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  بانوي آب و آيينه 

  
. ت نسل، مقامي به بلنداي آسمان داردحضرت فاطمه معصومه عليهاالسالم در شرافتِ دودمان و طهار

او از . او حيات خود را وام دارِ پدري است كه سرچشمه فيض الهي و استمرار سلسله نور پيامبري است
زالل محبت مادري پاك و باايمان سيراب شده و در جوار شكوه عظمت روح برادري چون امام رضا 

فرزند برادري بوده كه لياقت مدال پرافتخار وصايت عليه السالم باليده و دامن پرمهرش مأمن محبت به 
السالم «: و اين شكوهمندي و شرافت چه زيبا در زيارتنامه اش تجلّي يافته. خداوندي را داشته است
 السالم عليكِ يا بنت ولي اللّه ، السالم عليكِ يا اُخْت ولي اللّه ، السالم عليكِ...علَيكِ يا بِنت رسولِ اللّه ،

  »يا عمةَ ولي اللّه 
  فاطمه ثاني

حرمش حريم آل محمد . حضرت معصومه عليهاالسالم ، فاطمه ثاني و جلوه دوباره زهراي اطهر است
شكوهمندي . صلي اهللا عليه و آله وسلم و مزارش زيارت گاه عارفان و دلدادگان خاندان رسالت است

هان صديقه كبراست و مرقدش بهشتي از معنويت گنبد و بارگاهش، تسلي بخش جان سوخته دالنِ قبر پن
عالمان شريعت آستان بوس حرم اويند و عاشقان . و چشمه اي از فيض و كرامت را در خود پنهان دارد

  .پيامبر باددرود خداوندي نثار روان پاك او و همه اهل بيت . واليت جرعه نوش مقامش

  

  .بودن  خود بباليد              پيام پيامبر به دختران  ، بر دختر 

نفرت داشت و » دختر«را مايه عار ميدانست و از » زن«وقتي باور غالب جامعه، 
جايگاه انسانى » اسالم«حتى آن را زنده به گور ميساخت؛ در چنين محيطي، 

يكى از ارمغانهاى زيباي پيامبر، . زن را احياء كرده و او را ريحانه؛ يعني شاخه گلى ظريف مينامد
  :ميفرمود) ص(بدان حد كه پيامبر. دن به دختر و زن ميباشدشخصيت دا

و از خوش قدمي زن اينست كه اولين فرزندش دختر باشدباشند ـ بهترين فرزندان شما، دخترانتان مي  
 

  در مورد والدين ) ع(سفارش امام رضا 

به اين ) لسالمعليهم ا(درميان تعاليم اديان الهي درباره والدين و حقوق آنها، نگاه مكتب اهل بيت
بهعنوان نمونه، هنگامي كه در مكتب امام هشتم، . مساله از ويژگي هاي خاص و ظريفي برخوردار است

بدان ":مي نشينيم، آن حضرت اين گونه به ما مي آموزند كه) عليهالسالم(امام علي بن موسي الرضا 
تحمل و ) ين فرزندخويش رابار سنگ(كهحق مادر، الزم ترين حقوق و واجب ترين آنها است؛ زيرا او 

كودك (مادر . جابجا كرد؛ به گونه اي كه هيچ كس حاضر نيست ديگري را اينگونه به دوش بكشد
پس . را با چشم و گوش و همه وجودش، نگهداريكرد و بدين كار شادمان و خوشحال بود) خويش

 احدي تاب تحمل همهسختيهائي كه وجود داشت، حمل نمود؛ آن سان كه عليرغم) فرزند خويش را(
اوراضي است تا خود گرسنه بماند، اما فرزندش سير باشد و خود تشنه بماند، وليكودكش . آنرا ندارد

سيراب گردد و خود بي جامه باشد، اما فرزندش در جامه بسر برد و كودكشدر زير سايه قرار گيرد؛ در 
 بود و به او نيكي نمود و با او  ر مادرپس تابدين اندازه بايد سپاسگزا.حاليكه خود او به زير آفتاب است

با مدارارفتار كرد؛ هر چند كه شما جز با ياري خداوند نمي توانيد حتي كوچك ترين حقاو را نيز ادا 
به انسان توصيه كرديم شكر ": كنيد، چرا كه خداوند متعالحق او را قرين حق خود قرار دادهو فرمود

عليه (پدر نيز از نظر امام رضا )1. (گشت همه به سوي من استمن، و پدر و مادرت را به جا آور كهباز
بايداز ":از اين رو، آن حضرت مي فرمايد. داراي احترام و حقوق فوق العاده اي مي باشد) السالم

پدر اطاعت كني و نسبت به او نيكويي نمايي و در برابرش تواضع و خضوعكرده و به بزرگي از او ياد 
 قرارش دهي و در محضرشĤهسته سخن گويي؛ چرا كه پدر اصل و ريشه ي كني و مورد احترام خويش

با قدرت و توانايي ! اي فرزندان.اگر پدر نبود، فرزند هم نبود.فرزند است و فرزند بخشي از اوست
نكند ما نيز گرفتار مرداب  خداوندمتعال، دارايي و موقعيت و جانتان را براي آنان به كار گيريد

نكندپدر و مادرمان كه نردبان ترقي و پيشرفت زندگيمان بوده اند را به . شيمروزمرگي ها شده با
بيائيد اينك در . نكند پدر و مادري از ما اينك چشم انتظار محبت و توجه ماباشند. فراموشيسپرده باشيم

شب ميالد مظهر محبت و عطوفت، به والدين خود سريبزنيم و آنان را در هر كجا كه هستند مورد لطف 
 توجه قرار داده و از خدايخويش بخواهيم كه ياريمان كند تا بتوانيم گوشه اي از زحماتشان را و

  ...جبراننماييم 

  



  
 

قرار  با وجود اين كه برايش بسيار سخت بود ولى هنوز دست چپش روى پارچه و قلبش. رسانيد بود به پنجره فوالد
چسبانيد و با تمام وجود براى  صورتش را به پنجره. ديگر فاصله اى بين صورت خود و پنجره طال نمىديد. داشت

پزشكان به بيمارى العالجى مبتال شده بود و او هر روز  دختر او از يك سال و نيم پيش به قول.دخترش دعا كرد
بانوى تمام قوم وخويش، حاال به حال و روزى افتاده بود كه همه با دلسوزى و  ماه. صبح شاهد تحليل رفتنش بود

 درست مثل يك آدم برفى كه در گرماى خورشيد قرار گيرد، در حال آب شدن. اهش مىكردندنگ ترحم

! اثرى از پارچه سبز نديد دستش را آرام از روى قلبش برداشت و آن را داخل جيب پيراهنش فرو برد، ولى.بود
عظيم زائران او را سيل . كرد پارچه را نيافت براى چند لحظه دنيا دور سرش چرخيد، به خود آمد، هر چه سعى

. براى لحظاتى نفسش گرفت. پنجره فوالد را داشتند، به آن فشار مىداد نيز به همراه دستهايشان كه تمناى وصال
چه  نمىدانست.«!خانوم، زيارت كردى، بيا عقب، ما هم زيارت كنيم« : مىشنيد كه مىگفتند صداى زائران را

ولى حاال چه كند؟ ! كند ن دخيل به پنجره فوالد، به زبان جارىكند؟ مىخواست تمام نياز و نيتش را هنگام بست
! التماس مىنمود و از آقا كمك مىخواست حاال ديگر براى يافتن پارچه سبز خود،! نزد آقا التماس مىكرد

تمام نيرويش را در دستش متمركز كرد . را زير دندان گرفت گوشه چارقد سفيدش. ناگهان فكرى به ذهنش رسيد
مىخواست محكمترين جاى  حالش را نمىفهميد. اى، تكه اى از چارقد در دستش بود پس از لحظه. ا كشيدوپارچه ر
را كه حاال تمام آرزوهايش  گوشه چارقدش. در مقابل صورتش جايى را يافت. بيابد و سخت ترين گره ها را به آن بزند پنجره را

به طرف . سختى كه بود خودش را از ميان جمعيت بيرون كشيد  هربه. را در آن جا داده بود، در دست گرفت و آن را گره زد
دور  از. درست رو به روى پنجره فوالد با فاصله چند مترى، نشست و به آن خيره شد. صورتش زد آبى به سر و. سقاخانه رفت

 پراكنده كردن مردم از خدام حرم مشغول ناگهان مشاهده كرد كه يكى دو تن از. پارچه اى را كه به پنجره بسته بود، مىديد
مردم تمام گره هاى باز ! قيچى به آن نزديك شدند و همه گره ها را باز كردند جلوى پنجره فوالد هستند، چند نفرى هم با تيغ و

و صورتش  خودش مىديد كه تكه چارقدش در دست خانم مسنى بود كه آن را بر سر! عنوان تبرك مىبردند شده را به
خم شد كه كفشهايش را از . برآورده است احساس مىكرد آقا حاجتش را. ستگى، حال خوبى داشتبه رغم همه خ!مىكشيد

مانند كسى كه گم شده اش را يافته ! خود كه در كفشش جا گرفته بود، خورد روى زمين بردارد، ناگهان دستش به پارچه سبز
باد ماليمى، سبكىاش را صد !ماند ره فوالد آقا خيرهمجدداً به پنج. كفشهايش را برداشت! پوست خود نمىگنجيد باشد، ديگر در

دست ! آرام شده بود، آرام آرام. با زحمت خودش را به آن رسانيد. افتاد آرام آرام به طرف پنجره به راه. چندان كرده بود
ش وجود از گره باور مىكرد كه گرهش واقعاً باز شده است؛ باور مىكرد كه اثرى.بر محل گره گذاشت چپش را بĤهستگى

روى دست راستش قرار داد و پلكهايش را بر روى  بىاختيار سرش را بر. آرامشش را چندين برابر كرد! جاى خالى گره! ندارد
در حالى كه لبهايش مدام بر هم مىخوردندن زائرين ديگر، بوضوح . را مىپوشانيد قطرات اشك، آهسته صورتش .هم گذاشت

 ............................................................. يا امام رضا م علَيكاَلسال خود مىگفتكه او با مىشنيدند

فرمود و چون به نبى خاتم بشارت دختر ميدادند، مي :  

دهد و تامين او با خداست گلي است كه خدا، روزيش مي .  

مودايشان فر  ي بر خود بباليد و از آن دسته دخترانى باشيد كه پيامبر درباره :  

حيا سرچشمة همة زيباييهاست و در فقدان حيا، هيچ   و چه خوب فرزندانى اند دختران محجوب
  .کار زيبايي انجام نمي شود و هيچ کار زشتى ترک نمي شود

 تعارضات خانوادگي و تخريب دختران

آلود باشد ، بهداشت رواني  امروزه ثابت شده است به همان ميزاني که فضاي خانواده مه
در صورتي که . گيرد دان نيز به همان نسبت در معرض خطر و آسيب قرار ميفرزن

ها فلسفه وجودي خود را به بوته فراموشي بسپارند و يا اصوًال ندانند با چه هدفي  خانواده
ها، طردها  ها، مجادله جويي دار گرديده و ستيزه اند، چهره مقدس خانواده خدشه تشکيل يافته

هاي ناروا و نابخردانه بر فضاي خانه بال خواهد گشود و در اين  ذيبو قهرها، تأييدها و تک
باشند به کلي نقش و  دار مديريت، هدايت و اداره امور خانوادگي مي ميان والدين که عهده

هايي فرزندان  در يک چنين خانواده .نفوذ منطقي و ارشادي خود را از دست خواهند داد
هاي موجود در خانه، مدام نگران  شاهده نابسامانياحساس آرامش و ايمني نداشته و با م

در اينجا بايد اين نکته را متذکر شد که محيط و شرايط خانوادگي .باشند شان مي آينده
هايي که افراد  خانواده. تواند عاملي تشويق کننده و يا بازدارنده در زندگي فرزندان باشد مي

مياري و در امور مختلف رايزني و اتفاق کنند، ه آن با هم هستند، با هم کار و تفريح مي
اما کودکان و نوجواناني که در  .نظر دارند نوجواناني با اعتماد به نفس باال خواهند داشت

کنند و بزرگ  هاي هميشگي رشد مي جويي هايي پرتنش همراه با سوءظن و عيب خانواده
 و بسيار شده شوند در پيدايي و تشخيص هويت خويش دچار سردرگمي و تناقض شده مي

بيشتري مي  باالتر ،تاثير البته دختران به علت آسيب پذيري.روند که به بيراهه مي
برآورده نشدن نيازهاي شخصيتي و اجتماعي نوجوانان در حد معقول، مشکالت  .گيرند

دختران  .فراوان رفتاري براي آنان و بخصوص دختران نوجوان در پي خواهد داشت
د و ناسازگار خانوادگي فشار بيشتري احساس کرده و در معرض نوجوان در شرايط نامساع

در سنين .هاي بيشتر روحي و رواني نسبت به پسران نوجوان قرار دارند ظلم و آسيب
هاي مختلف  گيري شخصيت و آماده شدن براي ورود به عرصه نوجواني که مرحله شکل

مند گردد، چنانچه   مادر بهرههاي عاطفي پدر و ها و راهنمايي زندگي است و بايد از حمايت
پناهي کند دچار انواع اختالالت رفتاري و شخصيتي  يک دختر نوجوان احساس ناامني و بي

به همين دليل پدران و مادران آگاه بايد توجه داشته باشند که تشنج در محيط خانوادگي  .خواهد شد
  دختران نوجوان خواهد شدمنتهي به تشويش، فشار رواني، ناامني و ميل به افکار ناسالم در



  
 

  )س(کنکاشتی در علت درگذشت ناگهانی حضرت معصومه    
                               

كرد، زيرا پدرش در زندان  السالم در پناه برادرش زندگي مي دانيد حضرت معصومه عليها چنانكه مي
، يك سال در مدينه بدون هنگامي كه يگانه برادر و پناهگاهش از روي اكراه به خراسان رفت. بود

برادر زندگي كرد، ولي كاسه صبرش لبريز شده و تصميم گرفت به خاطر ديدار برادر، سفر دور و دراز 
بين مدينه و خراسان را بپيمايد، سرانجام همراه كارواني از بستگانش، مدينه را به قصد خراسان ترك 

وري برادر و سرپرستش، به فيض زيارت او كرد و با يك جهان اشتياق و اميد، بلكه پس از يك سال د  

.نايل شود ولي در ساوه بيمار شد    

مردم ساوه در آن عصر از دشمنان سرسخت : اند بعضي علت بيماري آن حضرت را چنين نوشته
خاندان نبوت بودند، از اين رو وقتي كه موكب حضرت معصومه عليهاالسالم و همراهانش به ساوه 

د و جنگ سختي درگرفت، برادران و برادرزادگان حضرت معصومه رسيد، به آن حمله كردن
السالم  اش زينب عليه عليهاالسالم در اين جنگ به شهادت رسيدند، حضرت معصومه همچون عمه

 تن بودند ديد، به شدت غمگين گشته و بر اثر آن بيمار 23هاي پاره پاره آنها را كه  وقتي كه بدن
 روز رحلت كردو در 17 يا 16بيماري او ادامه يافت و پس از شد و سپس روانه قم شد و در قم 

 نفر از بستگانش كه يكي از 23السالم همراه  هارون بن موسي بن جعفر عليه: روايت ديگر آمده
السالم بود، در يك كارواني وارد ساوه شدند، دشمنان اهل  آنها خواهرش حضرت معصومه عليه

 غذا خوردنه بود، حمله كردند و او را به شهادت رساندند و السالم به هارون كه در حال بيت عليه
السالم  در غذاي حضرت معصومه عليه: افراد ديگر كاروان را مجروح و پراكنده ساختندنقل شده

زهر ريختند و آن بانوي گرامي، مسموم گشته و بستري شد و طولي نكشيد كه در قم به شهادت 
. تر است عصومه عليهاالسالم از نظر نويسنده صحيحرسيد و اين روايت يا زخمي شدن حضرت م

دمطابق نقل بعضي، مسموم كردن آن حضرت توسط زني در ساوه انجام ش  
 

هاران گشته اين شهر از جمال فاطمنور ب  
 گرچه شهرقم شده گنجينه علم و ادب 
 قطره ای باشد ز دريای کمال فاطمه 
 تابش شمع و چراغ و کهربای نورها 
جمال بی مثال فاطمه باشد از نقد    

گوشه ای از صافی قلب زالل فاطمه صافی آيينه ايوان نيـــــــکو منظرش  

  
كند و  شايستگي آن قلمداد مي قرآن كريم صبر را به عنوان عامل و زيربناي راستين امامت و:صابر
 را پيشواياني قرار داديم كه به دستور ما بِاَمرِنا لَما صبرُوا؛ ما آنان و جعلْناهم اَئِمه يهدونَ: فرمايد مي

   اينكه صبر را پيشه خود ساختندكنند بخاطر مي هدايت

  فوالد گِرهى بر پنجره
بود، ولى در گلويش احساس سبكى  به خود كه آمد صورتش خيسِ خيس شده و حنجره اش درد گرفته

سنگينش، پس از يك گريه لحاف مندرس و  خاصى مىكرد، همان احساسى كه وقتى شبهاى تنهايى، زير
بود، ولى هنوز در گلويش فريادى را حس مىكرد كه يكى  آرامِ آرام شده.طوالنى به او دست مىداد

. حرفهاى زائر آقا را به صورت زمزمه هايى مبهم مىشنيد. ناكام گذارد از زائران آن را در حنجره اش
 دستش چادر را از روى صورت او به روى صورت كشيد، ولى زائر تالش مىكرد با چادرش را بيشتر

چرا اين .را به او آموزش دهد (ع(موسى كاظم امامسعى داشت به هر ترتيبى كه شده، نماز كنار زند و
را ) ع(برو نماز امام موسى كاظم! ر، زيارت كنند؟نمىگذارى زائران ديگ قدر گريه و ضجه مىكنى و

 با آن كه تازه آرامش يافته بود، ناگهان بغضى سنگين در .حتماً بر آورده مىشود بخوان، حاجتت

تكه  مىخواست ببيند. چادرش را روى صورت كشيد و دست راستش را داخل جيب كرد. گلويش خزيد
جيبش در آورد  ه بود، هنوز هست يا نه؟ پارچه را ازپارچه سبزى كه با خودش براى بستن دخيل آورد

شستشو داد، مقابل  و آن را چندين بار در دست فشرد، به صورتش نزديك كرد، بىصدا با اشكهايش
كليد  مىديد و شايد گويا درون پارچه نور اميدى! چشمانش گرفت و با دست در آن نگريست

خالصه كرد، آن را داخل جيب پيراهنش   تكه پارچهتمام آرزوهايش را در آخرين نگاه به!مشكالتش را
مىخواست ضربه هاى قلبش هم . قرار داد درست روى قلبش گذاشت و دست چپش را روى قلب خود

كرد، دستش هنوز روى قلبش قرار داشت، چادرش را هم  خودش را جمع و جور!با پارچه التماس كنند
آن روز، .  آهسته به پنجره فوالد نزديك شدگرفت و آهسته كفشهايش را به دست جمع و جور كرد،

گوشه اى . ونزديك شدن به پنجره فوالد كار بسيار سختى بود) ع(موسىالرّضا روز زيارتى آقا علىبن
  ه بودكفشهايش را به آن گوشه پرتاب نمود و خودش را به هر ترتيبى ك را پيدا كرد،



  
 

 
 داشته و در روايات تر ر و شهرتي كاملظهو» الرضا«و » )ص(عالم آل محمد«هاي  از آنجا كه لقب

 .پردازيم مي به توضيح دو صفت مذكورمعصومين نيز ذكر شده است، بيشتر

اساس ويژگي و شرايط  توان گفت انتخاب اين صفت بر در جواب مي)ص(محمد عالم آل) الف
غيبي و اطالع از ائمه پيشين با ديد  اند كه اجتماعي فرهنگي بوده است كه امام هشتم با آن روبرو بوده

زمان اوج روآوري جامعه اسالمي ) ع(زمان امام رضا .اند آينده آن را براي آن حضرت انتخاب نموده
شناسان و دانشمندان زيادي در اين  فالسفه يونان بود كه عقيده به فلسفه و كالم و متون ترجمه شده

  ها وجود داشتند، زمينه

  موافق و مخالف و دوست و دشمن در مقابل عظمت وجهت ديگر اين نامگذاري اينكه) ع( رضا -ب

ناميدند  خالفت رضوي گردن نهادند و حضرتش مورد پذيرش همگي قرار گرفت بدين جهت او را رضا
البته آنچه از . داشتند زيرا كه همگي با بيعت خويش خوشنودي خويش را از واليتعهدي حضرتش اعالم

نهاده است، منافاتي با اين تحليل ندارد  تعال او را رضا نامشود كه خداوند م برخي روايات استفاده مي
همين موقعيت و شرايط اجتماعي دانست كه براي  توان نامگذاري خداوند را بر اساس زيرا كه مي
اشاره به اين جهت دانست كه خداوند نيز از اين  پيش آمد و از طرفي اعالم و) ع(حضرت رضا

. متن روايت به روشني بر آنچه گفته شد داللت دارد انكهباشد چن واليتعهدي حضرت خوشنود مي
پندارند كه مأمون  اي از مخالفين شما چنين مي سؤال كردم كه عده (ع(از امام جواد: گويد بزنطي مي

اش راضي گشت حضرت در پاسخ اظهار داشتند بخدا  ناميد زيرا به واليتعهدي پدربزرگوارتان را رضا
 ناميده است زيرا مورد خشنودي او در آسمان و مورد» رضا« خداوند او را اند بلكه گفته قسم كه دروغ

آن  گويد از در زمين قرار گرفته است سپس بزنطي مي) ع(خوشنودي رسول گرامي و ائمه معصومين
و رسول و  حضرت سؤال كردم مگر نه اين است كه هر يك از پدران بزرگوار شما مورد خوشنودي خدا

حضرت . يافته است اند پس چرا پدر بزرگوارتان به اين نام اختصاص وار بودهائمه بعد از آن بزرگ
موافقين از دوستانش به او راضي  كه زيرا كه مخالفين از دشمنان به او رضايت دادند چنان: فرمود

  فتنام گر) ع(»رضا«ين جهت آن حضرت بد گشتند و اين جهت براي پدران بزرگوارش تحقق نيافت
 

 قطب زمين، حّجت خداست رضامدار 

        عجب مدار اگر خاک کوی او بويم

 که جان خسته ما را شفا رضاست، رضا

 شکوه منزلتش را چسان کنم تقرير؟

 که جانشين نبی، پور مرتضاست رضا

  آن خدای رضايش لقب نموده رضااز

 مشّيت ازلی را به حق رضاست رضا

  
 
 

ميالد عالم آل محمد، هشتمين حجت سرمد، نگين درخشان وطن، 
مبارك) عليه السالم(السلطان ابا الحسن، حضرت رضا   

  
 

 صالي واليت

جگر سوخته اي، آتش شوق بر  از آن زمان كه تو در نيشابور، سر از كجاوه برون آوردي و به كرشمه
ناپذير خواندي، راز  خاليق عاشق زدي و صالي توحيد سر دادي و آن را مأمن و پناهگاه محكم و خدشه 

هاي  از آن زمان، ما خورشيد واليت تو را در سرزمين قلب .ورود به اين قلعه را فاش كردي كه تويي
عشق  . ناممكن فهميديمخويش هميشه در كار طلوع يافتيم و حيات را بي حضور تو در سرزمين خويش

اي و پيوند ناگسستني دل ما به اين فضاي  ما به اين خاك، تنها از اين روست كه تو در آن آرميده
  .پيچد آفرين تو در آن مي كني و رايحه شوق ملكوتي از اين جهت، كه تو در آن تنفس مي



  
 

 حضور تو توان برخاستن داشتيم؟  گويد كه ما بي  چه كسي مي

 برديم؟   استشمام بوي تو، راه به حقيقت مي ويد كه ما بيگ چه كسي مي

 توانستيم؟  گويد كه ما جز در پرتو تابناك تو، جستن خداوند را مي چه كسي مي

همان طنين . ايم هاي تو را با سر و پاي برهنه در نماز شورآفرين عيد، از ياد نبرده»اكبر اهللا«ما هنوز
وست كه ما پابرهنگان و مظلومان در اين جهان بزرگ را توان هاي غريبانه و مظلومانه ت گرم ناله

ايم كه هر جا دشمن، لباس فريب بر تن كرد، جامه خدعه  ما از تو آموخته .ايستادني چنين بخشيده است
پوشيد، نقاب نيرنگ بر چهره آويخت، بر پشتي مكر تكيه زد و به تخت حيله نشست، با نواي اعجازآفرين 

 فريب را بر تنش بدريم، جامه خدعه را بر اندامش پاره كنيم، نقاب نيرنگ را بر ، لباس»اكبر اهللا»
اش بكشانيم  اش به زير افكنيم، به رسوايي اش بشكنيم، پشت و رويش را هويدا كنيم، از تخت حيله چهره

  .و به عزايش بنشانيم

داوند بر زمين، اشك اين است كه در زمان والدت تو هم كه والدت عشق است و تجلي اسماي حسناي خ
خدا ظهور قائمتان را نزديك  .پذيرد شود و سنگيني غم جانمان كاستي نمي چشمهايمان خشك نمي

   .فرمايد تا اين زخم كهنه چند ساله را مرهم و درماني جانانه باشد
  
 

 
 

 علم و دانش گسترده
احاطه شگرف آن امام بر انواع علوم و ) ع(از ديگر ابعاد سترگ شخصيت علي بن موسي

 من ":دانش ها است تا آنجا دشمن او، يعني مامون، از اعتراف به اين واقعيت گريزي نداشت و مي گفت
داناترين اهل ) ع(امام ) 7(" سراغ ندارم-)ع( يعني امام رضا-در زمين كسي داناتر از اين مرد 

زمان خويش بود و از همين رو، عالمان و فقيهان از سراسر بالد اسالمي به حضورش شرفياب شده، 
ع(عبدالسالم هروي كه از عالمان زمان امام. پاسخ پرسش هاي علمي خود را مي يافتند بوده، مي  (

نديدم و هيچ عالمي با او مالقات نمي كرد مگر آن كه ) ع(ي بن موسي كسي را داناتر از عل":گويد
را در مجالسي كه تعدادي از ) ع(مامون امام. همين شهادت را نسبت به مقام علمي او مي داد

در بحث ) ع(دانشمندان اديان ديگر و نيز فقيهان و متكلمان حضور داشتند، دعوت مي كرد و امام

تگشعلمي بر همه آنان چيره مي  كه از علم اليزال الهي ) ع(يكي از مظاهر شگفت انگيز علم امام 
با هر يك از ) ع(امام رضا: اباصلت هروي مي گويد. سرچشمه مي گرفت، تسلط او بر همه زبان ها بود

 اي اباصلت ":مردمان به زبان خودش صحبت مي كرد و چون در اين خصوص با او سخن گفتم فرمود
م هستم و ممكن نيست خدا حجتي را براي قومي برگزيند در حالي كه زبان من حجت خدا بر تمام مرد

بسيار است و مجال اين نوشتار ) ع(سخن در باب كماالت امام علي بن موسيدآن قوم را نمي دان
و ساير) ع(از اين رو، سخن را خاتمه مي دهيم و از خداوند، توفيق پيروي از آن امام همام. اندك  

.  مي كنيم بپيشوايان دين را طل  

 

 

 سخاوت امام
گواهي مي دهد كه در نزد حضرت، از امور دنيا چيزي محبوبتر از احسان ) ع(تاريخ زندگاني امام رضا

تا آنجا كه در اوان استقرار در خراسان، در يكي از روزهاي عرفه، . اق به تهيدستان نبودبه مردم و انف
را ) ع(بر فضل بن سهل گران آمد و امام) ع(اين عمل امام .تمام اموال خويش را ميان فقرا قسمت كرد

داش آن، چنين نيست، بلكه اين عمل، با توجه به پا: به او فرمود) ع(علي بن موسي. زيان ديده خواند
 عين سود بردن است

 به من به اندازه ":نمود، گفت) ع(همچنين در روايت آمده است كه روزي تنگدستي رو به امام
 شخص ". چنين كاري از توان من خارج است":پاسخ داد) ع( امام ".جوانمردي و مروتت عطا كن

 ".مردي خودم عطا كن به من به قدر جوان":نيازمند كه متوجه خطاي خويش شده بود، دوباره گفت
ده به او صد دينار ب": پس رو به خادم خويش كرده فرمود" چنين كنم":پاسخ داد) ع(امام   

 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


