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سالم و صلوات خداوند بر ساللۀ پاکان و اجداد طاهرشان...
سالم بر رسول خدا| ،سرچشمه و بهانۀ خلقت و برترین و
اولین آن.
درود خدا بر رحمت واسعهاش و شعاع پرتأللؤ عظمتش.
و سالم بر امیرمؤمنان علیبنابیطالب× نفس و جانشین او و
درود خداوند بر آن دو َسرور.
ّ
سالم بر فاطمه÷ ،کف علی و دخت یگانۀ پیامبر خاتم و سالم
بر حسن و حسین^.
حسین× و سالم بر خاتم اوصیا،

سالم بر ذریۀ پاک
امامالعصر و الزمان ،حضرت بقیةالله االعظم ارواحنا له الفداه.
آری ،این است هفتسین مقدس نیکومذهبان عالم که در شب
آغاز سال در مجلس ذکر فضایل اهلبیت^ ،برای عرض ارادت
و ادب به ساحت مقدس ابنالرضا ،حضرت امامعلیالنقی× و
َ
امامت جرعهنوشان
بهطمع هدایت هادی بر سفرۀ هفتسین والیت و ِ
یزنند و در سوگ امامشان سال نو را معطر به
کوثر ،مصیبتزده زانو م 
ّ
«هادی×» و منور به انوار بیمثال ایشان آغاز میکنند؛

نام زیبای

7

َْ
ی که امید بستهاند به زیــارت َ«ربــیـ ِـع النـــام» 1،حضرت
در حال 
ّ
ولیعصر.#
بر سجادۀ عبادت ،نوری به سجده سر میساید که مالئک
ُ ُّ ٌ ُ ُّ
فراخ فروبسته
های
م
چش
گویند.
ی
م
وس»
د
آسمان و زمین «سبوح ق
ِ
از عظمت پروردگار و ابروان گشادهاش میلرزد و بهپهنای چهرۀ
دلگشایش اشکریزان است.
گرچه در بند عسکریون اسیر باشد ،چه باک؟! ...شیر در زنجیر
هم شیر است .اکنون بیا همچون موسیبنعبدالله نخعی نزدیکتر
ً
شویم .اصال چرا نزدیک؟! بیا دست به دامنش بزنیم و متوسل شویم.
موسی از شیعیان امامهادی× است.
گوش کن! صدای تسبیح موالی ما اما مهادی×است:
حان َم ْن ُه َو دائِ ٌم ال يَ ْس ُهو ُس ْبحانَ َم ْن ُه َو قائِ ٌم ال يَلْ ُهو ُس ْبحانَ َم ْن
«س ْب َ
ُ
ِ ِ 2
ِ
ِ
ِ
ُه َو َغن ٌّی ال يَ ْف َتق ُر ُس ْبحانَ الله َو ِب َح ْمده».
داوود نبی ساعتها بر این در میایستد تا صوت
به خدا سوگندِ ،
امامش را به گوش جان گیرد!
نزدیک بیا! پشت سرش مأموم باش و هرچه میکند ،بیچونوچرا
3
وى}
تبعیت کن که منش این خاندان^ { َو َما يَ ْن ِط ُق عَنِ الْ َه ٰ
است؛  یعنی هیچ حرف و حرکتی را مستقل از خدایشان نخواهی
وحى}4
یافت{:إِنْ ُه َو إِ ّل َو ْح ٌى ُي ٰ
نماز را که سالم دادند ،زبانت را به ادب بچرخان ،اذن بگیر و
چون موسیبنعبدالله نخعی تکرار کن« :موالی من! کلماتی به من
بیاموزید تا در زیارت شما به زبان جاری سازم .نکند در بیان مقامات
شما به تفسیر به رأی دچار شوم و سخن بیهوده به زبان آورم یا به
قصور یا ّ
غلو دچار شوم!»
 .1از القاب امــام عصر #که در یکی از زیارتنامههای ایشان آمــده است
(محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۹۲ص.)۳۸۵
 .2سعیدبنهبةالله راوندى،الدعوات ،ص.۹۴
 .3نجم.۳ ،
 .4نجم.۴ ،

8

آری ،این یاری خداست و مهر و رحمت رسولالله| و عنایت
و شفقت امام که آیندگانی چون من و تو را رها نکردهاند و بهواسطۀ
اصحاب مؤمن خود ،پیامرسان ما شدهاند به امر عظیم هدایت:
غسل کن ای موسی! چراکه بر درگاه پاکان ،پاکان راه
مییابند. ...
به درگاه که رسیدی ،شهادتین را به زبان جاری کن ...و چون
به حرم داخل شدی ،بایست و سی مرتبه تکبیر بگو.
آرام و مطمئن و مؤدب و یکدل ،قدمبهقدم پیش رو؛ پس
دوباره بایست و باز سیمرتبه تکبیر بگو .نزدیک که شدی،
قلبت از عشق میسراید و هیبت امام آن را به تالطم
میافکند .آنوقت باز هم تکبیر بگو؛ ولی این بار چهل مرتبه.
اکنون وقت آن رسیده است که اقرار کنی و دست ادب
ت ال ُّن ُب َّو ِة َو
ْل بَ ْي ِ 
َلسال ُم َعلَ ْيك ُْم يا أَه َ 
بر سینه بگذاری« :ا َّ
َف الْ َمالئِكَ ِة َو َم ْهب َِط الْ َو ْحیِ َو َم ْع ِدنَ
َم ْو ِض َع ال ِّرسالَ ِة َو ُم ْخ َتل َ
1
ال َّر ْح َم ِة». ...
حسین ابوالعالء از امامصادق× نقل کرده است که حضرت با
پوستی درون خانه زدند و فرمودند« :ای حسین،
دست بر پشتیهای
ِ
خانههای ما محل هبوط مالئک و جایگاه وحی است ».باز با دست
خود بر چند پشتی زدند و فرمودند« :اینها پشتیهایی است که بسیار
اتفاق افتاده که مالئک بر آنها تکیه کردهاند و گاهی شده که َپرهای
2
کوچکشان اینجا ریخته است و ما آنها را برچیدهایم».
آری! خانههای اهلبیت^ جایگاه مقام نبوت است و محل
عبور و مرور مالئک.
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱0تا۶۱۷؛
عباسقمی،مفاتیحالجنان،زیارتجامعۀکبیره.
 .2نک :محمدبنحسن صفار ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد| ،ج ،۱ص.۹۰
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از خانه بیرون آمد .رنگ زرد فرزندانش و پرسوجوهای همسرش
کالفهاش کرده بود .چند روزی میشد که غذای درستوحسابی
نخورده بودند و گرسنگی تابوتوانشان را برده بود.
در این سالها ،فقر امانش را بریده بود .انجام کارهای سخت
هم او را بینیاز نمیکرد .دستمزدی که روزانه میگرفت ،خیلی
شکوه کند
کمتر از مخارج زندگیاش بود .دلش میخواست به خدا ِ
از بار سنگین مشکالتش ،از گرسنگی فرزندانش و از خواستههای
همسرش که قدرت اجابتش را نداشت.
اطراف را مینگریست و آرام و مردد قدم برمیداشت؛ اما
ً
نمیدانست به کجا برود و از چه کسی قرض بگیرد و اصال چگونه
باید قرض را پس بدهد؟!
نسیمی معطر قلبش را نواخت .سرش را باال آورد .نزدیک خانۀ
ّ
ولی خدا بود .لبخندیزد« :آب در خانه و ما گرد جهان میگردیم»! ...
چه باک از دست نیازی که بهسوی امامش دراز شود؟!
قدمهایش دیگر نمیلرزید و تردید از دلش رفته بود .با خودش
آنچه قرار بود به امام بگوید ،مرور میکرد« :به نزد امام میروم و
شکایت فقر و نیازمندیام را به محضرش میبرم و از او میپرسم چرا
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خداوند ِدر نعمتش را به رویم نمیگشاید؟!»
اذن دخـــول گرفت و داخــل شد .سالمی کـــرد و در مقــابل
علیبنمحمد× زانـو زد .با چشمهـایش شروع به عبـادت کرد.
چه قامتی! چه صورتی! دلش باز شد و غم از دلش بیرون رفت.
یادش رفته بود برای چه خدمت موالیش آمده است .از خودش
میپرسید« :چه میخواستی؟! چه عرضی داشتی؟» که صدای
زیبای حضرت به خودش آورد« :ابوهاشم!»
لکنت گرفته بود« :موالی من!»...
 کدامیک از نعمتهای خدا را که به تو عطا کرده ،میتوانیشکر گویی؟
اسیر سؤال فرزند رسول خدا| شده بود .راه پسوپیش نداشت.
حیران مانده بود تا چه پاسخ گوید! داشت یادش میآمد که برای چه آمده
است .ضعف و ناتوانیاش را بهیاد آورد که دوباره موالیش فرمود«:او
روزی تو کرد و بهسبب آن آتش را بر تو حرام ساخت».
ایمان را ِ
دلش قرص شد .یادش آمد که چقدر موالیش امامهادی× را
دوست میدارد و اجداد او را نیز چون او!
آنچه از محضر اهلبیت^ شنیده بود ،بهیاد آورد :پیامبر|
به امامعلی× فرمودند« :خدای مهربان بر خویشتن سوگند خورده
و الزم دانسته است که هرگز علی و شیعیان و دوستانش را به آتش
1
عذاب نکند».
آری ،چه نعمتی است محبت موالیش که بهشت را برایش
تضمین میکند .بازهم آقایش نعمت می َ
شمرد:
و تو را عافیت داد بر طاعت خود و به تو قناعت عطا کرد
تا تو را از ریختن آبرویت حفظ کند . ...ای ابوهاشم! دیدم
قصد شکایت داری ،خواستم نعمتهایت را بهیادت آورم.
2
حاال این صد دینار را بگیر و فرزندانت را سیر کن.
 . 1سیداحمد مستنبط ،قطرهای از دريای فضائل اهلبيت^ ،ج ،۲ص.۲۴۳
 .2نک :محمدبنعلیبنبابویه ،أمالی الصدوق ،ص۴۱۲و.۴۱۳

11

آری ،قناعت داشت تا نکند نزد غیرخدا آبرویش برود و اکنون انعام
موالیش را در میان انگشتانش میفشرد .چه عزتی واالتر از اینکه
ریزهخوار سفرۀ موالیش امامهادی× باشد؟!
راستی! چه نعمتی نیکوتر از والیت اهلبیت^ است؟!
1
امامصادق× در تأویل آیۀ {ثُ َّم لَ ُت ْس َئلُ َّن یَ ْو َم ِئ ٍذ عَنِ ال َّنعی ِٖم}
ً
فرمودند« :نعمتی که قطعا از شما دربارهاش میپرسند ،نعمت والیت
2
ما اهلبیت^ است».
موالی من! به پیشگاهتان اینگونه عرض ارادت میکنمَ «:و ُخ ّزانَ
3
الْ ِعل ِْم َو ُم ْن َت َهى الْ ِحل ِْم َو أُ ُص َول الْكَ َر ِم َو قَا َد َة ْالُ َم ِم َو أَ ْولِيا َء ال ِّن َع ِم».
کافی شریف میخوانیم:
در ِ
خداوند ما را آفرید ،خلقت ما را نیکو قرار داد ،ما را صورتگری
کرد و نیکو صورتگری کرد و ما را دیدۀ خود در میان بندگانش
قرار داد [تا شاهد و ناظر اعمال و رفتار آنها باشیم] ،زبان
گویای خود قرارمان داد [تا معارف و حالل و حرامش را برای
آنها بیان کنیم] ،دست رحمت و رأفت خود قرار داد که بر
سر بندگانش گسترده است ،وجه خود قرار داد [که بهواسطۀ
ما بهسوی خداوند توجهکنند] و ما را دری قرار داد که به
[علم و ایمان و اطاعت] او داللت کند و نیز ما را گنجهای
علم و معرفت و رحمت در آسمان و زمینش قرار داد .به
برکت ما درختها بارور شده و میوهها رسیده و چشمهها و
رودها جاری شده و باران از آسمان باریده و گیاه از زمین
روییده  است و به عبادت ما خداوند عبادت شده است و اگر
4
ما نبودیم ،خداوند پرستش نمیشد.
سالم بر شما ولینعمتان!
 .1تکاثر.۸ ،
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۰۸ص.۳۲۷
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱0؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
 .4محمدبنیعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،۱ص.۱۴۴
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داستان سادهای دارد مسئلۀ توبه.
قصه از جایی آغاز میشود که بنیاسرائیل تا دروازۀ بیتالمقدس
پیش آمدند و فقط با یک هجوم دیگر ،بر دشمنان خدا پیروز میشدند؛
اما فتنه دوباره کار خودش را کرد :فتنهای برای بیآبروشدن و
بیغیرتشدن و نافرمانی از امر ّ
ولی خدا!
زنان بزککردۀ طاعونزده خدعۀ قدرتمندی بودند برای آوارکردن
ً
ایمان عدهای که معلوم نبود اصال ایمان آورده بودند یا
دیوار سست ِ
طمعی در کارشان بود.
ّ
گرو بیعفتی داشتند ،گناه را بر ولی خدا ترجیح
آنان که دل در ِ
دادند و انگشت در گوش نهادند تا صدای استغاثهاش را نشنوند!
کار که از کار گذشت ،سستی گناه بیرون رفت و ذلت نافرمانی و
دلهره از آنچه پیش خواهد آمد ،بر دلها چیره و سرگردانی در بیابان،
همان «تیه» معروف آغاز شد و اجازۀ ورود به بیتالمقدس بهتأخیر
افتاد.
سالها گذشت و صدای توبهها و انابهها باالخره به درگاه الهی رسید.
دستور آمد« :باشد ،قبول! داخل شوید و از هرچه میخواهید،
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تناول کنید؛ ولی تنها شرطش این است که هنگام ورود سجده کنید و
َّ
{حطة} 1آنوقت خدا گناه شما را میآمرزد و به شما پاداش
بگویید ِ
2
نیز میدهد». ...
معاملۀ نیکی بود و همهاش به سود خطاکاران بنیاسرائیل.
پذیرفتند؛ آخر از سرگردانی خسته شده بودند؛ ولی موقع ورودشان
تمثال زیبایی مشاهده کردند .به آنها گفتند که اینها محمد و علی
هستند ،آخرین پیامبر خدا و جانشین او .به محبت ایشان توبه کنید و
به عظمت پروردگارتان سجده کنید.
بعضی دلها همسو شد با محبت آنها و بسیاری از دلهای
خطاکار کفر خود را آشکار کردند .در میان دلهایشان حسد به مقام
اهلبیت^ایجاد شد و . ...آخر آنها پیروان واقعی پدرشان ابلیس
بودند!
سجده که نکردند؛ ولی سرشان را ریاکارانه خم کردند و بهجای
َّ
{حطة} ،تکرار میکردند« :حنطة» .چه تصادفی!
اینکه بگویند ِ
َّ
{حطة} تکبرشان را بر هم میزد و حنطة ،بهمعنای گندم ،همان
ِ
دنیایی بود که بهخاطرش آخرتشان را فروختند.
میگفتند« :حنطة ،حنطة »...و نافرمانی کردند و نفاقشان را بروز
3
دادند.
چقدر این داستان ،انسان را یاد کربال میاندازد و نفاق و دشمنی!
یاد لحظهای که حسین× در میان حرامیان فریاد زد تا او را بشناسند؛
ولی درعوض ،دشمنیهایشان بیشتر شد و حنطةگویان در پی گندم
ری ،نه جاهالنه ،بلکه مغرضانه ،دین را به دنیایشان فروختند.
حاال موالی من ،با خودم میگویم چه زیباست کالم خدا که سرتاسر
آن مدح شماست و ّذم دشمنانتان و اول تا آخرش دعوت به اطاعت
« .1گناهان ما را بریز».
 .2نک :بقره.۵۸ ،
محمد
 .3نک :منسوب به حسنبنعلی العسکری ،التفسیر المنسوب إلى اإلمام ابی ٍ
ن علی العسکری^ ،ص۲۵۹و.۲۶۰
الحسنب 

14

از ّ
ولی خداست{:يا أَيُّ َها الَّذ ٖي َن آ َم ُنوا أَط ٖي ُعوا اللهَ َو أَط ٖي ُعوا ال َّر ُس َول َو
1
ول ْالَ ْم ِر ِم ْنك ُْم}
أُ ِ
اس».
شما خود در زیارت جامعه فرمودهایدَ « :و ال ُ
لی ِب ِه ال ّٰن ُ
ْباب الْ ُم ْب َت ٰ
(و آن درگاهی است که مردم به آنآزموده میشوند).
آری! باب رحمت ،باب نعمت ،باب تقوا ،باب توحید ،باب علم و
ابواب بیشمار عنایات الهی شما هستید که مردم بهواسطۀ شما و
محبت و والیتتان آزمایش میشوند.
جدتان رسولخدا|فرمودهاند« :اهلبیت من ،بهمنزلۀ باب
حطۀ بنیاسرائیل هستند که هرکس از آن داخل شد ،مؤمن بود و
2
هرکس از آن خارج شد ،کافر بود». ...
اینک در محضــر پدرتـان علیبنموسیالرضــا× به عظمت
پروردگارم ،بر آستانۀ حرم مطهر ایشان بوسه میزنم و دامن لطف و
احسانتان را چنگ میزنم و جامعه میخوانم:
ي
ای باب حطه! ای باب ریزش گناهان! «يا َولِ َّی الل ِه إِ َّن بَ ْينیٖ َو بَ ْ َ
3
الل ِه َع َّز َو َج َّل ُذنُوباً ال يَأْتیٖ َعلَ ْيها إِ ّل رِضاك ُْم».
َّ َّ
«حطة ِحطة» بگویم
دلم میخواهد تا آخرین نفس ،در حال سجده ِ
تا دست مرا بگیرید و نکند چشم و دلم را «حنطۀ» دنیاطلبی پر کند!

  .1نساء.۵۹ ،
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۴ص.۷۵
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱۶؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
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با هیجان به خانه برگشت .قلبش تندتند میزد و آنچه دیده بود ،در
او اثر بسیاری گذاشته بود .معلم فرزندش در خانه مشغول تدریس
َ
بود .زرافه به او شک کرده و گمان برده بود که او شیعه است و تقیه
میکند؛ پس بهتر بود واقعه را با او در میان بگذارد.
ساعتی پیش ،امامهادی× را در جمع عدهای از بزرگان قصر
خلیفۀ عباسی ،متوکل ،دیده بود؛ در حالی که خلیفه بر اسب سوار
بود و امام پای پیاده مشایعت میفرمودند و در اثر گرمای هوا عرق از
سر و روی نازنینشان سرازیر بود! خودش را به امام رسانده و پس از
سالم ،پرسیده بود که چرا امام خود را بهسختی انداخته است و امام
هم با خشم پاسخ او را چنین داده بودند« :خدا لعنت کند دشمن ما
را! غرض او از این کار ،کوچککردن من است؛ اما ِبدان که ذرهای
از ناخن امام نزد خدای تعالی گرامیتر است از ناقۀ صالح و فرزند او».
معلم با حیرت به او گفت:
اگر چنین باشد که گفتی ،پس تو به فکر خودت باش؛
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چراکه متوکل سه روز دیگر هالک خواهد شد .نکند تو
ب هسبب نسبتی که با او داری ،آسیب ببینی! حقتعالی
در داستان قوم صالح فرموده است{:تَ َ َّت ُعوا فی دا ِرک ُْم
ثَالثَ َة أَیّ ٍام} 1و آن قوم بعد از پیکردن ناقه ،پس از سه روز
هالک شدند.
َ
زرافه معلم شیعه را اخراج کرد؛ ولی جانب احتیاط را رعایت کرد .مال و
ثروت خود را پنهان کرد و در انتظار وعدۀ امام نشست؛ تا اینکه پس از
سه روز ،منتصر ،فرزند متوکل ،به کمک عدهای از غالمان وارد قصر
2
شد و پدرش متوکل را به درک واصل کرد.
آری ،آنکسکه از طریق شما برگشت ،از دین خدا خارج شد و
هرکس مالزم امر شما بود ،به مقصد رسید و هرکس در حق شما
ب َع ْنك ُْم مار ٌِق َو ّ
الل ِز ُم لَك ُْم ال ِح ٌق
مقصر شد ،محو و باطل شد«:فَال ّرا ِغ ُ
3
َص فیٖ َح ِّقك ُْم زا ِه ٌق».
َو الْ ُمق ِّ ُ

 .1هود.۶۵ ،
 .2نک :محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۰ص۱۹۲و.۱۹۳
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱۲؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
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تازه از هندوستان آمده بود .اسرار و رموز شعبده را خوب میدانست و
مهارت بسیاری کسب کرده بود .نمایشهایش برای متوکل جذاب و
شیرین بود .میتوانست اشیا را غیب کند یا بهحرکت درآورد .چشمهای
دشمن خدا غرق در شادی شیطانیاش ،لحظهای را میدید که
بهکمک این شعبدهباز هندی ،علیبنمحمد× در پیش حضار
سرافکنده و کوچک شود.
مجلس شام آن شب چقدر برایش دلپذیر و دیدنی میشد .کنیزانش
سفرۀ باعظمتی را گستردند و غالمان دیسهای بزرگ خوراک و میوه
را در میان آنگذاشتند.
در اطراف سفره ،برای هریک از میهمانان ،تشکی مهیا شد و
پشتی نرمی که روی آن را رواندازی از پارچۀ زربافت انداخته بودند ،با
تصویر یک شیر درنده که در تاروپود پارچه تنیده شده بود .در مقابل هر
نفر ،ظرفهایی قیمتی با طراحیهای زیبا و خیرهکننده و ظروف نقره
و طال با تکههای نان تازه بود.
میهمانان متوکل هرکدام در جای خود قرار گرفتند.
امام مثل همیشه باوقار و آرام ،در سکوتی آشنا وارد شدند و در
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برابر احترام حاضران در جای خود نشستند.
چشم و ابروی متوکل به شیطنت میجنبید و با اشاره ،امام را نشان
میداد تا شعبدهباز را متوجه منظور پلید خود کند؛ آنگاه با خوشرویی
همه را دعوت کرد تا طعام را میل کنند.
امام دستشان را بهسمت تکهای نان بردند؛ اما شعبدهباز با ترفندی
نان را به پرواز درآورد .صدای خندۀ حاضران بلند شد .بار دیگر امام دست
شوخی جهنمی تکرار شد.
بهسمت نان بردند و دوباره آن
ِ
رحمت امام بر غضبشان سبقت گرفت و باز چشم پوشیدند و دست
بهسوی نان دراز کردند و برای بار سوم نان به آسمان پرید و خندۀ
حاضران بلندتر شد.
امام لحظهای مکث فرمودند و به تصویر شیر روی پشتی نگاهی
انداختند .دست بر تصویر کشیدند و تنها یک کلمه فرمودند« :بگیر
این دشمن خدا را!»
لحظهای مثل برق و باد بر حاضران وحشتزده گذشت .وقتی
شیر درنده نعرهزنان به میان پرید و در چشمبرهمزدنی شعبدهباز را
بلعید ،همگان نالۀ وحشت سر میدادند و نفهمیدند چه زمانی
گذشت؛ ولی حاال شیر دوباره عکسی بیجان شده بود!
امام از جای برخاستند و قصد خروج از مجلس حرامیان کردند که
صدای ملتمسانۀ متوکل بلند شد« :خواهش میکنم یابنرسولالله،
این مرد را برگردان!»
َ
ِ
َرى بَ ْعدَها أ ت َُسل ُِّط
امام ایستادند تا پاسخش را بگویندَ « :و الل ه ال ت ٰ
ىل أَ ْولِيا ِء الل ِه؟»(  1به خدا قسم ،دیگر او را نخواهی دید .آیا
أَ ْعدا َء الل ِه َع ٰ
دشمنان خدا را بر دوستان او مسلط میکنی؟!)
وای بر کسانیکه در هتک حرمت فرزندان رسول خدا| با
دشمنان همکاسه شوند!
آری ،موالی من ،خداوند شما را به شریفترین جایگاه گرامیان و
 .1نک :محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۰ص۱۴۶و.۱۴۷
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واالترین منازل مقربان و رفیعترین درجات پیغمبران میرساند .این
جایگاهی است که کسی به آن راه نخواهد یافت:
ىل َمنازِلِ الْ ُم َق َّرب ٖی َن
ش َ
ف َم َح ِّل الْ ُمکَ َّرم ٖی َن َو أ ْع ٰ
َف َبلَ َغ اللهُ ِبک ُْم أَ ْ َ
َو أَ ْرف ََع َد َر ِ
جات الْ ُم ْر َسل ٖی َن َح ْی ُث ال یَلْ َحقُهُ ال ِح ٌق َو ال یَفُو ُقهُ
سابق َو ال یَطْ َم ُع ٖىف إ ْدرا ِک ِه طا ِم ٌع َح ّت ٰى
فائِ ٌق َو ال یَ ْس ِبقُهُ ٌ
قى َملَکٌ ُم َق َّر ٌب َو ال نَب ٌِّى ُم ْر َس ٌل َو ال ِصدّ ی ٌٖق َو ال شَ هیٖدٌ
ال یَ ْب ٰ
َن َو ال ِ
فاض ٌل َو ال ُم ْؤ ِم ٌن صالِ ٌح
َو ال عالِ ٌم َو ال جا ِه ٌل َو ال د ِ ٌّ
َو ال فاجِ ٌر طالِ ٌح َو ال َج ّبا ٌر عنیدٌ َو ال شَ ْیطانٌ َمریٖدٌ َو ال َخل ٌْق
1
فیٖام بَ ْی َن ذالِکَ شَ هیٖدٌ إِ ّل َع َّر َف ُه ْم َجاللَ َة أَ ْم ِرک ُْم. ...

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱۳؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
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چه سروصدایی است! صدای هیاهوی دنیا و دنیاپرستی حواسمان
ً
را پرت کرده است .اصال نمیتوانیم حرف حق را بشنویم .خودم را
میگویم .چقدر شلوغ شدهام!
ظلم و ستم عربده میکشد .نفس به اینوآن اشاره میکند .فقر
طنابش را محکم میکشد و شیطان با صدای بلند میخندد .صدای
شلوغی روز
موسیقی دجالها هم لحظهای آراموقرار ندارد .آنقدر
ِ
فشار آورده است که شبها خسته از قیلوقال آن ،صدای خواب
گوشمان را پر میکند و روانداز غفلت نمیگذارد حتی دقیقهای
صدای مناجات موالیمان را بشنویم! دوست دارم فریاد بکشم:
«ساکت باشید! مؤدب باشید! این صداها مانع است که بشنوم موالیم
چه میگوید!»
در میان یکی از کاخهای مشبک و نورگیر متوکل ،پرندگان رنگارنگ
و متنوعش آنقدر میخواندند و جنبوجوش داشتند که سروصدایشان
نمیگذاشت صدای حاضران به گوش هم برسد .کبکهای متوکل در
میان کاخ آزاد بودند و مدام با هم کلنجار میرفتند و متوکل با دیدن
آنها غرق شادیهای مستانهاش میشد.
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متوکل آن روز امام را به قصر دعوت کرده بود و مثل همیشه تصمیم داشت
حرمت حضرت را بشکند .با خودش میگفت« :علیبنمحمد را مجبور
میکنم سخن بگوید و این سروصدا باعث میشود کسی صدای او را
نشنود ».آن وقت او شادمان میشد از بیتوجهی حاضران به امام!
پردۀ ِدر ورودی کنار رفت .امام پا به درون سرای پرندگان نهادند.
همه بهاحترام امام بیاختیار برخاستند .کبکها که گرم کشتیگرفتن
با هم بودند ،به گوشهای رفتند و سر در الک خود کردند و بیحرکت
ً
ماندند؛ انگار مریض شده باشند یا اصال مرده باشند!
آنهمه پرندۀ زیبا و آوازخوان منقار بستند .سکوت همهجا را گرفت.
حاال دیگر صدای نفسهای خشمگین متوکل هم شنیده میشد.
ساعتی در محضر امام گذشت .نگاه متوکل ،با اضطراب و خشم،
قفسهای بزرگ پرندگان را میپایید و گاه کبکهایش را.
وقتی امام از کاخ خارج شدند ،دوباره سروصدا از قفسها بلند شد
1
و کبکها بازیشان را از سر گرفتند. ...
پرندههای متوکل ،برخالف صاحب ابلیسصفتشان ،به مقام
اهلبیت^ بیاعتقاد نبودند؛ یعنی میدانستند در برابر معصوم
نباید عرضاندام کرد و نظر داد .آنها حتی بهتر از ما معتقدان درک
میکردند که در برابر امام ،چونوچرا معنا ندارد و بدوناذن نباید حرف
زد.
ىل أَ ْسام َءك ُْم َو أَكْ َر َم أَنْف َُسك ُْم َو أَ ْعظَ َم شَ أْنَك ُْم َو أَ َج َّل َخطَ َرك ُْم
«فَام أَ ْح ٰ
ْوى َو ِف ْعلُك ُُم
َو أَ ْوىفٰ َع ْهدَ ك ُْم كَال ُمك ُْم نُو ٌر َو أَ ْم ُرك ُْم ُرشْ دٌ َو َو ِص َّي ُتك ُُم ال َّتق ٰ
2
َي». ...
الْخ ْ ُ

 .1نک :محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۰ص۱۴۸و.۱۴۹
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱۶؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
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لشکر امام! ترس ،اضطراب ،نگرانی ،خشم ،دشمنی!...،
وقتی حقی را به ناحق غصب کرده باشی و صاحبش را بشناسی،
مضطرب میشوی که« :او در چه فکری است؟» بهخصوص اگر
بدانی صاحب حق ،صاحب قدرت الهی است ،آنوقت هر شب و
هر روزت به ترس و نگرانی میگذرد که نکند روزی تو را از روی تخت
حکمفرماییات که تو و تمام گذشتگان و اجدادت غاصب آن بودهاید،
پایین بکشد!
خشمگیــن بود و شــرارههای آتش دشمنیاش را نمیتوانست
پنهان کند .این آتش آخر دامنگیرش میشد .باید کاری میکرد تا
خیالش از او راحت شود.
نگاهش افتاد به سربازانی که خبردار ایستاده بودند .او لشکر عظیم
شمارش افرادش کار آسانی نبود.
و قدرتمندی داشت که ِ
همین است! باید در مکانی ،از سپاهش سان ببیند ،آنهم با
همراهی علیبنمحمد× .او باید به امامهادی× لشکرش را
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نشان بدهد تا نکند در سر ،خیال قیام و پسگرفتن حق را بپروراند.
همه را در یکی از بیابانهای نزدیک به سامرا جمع کرد .به همه
دستور داد توبرۀ اسب خود را پر از گل سرخ کنند و روی هم بریزند.
ّ
تلی آماده شد از توبرههای نودهزار مرد جنگیاش؛ آنوقت تمام
سپاهش را در برابر خود دید.
ّ
گویی ابلیس به لشکرش مینگرد .بادی به غبغب انداخت و از تل
لشکر خبردار و مطیع ایستاده بودند.
باال رفت .تا چشم کار میکرد،
ِ
خوب اطراف را نگریستِ .کیفش کوک بود و با خود میگفت« :چه
کسی توان مقابله با لشکر تو را دارد متوکل!»
آنوقت رو کرد بهسمت علیبنمحمدالهادی× .با تکبر،
ّ
نگاهی به چهرۀ آرام امام افکند و از امام دعوت کرد روی تل بیایند.
لشکر آماده و فراوان ماست ،چشمگیر و خارج
 میبینید ...اینِ
از شمارش!
امام حرف او را قطع کردند« :میخواهی لشکر مرا نیز ببینی؟»
هیبت امام لرزه بر اندامش انداخته بود .سخت خودش را حفظ
میکرد .باید پاسخ امام را میداد .چارهای نداشت که بگوید« :بله،
نشانم بدهید ».
حضرت محکم ،ولی آرام فرمودند« :پس تماشا کن ».همین
جملۀ امام کافی بود که متوکل حیران و بهتزده حتی نتواند چشم
برهم بگذارد و آب دهانش را فرو دهد .دیگر چشمهایش لشکر
زمین دورتادورش پر شده بود از
خودش را نمیدید؛ درعوض آسمان و ِ
َ
سپاهی عظیم ،مسلح ،خشمگین و آمادۀ اطاعت از امام .اینها ملک
بودند! سپاه امام!
ّ
ترس بود یا حیرت؟! هرچه بود ،متوکل را از باالی تل به زمین افکند
و مدتی از هیبت اقتدار امام بیهوش بود.
به هوش که آمد ،صدای امام را میشنید...« :ارادۀ ما بر این است
که به دنیای تو کار نداشته باشیم .اگر گمانت بر این است که بر تو
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خروج میکنیم ،خطا کردهای»!...
ترسش بیشازپیش شده بود و دشمنیاش هم .دشمنان خدا با
دیدن معجزات و کرامات ،آتش حسدشان برافروختهتر میشود؛ برای
همین شیطان را بهیاری میطلبند.
آری ،هرکس شما را موالی خود دانست ،خدا را موالی خویش قرار
داده و هرکه شما را دشمن خود دانست ،خدا را دشمن دانسته و هرکه
شما را دوست داشت ،خدا را دوست داشته و کسیکه به شما کینه
ورزید ،به خدا خشم و کینه ورزیده استَ « :م ْن واالك ُْم َفقَدْ و َال اللهَ َو َم ْن
عاداك ُْم َفقَدْ عا َد ى َ
الله َو َم ْن أَ َح َّبك ُْم َفقَدْ أَ َح َّب اللهَ َو َم ْن أَبْغَضَ ك ُْم َفقَدْ
ِ 2
أَ ْبغ ََض اللهَ َو َمنِ ا ْع َت َص َم ِبك ُْم َف َق ِد ا ْع َت َص َم بِالله».
1

 .1نک :محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۰ص.۱۵۵
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱۳؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
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از ابراهیمبنعباس به علیبنمحمد النقی که درود خدا
بر او باد!
حضرت خلیفه ،متوکل عباسی ،مشتاق مالقات شماست
و میخواهند چنانچه برای شما دشوار نباشد ،به سامرا
بیایید ،با خد م و َحشم و اهلبیت^ خود ،بههمراهی
هرکه شما بخواهید و هروقت که شما بخواهید .نیز
یحییبنهرثمه را به خدمتتان فرستادیم تا در راه ،خدمت
شما کند و مطیع امرتان باشد .بدانید که هیچکس از
نزدیکان خلیفه نزد او ،از شما گرامیتر نیست و این نهایت
1
لطف و مهربانی است که به شما دارد. ...
حاال چند روزی از ورود امام به سامرا میگذشت و اثری از آنهمه
اشتیاق و لطف نبود .بهدستور خلیفه ،پسر رسول خدا| را با
اهلوعیال و خویشان در کاروانسرایی سکونت داده بودند که بیشتر
شبیه بیغوله بود .دیدن این منظره برای صالح سخت میآمد .زیر لب،
متوکل را لعنت میکرد و دلش از حالوروز امام آشوب بود . ...چارهای
نداشت ،جز اینکه حالش را به امام بگوید.
 .1نک :محمدبنیعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،۱ص501و.502
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سجادۀ عبادت آقایش پهن بود و موالیش مشغول رازونیاز ،با همان
چهرۀ آرام و دلربای همیش ه که هیبتش ،دوست و دشمن را به
احترام وامیداشت.
منتظـر شـد تا امام نماز را سالم دهـد و بعـد با ایشـان دربارۀ
دلخوریهایش صحبت کند .نگاه مهربان امام به او جرئت داد:
«موالی من ،این ظالم تمام تالشش را کرده است تا نورتان را خاموش
کند و یاد شما را هم از میان مؤمنان بردارد .حال ،شما را در این خرابه
سکونت داده تا»!...
 -ای صالحبنسعید ،گمان میکنی این کار او شأن ما را کم میکند؟
نمیدانی کسی را که خدا باال َب َرد ،با این چیزها پست نمیشود؟!
آنوقت چهرۀ زیبای امام درخشید و ضمن اشاره به اطراف
ادامه دادند« :هرجا که باشیم ،اینها برای ما مهیاست».
صالح مبهوت از آنچه میدید ،سرش را به اطراف کاروانسرا
میچرخاند .حاال دیگر او در میان باغی از باغهای بهشت ،خودش
را کنار موالیش میدید .پرندگان رنگارنگی بر شاخههای درختان زیبا
میخواندند و نهرها جاری بود و کنیزان و غالمان در برابر موالیش
دستبرسینه ایستاده بودند و چه جالل و شوکتی داشتند و چه
1
نسیمی میوزید.
آری! بهشت ،والیت امام× است و دوزخ ،جدایی از او؛ پس
هرکه از شما پیروی کرد ،در بهشت ابد منزل یافتَ « :منِ اتَّ َب َعك ُْم
فَالْ َج َّن ُة َمأْوا ُه َو َم ْن خالَ َفك ُْم فَال ّنا ُر َمثْوا ُه َو َم ْن َج َحدَ ك ُْم كا ِف ٌر َو َم ْن
2
حا َربَك ُْم ُم ْشِکٌ َو َم ْن َر َّد َعلَ ْيك ُْم فیٖ أَ ْسفَلِ َد ْر ٍک ِم َن الْ َجحي ِٖم». ...
آنکه با شما با هر وسیله ،اعم از دست و زبان و دل و قلم
مخالفت کند ،بد جایگاهی برای خود برگزیده است و خوشا به حال
آنانکه مطیع محض شمایند!
 .1نک :محمدبنیعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،۱ص.۴۹۸
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱۳؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
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جگرشان در اثر زهر معتمد عباسی میسوخت .در بستر افتاده بودند
و در انتظار زیارت جدشان ،رسول خدا| ،بهسر میبردند .گاه
بعضی از شیعیان به هر طریقی که برایشان ممکن بود ،به دیدار امام
میآمدند و با چشمهای گریان بازمیگشتند .باز هم زهر جور و ستم
و دشمنی با آلمحمد^ معصوم دیگری را از میان مردم می ُبرد! و
قدرناشناسی از مقام امام ،دل شیعیان خالص را بهدرد میآورد .گویی
مصیبت تمامی نداشت برای محبان فاطمه÷!
َ
ابادعامه هم ساعتی باالی سر امامش نشست و برای غربت
موالیش گریست .میخواست برخیزد و برای مرخصشدن از محضر
حضرتش اذن بگیرد که امام اشاره فرمودند بنشیند .سرش را نزدیک
آورد و گفت« :جان دلم موالیم! بفرمایید».
حضرت آرام و بهسختی فرمودند« :ای ابادعامه ،بهسبب این
عیادت ،حقی بر من یافتی .میخواهی با حدیثی تو را مسرور سازم؟»
قلبش در اثر غربت موالیش و اشتیاق شنیــدن کالمــش درهم
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فشرده شد« :جانم به فدایتان ای فرزند رسول خدا! بهراستی که من
نیازمند چنین مرحمتی هستم».
حضرت فرمودند:
پدرم امامجواد× از پدرشان امامرضا× ،آن حضرت از
پدرشان امامکاظم× ،ایشان از پدرشان امامصادق×،
آن حضرت از پدرشان امامباقر×  ،آن حضرت از پدرشان  
امامسجاد×  ،آن حضرت از پدرشان امامحسین×
و آن حضرت نیز از پدرشان امیرالمؤمنین× نقل
فرمودند که رسـول خدا| فرمودند« :یا علی ،بنویس».
امیرالمؤمنین× عرض کردند« :چه بنویسم؟»
پیامبر| فرمودند« :بنویس<‘ :بسم الله الرحمن
الرحیم> ایمان چیزی است که در دلها استوار شود و
اعمال و رفتار شخص ،آن را تصدیق کند و اسالم آن
است که فقط بر زبان جاری شود و بهسبب آن ازدواج
حالل شود»’.
صدای ابادعامه از شوق میلرزید« :ای فرزند رسول خدا ،ماندهام
نورانی آن؟»
کدامیک نیکوتر است :این حدیث یا سلسلهسند ِ
امامهادی× فرمــودند« :همانا این صحیفهای است به خط
یبنابیطالب× و امالی رسول خدا| که برای
مبارک عل 
1
خاندان ما از بزرگ به کوچک ،به یادگار مانده است». ...
اکنون کنار بستر موالی مسموم خود ،روضهخوان میشویم ،با
این چند عبارت کوتاه:
آه ،ای موالی من!
آن روز که متوکل ملعون در کاخ ،بههتک حرمت ،جام شراب
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۰ص۲۰۸؛ سیداحمد مستنبط ،قطرهای از
دريای فضائل اهلبيت^ ،ج ،۲ص۷۳۳و.۷۳۴
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را تعارفتان کرد تا به مقام امامت و والیت و طهارت شما جسارت
1
کرده باشد ،با غربت فرمودیدَ « :و الل ِه ما ُيخا ِم ُر لَ ْحم ی َو دَمی». ...
(بهخدا قسم ،هرگز گوشت و خونم با چنین چیزی آمیخته نشد). ...
شاید آن روز زیر لب ،روضهخوان جدتان حسین× بودید و بهیاد
آوردید وقتی را که در برابر اسیران خاندانش و کودکان خسته و داغدیده
سر غرق خاکوخونش
و تازیانهخورده و در برابر رقیۀ سهسالهاشِ ،
را درون تشت در برابر یزید ملعون قرار دادند و او شراب میخورد و با
خیزران جوالن میداد و!...
ایکاش ،روایت ضربات خیزران حقیقت نداشت!
ایکاش ،ماجرای َسر ّ
ولی خدا و شراب حقیقت نداشت!
ِ
2
ایکاش ،خرابه و رقیه و دندانهای شکسته حقیقت نداشت!...
ف أَ ِص ُ
ف ُح ْس َن ثَنائِك ُْم َو أُ ْحصیٖ
« ِبأَبیٖ أَنْ ُت ْم َو أُ ِّمیٖ َو نَ ْفسیٖ كَ ْي َ
َجمي َٖل بَالئِك ُْم َو ِبك ُْم أَ ْخ َر َج َنا اللهُ ِم َن ال ُّذ ِّل َو َف َّر َج َع ّنا َغ َمر ِ
وب
ات الْكُ ُر ِ
َو أَنْ َق َذنا ِم ْن شَ فا ُج ُر ِف الْ َهل ِ
َكات َو ِم َن ال ّنا ِر ِبأَبیٖ أَنْ ُت ْم َو أُ ّمیٖ َو
3
نَ ْفسیٖ ». ...

 .1نک :محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۰ص.۲۱۱
  .2عباس  اسماعیلی یزدی ،سحاب رحمت  (تاریخ و سوگنامۀ حضرت سیدالشهدا×)،
ص.۷۰۱
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱۶؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
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شب تحویل سال امسالمان ،چقدر عطر امامهادی× را میدهد!
و چه زیباست که شیعیان نشاط روضۀ موال را به شادی کاذب ترجیح
دهند.
امسال سفرۀ کرم امامهادی× برایمان گسترده شده است تا
روزی
با سالم به قلب و جان و جسم مطهرش ،سالی پر از برکت و ِ
معنوی را از سفرۀ ایشان برچینیم .این روش اهلکرم است که در
شادی و غم ،کریمانه میبخشند و بیچشمداشت میبارندَ «:و ِبك ُْم
يُ َن ِّز ُل الْ َغ ْي َث( 1».بهراستی که باران پرنعمت بهواسطۀ شما بر ما جاری
میشود).
آری ،لحظۀ تحویل سال چشمها مرطوب میشود .در حال دعای
ُ َ ِّ َ ْ ُ ُ
َْ
وب َو البصار» اشکی که مخلوط میشود با اشک بر
ل
«یا مقلب الق ِ
مصائب موالیمان ،زیباست.
در کتاب شریف مکیال المکارم دربارۀ شباهت حجةبنالحسن#
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۶۱۵؛
عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعۀ کبیره.
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به ائمۀ اطهار^ خواندم« :امام حضرت ابوالحسن علیبنمحمد
الهادی× را هیبتی است که نظیر آن برای هیچکس نبود؛
بهطوری که دشمنان آن حضرت بهدلیل آن هیبت و نه از روی
دوستی ،احترامی به ایشان میگذاشتند که برای احدی آن احترام
را قائل نبودند .حضرت حجةبنالحسن#نیز بهویژه در دل
دشمنانشان هیبتی خاص دارند  1».
آری ،روزی این هیبت دمار از روزگار دشمنان خدا درمیآورد .در
این نوشته ،از هیبت موال بارها روایت ذکر شد تا هر بیسروپایی به
خودش اجازۀ جسارت به نام و مقام موالیمان امامعلیالنقی× را
ندهد و عاقبت خود را در آتش قهر الهی نظارهگر شود .لعنت خدا
بر دشمنان او ِالی َیوم القیامة و سالم بر دوستان خالص او تا روز
وعدهدادهشده!

 .1سیدمحمدتقی موسوی اصفهانی ،مکیال المکارم ،ج ،۱ص.۲۵۳
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كتابنــــــــامه

 .1قرآن کریم.

 .۲اسماعيلی يزدی ،عباس ،سحاب رحمت (تاريخ و سوگنامۀ حضرت

سيدالشهدا×) ،چ ،8قم :مسجد مقدس جمكران1386 ،ش.

 .۳راوندی ،سعیدبنهبةالله ،الدعوات ،چ ،۱قم :مدرسۀ اماممهدی،#

1407ق.

 .۴صدوق (شیخ صدوق) ،محمدبنعلیبنبابویه قمی ،أمالی الصدوق ،چ،6
تهران :کتابچی1376 ،ش.
 .۵صدوق (شیخ صدوق) ،محمدبنعلیبنبابویه قمی ،من ال یحضره الفقیه،
بهتحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری ،چ ،۲ج۲و ،4قم :دفتر انتشارات اسالمى 
وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم1۴13 ،ق.

 .۶صفار ،محمدبنحسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد| ،بهتحقیق
محسنبنعباسعلی،ج،۱چ،2قم:مکتبةآیةاللهالمرعشیالنجفی1404،ق.

 .۷قمی ،شیخعباس ،مفاتیح الجنان ،مشهد :بارش1379 ،ش.
 .۸کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،بهتحقیق علیاکبر غفاری و محمد
آخوندی ،ج ،1چ ،4تهران :دارالکتب اإلسالمیة1407 ،ق.
 .۹مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج26و50و74و۹۲و ،108چ ،2بیروت:
دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.

 .۱0مستنبط ،سيداحمد ،قطرهای از دريای فضائل اهلبيت^ ،ترجمۀ

محمدحسین رحیمیان ،ج ،2چ ،8قم :نشر حاذق1428 ،ق.

 .۱۱منسوب به حسنبنعلی العسکری× ،التفسیر المنسوب إلی اإلمام

محمد الحسن بن علی العسکری^ ،به تحقیق مدرسۀ امام مهدی،
ابی ٍ
قم :مدرسة اإلمام المهدی1409 ،#ق.

 .۱۲موسوی اصفهانی ،سيدمحمدتقی ،مكيال المكارم ،ترجمۀ سيدمهدی
حائری قزوينی ،ج ،1چ ،4تهران :بدر1۴18 ،ق.
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ُ
مسابقۀ فرهنگی هادیاالمم

توضیحـات شرکت در مسابقه
  پرسشها از متن موجود طرح شده است و افراد باالی دوازده سال
میتوانند در مسابقه شرکت کنند.
  به روشهای زیر میتوانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:
 .1ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی :3000802222
برای این کار ،کافی است بهترتیب نام مسابقه و شمارۀ گزینههای صحیح
شها را بهصورت یک عدد پنجرقمی از چپ به راست ،همراه با نام و
پرس 
نام خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی 3000802222ارسال کنید.
مثال :هادیاالمم  123۴۲محمدامین سنجرانی
 .2مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس
رضوی ،بهنشانیwww.razavi.aqr.ir :
 .3پاسخ به پرسشها در پاسخنامه :پاسخنامۀ تکمیلشده را
میتوانیدبهصندوقهایمخصوصمستقردرپایگاههایاطالعرسانی
فرهنگی بیندازید یا به صندوق پستی  9173۵ –3۵۱ارسال کنید.
  هزینۀ ارسال پاسخنامه ازطریق قرارداد «پست جوابقبول» پرداخت
شده است و الزم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.
  آخرین مهلت شرکت در مسابقه ،يک ماه پس از دريافت كتاب است.
  قرعهکشی از بین پاسخهای کامل و صحیح و بهصورت روزانه انجام
میشودونتیجۀآننيزازطریقسامانۀپیامکیگفتهشدهبهاطالعبرندگان
میرسد.
تذکر :پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید.
تلفن۰۵۱ – ۳۲۰۰۲۵۶۹ :
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پرسش اول :بر اساس فرمایش امامصادق× در تأويل آيۀ ۸
ً
سورۀ مبارکۀ تکاثر ،دربارۀ کدام نعمت قطعا از انسان سؤال پرسیده
میشود؟
 .۱فرزندان                              .۲پدر و مادر        
 .۳جوانی                                 .۴والیت اهلبیت ^
پرســـش دوم :طبق این فراز از زیارت جامعۀ کبیره که میفرماید:
اس» مردم با چه عملی آزموده میشوند؟
« َو ال ُ
لی ِب ِه ال ّٰن ُ
ْباب الْ ُم ْب َت ٰ
 .۱نماز                                    .۲صبر بر بال و مصیبت
 .۳والیت اهلبیت^            .۴احترام به والدین
پرســش سوم :امامهادی× توسط کدام خلیفۀ عباسی به
شهادترسیدند؟
 .۱معتمد عباسی                    .۲منصور عباسی
 .۳مأمـون عباسی                   .۴متـوکل عباسی
پرسش چهارم :در کتاب شریف مكيال المکارم دربارۀ شباهت
امامزمان #و امامهادی× به کدام ویژگی ایشان اشاره شده است؟
 .۱مهربانی و رأفت                 .۲هیبت
 .۳بخشندگی                          .۴هدایتگری
پرسش پنجم :منظوراز «اَلْ َغ ْي َث» در عبارت « َو ِبك ُْم يُ َن ِّز ُل الْ َغ ْي َث» کدام
است؟
 .۱هدایـت                               .۲برکـت
 .۳بـاران                                  .۴رأفـت
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