر.عل

(....امام رضا )ع( صاحب فرزند بنام محمّد)جواداالئمه( بود که امام لت)اباص

 یتوسط مأمون عباس یسالگ۵۵امام رضا )ع(در شیجواد)ع( هفت ساله بود پدرگرام

رضوی امروزه  درخراسان  ر امام رضا )ع(ومرقد مطه دیسم به شهادت رس قیازطر
                                                           

الرضا اخبار عیون 2ج 27۴ص یونس وابن عمران بن وعلی    الجلودی عیسی نمودند ابا ازبیعت نفر سه-۹  
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زند  یحلقه م فشیاست که مثل شمع دورحرم شر یهرعاشق دلباخته ا یچراغ راهنما

 یالّسالم ا -ضاالرّ یابن موس یعل ایحضرت سلطان عشق  ی: السّالم اندیگو یوم

 ینور آسمان یگفت :سالم برتوا دیضا باالرّ یابن موس یعل ایت پاکش خاک بهشت ترب

 یا میگو یوامامت... وم تیاختر تابناک وال نیهشتم ی.سالم برتوا رانیا نیدرسرزم

وشکننده  یروانیپ دیوچشم ام ینآرزومندا یوآرزو یدردمندان دیمن توام یآقا

و برآورنده جاجت  یضانی، شفابخش  مر یرانیوعزّت دهنده فق یشوکت متجاوزان

وجان مادرت فاطمه زهرا)س(جاجت ما را برآورده  یمرتض یتورا به حقّ عل یمندان

یانشااهلل تعال میکن ارتیقبر مطهرت را ز کیسازودعوت کن از نزد  
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چهارم فصل  

 

و  تیامام رضا )ع( چراغ هدا رهیواخالق وس اتیخصوص 

امت یهاد  
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 ونور تیچراغ هدا شانیها یزندگ درطولرضا )ع( وتمام ائمه )ع(  امامحضرت 

را  برای هدایت  وطاهر  بیّائمه پاک وط وخداوند متعال   رحمت وشمع معرفت بودند

از  گرانیهستند د یتابناک دیائمه ما خورشهمه  نموده است و  خلقانسانها بسوی نور

سیره وسیرت  و شانیواندرزها وپندها شاتیفرما ندینما یوجودشان نور کسب ماسوه 

ائمه ما از گناهان پاک ومبراهستند وعصمت  . الگوانسانها هستند ..وراه ورسم زندگی 

ت مسلمانان وعزّ نیونظم دهنده د یمشهور به بردباروآنان  دارند ومعصوم هستند 

وفرو خوردن خشم منافقین وتباهی کافران است1۰ ائمه همچون خورشید تابان 

 دیخورشمنبع  این  از شانیها ییانسانها با توجه به استعدادوتوا هستند یودرخشان

خداوند  شگاهیکنندواز آنجا که همه چهارده معصوم )ع( درپ ینور  کسب م عظیم 

 یمهربان ییاثرامام رئوف وآقا نیدرا تیاز منابع نور هدا یکیواحد هستند  و ینور

ازدوازده  از امام منیرضا )ع(هشت  یبن موس یعل  وامام جانها ودلها حضرت  امام

 رهیاخالق وس ی)ع( است  که دارا وممعصوم از چهارده معص نیامام برحقّ و دهم

می خواهیم دراین اثر قفط گوشه های از آن صفات  ورفتار وکردار الگو واسوه است 

سایر کتب  الهی وسیره رضوی و.....بیان کنیم باشد که خوانندگان محترم با مطالعه

 نیا زیدشمنان ن یحت  ارزجمند اطالعات کامی کسب نمایید امام رضا )ع( را

خرسند ورضا بودند . باشد تا  ما  از ایشان ،و نیوتحس دییأرا ت وی  یاله اتیخصوص

 یامام میینما ضیکسب ف از آن منبع  میورهروان آن حضرت  بتوان انیعیان  و ش رویپ

از قر آن  بود تمام ائمه  اماتشکه ناطق قرآن بود وسرچشمه همه اخالق ودانش وکر

دانند وخاندان پاک رسالت  یسرلوحه خودقرار م شیخو اتیرا درطول ح دیقرآن مج

مردم بودند امام رضا )ع( مصداق بارز  انیدرم یعلم اله گاهیجا  ینوردانش وآگاه

                                                           
16۴2حدیث ۸01ص  الرسول آل عن العقول تحف اقتباس از   -10  
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 ینمود  م یبار قرآن را ختم م کیکه درهر سه روز  یبود امام نیخداوند درزم اتیآ

 هیتوانم درکمتر ازسه روزهم قرآن را ختم کنم امّا هرگز به آ یفرمود: اگر بخواهم م

 یفرود آمده است ودرچه وقت یزیدرباره چه چ نکهیخورم جزآنکه درآن وا یبرنم

حضرت امام   کنم یختم م کباریرو قرآن را هرسه روز  نیازا شمیاند ینازل شده م

 ادی اتیکه به آ یخواند وهنگام یم نقرآ یادیرضا)ع( شب ها دربسترخواب مقدار ز

کرد  یواز خدا وند بهشت را مسئلت م ستیگر یم اریبس دیرس یآور بهشت وجهنّم م

واز آتش دوزخ به او پناه می برد11امام  رضا )ع( با قرآن همیشه مأنوس بودوبدّقت 

قرآن بوداغلب اوقات  فتهیمتأثرازقرآن کالم خدا بودش مشانخواندکال یآن را م

وپاسخ  ددرمناظراتیشیاند یواسباب نزول م ریبود ودرتفس میمشغول تالوت قرآن کر

کرد یها از قرآن استفاده م چه زیبا جایگاه امام رابیان  امام رضا )ع(  

که به  یکوکاریوپدر وبرادر مهربان است مانندمادر ن قیورف نیامام ام»فرمودند:

 فرزند کوچکش مهر می وزد وپناه دهنده بندگان است«1۲  

دشمنان  یاز سو ییها یکه  ازالقابش صابربود چون نسبت به مصائب وناراحت یامام

به جامعه  تیکه نس یکرد وامام یصابر وبردباربودوصبرم دیرس یومخالفان به او م

که چراع  یداشته باشد امام یامرباعث شد لقب واف نیوفادار بود ا شیوهموطنان خو

کرد وسرگشتگان را به  یم تیوهدا ییابود گمراهان را راهنم نیخدادرزم تیهدا

که نور  یکرد چون لقبش سراج اهلل بود امام یم تیهدا دین اسالم    میصراط مستق

 و بوده خدا چراغ و هدایتشمع   امام  بودمنانؤم یچشم مومنان بود باعث سربلند

 ومی کرد   هدایت راست راه به را سرگشتگان و راهنمایی را ومنحرفان   گمراهان

                                                           
2ج الرضا اخبار عیون– آملی جوادی رضا امام منظر از حکیم قرآن 7۴و73صفحه  نقل از   -11  

16۴0حدیث ۸00ص  الرسول آل عن العقول تحف -12    
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 به و بردمی  زندگی جاده می گرفت به   را مردم دست امامی  ،دادمی نشانه  را مسیر

رساند،می  مقصد  اشوظیفه امام چون بود امام  برنامه ترینمهم هدایت  وراهنمایی 

امام   برساند،همان قرب الهیست ،  مقصد به را افراد را گرفته  دست  که است همین

 یباعث شاد ها وبحث ها با رهبران دیگر ادیان ومذاهب  مناظره تمام  ودرعزیزی که 

که اشتباهات  یشد امام نیالمؤمن نیشد لقبش قرّ ۀ ع وشیعیان  وافتخار مسلمان

کرد  یآنان را رد م وانحرافات  تراوتصوّ دیبخش یلحدان را ممُ یمخف یوخطاها

که   امبریپ وسفیکه همانند  یلقب داشت  امام نیالملحد داتیمک یچون امام

 نیتر ستهیکه شا یکرد امام یم تیبود  جهان اسالم را هدا قیمصربود صد ییفرمانروا

مور آمدن أالضّحاک م یبود لقب فاضل به خودش گرفت   رجاءبن اب نیزم یافراد رو

تا مروبااو بودم به  نهیازمد:دیگو یدرباره امام رضا )ع( م مرو بودبه  نهیامام از مد

 ادخدایشتریوب باشد یتعال یتربه خدا یکه ازاو)امام رضا(متق یمرد دمیخداقسم ند

 یوپارساترازاوباشد.نمازصبح م اخداترسیاوقاتش و ددرهمهیکند وذکرخدا گو

 یم لیروتهلیدوتکبیوتحم حینشست وتسب یخود م یداددرمصال یگزاردوچون سالم م

 گفت وصلوات برپیامبروآل او می فرستاد تا آفتاب برمی آمد1۳.....

واطاعت خداوند سبحان  یاو تنها به تقوا وپاکدامن یداشت که برتر دهیکه عق یامام

وعلی مرتضی  است نه به خاطر انتساب به رسول خدا )ص(وفاطمه زهرا )س(

 یآراستگ بیفراصالًخدارا فرمانبرداروخدا دوست بود  یکه درتمام زندگ ی!امام)ع(

ل اوّ عباسی   مونأم زمانی  خورد ینم همچون جدش علی مرتضی )ع( ایدن یها

 یّحت آنقدر پافشاری نمود که به امام داد امام قبول نکرد وحکومت را  خالفت شنهادیپ

مون به أم یرمون بود شاهد اصرار وپافشاأموفرمانده کل  فضل بن سهل صدر اعظم 
                                                           

الضّحاک   به کتاب عیون اخبار الرضا   مراجعه نمود  ابی برای اطالع بیشتر به گذارش   رجاءبن -13  
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حکومت بود امام بوجود تمام خواسته  استیقبول پست خالفت ور یبرا )ع(امام رضا

 دمیند لیگاه مثل امروز خوار وذل چیرا ه فهیخل»مامون را رد کرد فضل بن سهل گفت:

تا طمع اورا)امام رضا( به خالفت  دمیکوش اریبس:»خودش گفت  یمون عباسأو م«!

 یکه سالکان راه خداوند بود واز شجره پاک یامام«آن جلب کنم امّا موفق نشدم  ریوغ

  امام ندیگو.قرارداشت وچون اخالقی  یوخوش رفتار یوفروتن یه پاکدامنبود ودرقلّ

کرد  یرا دراز نم شینشسته بود پاها  شیکه رو به رو یگاه دربرابر کس چیه رضا )ع(

 نهیکرد وهرگز دست رد برس ینم یاحترام یب یبه کس خودداد درگفتار  ینم هیوتک

رضا   بود امام  دهیکه ند یزد وکس یتوانست حاجتش را برآورد کند نم یکه م یکس

افکند وبا  ینم رونیآب دهان به ب دوهرگزنیبه غالمان وبردگان خود ناسزا بگو)ع(

 یغذا مم بودوبا غالمان وبندگان وخنده امام دربرابرمردم تبسُ دیخند یقهقهه نم

ء  ایبود واکثر شبها از آغازشب تا صبح اح داریشب  ب شتریوب دیخواب یخورد وشبها کم م

 وبخشش  یکیه بود  اهل نروزگرفت ودرهر ماه سه روز   یروزه م اریگرفت  بس یم

 .داد یصدقه را م کیتار یداد ودرشبها یصدقه را پنهان مهمانند همه ائمه بود 

بلند  یبرسفره نشسته بودند به احترام و یوقت وبردگان  مخالف بلند شدن غالمان

تا  دیزیسرشما آمدم برنخ یبرباال دیخور یکه غذا م یاگر درحال» فرمود: یشوند م

نشست ودرزمان  یم ریرضا )ع(درتابستان برحص دامامیابیکه از خوردن فراغت  یوقت

که در آن  دیر آمردم د شیمگر آن که بخواهد پ دیپوش یخشن م راهنینمد.پ یبررو

وقت لباس بهتر دربر می نمود1۴ ابراهیم بن عباس گوید:»هرگزندیدم امام 

 یراقطع کند،صبرم یکه سخن کس دمیند چگاهیجفاکندوه یرضا)ع(درگفتارش به کس

 یکه پا دمیباشد وند دهیبازگردان یراازحاجت یکس دمیکردتاازاوفارغ شودوند

                                                           
۴۴(1) باب۸13ح333ص 2 ج الرضا اخبار عیون  -1۴  
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از  دمیدادوهرگزند ینم هیتک ینیهمنشدرازکند، دربرابر ینیهمنش شیخودپ

آب دهان  یچشم کس شیپ دمیرادشنام دهدوند یخدمتکاران وکارگزاران خودکس

شد  یخنده اش تبسّم بود وچون خلوت م د،بلکهیقهقهه نما دنیودر خند ندازدیب

 یخواند،حت یگستردند،همه غالمان وخدمتکاران رابرسرسفره م یوسفره اش م

بود اکثرشب ها ازاول شب  یارمیکرد وبس یخواب مدربان ومهتر.وآن حضرت شب کم 

شد  یداشت وروزه سه روز درماه ازاو فوت نم یم ارروزهینمودوبس یم ایتا صبح اح

داد،هرکه  یانجام م کیتار یکاررادرشب ها نیا شتریداد وب یصدقه م یارپنهانیوبس

  گمان کند که مانند اودرفضل دیده،اورا تصدیق مکن  ...«1۵.

گشاده دست وبزرگوار بود  یوبخشنده بودشخص میدبار وکربرُ اریرضا )ع( بس امام

نمود وازمنت گذاشتن  یحفظ م ازمندرایافراد ن تیّدرحال بخشنده آبرو وشخص

رو  یهرگز از کسرضا )ع( کرد امام  یم یخوددار گرانیدرکمک به د ییوج یوبرتر

احسان کند  انستتو یکه م یکرد مانع کس یراقطع نم یگرداند وکالم کس یبر نم

 ینم یکرد با آنان بدرفتار یشد امام خدمتکاران وغالمان رابا نام بد صدا نم ینم

 یمؤدب ومنظّم م گرانید شیکرد درپ یولبخند استقبال م یکرد مردم رابا گرم

  درزمان ندیدادگو یم تیّواهم اربهایخواند وبه نمازاول وقت بس ینماز م ارینشست بس

 مؤذن اذان گفت امام وقت نمازشدبا رهبران سایر ادیان ومذاهب  ظره امن جلسه 

وشبها را  به نماز اوّل وقت بسیار بها وارزش داد!جلسه را ترک نمود نماررا اقامه نمود

 یکمک م ازمندانیبه ن کیتار یشبها درنمود یم یبا نماز ودعا وتالوت قرآن سپر

 یدادند حت یرا نم یمان دستور انجام کاراز غال کی چیکردتا مبادا شناخته شوند به ه

را داشتند  با رفتار  وجانشینی خلیفه یعهد تیمقام رادردولت  وال نیکه باالتر یزمان
                                                           

   ۴۴(7باب   )۸1۹ح3۴5ص 2ج اخبارالرضا عیون -15
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نسبت به  یافراد یوکردارش به مردم آموخت رنگ ونژاد پست ومقام باعث برتر

 یفخرفروش رانیکه نسبت به فق یهستند اماموبرادر  شود همه باهم برابر ینم گریکدی

گردان بود  یرو یویودن یماد یوازلذتها دهیچشم پوش ایکه از دن یکرد امام ینم

ورئوفت به مردم ومخصوص به  یوخوشرفتار یاز مهربان یدوستداشتن یعمل چیهو

به  صدر اعظم مأمون عباسی  فضل بن سهل یبودحت اربخشندهیفقرا  محرومان نبود بس

 فرمود ی.درجواب م رادگرفتیتراض نمود وادرروز عرفه اع رضا )ع(  بخشش امام

خود  همانانیامام از م «سود است کیبلکه  ستیبخشش ضررن ای فضل بن سهل!»:

کرد  امام بندگان  یگذاشت وخودبه آنان خدمت  م یکرد وآنان را آزاد م یم ییپذا

خوب  اریدوست داشت ونسبت به بردگان بس زیعمل را ن نیکرد وا یرا آزاد م یادیز

عمل  ینژاد بود اعتقادداشت برتر ضیخورد  مخالف تبع یومهربان بودبا آنان غذا م

....است نه رنگ وپوست ومقام ونژادو کویون وتقوی صالح  

طلوع کننده و  دیامام مانند خورش»فرمودند:  امام را این چنین معرفی  رضا )ع( امام

چشم  چیاست که ه یافق .امام ردیگ یاست که نورش جهان را فرا م یآراسته  ا
 ودستی به او نمی رسد «16

 یبود که با خدمتکاران وغالمانش غذا م نیا یکیامام رضا )ع(  یاخالق واال دیگر از

را از جدش   هیاخالق عال نیخودش را برتر از آنها بداند تنفّر داشت وا نکهیخورد واز ا
 پیامبر بزرگوار اسالم صلّی علیه وآله به ارث برده بود17

                                                           
1636حدیث ۸00ص  الرسول آل عن العقول تحف -16    

قرشی شریف باقر( ع) الرّضا موسی بن علی امام درزندگانی دقیق پژوهشی.    کتاب2۴ص از نقل -17  
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مردم زمان خود  نیبرتمام علوم ودانشهااحاطه کامل داشت ودانشمندتر رضا )ع(امام

آنان بود ومنظره همگان متفق القول شدند امام رضا اعلم تر از همه افراد  نیوداناتر

داد  یازکتاب آنان جواب م ها مرجع درجهان اسالم بود درمناظره نیباالتر یبود و

تنها نه بود و یبرجسته اسالم کرمتفّآورد   یم لیو....دل لیوازکتاب تورات وانج

 یاعتراف کردند کس عباسی خلیفه   مونأم  خود یّوحت ودانشمندان  هانیعالمان وفق

درروی زمین داناتر از امام رضا )ع( وجودندارد!18  امام  با مردم به زبان خودشان 

نمود وحوادث با  یم انیواقع شود ب نکهیاز حوادث را قبل از ا یاریگفت وبس یسخن م

مون و   أتوسط م نی) قتل امییشگویافتاد مثل پ یاق مفامام ات ینیب شیتوجه به پ

در مرو  شهادت خودش  در کنار هارون  رضا توسط هارون ودفن امام  انیهالکت برمک

امام بود  لتیفض نیبرتر نیعبد صالح خدابود  اهشتم   و.... ( امام توسط مأمون 

شقدم بود یخدا بود درعبادت خدا پ یندارعالیداشت ود وترس  از خدا خوف شهیهم

گرفت  یامام سراسرشب را وضو م ندیگوبودویاد خدا  درهمه حال متذکر نام خدا

خدابود  ادیمردم عصرخودش بود ودرهمه حال  نیخواند خداترس تر یونماز م

 یوحمد خدا بود سجده ها شیبا ستا شیوترس خدارا دردل داشت وشروع کارها

داشت وعشق خدا برقلب عطوف ومهربانش تسلط داشت امام الرئوف لقب  یطوالن

دانست  یء م ایکرد ودعا را سالح انب یاز دعا استفاده م خداگرفت  امام درمناجات با 

هرکس » فرمود: یدرباره مناجات درماه شعبان م کرد یم یمخف یبه دعا هیوتوص

برات  یتعال ی. خدادیبگو«له التوبهئواس استغفراهلل»بان هفتاد مرتبه درهرروز از شع

                                                           
مراجعه شود  1۸0ص    2ج اخبارالرضا عیون-1۸  
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قرار وثبات داخل  انهواورادرخ سدیاو بنو یاز آتش وگذشتن از صراط رابرا یدور

 کند«19 

 نیزم یخدا دررو نیامام ام»:فرمودند درباره مقام ومنزلت امام مام رضا )ع( ا

ودعوت کننده به  نشیاو در سرزم نیومخلوقاتش است .او حجت بر بندگان خدا وجانش

 سوی خدا ودفاع کننده از حریم خداست«۲۰ 

رگ طبّ امام رضا )ع(به درخواست رساله بز .ازجملهدارد  نیز  یفاتیتأل رضا )ع(  امام

آن درسالمت بدن  ریثأدرباره نقش غذا و ت دینام «تةیالرّسالة الذّهب»مون نوشت أم

انسان وحفظ آن دربرابربیماریها است۲1واثر دیگر مسند امام رضا )ع( است) صحیفة 

الرضا (حاوی روایاتی است که امام از رسول خدا )ص(وپدرانش  روایت کرده است۲۲ 

وفقه است به فضل بن  یبرجسته مذهب ضیفرا یاست که حاو عةیجوامع الشّر گریواثرد

و...... کرده است کتهید وزیر مأمون سهل   

 

 

 

 

                                                           
31باب565 ح۸1ص 2ج اخبارالرضا عیون -1۹  

16۴1حدیث ۸00ص  الرسول آل عن العقول تحف -20       

خواهدشد نوشته مطالبی گهربار کتاب آن درباره  دوم درجلد تعالی اهلل ء شا ان -21  

شد خواهد دوم اشاره   درجلد-22  
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پنجم فصل  

فاطمه   شیاما م رضاوخواهرگرام  ارتیز لتیّفض

(ع)اطهار  ائمه ریوسا( ع) رضا امام ازمنظر ()سمعصومه  
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دراین باره جمع آوری شده است چند مورد ذکر می شود: از جمله احادیثی که  

زودباشدکه من به »:ندفرمودخودش   دراین باره امام رضا)ع(حضرت آقا-1

عزّوجلّ  تربت  یگردم وخدا دمدفونیزهرکشته شوم مظلوم ودرجنب هارون الرّش

آن که  .وبه حقّامتیکندروزق ارتیدوستان من گرداند.پس هرکه مراز ارتگاهیمراز

 شانیازا یکس دنمازنکندیساخت به نبوّت وبرهمه خلق برگز یمحمّد)ص(راگرام

که اورامالقات  یمگرمستحق مغفرت  گردداز جانب خداوند.روز عتنزدقبرمن دورک

خداوندکه مارااکرام کردبعداز محمّد)ص( به امامت. مخصوص ساخت  آن کند.به حقّ

 چیوه امتیدرروز ق یتعال یافرادند نزد خدا نیتر یکه زائران قبرمن گرام تیّبه وص

از اشک برسد .  یا قطرهاو  یکند وبررو هینکند پس به غربت من گر ارتیمؤمن مرا ز
 مگراین که خدای عزّوجلّ جسد اورا بر آتش حرام گرداند«۲۳

ازقبرها .مگربه  یشود به قبر یبارها بسته نم»:ندامام رضا )ع( فرمودحضرت آقا  -۲

گردم درموضع  یشوم به زهر به ستم ومدفون م یکه من کشته م دیقبرما .بدان

 دهیاو مستجاب شود وگناهش آمرز یمن .دعا ارتیغربت؛پس هرکه بار بنددبه ز
 شود«۲۴

که به من نوشت  یپدرم درنامه ا» :ندیفرما ی)ع( م یدتقحضرت امام محمّ-۳

 یم ارتیاورا ز امتیکند وحق مرابشناسد درسه جا روزق ارتیهرکس مرا ز»: ندفرمود

اعمال به دستشان باشد و آنجا که درصراط بخواهند بگذرند و  یکنم .آنجاکه نامه ها

 آنجاکه دردیوان عدالت الهی به حساب آنها رسیدگی کنند«۲۵ 

                                                           
52(1باب)۸7۹ح۴3۴ص 2ج الرضا اخبار عیون -2۴  

66(1باب)۹11ح۴۹۸ص 2ج الرضا اخبار عیون -25  

۴50چهارده معصوم عماد زاده ص نقل ازکتاب   -26  
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شوم   یمظلومانه به زهر جفا کشته م یمن به زود» امام رضا )ع( فرمودند:حضرت -۴

اورا  ندهیکند وعارف به حق من باشد خداوند گناهان گذشته و آ ارتیکه مرا ز یکس

 می آمرزد«۲6 

گشاده  یکه دوست دارد خندان وبا رو یکس»رسول اکرم )ص( فرمودند:حضرت -۵

الرضا )ع( بهره مند  یبن موس یعل تیاز محبّت و وال دیکند با داریخداوند را د

 باشد«۲7 

 یکند پدرم را به طوس درحال ارتیکه ز یکس»امام جواد )ع( فرمودند: حضرت -6

 که عارف باشد به حق او به خدا من جنّت رابرای او ضامنم «۲8 

کانَ کَم نْ زار   لَهًیْار هُ بات  عِنْد هُ لَمن ْز»کاظم )ع( فرمودند:  یامام موسحضرت -7

ومجاورت  توتهیشب نزد قبر فرزندم رضا ب کی ایکند و ارتیکه ز یع رشِهِ کس یاهللَ ف

 نماید مثل کسی است که خدا رادر عرش زیارت کرده باشد«۲9      

باشد قبر  یخدا حاجت یهرکه رابه سو   »:)ع( فرموده است  یامام هادحضرت  -8

که غسل کرده باشد  یکند درحال ارتیجدّم حضرت امام رضا )ع( را درشهر طوس ز

ونزدسر آن  حضرت دو رکعت نماز به جا آورد ودرقنوت نماز حاجت خودرا بخواهد 

باشد به  یقطع رحم ای اهگن یشود مگر آنکه خواسته اوبرا یکه مستجاب م یبه درست

بهشت  یاست از بارگاه ها  یاست از بارگاه ها  یموضع قبر آن  حضرت بارگاه قیتحق

                                                           
۴3۸ص 10ج اشّیعه وسائل -27  

2۹6ص 36ج بحارانوار -2۸  

66باب۹17ح 501ص 2ج الرضا اخبار عیون -2۹  

الجنان نقل از مفاتیح   -30  
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 یاورا از آتش دوزخ آزاد م یکند مگر آنکه حق تعال ینم ارتیاورا ز یمومن چیوه

 کند ووارد بهشت می نماید « ۳۰   

من در  ارتیما ابالغ کن که ثواب ز انیعیبه ش »امام رضا )ع( فرمودند:حضرت  -9

 پیشگاه خدا باهراز حج معادل است«۳1  

 یازحضرت امام رضا )ع( نقل کرده است که آن حضرت م یطوس خیجناب ش-1۰

بهشت  یازباغها یباغ  نیطوس است بخدا سوگند آن زم نیدرسرزم ینغمه ا» فرمود:

کرده  ارتیاست که رسول خدا را ز یکند مانند کس ارتیبقعه ز نیاست هرکه مرادرا

نوشته خواهد شد  ومن  بولاو پاداش هزار حج مقبول و هزار عمره مق یاست وبرا

 وپدرانم روزقیامت شفاعت کننده او خواهیم بود«۳۲ 

 »:ه استفرمود   خودش  رود  یزائرخود م دنیامام رضا )ع( درسه جابه د-11

 یاو م شیدرسه جا پ زیکند روزرستاخ ارتیخانه ومزارم مراز یهرکس باوجوددور

اعمال به راست وچپ به حرکت  یکه نامه ها ینجاتش دهم زمان ییتااز ترسها میآ

 درمی آید.درجلو پل صراط .ودر کنار سنجش اعمال«۳۳ 

 میآ یمن.م یسرا یکند بادور ارتیهرکه مرا ز»:ندامام رضا )ع(فرمودحضرت -1۲

که نامه هابه راست  یآن.  وقت یدرسه موطن تا برهانم اورا از هول ها امتینزداوروزق

 وچپ دهند ونزد صراط ونزد میزان «۳۴ 

                                                           
همان منبع  -31  

221ص 1۴ج رضا امام ناسخ -32  

3۴7ص 101بحاراالنوارج -33  

3۸2ص البهیه انوار -3۴  

(2)66باب ۹12ح۴۹۹ص2ج الرضا اخبار عیون -35  
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ئمه)ع(اامام رضا)ع( از منظر جواد  ارتیز-1۳  

بهتراست وبهترآن  ییپدرم از حجّ استحبا ارتیز»: ندامام جواد)ع( فرمودحضرت      

 است که درماه رجب زیارت شود « ۳۵  

حضرت خود آقا برد یسود م ارتیبه حال زائر حضرت رضا درسه جا ازز خوشا-1۴

درسه  امتیکند روز ق ارتیخانه دور من مرا ز نیهرکس درا» امام رضا)ع(فرمودند:

اعمال از  یکه نامه ها یتا اورا از هراس آنها نجات دهم دروقت میآ یجا نزد او م

 راست وچپ پران باشد درپل صراط    ودر نزد سنجیدن کردارهای نیک وبد«۳6 

)ص(خدا رسول جدبزرگوارش  امام رضا )ع( از منطر ارتیز وابث-1۵  

 نیاز تن من در زم یزودباشد که پاره ا» رسول اهلل )ص( فرمودند: محمّد حضرت

کندمگرآنکه بهشت رابراو  ینم ارتیاوراز یمنؤم چیخراسان مدفون گردد ه

کند  ارتیرا ز یو یگرداند. هرغمناک یکند وبدنش رابر آتش حرام م یخداواجب م

 حقّ تعالی غم واندوهش را زایل کند«۳7  

امام است حضرت  رسول خدا )ص( ارتیبا ز یامام رضا)ع( مساو ارتیز ابثو-16

رسول خد)ص(  ایکند گو ارتیهرکس امام رضا )ع( را ز» جعفرصادق )ع( فرمودند:
 را زیارت کرده است« ۳8

امام هشتم از منظر امام ششم ارتیز وابث-17  

                                                           
3۸1ص انوارالبهیه -36  

1۹1ح 16۸ص صدوق شیخ خصالی -37  

30۹ص5ج الشریعه ریاحین -3۸  

۴3۴ص 10ج الشیعه وسائل -3۹  
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که نامش  یاز فرزندان پسرمن موس یفرزند»:ندامام جعفر صادق )ع( فرمودحضرت 

طوس وآن درخراسان است ودر آن  نیاز زم دیآ رونی)ع( باشد ب نیرالمؤمنینام ام

که  یکند درحال ارتیجا به زهر کشته شود وآن جا غربت مدفون شود. هرکه اورا ز

کس که انفاق کند قبل از فتح  ناورا بخشد اجر آ یتعال یعارف باشد به حق او. خدا

 وقتال کند «۳9 

است  رضا )ع(برابر با هزار هزار حج امام  ارتیز-18  

من  انیعیبه ش»آمده بود :  نیامام رضا )ع(چناز حضرت  : درنامه دیگو یم یراو

به امام  دیگو یم یراو«من نزد خداوند برابر با هزار حج است  ارتیکه ز دییبگو

که اورا  یکس یبه خدا سوگند! وبرا یآر» جواد)ع( عرض کردم هزار حج؟ فرمودند:

 با شناخت حقش زیارت نماید برابر با هزار هزار حج است« ۴۰ 

است  کویامام رضا )ع( مانند پاداش هفتاد حج ن ارتیز-19  

) امام رضا( را  یکه پسرم عل یکس» کاظم )ع( فرموده است :  یامام موسحضرت 

است م نْ ( ی)مستحب کویخدا مانند پاداش هفتاد حج ن شگاهیکند پاداش او درپ ارتیز
 زاز  و لَدی ع لِیًّ کانَ عِنْد اهلل  کَس بْعینَ ح جَّهً م بْرُور هً(« ۴1

است  ندهیباعث آمرزش گناهان گذشته و آ هشتم  امام  ارتیز-۲۰  

                                                           
66(3) باب۹13ح۴۹۹ص2ج اخبارالرضا عیون -۴0  

3۴۴ح211ص صدوق شیخ االعمال وعقاب االعمال ثواب -۴1  

3۸1ص البهیه انوار از نقل -۴2  
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شوم  یمطلومانه به زهر جفا کشته م یمن به زود»امام رضا )ع( فرمودند:حضرت 

اورا  ندهیکند وعارف به حق من باشد خداوند گناهان گذشته وآ ارتیکه مرا ز یکس

 می آمرزد«۴۲ 

است  رسول خدا)ص( ارتیامام رضا )ع( برابربا ز ارتیز-۲1  

کند چنان است که رسول خدا) ص( را  ارتیهرکه مرا ز» :ندامام رضا )ع( فرمود

وهزار عمره  دهیثواب حج پسند ارتیاو سبب آن ز یبرا یکرده است وحق تعال ارتیز

 پذیرفته بنویسند ومن وپدرانم درروز قیامت شفیع او باشیم  «  ۴۳  

 یدمیستم با زهر شه یازرو یهمانا به زود» :ندامام رضا )ع( فرمودحضرت  -۲۲

واهل  عهیخاک مرا محلّ آمد ورفت ش یکنند حق تعال یشوم ومرا جنب هارون دفن م

کردن من  ارتیکند ز ارتیز یبیمن قرار خواهدداد.پس هر کس مرادر محلّ غر تیب

که محمّد )ص(رابه نبوّت اکرام  یاوواجب شود وبه حقّ آن کس یبرا امتیدرروز ق

قبر من نماز نگزارد به قدر  کیازشما نزد یاحد دیخلقش بر گز عیداشت وبرجم

که اورا مالقات کند وپاداش  یدورکعت مگر آنکه مستحقّ آمرزش خداوند شوددرروز

آن  تیکه بعداز محمّد)ص( مارا به امامت اکرام به وصا یوبه حقّ آن کس ندیاورا بب

خلق که  عینزد خدا برجم امتیترند درروزق یقبرمن گرام ارجناب مخصوص داشت زوّ
 در صحرای محشر قدم گذارند« ۴۴

که  دیایبراو ب یاناست زم یدرخراسان بقعه ا»:ندامام رضا )ع( فرمودحضرت -۲۳

باال روند تا  یوفوج ندیاز آسمان فرود آ یفوج شهیگردد وهم کهیمحل آمدوشد مال

                                                           
۴3۸ص10ج الشیعه وسائل -۴3  

الجنان مفایح نقل از -۴۴  

۴73ص 2الرضا ج اخبار عیون -۴5  



 

40 
 

رسول اهلل !کدام بقعه است آن؟ فرمود: آن  ابنیشود گفتند  دهیآن زمان نفخ صوردم

اض بهشت . هرکه مرا در آن یاست از ر یطوس است و آن به خدا روضه ا نیدرزم

او  یکرده وخداوند برا ارتیکند چنان باشد که رسول خدا )ص( را ز ارتیبقعه ز

 میاوباش عانیثواب هزار حج مقبول وهزار عمرۀ مقبول ومن وپدران من شف سدیبنو

 روزقیامت «۴۵ 

به خدا قسم ! هرکس با معرفت وشناخت قبر  »حضرت امام  جواد )ع( فرمودند: -۲۴

 پدرم رازیارت کند خدا به او ثواب یک میلیون حج می دهد « ۴6 

کرده است پدرم امام  تیکاظم )ع( روا یامام موسحضرت -۲۵

عالم آل محمّد)امام رضا(درصُلب تو است »:ندربه من فرمودجعغرصادق)ع(مکرّ

وکاش من اورادرک می کردم پس به درستی او همنام امیرالمؤمنین علی )ع( است 

 ۴7» 

خراسان به زهر  نیاز فرزندان من در زم یمرد»)ع( فرمودند:  یامام علحضرت -۲6

خواهد شد که نام او موافق نام من باشد  .ونام پدرش موافق نام  دیستم وعدوان شه

گناهان گذشته  یتعال کند حقّ ارتیبن عمران باشد هرکه اورا در غربت ز یموس

 باران وبرگ درختان یوقطره ها نآسما یاگر چه عدد ستاره ها امرزدیاورا ب ندهیوآ

 باشد«۴8      

                                                           
66(5باب  )۹15ح500ص 2ج الرضا اخبار عیون -۴6    

27۸حدیث   120ص 1ج الرضا اخبار عیون 120 صدوق االمالی 510 الزیارت کامل-۴7  

50ح 100ص ۴۹ج بحارانوار -۴۸  

۹30۹32-ص مجلسی العیوم جالء -۴۹ - 
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زود باشد که کشته شوم به زهر با ظلم و ستم »: ندامام رضا)ع( فرمودحضرت -۲7

و  انیعیوبگرداند خدا تربت مرا محل تردد ش دیهارون الرش یومدفون شوم درپهلو

او که من او را  یکند واجب شود برا ارتیغربت ز نیدوستان من پس هرکه مرادرا

داشته است  یرا گرام محمدکه  ییخورم به خدا یوسوگند م امتیکنم درروز ق ارتیز

نزد قبر من  انیعیکه هرکه از شما ش قیخال عیاست او را بر جم دهیوبر گز  یغمبریبه پ

 انیدورکعت نمازکند البته مستحق شود آمرزش گناهان را از خداوند عالم

داشته است بعداز محمد ص به  یکه  مارا گرام یوبه حق آن خداوند امتیدرروزق

 ارتیخورم که ز یآن حضرت سوگند م تیده است مارا به وصیامامت ومخوص گردان

که مرا  یوهر مؤمن امتیاند نزد خدا درروز ق یتر از هر گروه یکنندگان قبر من گرام

جسد اورا برآتش  یازباران برسد البته حق تعال یاو قطره ا یکند پس بررو ارتیز

 جهنم حرام گرداند«۴9 

» فرمودند: درباره زیارت حضرت  فاطمه  معصومه )س( امام جواد )ع(حضرت -۲8

 کسی که عمة مرادرقم زیارت کند برای اوبهشت است«۵۰ 

 یازفرزندانم رحلت م ییدرقم بانو» امام  جعفرصادق )ع( فرمودند:حضرت   -۲9

وارد بهشت  انمیعیبن جعفر است وبه شفاعت اوهمة ش یکند که اسم او فاطمه دختر موس

 می گردند«۵1 

                                                           
۹۹ -3۹صفحه  36ج بحارانوار -50  

1۸ص60بحاراالنوارج -51  

22۸ص 60ج بحاراالنوار -52  
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کاظم  یاز امام رضا )ع( درباره مقام ومنزلت فاطمه )معصومه(دخترامام موس-۳۰

کند بهشت براو واجب  ارتیهرکس اورا )با معرفت( ز»: ندفرموددرجواب  ال شد ؤس

 است«۵۲ 

رادرقم  )س(هرکس که  خواهرم معصومه:»امام رضا)ع( فرمودند حضرت -۳1

 زیارت  بنماید همان فضل وثواب رادارد که مرا زیارت کرده است «۵۳ 

است که آن مکه است  یحرم یخدادارا» امام جعفرصادق )ع( فرمودند:حضرت -۳۲

دارد که کوفه است  یهم حرم نیمنؤرالمیاست وام نهیدارد که مد یهم حرم امبرشیوپ

 یاز فرزندمن آنجا دفن م ییبانو یکه قم است وبه زود میهست یحرم یوماهم دارا
 شود که نامش فاطمه است هرکس اورا زیارت کند بهشت براو واجب می شود «۵۴

او )معصومه س(  ارتیکه ز یدرست» امام جعفرصادق )ع( فرمودند:حضرت -۳۳

 همسنگ بهشت است«۵۵ 

هرکه او)معصومه س(را با شناخت حقش »: ندامام رضا )ع( فرمودحضرت -۳۴
 زیارت کند بهشت سزاوار اوست«۵6

                                                           
3۴5276ح212ص  صدوق شیخ  االعمال وعقاب االعمال ثواب -53  

35ص 5ج الشّریعه ریاحین -5۴  

276وص102ص60بحاراالنوارج -55  

256وص102ص60بحاراالنوارج -56     

330صفحه 1عوالم جلد -57  
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امام  منیاززبان مبارک  هشت ینوران ثیحد هشتادوهشت

جهان اسالم انیعیش  
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 به تعداد هشتادوهشت فرمایش گهربار از امام رضا )ع(از گلچین شده است امیدواریم

نیم مازیاد شود به فرمایشات  عمل ک دانش ومعرفت  نورانی  با مطالعه آن احادیث  

 یالنّاس نصف ُ العقل  مهرورز یالتّودّدُ ال»  الرّضا )ع( فرمودند: یبن موس یعل آقا-1

 با مردم نیمی از عقل است «۵7 

عزّوجل خلق کرد تا  یکه خدا یزیاوّل چ» الرضا )ع( فرمودند: یبن موس یعلآقا-۲

زند  یعصا برسرمرد یبه آن شناخته گردد ، نوشتن وحروف معجم والفبا بود وچون کس

تواند خوب سخن  یاست ونم دهیکند که از ضربه آن زبانش را خلل رس یواو دعو

پس هرچه خوب نتواند  کنندحکم شرع آن است که براو حرف معجم عرض  د،یبگو

کرد مرا پدرم از پدرش ازجدش  ثیگفتن به قدر آن اورا ادب رسانند وحد

بهجت « ب» خداست ،  یانعمته« الف» که فرمود: « اب ت ث» )ع( در نیرالمومنیام

ثواب مومنان « ث» تمام شدن امر ست به قائم آل محمد)ص( ،« ت» وسرو خداست ، 

جمال وجالل خداست وحاء حلم خداست درباره  میج« ج ح خ.»  کشانیبراعمال ن

 نیدال د« دذ.»باشد  یم ینشان بودن گناهکاران نزد حق تعال یگناهکاران وخاءب

مأ  میراء از روف ورح« رز» الجالل وصاحب جبروت ماخوذاست .  یخداست وذال از ذ

 داخ نیونورخداست وش یبزرگ نیس« س ش» است .  امتیق یخوذ است وزاء زلزله ها

خواست آنچه خواست ، اراده کرد آنچه اراده کرد، نخواهند بندگان مگر آنچه خدا 

وبازداشتن  بردن مردم بر صراط یصاد ازصادق الوعداست برا« ص ض» خواهد.

، ضاد گمراه شد هرکه مخالفت محمد وآل محمد )ص( نمود.  یاله نگاهیدر کم نیظالم

مومنان به خدا  یکویوظا ظن ن ستمومنان ا یوحسن عاقبت برا یطاء خوش« ط ظ» 

                                                           
165۹حدیث ۸07ص   الرسول آل عن العقول تحف -5۸  
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.» است  یازین یاز غناء وب نیاز علم است غ نیع« ع غ» وظنّ بدکافران به خداهست.

آن  انیآتش وقاف قرآن است که برخداست جمع وب یااز شعله ه یفاء شعله ا« ف ق

 یکه به خدا م ییاست دردروغها نیکافر ییاست والم لغو گو یکاف از کاف« ک ل.» 

: مُلک دیگو یخدا م ستیکه جزا او مالک ن یمُلک خداست روز میم«م ن» بندند.

 یخدا  یبرا: ندیگو یشده ، م ایحجّت ها، رسوالن گو اءیارواح انب ست؟یک یامروز برا

: امروز جزا داده شود هرنفس به آنچه کسب کرده، امروز دیگو یواحد قهار، خدا م

خدا برمومنان وعذاب او بر  نعمرا، نون  قی، خدا زود حساب کند خال ستیظلم ن

خدا کرد وهاء خوار است نزد خدا  انیکه عص یبرکس یواو وا« و ه.» کافران است 

با  یوکلمه اخالص است وعبد«الاله االاله »الف الم «ل» اورا کرد.  تیهرکه معص

 یدست خدا باال اءیو  «ی»جنّت براوواجب شد و  نکهیکلمه رانگفت مگر ا نیاخالص ا

 یوخدا برتر است از آنچه مشرکان م قیاست ، گشاده است به رزق خال شانیا یدستها

حروف که  نیقرآن رابه ا نینازل ساخت ا یتبارک وتعال یخدا» . سپس فرمود: ندیگو

قرآن رانتوانند، هرچند  نیمثل ا اورندیکار که ب نیجمع شوند انس وجن برا انیم

 بعضی بعضی راکمک ومددکار باشد«۵8 

که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را  یهر مؤمن»حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۳
 بخواند از گناهانش خارج می شود مانند آن روزی که از مادرزاده شد« ۵9

جز  دیبنده با«اِلَّا ر بَّه رْجُو ی ع بْدٌ اِلّا ذَنْب هُ و  ال خَاف ی ال» مام رضا)ع(فرمودند:حضرت ا-۴

 از گناهانش نترسد و جز به خدا امید نبندد«6۰ 

                                                           
رضوی مقدس مشهد برکات ترجمه  صدوق  شیخ– الرضا اخبار عیون 136ح 1ج201تا1۹۸صنقل از   -5۹    

7ص الرضا، فقه -60  

۴۴ ص /2 ج/ السالم علیه الرضا اخبار عیون)-61  
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که صله  هراهللَ ع زَّو ج لَّ تَّق ی ر حِم هُ لَمْ  صِلْی م نْ لَمْ »حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -۵
 رحم نکند تقوای الهی را رعایت نکرده است«61

حُهُیلْعِلْمُ خَزَائِنُ و  م فَاتِ» حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-6  یا نهیگنج  دانش السُّؤَالُ  
 دربسته و کلید آن سؤال است«6۲

 یکَانَ کَم نْ أَتَاهُ   هر که از کار ئاًیْشَ ی م نْ ر ضِ» حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-7
 راضی باشد مثل کسی است که آنرا انجام داده است«6۳

النَّار   یالْخُلْق  فِ ئَیِّو  سُوء  الْخُلْق  فَاِنَّ س  اکُمْیَّاِ»حضرت امام رضا)ع(فرمودند-8
 الم ح الَةَ از بد اخالقی بپرهیزید زیرا بد اخالق بدون تردید در آتش است«6۴

إ ذَا اَحْس نَ اِسْتَبْشَرَ و  إ ذَا اَس اء   یاَلْمُؤْمِنُ اَلَّذِ»حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-9

کند استغفار  یکند شاد گردد و چون بد یکیاست که چون ن یکس مؤمناِسْتَغْفَرَ
 نماید«6۵

   م غْفُورٌ لَهُ ئَة یِّم خْذُولٌ و  الْمُسْتَتِرُ ب السَّ ئَة یِّب السَّ عُیاَلْمُذِ»حضرت امام رضا)ع(فرمودند-1۰

 شیگردد و هر که آنرا بپوشاند خدا یرا بر مال کند خوار م رانگیکه کار زشت د هر
 می آمرزد«66

                                                           
23۴ ص /2ج/  السالم علیه الرضا اخبار عیون -62  

2۸ ص /2 ج/  السالم علیه الرضا اخبار عیون -63  

273 ص /1 ج/  السالم علیه الرضا اخبار عیون -6۴  

3۴ /1 ج/  السالم علیه الرضا اخبار عیون -65  

۴ ص /2 ج/  السالم علیه الرضا اخبار عیون -66  

۹۸۸ص ،2 ج الحکمة،  ری شهری  میزان -67  
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باشد  یخودرأ آنکه  هِی ب رَأْ یخَاطَرَ ب نَفْسِهِ م ن  اسْتَغْنَ»حضرت امام رضا)ع(فرمودند-11
 خود را به هالکت افکنده است«67

 یم زینگهدار عزاِحْفَظْ لِس انَک  تَعِزُّ زبان خود را »حضرت امام رضا )ع(فرمودند-1۲
 شوی«.68

 کُمْیْنِع م  اهلل  ع لَ یالنَّاسُ اتَّقُوا اهللَ فِ ه ایُّاَ ای »حضرت امام رضا)ع(فرمودند-1۳

و  دیکن تیرا رعا یاله ینعمت ها یمردم تقوا را درباره  یا هِیفَالتُنْفِرُوه ا ع نْکُمْ ب م ع اصِ
 نعمت ها را به گناه و معصیت از خود مرانید«69

 جهینت ادب  هِیْاَلْاَد بُ کُلْفَةٌ فَم نْ تَکَلَّف  الْاَد ب  قَد ر  ع لَ»حضرت امام رضا)ع(فرمودند -1۴

 تحمل سختی است، هر که سختی  را تحمل کند به ادب دست یابد«7۰ 

شکوه  یرو تندتَذْه بُ ب ب ه اءِ الْمُؤْمِنِ ی سُرْع ةُ الْم شْ» حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-1۵

 مؤمن را از بین می برد«71 

 خَفِی الْکَب ائِر  م نْ لَمْ  یاَلصَّغَائِرُ م نَ الذُّنُوب  طُرُقٌ اِلَ»:حضرت امام رضا)ع(فرمودند-16

گناهان بزرگ است. هر که  ی نهیگناهان کوچک، زم ر یالْکَثِ یفِ خَفْهُی لَمْ  ل یالْقَلِ یاهللَ ف
 در گناه کوچک از خدا نترسد در گناه بزرگ هم از خدا نخواهد ترسید«7۲

مِنَ  کْثِرْیُب هِ ذُنُوب هُ فَلْ کَفِّرُیُم ا  یع لَ قْدِرْی م نْ لَمْ »حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -17

 یتواند کفاره  یهر کس نم دْماً مُح مَّدٍ و  آلِهِ فَاِنَّه ا تَهْدِمُ الذُّنُوب  ه  یالصَّالۀ  ع لَ
                                                           

5۴ ص ،2 ج ، السالم علیه الرضا اخبار عیون -6۸  

113 ص /2 ج /کافی اصول -6۹  

16۹ ص /2ج/  السالم علیه الرضا اخبار عیون -70  

2۴ص /1 کافی اصول -71  

۹ ص /صدوق خصال -72  

1۸0 ص /2 ج/ السالم علیه الرضا اخبار عیون -73  
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صلوات گناهانش  رایزصلوات فرستد  ارید بسد و آل محمّگناهانش را بپردازد، بر محمّ
 را کامال از بین می برد«7۳

عاشُوراء، قَضَى  وْم ی فى ح وائِج هِ  ی م نْ تَرَک  السَّعْ»حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-18

هرکس روز عاشوراى امام  نُهُیْو  االْخِرَهِ، و  قَرَّتْ ب نا فِى الْج نان  ع  ایاهللُ لَهُ ح وائج  الدُّنْ

اندوه  والسالم(، دنبال کسب و کار نرود )و مشغول عزادارى و حزن  هی)عل نیحس

و در  ;دیو آخرت او را برآورده مى نما ایگردد(، خداوند متعال خواسته ها و حوائج دن

 بهشت چشمش به دیدار ما - اهل بیت - روشن مى گردد«7۴ 

ثالث خصال  هیتکون ف یالمؤمن مؤمنا حت کونیال » حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-19

. فاما السنة من ربه فکتمان سره ، و اما  هی، و سنة من ول هی، سنة من ربه ، و سنة من نب

و الضراءمؤمن ،  البأساء یفالصبر ف هیفمداراۀ الناس ، و اما السنة من ول هیالسنة من نب

 یاز پروردگارش و سنت یمگر آن که سه خصلت در او باشد : سنت ، ستین یمؤمن واقع

از امامش . اما سنت پروردگارش ، پوشاندن راز خود است ، اما  یو سنت امبرشیاز پ

با مردم است ، اما سنت امامش صبر کردن در  ی، مدارا و نرم رفتار غمبرشیسنت پ
 زمان تنگدستی و پریشان حالی است «7۵

 عیحسنة ، و المذ نیسبع عدلیالمستتر بالحسنة » حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۲۰

) پاداشش ( برابر  کیپنهان کننده کار ن  مغفور له  ئةیمخذول ، و المستتر بالس ئةیبالس

                                                           
2۹۴ص/1ج/  السالم علیه اخبارالرضا عیون -7۴  

57ح ،2۹۹ ص ،1 ج(: السالم علیه)أخبارالرّضا عیون -75  

33۹ص ، 3 ج ، کافی اصول -76  
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هفتاد حسنه است و آشکار کننده کار بد سرافکنده است ، و پنهان کننده کار بد 
 آمرزیده است«76

نظافت  از اخالق  التنظف  اءیمن أخالق االنب» حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۲1

 پیامبران است« 77 

عقله و عدوه جهله .دوست  یکل امر قیصد:» حضرت امام رضا)ع(فرمودند -۲۲

 هرکس عقل او ، و دشمن  او جهل ونادانی اوست«78 

 یافضل من االسالم بدرجة ، و التقو مانیإن اال» حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۲۳

درجه باالتر از  کی مانیا نیقیبنو آدم افضل من ال عطیبدرجة ، و لم  مانیافضل من اال

باالتر از  یزیاست ، و به فرزند آدم چ مانیدرجه باالتر از ا کیاسالم است ، و تقوا 
 یقین داده نشده است «79

عشرۀ  هیف ةیاس زمان تکون العافالن یعل یأتی» حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۲۴

بر مردم خواهد آمد  یزمان   الصمت یاعتزال الناس و واحد ف یاجزاء : تسعة منها ف

جزء  کیاز مردم ، و  یریده جزء است ، که نه جزء آن در کناره گ تیکه در آن عاف

 آن در خاموشی است«8۰ 

                                                           
160 ص ، ۴ ج ، کافی اصول-77  

16۴۸حدیث ۸05،ص العقول تحف -7۸  

165۸حدیث ۸06ص ، العقول تحف و35۴ح1ص2ج اخبارالرضا عیون -7۹  

۴6۹ص ، العقول تحف -۸0  

۴70ص ، العقول تحف -۸1  
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راحة ، و ال لحسود لذۀ ، و ال لملوک  لیلبخ سیل» حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۲۵

، و  ستین یو لذت ی، و حسود را خوش ستین یشیرا آسا لیبخ  وفاء ، و ال لکذوب مروۀ 
 زمامدار را وفایی نیست ، و دروغگو را مروت و مردانگی نیست «81

و الصالۀ ، و انما  امیالعبادۀ کثرۀ الص سیل» حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۲6

 ستینماز خواندن وروزه گرفتن ن اریبه بس  یبندگ -  أمر اهلل یالعبادۀ کثرۀ التفکر ف

 .بلکه بندگی به بسیار تفکرکردن درباره خداست«8۲ 

م ن لَقِی  فقیرا مُسلِما فَس لَّم  علَیهِ  »:السالم فرمودندالرضا علیه یبن موس یامام عل-۲7

ل ی وم  القِیام ة  وهُو علَیهِ غَضبانُ هر کس بــا و جّ عزّ ، لَقِی  اللّهالغَنیِّ  خِالف  س المِهِ علَى

ثروتمند  بهمسلمانى فقیر رو به رو شود و به او سالمى متفاوت با سالمى کند که 

کند، روز قیامت خداوند عز و جل را دیدار کند در حالى که خدا از او در خشم مى

 است«8۳ 

طَلَب  األمرَ مِن و جه هِ لَم ی ز لَّ ، فَإن ز لَّ لَم تَخذُلهُ »حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -8۲

الحِیلَةُ ؛ آن که کار را از راهش بجوید نمى لغزد ، و اگر بلغزد راه چاره در پیش رو 

 دارد«8۴ 

 ۲9-حضرت امام رضا)ع(فرمودند :» هدیه، کینه ها را از دلها میزداید«8۵ 

                                                           
۴73ص ، العقول تحف -۸2  

16۴7حدیث ۸05ص ، العقول تحف ترجمه -۸3  

35۹صدوق،صفحه أمالی -۸۴  

3۴0ص  ،71 ج األنوار، بحار -۸5  

7۴ص ، 2 ج ،( ع) اخبارالرضا عیون -۸6  
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هُو  م عر فَةُ ب القَلب  و  اِقرارُ بالِلسّان  و  ع ملَ  مانُیاإل»م رضا)ع(فرمودند:حضرت اما-۳۰

و عمل با اعضا و  یاقرار و اعتراف زبان ،یعبارت است از:شناخت قلب مانیب االَرکان ؛ ا

 جوارح«86 

و  ایبه دن دینباشد ام زیدرهرکس که پنج چ:»حضرت امام رضا)ع(فرمودند -۳1

نجابت و ترس ،دررفتار یاستوار،یبخشندگ عتطبی، نانینژادمورد اطم: ستیآخرتش ن

 از پروردگار «87 

 شْکُر اهللَی لَمْ  نَیمِنَ الْم خْلُوقِ شْکُرالْمُنْعِم ی من لمْ »حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۳۲

 ع زَّو ج لَّ  هرکه شکر منعم از مخلوقات نگزارد شکر حداوند جهان نگزارده است«88  

خدااست  یازسو یا هیابوهاشم! خرد هد یا»امام رضا)ع(فرمودند: حضرت-۳۳ 

رود آن رابه دست  یادب آموز یدرپ یهرکه به سخت د؛پسیفراهم آ یوادب با سخت
 آورد وهرکه دربه دست آوردن خرد به سختی افتد برنادانی خویش افزاید«89

الْحِلْم  و  الصَّمْت     ازنشانه إ  نَّ مِنْ ع لَاَماتِ الْفقْه  » حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۳۴

 های نیک فهمی  بردباری وخاموشی است«9۰ 

 یخلقه إلّا بإمام حتّ یعل  إنَّ   الحُجّةال تَقُومُ»حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۳۵

 یُعرف   حجت  خداوند برآفریدگانش برای شناخته شدنش جز با امام برپا نمی شود«91 

                                                           
15۹5حدیث76۹ص   الرسول آل عن القول تحفه -۸7  

1675حدیث ۸12ص العقول تحف -۸۸  

355ح2ص 2ج الرضا اخبار عیون -۸۹  

5۹صفحه1اصول کافی ج -۹0  

۸5صفحه1  ج  کافی  اصول -۹1  

۴۴۴ح375صفحه1  ج  اصول کافی  -۹2  



 

52 
 

امامان  أرضه  یاألءمّةُ خُلفاءُ اهلل عزّوجلّ  ف»رضا)ع(فرمودند:حضرت امام -۳6

 جانشینان  خدای شکوهمند درزمین اند«9۲ 

 نیوحشتناک تر»فرمودند: یم دمیحضرت امام رضا)ع(شن د،ازیگو اسرخادمی-۳7

 ایودن دیشود وازشکم مادردرآ دهییکه زا یخلق سه جاست،روز نیا یموارد برا

شود  ختهیکه برانگ یوروز ندیوآخرت واهل آن رابب ردیکه بم یوروز ندیرابب

 یسه روز سالمت نیادر ییحیحضرت  دند،خدابهیند ایکه دردن ندیرابب یومقررات

شد  دهییکه زا یروز ییحیسالمت باد »کرده وفرمود  نیاورا تأم شیو آسا دهیبخش

سه جا سالمت  نیدرا یسیشود وحضرت ع ختهیکه زنده برانگ یوروز ردیکه بم یوروز

 رمیکه بم یشدم وروز دهییکه زا یرا خواسته که فرموده سالمت برمن درروز شیخو
 وروزی که زنده براتگیخته شوم«9۳

 گرید زیهمراه سه چ زرایعزوجل سه چ یخدا:»حضرت امام رضا)ع(فرمودند -۳8

ل که نماز بخواند وزکات ندهد نمازقبو یدستورداده؛به نماز با زکات دستورداده ،کس

 1۴ هیپدرومادر دستورداده)درآ یخودبا شکرگذار یشگر گذار ست،بهین

که حق وحرمت پدرومادر رانگه ندارد شکرخدا را  یکس کیلدولوا یلقمان(واشکرل

 ینساء(واتقوااهلل الذ۲ هینکرده،  به تقوا ازخدا وصله رحم باهم دستور داده)آ

 تساءلون به و االرحام« کسی که صله رحم نکنداز خدا نترسیده« 9۴ 

                                                           
-۹3        50۸ح     ۴15صفحه1  ج  کافی  اصول  

62ح 126ص 1ج  صدوق شیخ خصالی -۹۴  

16۸ح 161ص1ج   صدوق شیخ خصالی -۹5 
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و  یبردبار نیدرد رتیفهم وبص یازنشانه ها»:حضرت امام رضا)ع(فرمودند  -۳9

 یحکمت وفرزانگ یاست ازدرها یدر کی یاست ،خاموش یوخاموش یدانشمند

 وخاموشی جلب دوستی می نماید و دلیل هرخیر وخوشی است «9۵ 

نباشد  وانهی.دستیچهارخصلت درمؤمن ن» حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -۴۰
 .درخانه های مردم گدایی نمی کند. زنازاده نیست . مفعول واقع نمی شود«96

شود مگر به پنج خصلت : بخل  یجمع نم ییدارا»:حضرت امام رضا)ع(فرمودند -۴1

 سخت-آرزوی داراز-حرص شدید- قطع رحم- برگزیدن دنیا به آخرت«97 

 که است کسى مردم بدترین که راستى به »حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -۴۲

 یارىاش را ) از مردم ( باز دارد وتنها بخورد و زیر دستش را بزند «98 

:  حضرت امام رضا)ع(فرمودند دیعباس،غالم حضرت امام رضا )ع( گو-۴۳  

 یاریاست وفاش کننده کاربد ، از کیبرابر هفتادکار ن ک،یپنهان کننده کار ن»:
 فروگذاری شود وپنهان کننده کار بد ،آمرزیده باش«99

 یبنده برابر با هفتاد دعا ینهان یدعا کی»فرمودند:  (حضرت امام رضا)ع-۴۴

 آشکار است یا یک دعای نهانی بهتراست درنزد خداوند ازهفتاد دعای آشکار«1۰۰ 

 یگناهان[ بسان برگ ی]برا یآمرزش خواهم ثَل »:حضرت امام رضا)ع(فرمودند -۴۵

آمرزش خواهد  یوآن کس که از گناه زدیاست که بجنبد وآن برگ فرو ر یبردرخت
                                                           

17۴حدیث163ص 1ج صدوق شیخ خصالی -۹6  

60حدیث215  ص1ج  صدوق شیخ خصالی -۹7  

25حدیث255 ص 1ج صدوق شیخ خصالی -۹۸  

۴72ص ، العقول تحف -۹۹  

2۹۴3ح 1۹5ص۴ج کافی اصول -100  

30۹۸ح 2۸1ص۴ج کافی اصول -101    
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را مسخره  شیاست که پروردگار خو یبسان کس ازدیبار بر آن گناه دست  گریود

 نموده است«1۰1 

است وعطسه ازخداوند  طانیازش ازهیخم»حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -۴6
 عزّتمند«1۰۲

 یزگاریاسالم است وپره یدرجه فرا کی مانیا»:حضرت امام رضا)ع(فرمودند  -۴7

 چیمردم ه انیاست ودرم  یزگاریپره یدرجه فرا کی نیقیو مانیا یدرجه فرا کی

 چیزی اندک تر از یقین تقسیم نشده است «1۰۳  

،  دانش  یفقاهت   ، بردبار یازنشانه ها »حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -۴8

 یم ی، دوست  یحکمت است  . خاموش یاز درها یدر یاست. همانا خاموش یوخاموش

 آورد .راهنمای  به سوی هرنیکی ای،  خاموشی است «1۰۴  

که  یاست که به مردم آن بده نیا  یفروتن»حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -۴9

است که شخص قدر  نیا یکیدارد.  یدرجات یبه تو بدهند. فروتن یدوست دار

قرار دهد. دوست نداشته  یا ستهیشا گاهیآن را درجا میخودش را بشناسد وبا قلب سل

 ،دید ی. اگر بد ندیآ یخودش م یکه به سو یبرود جز به اندازه ا یکس یباشد به سو

کاران  کویبپوشاند خشم خودرا فرو خورد واز مردم درگذرد . که خدا ن یکیآن را با ن
 را دوست می دارد«1۰۵

                                                           
320۹ح337ص۴ج کافی اصول -102  

366۸ح6۴۹ ص۴ج کافی اصول -103  

15۴2ح 123 ص3  ج کافی صول ا -10۴  

1۸12ح       25۹ص3  ج کافی اصول -105  

1۸67ح2۸3ص3  ج کافی صول ا -106        
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رابرطرف کند خداوند  یمنؤم یهرکس نگران»حضرت امام رضا)ع(فرمودند: -۵۰

 درروز قیامت نگرانی دلش را برطرف می کند«1۰6      

شود مگر سه  خصلت دراو  یمؤمن نم یمؤمن چیه»حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۵1

(.     شیاز سرپرستش)ول یوسنّت  امبرشیسنّت از پ کیسنّت  از پروردگار ش   کیباشد 

عزّتمند فرمود: او  ی( او است. که خدایامام سنّت پروردگار نهان کردن راز)رازدار

که ازاو خرسند  یکند مگر به رسول یآشکار نم ینهان است ونهانش را بر کس یدانا

مدارا با مردم است . که خداوند عزّوجلّ   امبری[   وسنّت پ۲7و۲6باشد سوره جن 

 شیگذشت را درپ:»با مردم فرمان داده وفرموده است  یاش رابه مدارا یمگرا امبریپ

)صبر( در  ییبایشک  پرستوسر ی[ وسنّت ول199فرمان ده ]اعراف   یکیوبه ن ریگ

 تنگدستی وگرفتاری است «1۰7       

)ع(  نیهرکس درکنار شط فرات قبر امام حس»:حضرت امام رضا)ع(فرمودند -۵۲
 رازیارت کند مانند کسی است که خداوند رادرفوق عرشش زیارت کرده است «1۰8

بخواند  یالکرس تیهرکس قبل از آنکه بخوابد آ»حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۵۳

بابت نداشته باشد وهرکس آن را  نیازا یان شاء اهلل هرگز فلج نخواهد داشت وترس
 بعداز نمازی بخواند هیچ گزنده زهرداری به او آسیب نخواهد رساند«1۰9

شده  یکه از آن نه یاگراز گناهان بزرگخداوند »حضرت امام رضا)ع(فرمودند:-۵۴

از  یمنؤفرمود: اگر م«۳1نساء میگذر یشمادر م گریمااز گناهان د دیینما یددوریا

                                                           
             2163حدیث   ۴۴7ص   3  ج کافی صول ا -107

16۴5حدیث   ۸0۴ص( ص) الرسول آل عن  العقول تحف  - 230۹ح  52۹ص3  ج کافی صول ا -10۸  

2۹0ح1۸۸ص  االعمال وعقاب االعمال ثواب -10۹  

36۸ح221ص  االعمال وعقاب االعمال ثواب -110  
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 گری. خداوند گناهان ددینما یکه خداوند وعده آتش به آن داده است دور یگناهان
 اورا می بخشد« 11۰

 ینیل ازبرادر دوجّهرکس به خاطر خداوند عزّ»:حضرت امام رضا)ع(فرمودند  -۵۵
 خود استفاده ببرد خانه ای رادربهشت برای خود برگزیده است«111

          

دعا درپنهان اجرش برابر با هفتاد  کی»فرمودند: )ع(الرضا  یبن موس یامام عل -۵6
 دعا در آشکار است«11۲

 یکه برا ستین یمانیفرد با ا چیه»فرمودند: (ع  )الرضا یبن موس یامام عل -۵7

حداوند به تعداد همه  نکهیمرده دعا کند. مگر ا ایمن ومسلمان زنده ؤمردان وزنان م

 یم کین یثواب کارها یبرا امتیمردان وزنان مومن از زمان حضرت آدم تا روزق
 نویسد«11۳

او  یپاک نموده برا من را از گناهانؤم یماریب »فرمودند: (ع)امام رضاحضرت   -۵8

من همراه ؤبا م وستهیپ یماریکافر موجب عذاب ولعنت است .ب یرحمت است وبرا هیما
 خواهد بود تا اورا از همه گناهان پاک گردد«11۴

کند خداوند اورا  رابیراس یمن را تشنه اؤهرکس م»فرمودند: )ع(امام رضا-۵9

 ازشراب بهشتی سیراب می کند «11۵ 

                                                           
۴۸2ح263ص االعمال وعقاب االعمال ثواب -111  

56۹ح 2۹7ص االعمال وعقاب االعمال ثواب -112    

600ح 313ص االعمال وعقاب االعمال ثواب -113  

603ح31۴ ص االعمال وعقاب االعمال ثواب -11۴  

7۴2ح365ص االعمال وعقاب االعمال ثواب -115  

233ص71ج   بحاراالنوار -116  
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 ارتیبه ز دیایقبر ما ب ارتیندارد به ز ییهرکس توانا »فرمود ند: )ع(امام رضا -6۰

برود که  ینید یوبرادران وخواهران عهیقبر دوستان صالح ما ودانشمندان وبزرگان ش
 خداوند ثواب زیارت مارا به عطا می کند «116

کند ودست  ارتیمن خودرا زؤهرکس قبر برادر م »:فرمودند  )ع(امام رضا-61

روز  ییقبر بگذارد وسوره انا انزلنا راهفت بار بخواند از عذاب ورسوا یخودرا رو
 قیامت نجات می یابد «117

به تو واردشد  یحزن واندوه یهرگاه به خاطر امر»امام رضا )ع(فرمودند:  -6۲

اگر هفت  م یالع ظ یَّال ح ولَ وال قِّوه الّا ب اهلل  العل م یهفت بار بگو : ب سم  اهلل  الرَّحمنَ الرَّح
 بار تورا کفایت نکرد هفتادبار بگو«118

 نکهیرود مگر ا ینم یعیبه مرگ طب ایاز ماازدن کی چیه »امام رضا )ع( فرمودند:-6۳
 کشته می شود«119

که به  یآوردوبه خاطر ظلم ادیکه مصائب مارابه  یکس»امام رضا )ع( فرمودند:-6۴

 ادیکه مصائب مارا  یباما ودر درجه ما خواهد بود وکس امتیق یکند فردا هیما شده گر

نخواهد  انیگر دیگر یکه همه چشمها م یچشمان او روز اندیوبگر دیکند وبگر یآور

که  یدرروز ردیم یشود دل او نم یما زنده م رکه ام  یدرمجلس ندیکه بنش یبود وکس

 دلها می میرد «1۲۰ 

                                                           
2۴7ص رضوی سیره -117  

11۸ص 3ج ضایمحجه الب -11۸   

 

3۹3ص الرضا الفقه -11۹  

213ص27ج بحاراالنوار -120  

27۸ص ۴۴ج بحاراالنوار -121  
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 6۵-امام رضا )ع( فرمودند:»امامان خلفای خدای عزّوجّل درزمین می باشند«1۲1

کردند  یم تیرادرخوراک رعا انهیاگر مردمان حد م»:امام رضا )ع( فرمودند-66
 بدنهایشان پایدار وسالم می ماند«1۲۲

 یینما چارهیوب یچارگیخداوند متعال ب »:ندفرمودحضرت امام رضا )ع( -67
 رادشمن می دارد وخداوند مردم ژولیده وکثیف رادشمن می دارد«1۲۳

که انسان هرروز عطر نزند اگر هرروز  ستین ستهیشا »امام رضا )ع( فرمودند: -68
 نتوانست یک روز درمیان واگر نتوانست درهرجمعه واین اندازه را ترک نکند«1۲۴

ومعتزض  آنان  دیزیبپره مانیتیاز اموال  »حضرت آقا امام رضا )ع( فرمودند:  -69

شود  میتیکه متعرض مال  یپس کس دینیخود پوشاک بر نگز یوازآن برا دینشو

 ومقداری از آن رابخورد مانند آن است گه پاره از آتش خورده است «1۲۵     

اداره  یخداوند توانمندان را مکلف کرده است تابرا »امام رضا )ع( فرمودند:  -7۰

 ی امور بیماران زمین گیر ودیگر مبتالیان قیام کنند«1۲6 

که سه  نیشود مگر ا یبنده کامل نم یقیحق مانیا»امام رضا )ع (فرمودند: -71
 ویژگی دراو باشد: تفکر دردین –به اندازه مصرف کردن – صبر بر سختی ها  «1۲7

                                                           
 122-  اصول کافی ج1ص275

215ص ۴ج الحیاه -123  

35۴ص الرضا فقه -12۴  

372ص 2ج الرضا امام مستند -125  

مالیتیم اکل باب  الرضا فقه -126  

233ص 6ج الحیاه -127  

16۸2ح ۸13ص الرسول آل عن  العقول تحف -12۸  
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مِنْ أفْضَل   اَلصد قَه  :کمک کردن به  فِی ع وْنُک   لِلضَّع  »:دند وفرم)ع(امام رضا -7۲

 ضعیفان .برترین صدقه است«1۲8 

کس که به زبان از خدا آمرزش طلبدودردل آن »فرمودند :  )ع(امام رضا-7۳
 ازگناه کردن پشیمان نباشد خودرا به مسخره گرفته است«1۲9

کند  یوکار ساز قیآن کس که از خدا درخواست توف»فرمودند : ( ع)رضا امام -7۴  

 ولی کوشش وتالش ننماید خودرامسخره کرده است «1۳۰ 

نکند  زیوپره دیبجو اطیواحت یاریآن کس که هوش» :  فرمودند (ع)رضا امام-7۵
 خودرا مسخره کرده است«1۳1

 دیآن کس که از خدا بهشت طلب کند وبر شدا» :  فرمودند (ع)رضا امام-76

 وسختی ها پایدار نباشد خودرا مسخره کرده است« 1۳۲ 

وشهوات  دیآن کس که از آتش دوزخ به خدا پناه جو» :  فرمودند (ع)رضا امام-77

 دنیارا ترک نکند خودرا مسخره گرفته است« 1۳۳  

مرک افتد وخودرا آماده آن  ادیآن کس که به :»امام رضا )ع( فرموده است  -78

 نسازد خودرا مسخره کرده است«1۳۴ 

                                                           
16۸1ح۸13ص العقول تحف -12۹  

356ص 7۸ج بحاراالنوار -130  

همان -131  

همان-132  

همان  -133  

همان -13۴  

356، صفحه 11بحار االنوار، جلد -135  
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 قیاو شا داریکند وبه د ادیآن کس که خدارا :»امام رضا )ع( فرموده است  -79
 نگردد خودرا مسخره کرده است«1۳۵

له اعظم اجرا من  ایبه ع کفیمن فضل  طلبی یانّ الذّ» فرمودند: امام رضا )ع( -8۰

است  یشتریخانواده اش به دنبال در آمد ب یراحت یاهلل آن که برا بلیس یالمجاهد ف
 اجرش از مجاهد درراه خدا بزرگ تر است«1۳6

من آن است که چون ؤم»: ند:امام رضا )ع( فرموددیمحمودگو یبن اب میابراه-81

کند شاد شود وچون بدکند استغفار کند ومسلمان آن است که سالم باشند  کین

مسلمانان از دست وزبان او. از ما نیست هرکسی که همسایه اواز بالهای او ایمن نباشد 
1۳7» 

8۲-امام رضا )ع( فرموده است :»نماز نزدیک کننده ی بنده ی پرهیز گار به خداست 
1۳8» 

 ینحن ساده ف میهست نیزم انیووال ایما بزرگان دن »امام رضا )ع( فرمودند:-8۳
 الدنیا وملوک فی االرض«1۳9

عقل ها آن است که انسان رابا خودش آشنا  نیبرتر»امام رضا )ع( فرمودند:-8۴
 سازد وافضل العقل معرفه االنسان نفسه «1۴۰

                                                           
-356 صفحه ،11 جلد االنوار، بحار -  136-  

1673ح۸11ص  العقول تحف -137  

356ح2ص 2ج اخبارالرضا عیون -13۸  

2۴7ص1ج الرضا عیون -13۹  

1ج رضا مسنداالمام -1۴0  

1ج االرضا مسند -1۴1  
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که  یفَقَد ع قّهُماکس هیم ن أحْزن والِد » السّالم(: هیقال موالنا ابالحسن الرضا)عل-8۵

 دهیاز آن ها بر ایشده است و گو نیسازد، عاقّ والد نیرا غمگ شیپدر و مادر خو

 است«.1۴1 

صِلْ ر حِم ک  و لو ب شَرْب هٍ مِن ماءٍ، و أفْضَلُ ما »است:  فرمودهالساّلم(  هیامام رضا)عل-86

را حتى با جرعه اى از آب  شیخو شاوندىیخو وندیعنها پ ب هِ الرَّحِمُ کَفُّ األذى وص لُیُ

است که)الاقل(  نی( اشیخو شاوندیراه براى خدمت به آنان)خو نیمحکم کن و بهتر
 از تو آزار و مزاحمتى نبینند«1۴۲

اگر  رایز دیده ادیوبه مردم  دیریمارا فراگ یدانش ها» امام رضا )ع( فرمودند:-87

 مردم زیبایی سخن مارا بدانند از ما پیروی می کنند«1۴۳  

راوبراوسالم کندبه  یمسلمان ریهرکس مالقات کند فق»امام رضا )ع( فرمودند: -88
 خالف سالم کردن برغنی خداوند اورا درقیامت غضبناک مالقات کند«1۴۴

  

 

 

 

 

                                                           
100صفحه ،7۴ جلد االنوار، بحار -1۴3    

1671ح۸11ص العقول تحف و 103 صفحه ،71 جلد بحاراالنوار، -1۴3  

30ص 2ج بحاراالتوار -1۴۴  

555ح 70ص2ج الرضا اخبار عیون -1۴5  
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هفتم  فصل  

ال از مردم و جواب از امام رضا)ع(عالم ؤو پنج س پنجاه

ورحمت تید امام هداآل محمّ  
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اقرا است به » فرمودند: ست؟یمعرفت وشناخت چ نیکمتر ازامام رضا )ع( سؤال شد-1

، ثابت  میواوقد ستیاو ن یبرا یهیجزاو وشب یاله ستیوجه که ن نیخدا برا

 وموجوداست ومثل او هیچ چیزنیست«1۴۵ 

اعتقاد با قلب  مان،یا»ال شد درجواب فرمودند:ؤس مانیاز امام رضا )ع( درباره ا-۲

 وگویش با زبان وعمل کردن با اعضا وجوارح است وایمان جزاین چیز نیست«1۴6 

 ست؟یاراده خداوند واراده مخلوق چ نیبه امام رضا )ع( عرض کرد فرق ب یشخص-۳

است ، اما اراده  حیبه کار صح میوتصم شهیاراده مخلوق، فکر واند» :ندفرموددرجواب 

گذارند وفکر  یکند ودر خاطر نم ینم شهیاو اند رایز جاد،یخداوند عبارت است از ا

صفات خلق است ، پس اراده خدافعل  نیشده ؛ چرا که ا یصفات ازاو نف نیکند وا ینم

شود،بدون لفظ ونطق به  یموجود شو پس موجود م:»  دیگو یم گر،ید زیاست نه چ

زبان واندیشه  وتفکر ،واراده خداوند را چگونگی نیست چناچه او بی چگونگی است 
1۴7» 

اقرار است » :ندست؟فرمودیمعرفت وشناخت چ نیال شد کمترؤمام رضا )ع( سازا-۴

ثابت  م،یواوقد ستیاون یبرا یهیجزاو وشب یاله ستیوجه که ن نیبه خدا برا
 وموجوداست ومثل او هیچ چیز نیست«1۴8

که  رسول  نیشد منظو را دهیالرّضا )ع( پرس یبن موس یازامام ابوالحسن عل-۵

؟ درجواب امام رضا )ع(  ستیچ« هستم  یمن پسر دو قربان:» خدا)ص( فرمود 

                                                           
2۹باب 13۹ح206و205ص 1ج اخبارالرضا عیون -1۴6  

22باب3۴۸ص177ح1ج اخبارالرضا عُیون -1۴7  

11باب121ح1۸2ص 1ج اخبارالرضا عیون -1۴۸  

11باب13۹ح205ص 1ج  اخبارالرضا عُیون -1۴۹  
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)ع( پسر لیاسماع یکی یدوقربان نیمقصود حضرت رسول خدا )ص( ازا:» ندفرمود

عبداهلل بن عبدالمطّلب پدر بزرگوار آن حضرت  رسول  یگری)ع( ود میابراه

 خدا)ص(است «1۴9 

وقتی » سبب لبیک گفتن چیست ؟ فرمودند:  ازاما م رضا )ع( سؤال شد درحج-6

ای :» مردم احرام می بندد خداوند تبارک وتعالی آنان را ندا می کند ومی فرماید 

بندگان وکنیزان من ! آتش جهنم را برشما حرام می سازم، همان طور که شما برای  

ای کردید، لذا مردم جهت اجابت ند اممن احرام بستید وخیلی چیزها را برخود حر
 خداوند می گویند : لبیک  الّهم لبی ک « 1۵۰

نماز ، اقرار به ربوبیّت » ازامام رضا)ع(سؤال شد علّت نمازچیست؟ فرمودند:-7

خداوند عزّوجلّ است ونفی شریک ازاو وایستادن دربرابرخداوند جبّار، جلّ جالله، 

 باخواری ومسکنت وخضوع واعتراف ]به عظمت او[ وطلب بخشش گناهان گذشته ،

خداوند عزّوجلّ.نماز موجب می  موروزی پنج بارپیشانی برخاک نهادن برای تعظی

شود که بنده به یاد خداباشد واورا فراموش نکند وبه ناسپاسی وگردنگشی دچار نشود 

وخاشع وفروتن باشد وراغب وطالب زیادتی دردین ودنیا باشد. عالوه براینها، نماز 

 یستد وشب وروز پیوسته به یاد خداوند عزّ وجلّموجب می شود که انسان ازگناه باز ا

باشد، تااین که مبادا انسان ، س رو رومدبّر وآفریننده خویش را فراموش کند وبراثرآن 

، به گردنگشی وطغیان ونافرمانی روی آورد. یادکردن بنده از خداوندگارش 

                                                           
7ص 3جلد -(آن وترجمه االنوار بحار تلخیص)آثار  تحفة -150  

55۴ص7 جلد -( آن وترجمه االنوار بحار تلخیص)آثار  تحفة -151  
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گیری می وایستادنش درآستان او،وی را از معاصی بازمی دارد وازهرگونه فساد جلو
 کند «1۵1

تامردم رنج » :ندازامام رضا)ع( پرسیده شد علّت وجوب روزه چیست؟ فرمود-8

گرسنگی وتشنگی را بچشند وبه نیازمندی خود درآخرت پی برند. واینکه روزه دار 

براثر گرسنگی وتشنگی که به او می رسد، خاشع وافتاده حال وفروتن ومأجور وطالب 

ثواب شود. به عالوه آن که  توجبردد وبدین سبب مسرضاو ثواب خدا وعارف وصابر گ

، روزه موجب خوداری از شهوات است ، نیز تا روزه دردنیا پندگوی آنان باشد وایشان 

را درراه انجام تکالیفشان را م وورزیده کند ودر رسیدن به اجر، راهنمای آنان باشد، 

ی چشند پی ببرند وبه سختی تشنگی وگرسنگی که نیازمندان ومستمندان دردنیا م

، حقوقی را که خداوند دردارایی هایشان واجب فرموده است، به ایشان  ودرنتیجه

 بپردازند«1۵۲ 

ازامام رضا )ع(سؤال شد چرا زن مطلقه به طالق عدّی  برای شوهر خود حالل -9

خداوند تبارک » نیست، مگر این که باکس دیگری ازدواج کند؟  درجواب فرمود:

طالق ، دوباراست ، آن گاه به » اجازه طالق داده است وفرمود: وتعالی تادوباره 

که همان طالق سوم « ۲۲9  هیشایستگی نگهداشتن یا به نیکی رها کردن سوره  بقره آ

است ازآنجا که مرد با سومین طالق ، کاری کرده که خداوند عزّوجّل خوش ندارد، 

نیست ، مگر این که با مرد پس خداوند، آن زن را بروی حرام کرد ودیگر براو حالل 
 دیگری ازدواج کند، تامردم طالق راسبک نگیرندوزنان زیان ولطمه نبیند« 1۵۳

                                                           
2۸۴ص6جلد-  الحکمه میزان -152  

3۹1ص6جلد  الحکمه میزان -153  

1133۸حدیث۴۸3 ص -6جلد -  الحکمه میزان -15۴  
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علت »  :ندبه امام رضا)ع (گفته شد  چراسهم الرث مرد دوبرابر زن است؟ فرمود-1۰

است که زن چون ازدواج  نیشود ا یبه زنان نصف سهم مردها داده م راثیاز م نکهیا

جهت برسهم مردها افزوده شده است و  نیمرد دهنده است به هم یول ردیگ یکند م

اکند  دیپ اجیاست که زن اگر احت نیا استسهم مرد دوبرابر سهم زن  نکهیا گریعلت د

کند ونفقه اش را  نیتحت کفالت مرد است ومرد مکلف است امور معاش او را تأم

که  یدارد درصورت فهیظکند ونه و نیبپردازد اما زن نه مکلف است معاش مرد را تأم

 زودهاست که خداوند برسهم مردها اف لیدال نیمرد محتاج شود نفقه او رابپردازد به ا

از  یزنان هستند بدان سبب که خداوند بعض میمردان ق» سخن خدا است  نیاست وا

 نهیداده وبدان سبب است که )مردان( از اموال خود هز یبرتر گرید یآنان را بر برخ

 می کنند سوره  نسا ءآیه ۳۴  «1۵۴ 

کسی که به کمتر از قوت » ازامام رضا )ع( ازصفت زاهد سؤال شد فرمود:-11
 خودبسنده می کند برای روز مرگش آماده است واززنده ماندن خود دلتنگ است«1۵۵

کسی که چیزی داشته باشد » ازامام رضا)ع(سؤال شد فرومایه کیست؟ فرمود:-1۲

 وآن چیز اورا ازخدا غافل گرداند«1۵6 

خلق رابه انواع مختلف  یتعال یال شد چرا خداؤع( سازامام رضا) اءیعلت اش-1۳

صورت  چیاو عاجزاست وه فتدکهیها ن شهیتادر اند»:د؟فرمودندیافرینوع ن کیو دیآفر

 چیاست وتا ه دهیآفر یبرآن صورت خلق یتعال یمگر خدا فتادین یملحد  شهیدراند

کند.مگرآن  یوچنان خلق نیبرصورت چن کهقادر است  یخدا ایکه آ دینگو یا ندهیگو

                                                           
2156۸حدیث ۹0صفحه –13 جلد– الحکمه میزان -155  

7۹20حدیث61  صفحه -5جلد -شهری ری-  الحکمه میزان -156  

۸۸13ح-320 صفحه     -5جلد -شهری ری-  الحکمه میزان -157  
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. پس به سبب نظر درانواع خلق او بداند که او البته ندیبب یرا درخلق او تبارک وتعال

 برهمه چیز قادر است« 1۵7 

)ع(اعراض کردندوحال  نیرالمؤمنیازامام رضا)ع(سؤال شد چگونه مردم از ام-1۴

دانستند؟ درجواب  یآن فضل وسابقه ومنزلت اورا نزد رسول خدا)ص(م

 نیشناختندازا یمردم اعراض کردندازاووحال آن که فضل او را م یآر»فرمودند:

ها  ییوداازپدران واجدادوبرادران وعموها یاریجهت بود که آن جناب بس

 یعل نهیرو ک نیودند.کشته بود ازاراکه با خداورسول مخالف ب شانیا شاوندانیوخو

 یعل ریداشته باشد .وبه غ تیبود ودوست نداشتند که او بر آنها وال شانیدرقلب ها

جهت  نینبود ازا یدرمقابل رسول خدا مانند یجهادعل یبرا راینداشتند ز یا نهیک

 بودکه از او اعراض کرده وبه غیر او مایل شدند«1۵8 

 دنیجام اندوه را جرعه  جرعه نوش»:ست؟فرمودیازامام رضا)ع(سؤال شد عقل چ-1۵
 ، با دشمنان مسامحه کردن وبادوستان مدارا نمودن « 1۵9

خداوند عزّوجّل ربا » :ندربا سؤال شد فرمود میازامام رضا )ع( درباره علّت تحر-16

درهم را به  کیانسان  یوقت رایشود ز یبرباد رفتن اموال م هیرا حرام فرمود چون ما

. پس  جاستیوب هودهیب گریدرهم است ودرهم د کیآن درهم   یدودرهم بخرد ، بها

وفروشنده است .  داریخر یبرا انیوز اندرهرحال موجب نقص یوفروش ربو دیخر

                                                           
32(1باب)706ح123ص 2ج الرضا اخبار عیون -15۸  

32(15باب) 720ح 136ص 2ج الرضا اخبار عیون -15۹  

5727حدیث-۴جلد -شهری ری-  الحکمه میزان-10صفحه -160  
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تباه  هیرا بر بندگان ممنوع ساخت چون ما یرباخوار ی، خداوند تبارک وتعال نیبنابرا

 شدن اموال می گردد«16۰ 

با  یکه نترس نیا» :ندفرمود ست؟یازامام رضا )ع( سؤال شد حد ّ توکل چ-17

 یکه به مردم آن ده نیا»؟ فرمود: ستیچ ی.وگفته شد حدّ تواضع وفروتن یخداازکس
 که دوست می داری که مثل آن را به تو دهند«161

طاعت خدا » :ند؟ فرمود ستیازامام رضا )ع( سؤال شد اخالص درشهادت خداچ-18

 وطاعت رسول خدا والیت اهل بیتش )ع(«16۲ 

ازجمله حقوق مؤمن »مؤمن برمؤمن سؤال شد فرمود:  ازامام رضا)ع( درباره حقّ-19

برمؤمن این است که دردل او را دوست بدارد، با مال وثروتش اورا کمک رساند .وبه 

 او اف نگوید دیگر میان آنها پیوند دوستی نباشد واگر ازآن دو، دیگری را کافر شمرده

در دلش آب شود، همانگونه که نمک درآب حل  ماناست هرگاه به او تهمتی زند، ای

 شود«16۳ 

سخن تو »: ند؟ فرمود ستیال شد بخشنده کؤکه ازامام رضا)ع( س یهنگام-۲۰

است که آنچه را خدا براو  یبخشنده کس ،یپرس یدوصورت دارد: اگر ازمخلوق م

است که از پرداختن آنچه خدا براو واجب  یکس ل،یواجب کرده است بپردازد وبخ

است، چه عطا کند  دهاگر منظورت خالق است، او بخشن یورزد .ول غیکرده است در

                                                           
7116حدیث-۴جلد -شهری ری-  الحکمه میزان-35۹صفحه -161  

31باب5۴5ح6۴ص 2ج الرضا اخبار عیون -162  

5-563 صفحه جلد -(آن وترجمه االنوار بحار تلخیص)آثار  تحفة- -163  

   167صفحه ۴322حدیث      -3جلد -شهری ری-  الحکمه میزان- -16۴
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واگر  ستیداده است که ازآن او ن یزیعطا کند ، به او چ یاگربه بنده ا رایوچه نکند ز

 عطا نکند، چیزی ازاو دریغ داشته است که ازآن او نیست«16۴ 

خدا را  ادیمردم  نکهیتاا»رضادرباره علت عبادت سؤال شد فرمود: ازامام -۲1

 یدرست رایاو غافل نشوند: ز یفراموش نکنند وآداب اورا وانگذارند واز اوامر ونواه

 یشدند پس ازمدت یاست . اگر بدون تعبّد، به حال خود رها م نیوقوام مردمان درا

 دلهایشان سخت می شد «16۵ 

 یبن اب یرسول اهلل!بگوبه من که  عل ابنیسؤال کرد  ازامام رضا )ع( یشخص-۲۲

وپنج سال  ستیطالب )ع(چرابا دشمنان خودبعدازرسول خدا)ص(درب

او به  رسول  رایز»خود جهادنمود؟فرمود: تیوال امیّجهادنکردوبعداز آن درا

ماه  نوزده نهیسال ودر مد زدهیخدا)ص( اقتداکرد که او با مشرکان درمکه س

 اورانی یبه جهت کم زی)ع(ن یانصارواعوان بود وعل یبه جهت کم نیجهادننمودوا

سال ونوزده ماه  زدهیجهادرا ترک پس چنان چه نبّوت رسول خدا)ص(باترک جهادس

که مانع  رایوپنج سال باطل نشود ز ستیترک جهادب زبای)ع(ن یباطل نشد امامت عل

 جهادبرای هردو بزرگوار یکسان است «166 

چگونه است؟ حضرت درجواب  یاریسؤال شدکه عقل وهوشازامام رضا )ع( -۲۳

. رنظرداشتنیبودن وحرکات دشمن را ز رکی.ز ماتیتحمّل مشکالت ونامال»:ندفرمود
 مداراکردن با دوستان می باشد-که اختالف نظرها سبب فتنه وآشوب نشود«167

                                                           
3150حدیث 3۹1صفحه -2جلد -شهری ری-  الحکمه میزان -165  

۹   صفحه 11752  حدیث-7جلد -شهری ری-  الحکمه میزان--166 - 

32(16باب)721ح137ص2ج الرضا اخبار عیون -167  

17ح233ص صدوق شیخ امالی -16۸  
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ت معصومند، چگونه رواس امبرانیازامام رضا)ع( سؤال کرد اگر پ عباسی   مونأم-۲۴

: ندکند؟ فرمود یخواهش نیوازاو چن ستین یدنیاهلل نداند خداوند متعال د میکه کل

دانست که خداوند برتر ازآن است که به چشم  یبن عمران )ع( م یاهلل، موس میکل»

نجوا سخن گفت ومقرّبش داشت نزد  بهعزّوجلّ با او  یکه خدا یشود، اما هنگام دهید

 یقوم خود برگشت وبه آنها اطالع دادکه خداوند با او سخن گفته ومقربش داشته وبا و

که ما  نیمگر ا م،یکن یبه نجوا پرداخته است . قومش گفتند: هرگز سخننت را باور نم

 دبر نایکوه س ی)ع(آنها را به سو یپس موس میهمانند تو سخن خدا را بشنو زین

 یکوه رفت وازخداوند تبارک وتعال یودردامنه کوه نگهشتان داشت وخود باال

بلند نام  یوگفتارش را به گوش آن مردم برساند. پس خدا دیسخن گو یخواست با و

رو سخن  شیوراست وچپ وپشت سر وپ نیی)ع( سخن گفت مردم ازباال وپایبا موس

آورد وسپس ازآن  دیردرخت پدکه خداوند عزّوجلّ گفتار خودرا د رایز دندیاورا شن
 دراطراف پراکنده ساخت، به طوری که آن راازهمه طرف شنیدند« 168

جام اندوه را جرعه جرعه »:ندفرمود ست؟یازامام رضا)ع( سؤال شد خردچ-۲۵

 نوشیدن وبادشمنان به تسامح وبادوستان با مدارا رفتار کردن«169 

 ارایعزّوجلّ دن یعلّت خدا ال شدکه به چهؤازحضرت امام رضا )ع(س اءیعلت اش-۲6

گناه  یاطفال بودند وبعض شانیاز ا یکه بعض یغرق کرد درزمان نوح)ع(درحال

 دیگردان میعزّوجلّ عق یکه خدا رایاطفال نبودند ز شانیدر ا»:ندنداشتند؟فرمود

؛پس همه غرق منقطع بود  نسلشاناصالب قوم نوح وارحام زنانشان را چهل سال .پس 

گناه را به عذاب خود هالک نکند. امّا  یعزّوجلّ ب ینبود؛ خدا یطفل شانیشدند ودر ا

                                                           
12630حدیث-7جلد -شهری ری-  الحکمه میزان-26۴صفحه -16۹    

13523حدیث-7جلد -شهری ری-  الحکمه میزان-510صفحه -170  
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هم  گرید یخداراوبعض یکردند نب یم بیآن غرق شدند که تکذ یقوم نوح برا یباق

 یوراض یباشد از کار بیوهرکه غا شانیا بیبودند به تکذ یکه غرق شدند راض

آن را انجام داده  کار. مانند آن است که حاضر باشد نزد آن کار و نباشدبه آ
 باشد«17۰

نمازو »؟ فرمود: ستینماز چ یقیحق یشوم معنا تیاز امام رضا )ع( سؤال شد فدا-۲7

، ونماز  تیبنده از راه رحمت وعنا یبرا یاست ازطرف خداوند مهربان یصله وموهبت

، وبا  دیداخل نماز گرد تیّبا ن یخداوند است . وقت یمطالبهُ وصال وتقرّب بنده به سو

قرائت کرد وبا خشوع  لیگفت ، وبا ترت ریخداوند تکب یبرا شتریواجالل هرچه ب میتعظ

رکوع کرد ، وبا تواضع از رکوع بلند شد وبا ذلّت وخضوع سر به سجده گذاشت، وبا 

به رحمت  دیتمام وبا ام یاخالص وآرزو ، تشهد راخواند، سپس نمازش را بارغبت

پس هرگاه  اشدخوف ورجا ب نیکه ب یدرحالرساند،  انیسالم داد وبه پا یواسعه اله

 یبه جا قتیبا حق یشده را نموده، نماز ادیمسائل  تیبه جا آورد، رعا ینماز نیچن
 آورده است«171

حضور قلب وآزاد »: ند؟ فرمود ستیازامام رضا )ع( سؤال شد  آداب نماز چ-۲8

وقرار دادن بهشت سمت  یتعال یخدا شگاهیگذاشتن جوارح  وخوار شمردن خود درپ

راست وآتش جهنم را سمت چپ وصراط را درمقابل مشاهده کردن وخداوند را 
 درمقابل خود دیدن«17۲

                                                           
(2)32باب707ح 12۴ص 2ج الرضا اخبار عیون -171  

عزیزی عباس – نماز های قصه– 25 صفحه -172  

عزیزی عباس – نماز های قصه–7۸صفحه -173  
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 نداز امام رضا )ع(درباره رمز وجوب سوره حمد درهمه نمازها سؤال شد فرمود-۲9

 هایکیکه درآن همه ن میازقرآن وکالم را همانند سوره حمد ندار یقسمت چیه رایز:» 

که درآن سوره حمد خوانده نشود آن  یرو هرنماز نیمتها جمع شده باشد ازاوحک
 نماز ناقص است«17۳

: ندگفتن درحال احرام وعلّت آن ؟ فرمود کیازامام رضا )ع( سؤال شد ازلب-۳۰

من  زانیدگان وکنن: ب دیرا بخواند وبگو شانیا یتعال یمردم هرگاه احرام بستند خدا»

من .پس  یاز برا دیحرام گردانم بر شما آتش را چنان که شما احرام بست نهیهر آ

 بندگان خدا بگویند:»لبیّک اللّهم لبیّک«این درجواب خدای عزّوجلّ است .....«17۴ 

 نکهیا یمعنا» :ندبسمله )بسم اهلل ( سؤال شد فرمود ریتفس یازامام رضا )ع(  وقت-۳1

 ی( ازسمِات خدا م یاست که من برخود سمه )نشانه ا نیبسمک اهلل ا دیگو یم ندهیگو

 نهم ، وآن نشانه عبادت است«17۵ 

نماز بجهت اقرار  یادا» :ندنماز سؤال شد فرمود زهیازامام رضا )ع( درباره انگ-۳۲

قادر توانا  شگاهیکه درپ یمعن نیشک دانستن اوست به ا یواعتراف به خداوند خدا وب

 دیکه گناهان ترا ببخشا ی، واز او درخواست کن یستیوخضوع با یفروتن تیدرنها

 یفرود آر میسر تسل انشیپا یب یوبزرگ متوبرابر عظ یگذار نیوچهره ات را برزم

حال شب وروز به ذکر خدا  نیودرع ،یوآخرت کن ایدن ریخ شیوازاو درخواست افزا

 یشو یتا مبادا ارباب وخداوند خودرا فراموش کرده ودچار سرکش یادامه ده

                                                           
محمدی محمد ترجمه– تسخیری علی محمد– عبادت نقش– 1۴ صفحه -17۴  

33(21باب )727 حدیث 1۴0ص 2ج الرضا اخبار عیون -175  

شیروانی علی – نماز معنوی واسرار باطنی آداب– ۸2 صفحه -176  
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 یم یریانسان جلوگ یخدا بودن مانع گناهان شده واز فساد وتبه ادیب شهیهم نیبنابرا

 کند«176 

است که  نیعلت ا»فرمود:  ست؟یاز امام رضا )ع( سؤال شد علت روزه چ-۳۳

ها  یوخوار شود وبر سخت لیشود تا بنده خدا دربرابر او ذل یوتشنگ یاحساس گرسنگ

عالوه برشکستن شهوتها  نیاو درآخرت باشد وا یهایبرسخت یصبر کند که مقدمه ا

 دستیتا وضع مردم تع زیون باشد یآخرت هم مقدمه ا یبرا ایدن نیوکنترل آنها درا
 وفقیرا دردنیا وآخرت بداند« 177

 حی)ص( که من فرزند دو ذبامبریسخن پ نیامام رضا) ع (درپاسخ به سؤال ازا-۳۴

)ع (وعبداهلل بن عبدالمطلب)ع(  لیخل میبن ابراه لیمقصود اسماع» هستم فرمود:

 است«178 

ابن جهم از امام رضا )ع( حد ومرز تواضع که هرگاه بنده آن را به کار بندد -۳۵

است که  نیاز آنها ا یکیدارد:  یدرجات یفروتن» :ند؟ فرمود ستیفروتن است چ

قرار دهد،دوست  گاهیخاطر خود رادر آن جا بیانسان اندازه خود را بشناسد وبا ط

 یاشته باشد با هردم همان گونه رفتار کند که انتظار دارد با او رفتار کنند ، اگر بدد

جواب دهد، خشم خودرا فرو خورد واز مردم در گذرد وخداوند  یآن را با خوب دید

 نیکو کاران را دوست دارد« 179 

                                                           
شیرازی حسینی محمد سید-درسازندگی عبادت نقش-20صفحه -177  

شیرازی حسینی محمد سید-درسازندگی عبادت نقش -7۹صفحه -17۸  

1۹۸۸2حدیث-12جلد -شهری ری-  الحکمه میزان-۴6صفحه -17۹  

21۸23حدیث-215 صفحه    -13جلد -شهری ری-  الحکمه میزان--1۸0  
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قناعت ، باعث » :ندال قناعت فرمودؤامام رضا )ع( درپاسخ به سحضرت -۳6

 ایدربرابر دن یوبندگ یوآسوده شدن از زحمت فزونخواه یوارجمند یشتنداریخو

که خواهان مزد  یا شهیعبادت پ ای:  دیمایپرستان است . راه قناعت را جز دوکس نپ

 آخرین است، یابزرگواری که از مردمان فرومایه دوری می کند«18۰ 

 درجواب  ال شدؤنسل مردم از آدم س ریتکث یاز امام رضا)ع( درباره چگونگ-۳7

  لیشکم حامله شد وسپس شکم دوم قاب کیوخواهر او را در لیحوا ، هاب»:ندفرمود

 لیازدواج کرد و  قاب لیبا خواهر همزاد قاب لیوخواهرش را تواماً حامله گشت .پس هاب

 با خواهر همزاد هابیل .بعداز آن ازدواج خواهر وبرادر با یکدیگر تحریم شود«181 

 راتا چهارماه گناه نوشته نشود؟ انیچه حاج یشد برا الؤاز امام رضا)ع (س-۳8

 یرادرچهارماه حرام.چه خدا نیخداوند مهلت دادمشرک رایز»: ندفرموددرجواب 

به  پس«دیبرو دیوهرجاکه خواه نیدرزم دیرکنیمشرکان!س یا»:دیفرما یم یتعال
 همین جهت هرکه از مؤمنین حج بگذارد تا چهار ماه گناهانش بخشوده می شود«18۲

در برابر  میتوکل برخدا وتسل:»  ندال شد فرمودؤس نیقیاز امام رضا )ع (درباره -۳9

 خدا وراضی بودن به قضای خدا و واگذاردن کارها به خدا«18۳ 

که  یفدک را باز پس نگرفت وقت نیرالمؤمنیاز اما م رضا )ع( سؤال شد چرا ام-۴۰

 یعزّوجلّ برما وال یکه خدا میهست یتیما اهل ب رایز»:ندشد برمردمان؟فرمود یوال

 میمؤمنان یایساخته است.حقوق مارا از ظالم برما جزاو نستاند وما اول یاماراوالیاست 

                                                           
172۹3حدیث-5۸5 صفحه -۹جلد -شهری ری-  الحکمه میزان -1۸1  

1۹650حدیث-26۴ صفحه  -11جلد -شهری ری-  الحکمه میزان -1۸2  

32(23باب) 72۸ح1۴1ص 2ج الرضا اخبار عیون -1۸3  

22۹2۴حدیث-5۸۴ صفحه   -13جلد -شهری ری-  الحکمه میزان -1۸۴  
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خود باز  یامّا برا میبازستان شانیازظالم برا شانیاوحقوق  میکن شانیا یحکم از برا
 نستانیم «18۴

از ) دارد که چیزى که آن» ند:؟ فرمود کیست شد : سفله ( سؤال رضا ) ع از امام-۴1
 یاد ( خدا بازش دارد«18۵

آن ها » ند:شد . فرمود )خدا( سؤالبندگان بهترین درباره )ع(رضا از امام-۴۲

 یانجام دهند استغفار م یکاربد یکنند خوشحال ووقت یکیهستندکه چون ن یکسان

 یدچار م ییکه به بال نیکنند وهم یبه آن ها عطا شود شکر م یزیکنند وچون چ
 شوند صبر می کنند وهنگام خشم .عفو می کنند«186

 وسعت»:  ندشد . فرمود دنیا سؤال خوشى ( درباره رضا ) ع امام از حضرت-۴۳

 منزلو زیادى دوستان«187  

؟ ستیبا عقد آن چ عتیتفاوت فسخ بنمودازامام هشتم سؤال  عباسی  مونأم-۴۴

 یازباال عتیانگشت ابهام است وفسخ ب یاز باال عتیعقد ب»:ندفرمود حضرت درجواب 

 انگشت ابهام تا باالی انگشت کوچک!« 188 

؟ در  چیست بر مردم حجت : امروزه امام رضا)ع(گفت حضرت  به سکیت ابن-۴۵

 راستگو است که شود آنمى شناخته آن وسیله به که است عقل همان:»  ندفرمودپاسخ

                                                           
(31)32باب736ح1۴7ص2ج الرضا اخبار عیون -1۸5  

۴66 ص ، العقول تحف -1۸6  

1667حدیث ۸10ص الرسول آل عن العقول تحف -1۸7     

153ص ، 76 ج ، االنوار بحار -1۸۸  

۴3ص شریعت صادق محمد ترجمعه  مدرسی تقی محمپ سید عالمه( ع) رضا  موسی بن علی امام  حضرت ی وسیمای زندگی -1۸۹    
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 شمارد ، ابنمى و او را دروغ دروغگو است که کند ، و آناز او باور مى خدا و از طرف
 سکیت گفت : به خدا این است پاسخ  درست «189

؟  چیست قرآن به راجع پرسیدند  نظرتان السالم رضا علیه از امام ریان-۴6

چیز  جویید و سراغب هدایت ، فقط از قرآن خداست سخن قرآن»فرمودند : امام)ع(
 دیگر نروید که گمراه مىشوید«19۰

از  یبعض »: ندفرمود درجواب  ( رضا ) ع سؤال شد. امام  یگیوفروما یاز پست-۴7

 افراد به خاطر داشتن بعضی چیزها .از خداوند غافل می شوند«191  

موجب فاسد شدن  ینی:کدام خودبزرگ ب دیاحمد بن نجم از امام رضـا)ع( پرس-۴8

از  یکیدارد:  یمراتب ینیخودبزرگ ب»: ندفرمود درجواب  شود؟ امام )ع( یعمل م

و آراسته جلوه دهد تا آن را آراسته  کویاو ن یاست که کردار بد رابرا نیآن مراتب ا

 مانیاست که بنده با ا نیمراتب ا گریبوده است واز د کویشمارد وگمان کند که کارش ن
 آوردن . بر خدا منت گذارد . درحالی که این حق خداست که براو منت گذارد «19۲

شبم صبح » :ند؟ فرمود یبه امام رضا )ع( عرض شد : چگونه شب رابه صبح رساند-۴9

که ثبت شد ومرگ در گردن ما و آتش در  یکه عمرم کوتاه شد . وکردار یشد در حال

 پشت سرما ونمی دانیم با ما چه می کند« 19۳ 

                                                           
۴73ص ، العقول تحف -1۹0  

117ص ، ۹2 ج ، االنوار بحار -1۹1  

1655حدیث ۸06ص( ص) الرسول آل عن العقول تحف -1۹2  

1663حدیث ۸0۹ص العقول  تحف -1۹3  

167۴حدیث ۸12ص  العقول تحف -1۹۴  
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پدرومادرم که  یمعمّرخلّادگفته است : به حضرت رصا)ع( عرض کردم: من برا -۵۰  

صدقه بده . واگر زنده  شانیکن وبرا شانیدعا»شناسند دعا بکنم؟ فرمودند: یحقّ رانم

فرمودند: خداوند )ص(شناختند با آنها مدارا کن . که رسول خدا  یبودند وحقّ را نم

 مرا برای مهر برانگیخته است نه برای بی مهری«19۴ 

 »:ندفرمود د؟یماه رس کیتوان به ثواب روزه  یال کردند چگونه مؤازامام رضا س-۵1

ل وجّهمان فرموده خداوند عزّ لشیودل دیتوان به آن رس یبا روزه سه روز درماه م

 یانجام دهد پاداش یکی[هرکس کار ن16۰است من جاء بالحسنه فله عشر امثالها انعام 

 ده برابر آن خواهد داشت«19۵    

 ی)معصومه(دخترامام موسفاطمه  ضا )ع( درباره مقام ومنزلتاز امام ر-۵۲

ال شدؤس )ع(کاظم  

  فرمودند:» هرکس اورا )با معرفت( زیارت کند بهشت براو واجب است«196

بدون  نیممکن است زم ایآ دمی: از امام رضا )ع( پرسدیگو یدبن فضل ممحمّ-۵۳
 امام باشد؟ فرمودند:» هرگز که آن وقت زمین اهل خودرا فرو خواهد برد«197

 دمیدپرسی: ازامام رضا )ع( درمورد  سوره توحدیگو یمهتد زبنیعبدالعز-۵۴

« شناخته است  درایآورد توح مانیبخواند وبه آن ا درایهرکس سوره توح» فرمودند:

وبه آن « خوانند  یگونه که مردم مآن :» ندعرض کردم چگونه آن را بخواند؟ فرمود

                                                           
2005ح357ص 3ج کافی اصول -1۹5  

273ح1۸1ص  صدق شیخ  االعمال وعقاب االعمال ثواب  -1۹6  

3۴5ح212ص  صدق شیخ  االعمال وعقاب االعمال ثواب -1۹7  

272ص1ج الرضا اخبار عیون -1۹۸  
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که پروردگار من  یاست خدا نینچ یکذلک اهلل ربّ»:دیافزود که سه مرتبه بگو
 است«198

 دمیازامام رضا )ع( درمورد استطاعت پرس»: دیبن اسباط گو یعل-۵۵

 یزیبنده بعداز چهارخصلت استطاعت دارد: اوّل آن که راه بازباشد وچ»:ندفرمود«

نباشد()سوم آن که ( جوارح  ماریمانع او نشود )دوم آن که( تندرست باشد )ب

از جانب خدا وارد  هک ینباشد()چهار آن که( اورا سبب وبیسالم باشند )ومع شیواعضا

:عرض کردم :  دیگو یم یراو« شده باشد )که  استطاعت موقوف بر آن باشد( 

راه  یبنده ا یکه برا نیا»فرما! فرمود: انیوب ریتفس میخصلتها رابرا نیشوم! ا تیفدا»

که  ابدی یرا نم یزن یخواهد زنا کند ول یاالعضا باشد که م میباز باشد وتندرست وسل

 یکه بتواند با او زنا کند .پس خداوند اورا نگاه م ابدیبعداز آن زن را ب دبا او زنا کن

او  نیاو را ب ایکرد  )ع( امتناع وسفیکند همان گونه که  یدارد واو اززنا امتناع م

شود و  یم دهیکند وزنا کننده نام یگذارد. پس زنا م یکند ووام یواراده اش رها م
 خداوند به اکراه وجبر اطاعت نشده وبه غلبه نافرمانی نشده است «199

 

 

 

 

 

                                                           
3ح چهلم بخش۴05ص صدوق شیخ التوحید -1۹۹  

توانایی) استطاعت درباب وشش پنجاه بخش 7 حدیث 500  ص  التوحید   -200  
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هشتم فصل  

  با خدا مناجات

لفی از  مؤ شعر  
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اهلل ، به حضرت نوح)ع(لطف  فهیشدخل یحضرت آدم )ع( لطف کرد ا،بهیبارخدا

اهلل ، به حضرت  میشد کل ی)ع( لطف کردیشد صفوه اهلل ، به حضرت موس یکرد

اهلل  بیشد حب یشد روح اهلل ، به حضرت محمّد)ص( لطف کرد ی)ع( نظر کردییعس

 ریشد سف ینظرکرد دهُدهُ ا،بهیاهلل .خدا یشد ول ی)ع( لطف کرد ی، به حضرت عل

)ع( ،  به آتش مانیحضرت سل بیشد حب یمورچه نظر کرد)ع( ، به مانیحضرت سل

شد معجزه حضرت  ی)ع(،به عصا نظر کرد میشد گلستان حضرت ابراه ینظر کرد

،  انیشد قاتل فرعون یامرکرد ایشد قاتل نمرود ، به در ی)ع( ،به پشه امر کردیموس

 لیمحافظ حضرت محمّد)ص(  درغارثور، به اباب شد یبه عنکبوت وپرنده امرکرد

شکم نهنگ شدعبادتگاه  یتونظر کرد ای، خدا لیشد نابودکننده اصحاب ف یامرکرد

 دیرس ی)ع( ازقعر چاه به تخت شاهوسفی)ع(، لطف توبود حضرت  ونسیحضرت 

ونظر لطف توبود حضرت محمّد)ص( درشب معراج ازفرش به عرش رفت واصحاب 

گشت به آسمان  ییها ازدست دشمنان ر ی)ع(  نبیسیماند .ع دانیجاو خیکهف درتار

داشت و حضرت  یلطف نظر توبود حضرت نوح )ع( عمر طوالن ایعروج کرد. خدا 

و حضرت  ایچهره زب ی)ع(  داراوسفیشد و حضرت  ایداود)ع( صاحب صوت زب

 صاحب ریپ امیلطف نظر توبود سارادرا نیگشت. ا ی)ع(  صاحب صبر وبردباروبیا

کمک و  ای،خدا دیایب ایدرداخل کعبه بدن )ع( یفرزند شد ونظر لطف توبود حضرت عل

  یخیاز جبّاران وستمگران تار یوامروز اثر روزگرددیپ شهیتوبود حق برباطل هم یاری

بن  داهللیوعب هیبن معاو دیزیو هیو معاو انیازنمرودوفرعون وابوجهل وابولهب وابوسف

سعدوشمر  و حجاج و منصوروهارون  ادوعمربنیوآل ز وانمرجانه وآل مر ادوابنیز

وخدا امرتوبود  ستین یومغول وشاه وصدام   خبر زیومامون ومتوکل و چنگ دیالرش
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 شهیهم ینابودشودند  وقرآنت برا ستین انیفرو رودوتمام طاغوت نیقارون درزم

ها  درمناره)ص(امبرینام پ دارباشدیاسالم پا نیبماند ، ود یباق دانیمعجزه  جاو

 یا یمن حافظ قرآن هستم وخودت فرمود یخودفرمود ایروزانه گفته شود و خدا

 کتریمن به شما ازرگ گردن نزد الورید حبل من الیه اقرب نحن :»بندگان من 

هستم«۲۰۰ پس مارا لحظه ای به حال خودمان رها نکن وآخرعاقبت ما را ختم به 

)ع( قرارده وموانع یل علوآ یعل رویومارا پ رانیبه م ینیوما رابا حس رکنیخ

وحجاب  یزمان )عج(  رابرطرف کن ،  به جوانان  ما عفت وپاکدامن مامظهورا

کن ما  به  یاری ایعطا کن، خدا ینید رتیوبص نشیبه ما ب ایعطاکن، خدا ینداریود

 یوائمه اطهار )ع(.اله سیبه حقّ سوره مبارکه  میباش اورحقیاروی میقرآن عمل کن

التماس دعا نیالعالم اربی نیآم  

امام رضا    یاحرمت  یاهکبوتر قربون  

همه لطف وکرمت نیقربون ا   

که به وعده خود مانند  میهست یما خاندان»: یدفرمود جان خودت امام رضا )ع( یا 

 بدهی عمل می کنیم همان گونه که رسول خدا)ص( چنین می کرد«۲۰1 

 نوشته با همراهی مطالعه کنند گان  این اثربا نیا مؤلف)زنجانی( خدمتلو لیاسماع

ه با به با پرواز معنوی  وبا روحی متعالی همرا اهل بیت انعاشق عنوان به شوق وذوق  

 یوب  بازبان  با  آییم  یم  یرضو یوملکوت یقدس آستان  یپابوس به  کبوتران حرمت 

م :یگو یم یزبان  

                                                           
16سوره ق آیه – 203  

167۸۹ح۸12ص العقول تحف -20۴  
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الرضا یموس بن یاعلی عشق سلطان حضرت یا السالم   

الرضا یموس بن یاعلی بهشت خاک تربتت یا السالم  

الرضا یموس بن یاعلی نیمشرق آفتاب یا السالم  

الرضا یموس بن یاعلی نیکاظم نورچشم یا السالم  

الرضا یموس بن یاعلی جزا روز یشاف یا السالم  

الرضا یموس بن یاعلی خدا نور رحمت  یا السالم  

الرضا یموس بن یعل ای وضعفا فقرا دیام یا السالم   

الرضا یموس بن یعل ای ایواغن ایاشک خارچشم یا السالم   

الرضا یموس بن یعل ای کرم وجود اهل حب صا یا السالم  

الرضا یموس بن یاعلی  حرم اهل  زائران محرم یا السالم   

الرضا یموس بن یعل ای   رحمت نور احمد ابن  یا السالم   

الرضا یموس بن یعل ای  امامت اصل  تیوال شاه یا السالم  

الرضا یموس بن یعل ای مانیا نور جانان جان یا السالم  

الرضا یموس بن یعل ای قرآن روح شاهان شاه یا السالم   

الرضا یموس بن یعل ای نینورع ن،ینورع امام یا اسالم  

الرضا یموس بن یعل ای نی،مشرق نیمشرق امام  یا اسالم  

 )شعری از مولف(
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(یومأخذ)کتاب شناس منابع  

اثر محمد صالح   یصدوق ترجمه برکات مشهد رضو خیش ۲و1لداخبار الرضاج ونیعُ-1

1۳89 زمستان جمکران مقدس مسجد انتشارات ، ینیقزو یروغن  

ترجمه صادق حس زاده انتشارات قائم کلینی   د ،محمّ ۴و۳و۲و1اصول کافی جلد-۲

1۳8۵ سال،آل محمّد   

ل تا هفتم به کوشش مؤسسه بحار االنوار وترجمه آن (از جلد اوّ صیتحفة آثار )تلخ-۳

1۳89چاپ سوم  یشمس الضح یفرهنگ  

 ، شیخی رضا ترجمه، شهری ری  دیدمحمّمحمّ،1۳تا 1جلد  ،میزان الحکمة -۴

 انتشارات سازمان چاپ ونشر دارالحدیث 

صالت انتشارت یزعزی عباس، امتی، برزخ وق ایآثار  وبرکات نماز دردن-۵  

 انتشارات) نشر به ، یعطائد رضامحمّ  ،امام   رضا)ع(درآثاردانشمندان اهل سنت - 6

1۳91( چاپ دومرضوی قدس آستان  

مر کز نشر اسراء   یقمشه ا یزمان یترجمه عل یآمل یاهلل جواد تآی،نماز  یرازها-7

1۳86چاپ نهم   

 اوا چاپ، نبوغ انتشارات یزیعباس عز ،دانش آموزان  ژهینماز  و یقصه ها-8

1۳76ن زمستا  

 هفتم چاپ عارف انتشارات، یروانیش علی،نماز  یواسرا ر معنو یآداب باطن-9

،1۳87  



 

84 
 

انتشارات حجت-ترجمه  یریتسخ دعلیمحمّ،نقش عبادات  نستیا-1۰ -  

یرازیش ینید حسمحمّ دیّس،ینقش عبادت درسازندگ  11-  

-کوثر میشارات نسنتا،یجعفر عقوبیترجمه ،(هیصدوق )ابن بابو خیش ،دیالتوح-1۲

1۳89چاپ اول   

 ، ییکربال نبیز مترجم، یآمل یاهلل جواد تیآ ،از منظر امام رضا میقرآن حک-1۳

1۳87 زپایی  ششم چاپ اسراء نشر مرکز  

چاپ  پنجم ،ما لیانتشارات دل،محمدزاده هیمرض،)ع(امام رضا یبن موس یعل-1۴

1۳88بهار  

انتشارات گنجینه ،حسین عمادزاده ،موسی الرضازندگانی حضرت امام علی ابن -1۵

تهران ،دنشرمحمّ،  

 موسسه، جعفریان  لرسو. دفتر اول یاسالم رانیاسالم تا ا خیتار  شیداازپی–16

معاصر،چاپ اول  شهیاند فرهنگی  

 ،یدباقر کمرامحمّ ترجمه یقم هیابن بابو یدبن علمحمّ،صدوق خیخصال ش -17

1۳9۰زدهمیس چاپ یانتشارات کتابج  

یمازندران یطالب قصاد مترجم،صدوق  خشی،ثواب االعمال وعقاب االعمال  -18  

د ابو محمّ خیش ،ترجمه تحف العقول عن آل الرسول سخنان چهارده معصوم  -19

1۳89چاپ ، صالحان انتشارات، ییرزایاکبر م علی مترجم،  یحرّان  
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 یمدرس یتق ددمحمّیس الرضا یبن موس یحضرت امام علی مایوس یزندگان-۲۰ 

عتید صادق شرترجمه: محمّ  

 ،انتشارات ترنُم-پور  یری)ع( ،احمد امچهارده معصوم اءیانب خیتار ی،راهنما -1۲

 چاپ هفدهم

یعباس قم خیش -االمال منتهی –۲۲   

چاپ در نشریه هفته نامه ندای ابهر -)مقاله(الدعشقی،م خدمتلو لیاسما ع -۳۲   

  ومجالت اتیونشر مثل دراین قطعه ازبهشت   ازمطالعه کتب یشخص یاداشتهای-۴۲

 یمذهب یمطالب ازمجالس و رسانه ها درمناسبتها یوجمع آور خیتار رانیدب یتخضص

........... مربوط به دهه کرامت  وشرکت در مسابقات  یواطالعات فرد  

 

 آشنایی با آثار چاپ شده مؤلف:

  و.....  یقرآن اطالعات -۴فیتکل جشن ادگاری-۳یقرآن یها نیاول-۲ بهترین ها وبدترین ها از نظر رسول اکرم )ص(-1


