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  سوره ی صافات در تفسیر برهان و تفسیر امام حسن عسگری ع هم آمده است

 154؛ ص 65بیروت( ؛ ج -بحار األنوار )ط 

ِ صم، تفسیر اإلمام علیه السالم قَاَل االمام حسن عسگری ع : - یعَِة فَ  : قَاَل َرُسوُل َّللاه َ َمعَاِشَر الش ِ نَّ إِ اتَّقُوا َّللاَّ

 ُمِحب ِی ََ َهْل یَْدُخُل َجَهنََّم أََحٌد ِمنْ اْلَجنَّةَ لَْن تَفُوتَُكْم َو إِْن أَْبَطأَْت ِبَها َعْنُكْم قَبَائُِح أَْعَماِلُكْم فَتَنَافَُسوا فِي َدَرَجاتَِها قِیَل فَ 

دٍّ َو عَ  ٍّ ع قَاَل َمْن قَِذَر نَْفُسهُ ِبُمَخالَفَِة ُمَحمَّ َماِت َو َظلََم اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمْؤِمنَاِت َو َو ُمِحب ِي َعِلي  ٍّ َو َواقََع اْلُمَحرَّ ِلي 

ٌد َو َعِليٌّ ع یَا فاَُل  ُن أَْنَت قَِذٌر َطِفٌس اَل َخالََف َما ُرِسَم لَهُ ِمَن الشَِّریعَاِت َجاَء َیْوَم اْلِقیَاَمِة قَِذراً َطِفساً یَقُوُل ُمَحمَّ

بِیَن اَل تَِصُل إِلَى َما هُ تَْصلُُح ِلُمَرافَقَِة   ِإالَّ بِأَْن نَا ََ َمَواِلی ََ اْْلَْخیَاِر َو اَل ِلُمعَانَقَِة اْلُحوِر اْلِحَساِن َو اَل اْلَماَلِئَكِة اْلُمقَرَّ

َهنََّم َفیُعَذَُّب بَِبْعِض ذُنُوبِِه َو ِمْنُهْم تَْطُهَر َعْن ََ َما َهاُهنَا َیْعِني َما َعلَْی ََ ِمَن الذُّنُوِب َفیَْدُخُل إِلَى الطَّبَِق اْْلَْعلَى ِمْن جَ 

یعَِتِهْم لَْیِه َمَواِلیِه ِمْن ِخیَاِر شِ َمْن یُِصیبُهُ الشََّدائُِد فِي اْلَمْحَشِر بَِبْعِض ذُنُوبِِه ثُمَّ یَْلقُُطهُ ِمْن ُهنَا َو ِمْن ُهنَا َمْن یَْبعَثُُهْم إِ 

ُر ِمْنَها بِالشََّدائِِد َو النََّوائِِب ِمَن السَّاَلِطیِن َو  َكَما یَْلقُُط الطَّْیُر اْلَحبَّ وَ  ِمْنُهْم َمْن یَُكوُن ذُنُوبُهُ أَقَلَّ َو أََخفَّ فَیَُطهَّ

ِه هُ َو َقْد بَِقیَْت َعلَیْ َمْوتُ  َغْیِرِهْم َو ِمَن اْْلفَاِت فِي اْْلَْبَداِن فِي الدُّْنیَا ِلیُْدلَى فِي قَْبِرِه َو ُهَو َطاِهٌر َو ِمْنُهْم َمْن یَْقُربُ 

ٌء َو قَِویَْت َعلَْیِه یَُكوُن لَهُ َبَطٌر َو اْضِطَراٌب فِي َیْوِم َمْوتِِه فَیَِقلُّ َمْن َسی ِئَةٌ فَیُْشتَدُّ نَْزُعهُ َو یَُكفَُّر بِِه َعْنهُ فَإِْن بَِقَي َشيْ 

ُر فَإِْن كَ فَإِْن َبِقَي َشيْ  بَِحْضَرتِِه فَیَْلَحقُهُ بِِه الذُّلُّ فَیَُكفَُّر َعْنهُ  قُوَن َعْنهُ فَیَُطهَّ ا یُْلَحْد َفیُوَضُع فََیتَفَرَّ اَن ٌء أُتَِي بِِه َو لَمَّ

ى الطََّبِق اْْلَْعلَ ُهَر ِمْنَها فِي ذُنُوبُهُ أَْعَظَم َو أَْكثََر َطُهَر ِمْنَها بَِشَدائِِد َعَرَصاِت َیْوِم اْلِقیَاَمِة فَإِْن َكانَْت أَْكثََر َو أَْعَظَم طَ 

ْوَن بِِشیعَِتنَا وَ  ً لَْیَس َهُؤاَلِء یَُسمَّ ً َو أَْعَظُمُهْم ذُنُوبا ْوَن ِبُمِحب ِینَا َو ِمْن َجَهنََّم َو َهُؤاَلِء أََشدُّ ُمِحب ِینَا َعَذابا  لَِكنَُّهْم یَُسمَّ

 ِشیَعتَنَا َمْن َشیََّعنَا َو اتَّبََع آثَاَرنَا َو اْقتََدى بِأَْعَماِلنَا . اْلُمَواِلیَن ِْلَْوِلیَائِنَا َو اْلُمعَاِدیَن ِْلَْعَدائِنَا إِنَّ 

ِ یَا َرُسوَل َّللاهِ  َماُم ع قَاَل َرُجٌل ِلَرُسوِل َّللاه ِ فاَُلٌن یَْنُظُر إِلَى َحَرِم َجاِرِه فَإِْن أَْمَكنَهُ ُمَواقَعَةُ َحَرامٍّ لَْم یَْرَع  َو قَاَل اْلإ

ْن َیْعتَِقدُ  َعْنهُ فَغَِضبَ  ِ إِنَّهُ ِمْن ِشیعَِتُكْم ِممَّ ِ ص َو قَاَل ائْتُونِي بِِه فَقَاَل َرُجٌل آَخُر یَا َرُسوَل َّللاَّ َواالت َََ َو  مُ َرُسوُل َّللاَّ

ِ ص اَل تَقُْل إِنَّهُ ِمْن ِشیَعتِنَا فَ  ٍّ َو َیْبَرأُ ِمْن أَْعَدائُِكَما فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِبعَنَا إِنَّهُ َكِذٌب إِنَّ ِشیَعتَنَا َمْن َشیَّعَنَا َو تَ ُمَواالةَ َعِلي 

ُجِل ِمْن أَْعَماِلنَا .  فِي أَْعَماِلنَا َو لَْیَس َهَذا الَِّذي َذَكْرتَهُ ِفي َهَذا الرَّ

 

ِمنِینَ  ِ اْلعَالَِمیَن ع  َو قِیَل أِلَِمیِر الإُمؤإ ِ َرُسوِل َرب  ِلیَن َو َوِصي  یِن َو قَائِِد اْلغُر ِ اْلُمَحجَّ َو إَِماِم اْلُمتَِّقیَن َو یَْعُسوِب الد ِ

ْی ََ َكِذبَةٌ قَْد ُكتَِبْت َعلَ  ِنینَ إِنَّ فاَُلناً َسَرَف َعلَى نَْفِسِه بِالذُّنُوِب اْلُموبِقَاِت َو ُهَو َمَع َذِل ََ ِمْن ِشیعَِتُكْم فَقَاَل أَِمیُر اْلُمْؤمِ 

ً بِالذُّنُوِب َعلَى نَْفِسِه یُِحبُّنَا َو یُْبِغُض أَْعَداَءنَا فَُهَو َكِذبَةٌ َواِحدَ  نإ ِمنإ ُمِحبِّینَا ََل مِ ةٌ ِْلَنَّهُ أَْو َكِذبَتَاِن إِْن َكاَن ُمْسِرفا

ي أَْعَداَءنَا َو لَْیَس ِبُمْسِرفٍّ َعلَى نَْفِسِه َكَما َذَكْرَت فَُهَو ِمْن ََ َكِذبَةٌ ِْلَنَّهُ اَل َو إِْن َكاَن یَُواِلي أَْوِلیَاَءنَا َو یُعَادِ  ِشیعَتِنَا

 ِذَبتَاِن .یُْسِرُف فِي الذُّنُوِب َو إِْن َكاَن یُْسِرُف فِي الذُّنُوِب َو اَل یَُواِلینَا َو اَل یُعَاِدي أَْعَداَءنَا فَُهَو ِمْن ََ كَ 

 

ِ ص َو قَاَل َرُجلٌ  َرأَتِِه اذإَهِبي إِلَى فَاِطَمةَ بِنإِت َرُسوِل َّللاه  أَنِّي ِمنإ ِشیعَِتُكمإ أَمإ لَیإَس ِمنإ ِشیعَتُِكمإ فَاْسأَِلیَها َعن ِي  َِلمإ

ا َزَجْرنَا ََ َعْنهُ فَ  عَْت أَْنَت ِمْن ِشیَعتِنَا َو ِإالَّ فَاَل فََرجَ فََسأَلَتَْها فَقَالَْت قُوِلي لَهُ إِْن ُكْنَت تَْعَمُل ِبَما أََمْرنَا ََ َو تَْنتَِهي َعمَّ



ُهَو َخاِلٌد  َمْن لَْیَس ِمْن ِشیعَِتِهْم فَ فَأَْخبََرتْهُ فَقَاَل یَا َوِلی ِي َو َمْن َیْنفَ َُّ ِمَن الذُّنُوِب َو اْلَخَطایَا فَأَنَا إِذاً َخاِلٌد فِي النَّاِر فَإِنَّ 

 ُ فَقَالَْت ِلفَاِطَمةَ َما قَاَل َزْوُجَها فَقَالَْت فَاِطَمةُ قُوِلي لَهُ لَْیَس َهَكَذا ِشیعَتُنَا ِمْن ِخیَاِر أَْهِل  فِي النَّاِر فََرَجعَِت اْلَمْرأَة

ِبِه َو ِلَسانِِه لَنَا لَیإسُ اْلَجنَِّة  ِلُم بِقَلإ َدائِنَا َو الإُمسإ ِلیَائِنَا َو ُمعَاِدي أَعإ الَفُوا إِ  وا ِمنإ ِشیعَِتنَاَو ُكلُّ ُمِحبِّینَا َو ُمَواِلي أَوإ ََ َذا 

ُروَن مِ  َد َما یَُطهه َیا َو أََواِمَرنَا َو نََواِهیَنَا فِي َسائِِر الإُموبَِقاِت َو ُهمإ َمَع َذِلَك فِي الإَجنهِة َو لَِكنإ بَعإ ََ نإ ذُنُوبِِهمإ بِالإبَ

َزایَا أَوإ فِي َعَرَصاِت الإِقیَاَمِة بِأَنإَواعِ َشَدائِ  تَنإِقَذُهمإ بُِحبِّنَا الره لَى ِمنإ َجَهنهَم بِعََذابَِها إِلَى أَنإ نَسإ َعإ ِدَها أَوإ فِي الطهبَِق األإ

َرتِنَا .  ِمنإَها َو َننإقُلَُهمإ ِإلَى َحضإ

 

ٍّ ع َیا َعبْ  َو قَاَل َرُجٌل ِللإَحَسِن بإِن َعِلّيٍّ ع إِنِّي ِمنإ ِشیعَتُِكمإ   ِ إِْن ُكْنَت لَنَا فِي أََواِمِرنَا َو فَقَاَل اْلَحَسُن ْبُن َعِلي  َد َّللاَّ

ََل َها فَةً لَْسَت ِمْن أَْهلِ َزَواِجِرنَا ُمِطیعاً فَقَْد َصَدْقَت َو إِْن ُكْنَت بِِخاَلِف َذِل ََ فَاَل تَِزْد فِي ذُنُوبِ ََ بَِدْعَوا ََ َمْرتَبَةً َشِری

یإرٍّ . تَقُلإ لَنَا أَنَا ِمنإ ِشیعَتُِكمإ َو لَِكنإ قُلإ  ََ یإرٍّ َو إَِلى  ََ َدائُِكمإ َو أَنإَت فِي   أَنَا ِمنإ ُمَواِلیُكمإ َو ُمِحبِّیُكمإ َو ُمَعاِدي أَعإ

 

ِ أَنَا ِمنإ ِشیَعتُِكمإ  ُ لَ ََ  َو قَاَل َرُجٌل ِللإُحَسیإِن بإِن َعِلّيٍّ ع یَا ابإَن َرُسوِل َّللاه َ َو اَل تَدَِّعیَنَّ َشْیئاً یَقُوُل َّللاَّ قَاَل اتَِّق َّللاَّ

َواَك إِنه ِشیعَتَنَا َمنإ َسِلَمتإ قُلُوبُُهمإ ِمنإ ُكّلِ ِغّشٍّ َو ِغّلٍّ َو َدَغلٍّ َو لَِكنإ قُلإ أَنَا ِمنإ ُمَواِلیكُ َكَذْبَت َو فََجْرَت فِي   مإ َدعإ

 َو ُمِحبِّیُكمإ .

 

لهِص َو قَاَل َرجُ  َُ ِ أَنَا ِمنإ ِشیعَتُِكُم الإ ِ فَإَِذا أَْنَت َكإِْبَراِهی ٌل ِلعَِلّيِ بإِن الإُحَسیإِن ع یَا ابإَن َرُسوِل َّللاه َم فَقَاَل لَهُ یَا َعْبَد َّللاَّ

 ُ بإراِهیَم إِذإ جاَء َربههُ بَِقلإبٍّ سَ  اْلَخِلیِل ع الَِّذي قَاَل َّللاَّ فَِإنإ َكاَن قَلإبَُك ( 84و  83)الصاف ات:  ِلیمٍّ َو إِنه ِمنإ ِشیعَتِِه َْلِ

 ََ إِْن َو إاِلَّ فَإِنَّ  ِمنإ ُمِحبِّینَا َكقَلإبِِه فَأَنإَت ِمنإ ِشیعَِتنَا َو إِنإ لَمإ یَُكنإ قَلإبَُك َكقَلإبِِه َو ُهَو َطاِهٌر ِمَن الإِغّشِ َو الإِغّلِ فَأَنإتَ 

  َكفَّاَرةً ِلَكِذبِ ََ َهَذا َعَرْفَت أَنَّ ََ بَِقْوِل ََ َكاِذٌب فِیِه إِنَّ ََ لَُمْبتَلًى بِفَاِلجٍّ اَل یُفَاِرق ََُ إِلَى اْلَمْوِت أَْو ُجَذامٍّ ِلیَُكونَ 

ُرنِي  َِ َر َو قَاَل أَ تُفَا ََ َر َعلَى آ ََ دٍّ الطهیِّبِینَ َو قَاَل الإبَاقُِر ع ِلَرُجلٍّ فَ َت فَقَاَل اْلبَاقُِر ع َما َفَخرْ  َو أَنَا ِمنإ ِشیَعِة آِل ُمَحمه

ِ أَ َمال ََُ َمعَ ََ تُْنِفقُهُ َعلَى نَْفِس ََ  ِ اْلَكْعبَِة َو ُغِبَن ِمْن ََ َعلَى اْلَكِذِب یَا َعْبَد َّللاَّ لَى أََحبُّ إِلَْی ََ أَْم تُْنِفقُهُ عَ  َعلَْیِه َو َرب 

َوانِنَا نِ ََ اْلُمْؤِمِنیَن قَاَل َبْل أُْنِفقُهُ َعلَى نَْفِسي إِْخَوا َإ ُن َما نُنإِفُق َعلَى الإُمنإتَِحِلیَن ِمنإ إِ قَاَل فَلَسإَت ِمنإ ِشیعَِتنَا فَِإنهنَا نَحإ

اِجیَن النهَجاةَ بَِمَحبه   تُِكمإ .أََحبُّ إِلَیإنَا َو لَِكنإ قُلإ أَنَا ِمنإ ُمِحبِّیُكمإ َو ِمَن الره

  

اِدِق ع اراً الدُّْهنِيَّ َشِهَد اْلیَْوَم ِعْنَد اْبِن أَِبي لَْیلَى قَاِضَي اْلُكوفَِة بَِشَهاَدةٍّ فَقَاَل لَهُ اْلقَاِض  َو قِیَل ِللصه قُْم یَا  يإِنَّ َعمَّ

اُر فَقَْد َعَرْفنَا ََ اَل تُْقَبُل َشَهاَدت ََُ ِْلَنَّ ََ َرافِِضيٌّ فَقَاَم َعمَّ  اٌر َو قَِد اْرتَعََدْت فََرائُِصهُ َو اْستَْفَرَغهُ اْلبَُكاُء فَقَاَل لَهُ َعمَّ

ْفِض فَأَنْ اْبُن أَبِي لَْیلَى أَْنَت َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم َو اْلَحِدیِث إِْن َكاَن یَُسوُؤ ََ أَْن یُقَاَل لَ ََ َرافِِضيٌّ فَتَبَ  أْ ِمَن الرَّ َت رَّ

ِ َحْیُث َذَهْبَت َو لَِكْن َبَكْیتُ ِمْن إِْخَواِننَا فَقَ  اٌر یَا َهَذا َما َذَهْبَت َو َّللاَّ ا بَُكاِئي َعلَى نَْفِسي  اَل لَهُ َعمَّ َعلَْی ََ َو َعلَيَّ أَمَّ

َل َمنإ سُ َحدهثَ فَإِنَّ ََ نََسْبتَنِي إِلَى ُرتْبَةٍّ َشِریفَةٍّ لَْسُت ِمْن أَْهِلَها َزَعْمَت أَن ِي َرافِِضيٌّ َوْیَح ََ لََقْد  اِدُق ع أَنه أَوه َي نِي الصه ّمِ

َر فِ  ا َشاَهُدوا آیَةَ ُموَسى فِي َعَصاهُ آَمنُوا بِِه َو اتهبَعُوهُ َو َرفَُضوا أَمإ فََضةَ السهَحَرةُ الهِذیَن لَمه لَُموالره تَسإ َن َو اسإ َعوإ ا رإ

افِضَ  ُن الره َعوإ اُهمإ فِرإ ُ َو فَعََل ِلُكّلِ َما نََزَل بِِهمإ فََسمه افِِضيُّ كُلُّ َمنإ َرفََض َجِمیَع َما َكِرَه َّللاه ةَ ِلَما َرفَُضوا ِدینَهُ فَالره

ِشیُت أَنإ یَطهلِ  ََ َماِن ِمثإُل َهِذِه َو إِنهَما بََكیإُت َعلَى َنفإِسي  ُ فَأَیإَن فِي َهَذا الزه ُ َعزه َو َجله َعلَى قَ ُكله َما أََمَرهُ َّللاه بِي لإ َع َّللاه

َم الشهِریَف َعلَى نَفإِسي فَیُعَاِتبَنِي َربِّي َعزه َو َجله  اُر أَ ُكْنَت َرافِضاً ِلْْلَبَاِطیِل َو قَدإ تَلَقهبإُت َهَذا اَِلسإ َو یَقُوَل یَا َعمَّ

راً فِي الدََّرَجاِت إِْن  َساَمَحِني َو ُموِجباً ِلَشِدیِد اْلِعقَاِب َعلَيَّ إِْن َعاِماًل بِالطَّاَعاِت َكَما قَاَل لَ ََ فَیَُكوَن َذِل ََ بِي ُمقَص ِ



ا بَُكاِئي َعلَْی ََ فَِلِعَظِم َكِذبِ ََ فِي تَْسِمیَ   َشَفقَتِي الشَِّدیَدةِ تِي ِبَغْیِر اْسِمي وَ نَاقََشنِي إِالَّ أَْن یَتََداَرَكنِي َمَواِليَّ بَِشفَاَعِتِهْم َو أَمَّ

 ِ  ََ تِ إِْن َصَرْفَت أَْشَرَف اْْلَْسَماِء إِلَيَّ َو إِْن َجعَْلتَهُ ِمْن أَْرَذِلَها َكْیَف یَْصبُِر بََدن ََُ َعلَى َعَذاِب َكِلمَ  َعلَْی ََ ِمْن َعَذاِب َّللاَّ

ََرِضیَن لَ َهِذِه  َظُم ِمَن السهَماَواِت َو األإ ارٍّ ِمَن الذُّنُوِب َما ُهَو أَعإ اِدُق ع لَوإ أَنه َعلَى َعمه ُمِحَیتإ َعنإهُ بَِهِذِه فَقَاَل الصه

َدلَةٍّ ِمنإَها أَعإ  رإ ََ عََل ُكلُّ  ةٍّ الإَكِلَماِت َو إِنهَها لَتَِزیُد فِي َحَسنَاتِِه ِعنإَد َربِِّه َعزه َو َجله َحتهى یُجإ نإیَا أَلإَف َمره  َظَم ِمَن الدُّ

 

دٍّ اْلُخلَِّص  َو قِیَل ِلُموَسى بإِن َجعإفَرٍّ ع قَاَل ع دٍّ َو آِل ُمَحمَّ َمَرْرنَا بَِرُجلٍّ فِي السُّوِق َو ُهَو یُنَاِدي أَنَا ِمْن ِشیعَِة ُمَحمَّ

 أَ تَْدُروَن َما َو ُهَو یُنَاِدي َعلَى ِثیَابٍّ َیبِیعَُها َمْن یَِزیُد فَقَاَل ُموَسى ع َما َجِهَل َو اَل َضاَع اْمُرٌؤ َعَرَف قَْدَر نَْفِسهِ 

ارٍّ َهَذا َهَذا َشْخٌص  َمثَلُ  فِي َبْیِعِه َو یَُدل ُِس  َو ُهَو َمَع َذِل ََ یُبَاِخسُ  قَاَل أَنَا ِمثإُل َسلإَماَن َو أَبِي َذّرٍّ َو الإِمقإَداِد َو َعمه

ي قَاَل اَل یُوِجُب لَهُ ثُمَّ إَِذا َغاَب اْلُمْشتَرِ َء بِثََمنٍّ فَیَُزایُِد اْلغَِریَب یَْطلُبُهُ فَ ُعیُوَب اْلَمِبیعِ َعلَى ُمْشتَِریِه َو یَْشتَِري الشَّيْ 

ارٍّ أُِریُدهُ إاِلَّ بَِكَذا بُِدوِن َما َكاَن َطلَبَهُ ِمْنهُ  ِ أَْن یَُكوَن َهَذا  أَ یَُكوُن َهَذا َكَسلإَماَن َو أَبِي َذّرٍّ َو الإِمقإَداِد َو َعمه َحاَش ّلِِلَّ

َداَءُهمإ .ْن یَقُوَل َكُهْم َو لَِكْن َما یَْمَنعُهُ ِمْن أَ  ِلیَاَءُهمإ َو یُعَاِدي أَعإ دٍّ َو َمنإ یَُواِلي أَوإ دٍّ َو آِل ُمَحمه  إِنِّي ِمنإ ُمِحبِّي ُمَحمه

 

َضا ع ا َجعََل الإَمأإُموُن إِلَى َعِلّيِ بإِن ُموَسى الّرِ ً بِاْلبَاِب ِواَلیَةَ اْلعَْهِد َدَخَل َعلَْیِه آِذنُهُ َو قَاَل إِنَّ  قَاَل ع َو لَمه قَْوما

ا َكانَ  ٍّ فَقَاَل ع أََنا َمْشغُوٌل فَاْصِرْفُهْم فََصَرفَُهْم فَلَمَّ انِي َجاُءوا  ِمَن اْلیَْوِم الثَّ یَْستَأِْذنُوَن َعلَْی ََ یَقُولُوَن َنْحُن ِشیعَةُ َعِلي 

وَن َو یَْصِرفُُهْم َشْهَرْیِن ثُمَّ أَیُِسوا ِمَن اْلُوُصوِل َو قَالُوا َو قَالُوا َكَذِل ََ ِمثْلََها فََصَرفَُهْم إِلَى أَْن َجاُءوا َهَكَذا یَقُولُ 

ِ ْبِن أَِبي َطاِلبٍّ ع َو قَْد َشِمَت ِبنَا أَْعَداُؤنَا فِي ِحَجا ِرُف بِ ََ لَنَا َو َنْحُن َنْنصَ ِلْلَحاِجِب قُْل ِلَمْواَلنَا إِنَّا ِشیعَةُ أَِبی ََ َعِلي 

ةَ َو َنْهرُ  ا لَِحَقَنا َو َعْجزاً َعِن اْحتَِماِل َمَضِض َما یَْلَحقُنَا بَِشَماتَِة اْْلَْعدَ َهِذِه اْلَكرَّ َل اِء فَقَاُب ِمْن بَلَِدنَا َخِجاًل َو أَنَفَةً ِممَّ

َضا ع ائَْذْن لَُهْم ِلیَْدُخلُوا فََدَخلُوا َعلَْیِه فََسلَُّموا َعلَْیِه فَلَْم یَُردَّ عَ   فَبَقُوا لَْیِهْم َو لَْم یَأَْذْن لَُهْم بِاْلُجلُوِس َعِليُّ ْبُن ُموَسى الر ِ

ِ َما َهَذا اْلَجفَاُء اْلعَِظیُم َو ااِلْستِْخفَاُف بَْعَد َهَذا اْلِحَجاِب الصَّ  ِمنَّا بَْعَد  ْعِب أَيُّ بَاقِیَةٍّ تَْبَقىقِیَاماً فَقَالُوا یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

َضا ع اْقَرُءو َما  .( 30الشورى: ) َو ما أَصابَُكمإ ِمنإ ُمِصیبَةٍّ فَبِما َكَسبَتإ أَیإِدیُكمإ َو یَعإفُوا َعنإ َكثِیرٍّ  اَهَذا فَقَاَل الر ِ

ِ َو ِبأَِمیِر اْلُمْؤِمنِیَن َو َمْن بَْعَدهُ ِمْن آبَ  لَْیُكْم ائَِي الطَّاِهِریَن ع َعتَبُوا عَ اْقتََدْیُت إاِلَّ بَِرب ِي َعزَّ َو َجلَّ فِیُكْم َو بَِرُسوِل َّللاَّ

ِ قَاَل ِلَدْعَواُكمْ  ِ ْبِن أَبِي َطاِلبٍّ ع َوْیَحُكْم  فَاْقتََدْیُت ِبِهْم قَالُوا ِلَما َذا یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ أَنَُّكْم ِشیعَةُ أَِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َعِلي 

اِلفُوا  َو الإُحَسیإنُ  الإَحَسنُ  إِنهَما ِشیعَتُهُ  ََ رٍّ الهِذیَن لَمإ یُ ُد بإُن أَبِي بَكإ اٌر َو ُمَحمه َو أَبُو َذّرٍّ َو َسلإَماُن َو الإِمقإَداُد َو َعمه

َكبُوا َشیإئاً ِمنإ فُنُوِن َزَواِجِرِه َشیإئاً ِمنإ  ا أَْنتُْم إَِذا قُْلتُْم إِنَُّكْم ِشیَعتُهُ َو أَْنتُْم فِي أَْكثَِر أَْعَماِلُكْم َلهُ أََواِمِرِه َو لَمإ َیرإ فَأَمَّ

ُروَن ِفي َكثِیرٍّ ِمَن اْلفََرائِِض ُمتََهاِونُوَن بَِعِظیِم ُحقُوِق ِإْخوَ  َّقُوَن َحْیُث اَل یَِجُب التَّ ُمَخاِلفُوَن ُمقَص ِ ِ َو تَت ِقیَّةُ اِنُكْم فِي َّللاَّ

ِه لَْم لُوَن ِْلَْوِلیَائِِه َو اْلُمعَاُدوَن ِْلَْعَدائِ َو تَتُْرُكوَن التَِّقیَّةَ َحْیُث اَل بُدَّ ِمَن التَِّقیَِّة فَلَْو قُْلتُْم إِنَُّكْم ُمَوالُوهُ َو ُمِحبُّوهُ َو اْلُمَوا

قُوا قَْولَُكْم بِِفْعِلُكْم َهلَكْ أُْنِكرْ  ْحَمةٌ تُْم ِإالَّ أَْن تَتََداَرَكُكْم رَ هُ ِمْن قَْوِلُكْم َو لَِكْن َهِذِه َمْرتَبَةٌ َشِریفَةٌ ادََّعْیتُُموَها إِْن لَْم تَُصد ِ

َ َو نَتُوبُ  ِ فَإِنَّا نَْستَْغِفُر َّللاَّ  إِلَْیِه ِمْن قَْوِلنَا بَْل نَقُوُل َكَما َعلََّمنَا َمْواَلنَا َنْحُن ُمِحبُّوُكمْ  ِمْن َرب ُِكْم قَالُوا یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

َضا عَو ُمِحبُّو أَْوِلیَائُِكْم َو ُمعَاُدو أَْعَدائُِكْم  تَِفعُوا  قَاَل الّرِ تَِفعُوا ارإ تَِفعُوا ارإ ي ارإ ِل ُوّدِ َوانِي َو أَهإ َإ َحباً بُِكمإ یَا إِ فََمرإ

ةً فَقَاَل  فََما َزالَ  ةً َحَجبإتَُهمإ قَاَل ِستِّیَن َمره فَعُُهمإ َحتهى أَلإَصقَُهمإ بِنَفإِسِه ثُمه قَاَل ِلَحاِجبِِه َكمإ َمره تَلِ یَرإ َإ فإ إِلَیإِهمإ ِلَحاِجبِِه فَا

ا مَ  ِمي فَقَدإ َمَحوإ ََ ةً ُمتََواِلیَةً فََسلِّمإ َعلَیإِهمإ َو أَقإِرئإُهمإ َس بَتِِهمإ َو ِستِّیَن َمره تِغإَفاِرِهمإ َو تَوإ ا َكاَن ِمنإ ذُنُوبِِهمإ بِاسإ

ِسعإ  تََحقُّوا الإَكَراَمةَ ِلَمَحبهتِِهمإ لَنَا َو ُمَواَلتِِهمإ َو تََفقهدإ أُُموَرُهمإ َو أُُموَر ِعیَاَلتِِهمإ فَأَوإ تٍّ اسإ ََ اتٍّ َو ِص ُهمإ بِنَفَقَاتٍّ َو َمبَره

اتٍّ  عِ ُمعَره
 َو َرفإ



َضا ع قَالَ  ِد بإِن َعِلّيٍّ الّرِ َل َرُجٌل َعلَى ُمَحمه ََ َو ُهَو َمْسُروٌر فَقَاَل َما ِلي أََرا ََ َمْسُروراً قَاَل َیا اْبَن َرُسوِل  ع َو َد

ُ َصَدقَاتٍّ َو  ِ َسِمْعُت أَبَا ََ یَقُوُل أََحقُّ یَْومٍّ بِأَْن یَُسرَّ اْلَعْبُد فِیِه َیْوٌم یَْرُزقُهُ َّللاَّ اتٍّ َو َمْدَخاَلتٍّ ِمْن إِْخَوانٍّ لَهُ َّللاَّ َمبَرَّ

اِحدٍّ َذا َو َكَذا فَأَْعَطْیُت ُكلَّ وَ ُمْؤِمِنیَن فَإِنَّهُ قََصَدنَِي اْلیَْوَم َعَشَرةٌ ِمْن إِْخَوانَِي اْلفُقََراِء لَُهْم ِعیَاالٌت فَقََصُدوِني ِمْن بَلَِد كَ 

دُ  ٍّ ع لََعْمِري إِنَّ ََ َحِقیٌق بِأَْن تَُسرَّ إِْن لَْم تَُكْن أَْحبَْطتَهُ أَْو لَْم تُْحِبْطهُ فِیَما َبْعُد  ِمْنُهْم فَِلَهَذا ُسُروِري فَقَاَل ُمَحمَّ ْبُن َعِلي 

ُجُل فََكْیَف أَْحَبْطتُهُ َو أَنَا ِمْن ِشیعَِتُكُم اْلُخلَِّص قَاَل َهاْه قَْد أَْبَطْلَت بِرَّ ََ بِإِْخَوانِ ََ  ْیَف قَاتِ ََ قَاَل َو كَ  َو َصدَ فَقَاَل الرَّ

ِ َعزَّ َو َجلَ  ٍّ ع اْقَرأْ قَْوَل َّللاَّ ُد ْبُن َعِلي  ِ قَاَل لَهُ ُمَحمَّ یا أَیَُّها الهِذیَن آَمنُوا َل تُبإِطلُوا َصَدقاتُِكمإ  َذا ََ یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

َذى ِ (  264)البقره  بِالإَمّنِ َو األإ َما َمنَْنُت َعلَى اْلقَْوِم الَِّذیَن تََصدَّْقُت َعلَْیِهم َو اَل آَذْیتُُهْم قَاَل لَهُ  قَاَل یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

َ َعزَّ َو َجلَّ إِنََّما قَالَ  ٍّ ع إِنَّ َّللاَّ دُ ْبُن َعِلي  َذى ُمَحمَّ وَن قُ َو لَْم یَقُْل بِاْلَمن ِ َعلَى َمْن تَتََصدَّ  َل تُبإِطلُوا َصَدقاتُِكمإ بِالإَمّنِ َو األإ

َظمُ أَمإ أََذاَك ِلَحفََظتَِك َعلَْیِه َو بِاْْلََذى ِلَمْن تَتََصدَّقُوَن َعلَْیِه َو ُهَو ُكلُّ أَذًى أَ  َم الهِذیَن تََصدهقإَت َعلَیإِهمإ أَعإ فَتََرى أََذاَك الإقَوإ

بِیَن َحَوالَیإَك أَمإ أََذاَك لَنَا ِ الإُمقَره ئَِكِة َّللاه ََ ِ  فَقَالَ  َو َم ُجُل َبْل َهَذا یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ  فَقَاَل لَقَدإ آَذیإتَِني َو آَذیإتَُهمإ وَ الرَّ

لهِص  َُ تُهُ َو أَنَا ِمنإ ِشیعَتُِكُم الإ بَطإ ِلَك َو َكیإَف أَحإ ُ ثُمَّ  أَبإَطلإَت َصَدقَتََك قَاَل ِلَما َذا قَاَل ِلقَوإ ِري َمنإ ِشیعَت نَا قَاَل َویإَحَك أَ تَدإ

َن َو َصاِحُب یس الهِذي قَ ا َعوإ ِمُن آِل فِرإ ِمُن ُمؤإ بِیُل الإُمؤإ لهَص ِحزإ َُ لهُص قَاَل ََل قَاَل فَِإنه ِشیعَتَنَا الإ َُ ُ تََعالَىلإ َو  اَل َّللاه

یإَت نَفإَسَك بَِهُؤََلِء أَ َو َسلإَماُن َو أَبُو َذّرٍّ َو الإِمقإَداُد َو عَ  .( 20)یس:  جاَء ِمنإ أَقإَصا الإَمِدیَنِة َرُجٌل یَسإعى اٌر َسوه مه

ئَِكةَ َو آَذیإتَنَا ََ َم َ َو أَتُوُب إِلَْیِه َفَكْیَف أَقُوُل قَاَل قُْل أَنَا ِمْن ُمَواِلی ََ َو ُمِحب ِی ََ  َما آَذیإَت بَِهَذا الإ ُجُل أَْستَْغِفُر َّللاَّ فَقَاَل الرَّ

ِ َو قَْد تُْبُت ِمَن اْلقَْوِل الَِّذي أَْنَكْرتَ َو ُمعَاِدي أَْعَدائِ ََ َو ُمَواِلي أَْولِ   هُ یَائِ ََ قَاَل فََكَذِل ََ أَقُوُل َو َكَذِل ََ أَنَا یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

ُد ْبُن َعلِ  ِ َعزَّ َو َجلَّ فَقَاَل ُمَحمَّ ْنَكاِر َّللاَّ ٍّ َو أَْنَكَرتْهُ اْلَماَلِئَكةُ فََما أَْنَكْرتُْم َذِل ََ إاِلَّ إِلِ ع اْْلَن قَْد َعاَدْت إِلَْی ََ َمثُوبَاُت  ي 

ْحبَاُط.   َصَدقَاتِ ََ َو َزاَل َعْنَها اإْلِ

ُ َعْنُهَما فَِة الإَحَسِن بإِن َعِلّيِ بإِن  قَاَل أَبُو َیْعقُوَب یُوُسُف ْبُن ِزیَادٍّ َو َعِليُّ ْبُن َسیَّارٍّ َرِضَي َّللاَّ نَا لَیإلَةً َعلَى ُغرإ َحَضرإ

دٍّ ع ِلیَن إِْذ َمرَّ َعَلْینَا َواِلي اْلبَلَِد َواِلي ُمَحمه ماً َو َحاِشیَتُهُ لَهُ ُمبَج ِ َماِن لَهُ ُمعَظ ِ اْلِجْسِریِن َو َمعَهُ  َو قَْد َكاَن َمِل َُ الزَّ

َل عَ  ا َرآهُ اْلَواِلي تََرجَّ ٍّ ُمْشِرٌف ِمْن َرْوَزنَتِِه فَلَمَّ ْن َدابَّتِِه إِْجاَلاًل لَهُ فَقَاَل اْلَحَسُن ْبُن َرُجٌل َمْكتُوٌف َو اْلَحَسُن ْبُن َعِلي 

ِ أََخْذُت َهَذا فِي َهِذِه ا ٌم لَهُ َو قَاَل یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ ٍّ ع ُعْد إِلَى َمْوِضِع ََ فَعَاَد َو ُهَو ُمعَظ ِ للَّْیلَِة َعلَى بَاِب َحانُوِت َعِلي 

ٍّ فَاتََّهْمتُهُ بِأَنَّهُ یُِریُد  ا َهَمْمُت أَْن أَْضِربَهُ َخْمَسِمائَِة َسْوطٍّ َو َهِذِه َسبِیِلي َصْیَرفِي  نَْقبَهُ َو السَِّرقَةَ ِمْنهُ فَقََبْضُت َعلَْیِه فَلَمَّ

ْن آُخذُهُ ِلئاَلَّ یَْسأَلَنِي فِیِه َمْن اَل أُِطیُق ُمَدافَعَتَهُ ِلیَُكوَن قَْد َشِقَي بَِبْعِض  َینِي َمْن اَل بِِه قَْبَل أَْن یَأْتِ ذُنُو فِیَمِن اتََّهْمتُهُ ِممَّ

 ِ ْض ِلَسَخِط َّللاَّ َ َو اَل تَتَعَرَّ َماِم أَبِي أُِطیُق ُمَدافَعَتَهُ فَقَاَل ِلي اتَِّق َّللاَّ ِ ِمنِیَن َو ِشیعَِة َهَذا اْلإ فَِإنِّي ِمنإ ِشیعَِة أَِمیِر الإُمؤإ

ِ ع ِر َّللاه ُت أَنَا َمارٌّ بِ ََ َعلَْیِه فَإِْن َعَرفَ ََ بِالتََّشیُّعِ أَْطلَْقُت َعْن ََ َو إاِلَّ قََطْعُت یََد ََ َو ِرْجلَ ََ فََكفَْفُت َعْنهُ َو قُلْ  الإقَائِِم بِأَمإ

ٍّ ع َكَما ِ فََهْل ُهَو ِمْن ِشیعَِة َعِلي  ُن اَل الإَحَسُن بإ فَقَ ادََّعى  بَْعَد أَْن أَْجِلَد ََ أَْلَف َسْوطٍّ َو قَْد ِجئْت ََُ بِِه یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

تِقَاِدِه فِي نَفإِسهِ  ُ فِي یَِدَك َِلعإ هُ َّللاه ََ تَ ِ َما َهَذا ِمنإ ِشیعَِة َعِلّيٍّ َو إِنهَما ابإ قَاَل فَ  أَنههُ ِمنإ ِشیعَِة َعِلّيٍّ ع َعِلّيٍّ ع َمعَاَذ َّللاه

اهُ َبِعیداً فَقَاَل اْبَطُحوهُ فََبَطُحوهُ َو أَقَاَم َعلَْیِه اْْلَن أَْضِربُهُ َخْمَسِمائَةٍّ اَل  اْلَواِلي َكفَْیتَنِي َمئُونَتَهُ  ا نَحَّ َحَرَج َعلَيَّ فِیَها فَلَمَّ

َدْیِن َواِحداً َعْن یَِمینِِه َو آَخَر َعْن ِشَماِلِه فَقَاَل أَْوِجعَاهُ فَأَْهَویَا إِلَْیِه بِِعِصی ِِهَما اَل یُِص  ِصیبَاِن یُ  یبَاِن اْستَهُ َشْیئاً إِنََّماَجالَّ

یِهَما فََجعَاَل َدلَْت أَْیدِ اْْلَْرَض فََضِجَر ِمْن َذِل ََ فَقَاَل َوْیلَُكْم تَْضِربُوَن اْْلَْرَض اْضِربُوا اْستَهُ فََذَهبُوا یَْضِربُوَن اْستَهُ فَعَ 

هُ فَقَاَل لَُهَما َوْیَحُكَما أَ َمجَ  ُجلَ یَْضِرُب َبْعُضُهَما َبْعضاً َو یَِصیُح َو َیتَأَوَّ  اِنیُن أَْنتَُما َیْضِرُب بَْعُضُكَما َبْعضاً اْضِربَا الرَّ

 ً ُجَل َو َما نَْقِصُد ِسَواهُ َو لَِكْن َیْعِدُل أَْیِدینَا َحتَّى یَْضِرَب َبْعُضنَا َبْعضا اَلُن َو قَاَل فَقَاَل یَا فُ  فَقَاال َما نَْضِرُب إاِلَّ الرَّ

لَْیِن ِستَّةً َو قَاَل أَِحیُطوا بِِه فَأََحاُطوا بِِه فََكاَن َیْعِدُل بِأَْیِدیِهْم َو َیْرفَُع  یَا فاَُلُن َحتَّى َدَعا أَْرَبعَةً  َو َصاُروا َمَع اْْلَوَّ



ُ ِعِصیَُّهْم إِلَى فَْوُق فََكاَنْت اَل تَقَُع ِإالَّ بِاْلَواِلي فََسقََط َعْن َدابَّتِِه َو قَاَل قَتَْلتُُمونِي قَتَلَُكُم  ا َما َضَرْبنَا إِالَّ َما َهَذا فَقَالُو َّللاَّ

ِ مَ إِیَّاهُ ثُمَّ قَاَل ِلغَْیِرِهْم تَعَالَْوا فَاْضِربُوا َهَذا فََجاُءوا َفَضَربُوهُ بَْعُد فَقَاَل َوْیلَُكْم ِإیَّاَي تَْضرِ  ا نَْضِرُب بُوَن قَالُوا اَل َو َّللاَّ

ُجَل قَاَل اْلَواِلي فَِمْن أَْینَ  اتُ  إاِلَّ الرَّ بَِرأِْسي َو َوْجِهي َو بََدنِي إِْن لَْم تَُكونُوا تَْضِربُونِي فَقَالُوا َشلَّْت  ِلي َهِذِه الشَّجَّ

ِ یَْعنِي اْلَواِلَي أَ َما تَْعتَبُِر بِ  ُجُل یَا َعْبَد َّللاَّ َها یُْصَرُف تِي بِ َهِذِه اْْلَْلَطاِف الَّ أَْیَمانُنَا إِْن ُكنَّا قَْد قََصْدنَا ََ بَِضْربٍّ قَاَل الرَّ

َماِم َو اْمتَِثْل فِيَّ أَْمَرهُ قَاَل فََردَّهُ اْلَواِلي َبْعُد إِلَى  ْرُب َوْیلَ ََ ُردَّنِي إِلَى اإْلِ ٍّ عَعن ِي َهَذا الضَّ  َبْیِن یََديِ اْلَحَسِن ْبِن َعِلي 

ِ ص َعِجْبنَا ِلَهَذا أَْنَكْرَت أَْن یَ  ُكوَن ِمْن ِشیَعتُِكْم َو َمْن لَْم یَُكْن ِمْن ِشیعَِتُكْم فَُهَو ِمْن ِشیعَِة َو قَاَل یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

ٍّ ع قُْل أَْو إِْبِلیَس َو ُهَو فِي النَّاِر َو قَْد َرأَْیُت لَهُ ِمَن اْلُمْعِجَزاِت َما اَل َیُكوُن إاِلَّ ِلْْلَْنِبیَاِء فَقَاَل اْلحَ  َسُن ْبُن َعِلي 

َواهُ أَنههُ ِمنإ ِشیعَتِنَا َكذإبَةً اَل أَْو ِلْْلَْوِصیَاِء ِلْْلَْوِصیَاِء فَقَ  ِ ِإنههُ َكَذَب فِي َدعإ فَقَاَل الإَحَسُن بإُن َعِلّيٍّ ع ِللإَواِلي َیا َعبإَد َّللاه

ِثیَن سَ  ََ بِِق ثَ َدَها ََلبإتُِلَي بَِجِمیعِ َعَذابَِك َو لََبِقَي فِي الإُمطإ ِق َكِلَمةٍّ َعلَى لَوإ َعَرفََها ثُمه تَعَمه ََ طإ َ َرِحَمهُ ِْلِ َنةً َو لَِكنه َّللاه

لهَصهُ بِأَنه  ََ َ َعزه َو َجله قَدإ  َلمإ أَنه َّللاه ِ اعإ ِد َكِذبٍّ َو أَنإَت یَا َعبإَد َّللاه هُ ِمنإ ُمَواِلینَا َو ُمِحبِّینَا َو لَیإَس َما َعنَى ََل َعلَى تَعَمُّ

ُق أَنه ِشیعَتََنا ُهُم اله ِمنإ ِشیعَتِنَا فَقَاَل ا َماُم الإفَرإ ِ ُق قَاَل اْلإ تهبِعُوَن ِذیَن یَ لإَواِلي َما َكاَن َهَذا ُكلُّهُ ِعنإَدنَا إَِله َسَواًء فََما الإفَرإ

الَفَنَ  ََ ا َمنإ  ُ َعلَیإ آثَاَرنَا َو یُِطیعُونَا فِي َجِمیعِ أََواِمِرنَا َو نََواِهینَا فَأُولَئَِك ِشیَعتُنَا فَأَمه ا فََرَضهُ َّللاه ِه ا فِي َكثِیرٍّ ِممه

ُ َعزَّ  فَلَیإُسوا ِمنإ ِشیعَتَِنا ْدتََها َو َكَذْبتََها اَلْبتاََل ََ َّللاَّ َماُم ع ِلْلَواِلي َو أَْنَت قَْد َكَذْبَت َكِذبَةً لَْو تََعمَّ  َجلَّ بِأَْلِف وَ قَاَل اإْلِ

ِ قَاَل بَِزْعِم ََ أَنَّ ََ َرأَْیَت لَهُ ُمْعِجَزاتٍّ إِنَّ  َسْوطٍّ َو ِسْجِن ثاََلثِیَن َسَنةً فِي اْلُمْطِبِق قَاَل َو َما ِهَي یَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

ِتنَا َو إِیَضاحاً ِلَجاَللَتِنَا ُ فِیِه إِبَانَةً ِلُحجَّ ُت فِیِه لَْو قُْلَت َشاَهدْ َو َشَرفِنَا َو  اْلُمْعِجَزاِت لَْیَسْت لَهُ إِنََّما ِهَي لَنَا أَْظَهَرَها َّللاَّ

یِن ُمْعِجَزاتٍّ لَْم أُْنِكْرهُ َعلَْی ََ أَ لَْیَس إِْحیَاُء ِعیَسى اْلَمی َِت ُمْعِجَزةً أَ فَِهَي ِلْلَمی ِِت أَْم ِلِعیَسى أَ  َو لَْیَس َخلَقَهُ ِمَن الط ِ

ِ أَ ِهَي ِللطَّائِ  ِر أَْو ِلِعیَسى أَ َو لَْیَس الَِّذیَن ُجِعلُوا قَِرَدةً َخاِسئِیَن ُمْعِجَزةً فَِهَي ُمْعِجَزةٌ َكَهْیئَِة الطَّْیِر فََصاَر َطْیراً بِإِْذِن َّللاَّ

َ َرب ِي َو أَتُوُب إِلَْیِه ثُمَّ قَاَل ا َماِن فَقَاَل اْلَواِلي أَْستَْغِفُر َّللاَّ ِ َذِل ََ الزَّ جُ ِلْلِقَرَدةِ أَْو ِلنَبِي  ٍّ ع ِللرَّ  الَِّذي قَاَل لِ ْلَحَسُن ْبُن َعِلي 

ٍّ ع إِنََّما أَْنَت ِمْن ُمِحب ِیِه إِنََّما ِشیعَ  ِ لَْسَت ِمْن ِشیعَِة َعِلي  ٍّ ع یَا َعْبَد َّللاَّ ُ َعزَّ إِنَّهُ ِمْن ِشیعَِة َعِلي  ٍّ ع الَِّذیَن قَاَل َّللاَّ  ةُ َعِلي 

اِلحاِت أُولئِ  َو َجلَّ فِیِهمْ  حاُب الإَجنهِة ُهمإ فِیها َاِلُدونَ َو الهِذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصه ُهُم الهِذیَن  .(82)البقرة:  َك أَصإ

داً فِي أَقإَواِلِه َو صَ  ِف ِصفَاتِِه َو َصدهقُوا ُمَحمه ََ َِ ُهوهُ َعنإ  ِ َو َوَصفُوهُ بِِصفَاتِِه َو نَزه بُوهُ فِي أَفإعَاِلِه وَ آَمنُوا بِاَّلله  وه

ً بَعإَدهُ  ا َعِلیّا دٍّ أََحٌد َو ََل ُكلُُّهمإ لَوإ َجَمعُوا فِي ِكفهةٍّ َرأَوإ ِة ُمَحمه یُوَزنُوَن  َسیِّداً إَِماماً َو قََرماً ُهَماماً ََل یَعإِدلُهُ ِمنإ أُمه

ِة َو ِشیعَةُ  ُض َعلَى الذهره َرإ ِض َو األإ َرإ َجُح السهَماُء َعلَى األإ َجُح َعلَیإِهمإ َكَما یَرإ نِِه بَلإ یَرإ َعِلّيٍّ ع ُهُم الهِذیَن ََل بَِوزإ

ِت َو ِشیعَةُ َعِلّيٍّ ع ُهُم الهِذی ُت َعلَیإِهمإ أَوإ َوقَعُوا َعلَى الإَموإ ِ أَ َوقََع الإَموإ ثُِرونَ  نَ یُبَالُوَن فِي َسبِیِل َّللاه َوانَُهمإ  یُؤإ َإ  إِ

صاَصةٌ  أَنإفُِسِهمإ َو لَوإ كاَن بِِهمإ  َعلى ُ َحیإُث نََهاُهمإ َو ََل یَفإِقُدُهمإ َحیإُث َو ُهُم  ( 9)الحشر : ََ الهِذیَن ََل یََراُهُم َّللاه

ِمِنیَن َما َعنإ قَوإ  َوانِِهُم الإُمؤإ َإ َراِم إِ ِلي أَقُوُل لََك َهَذا بَلإ أَقُولُهُ أََمَرُهمإ َو ِشیَعةُ َعِلّيٍّ ُهُم الهِذیَن یَقإتَُدوَن بَِعِلّيٍّ ع ِفي إِكإ

ِل ُمَحمه  لُهُ َعنإ قَوإ اِلحاتِ  دٍّ ص فََذِلَك قَوإ َماَمِة  َو َعِملُوا الصه ِ ِة َو اْلإ تِقَاِد النُّبُوه ِحیِد َو اعإ قََضُوا الإفََرائَِض ُكلهَها بَعإَد التهوإ

ِ َعزه  َداِء َّللاه تِعإَماُل التهِقیهِة ِمنإ أَعإ ِ َو اسإ َواِن فِي َّللاه َإ ِ َظُمَها قََضاُء ُحقُوِق اْلإ  َو َجَل . َو أَعإ

: اى جماعت شیعیان، از خدا بترسید زیرا بهشت از حضرت رسول صلّى َّللاه علیه و آله و سلّم فرمود -

دست شما نمي رود اگر چه كردار زشتتان شما را در رسیدن به آن تنبل سازد، بنابراین در رسیدن و به 

سؤال كرد آیا كسى از دوستان  دست آوردن درجات بهشت بر یكدیگر رقابت جوئید، كسى از آن حضرت

؟ فرمود هر كس جانش را با مَالفت محّمد صلّى َّللاه شودشما و دوستان على علیه الس الم وارد دوزخ مى

علیه و آله و سلّم و على علیه الّسَم آلوده سازد و كارهاى حرام را انجام دهد، و مؤمنین و مؤمنات را 



لفت كند روز قیامت كثیف و آلوده َواهد بود محّمد صلّى َّللاه علیه ستم ورزد و با برنامه و مرام دین مَا

و آله و سلّم و على علیه الّسَم به او مي گویند فَنى تو كثیفى و لیاقت همراهى با موالیان و سروران 

هاى زیبا نباشى و با فرشتگان مقرب سازگارى ندارى، به ، و همچنین شایسته آغوش حوری هَود را ندارى

چه در آنجاست نمي رسى مگر اینكه خویش را از آنچه اینجا دارى پا َ سازى یعنى گناهانت شسته شود، آن

اه برخى از آنها به كیفر گن او را به طبقه باالى دوزخ مي برند تا كیفر بعضى از گناهان خویش را ببیند.

آنها بعضى از بهترین شیعیان شود، سپس سروران و موالیان خود مبتال به شدائد و گرفتاریهاى محشر مى

خود را سراغ آنها مي فرستند تا آن مبتالیان را از گوشه و كنار برچینند آن طورى كه پرنده دانه را برچیند، 

بعضى دیگر از آنها كسانى هستند كه گناهشان كمتر از این دو دسته است و آنها با شدائد دنیا و ابتالء به 

ن و آفات و امراض جسمى از گناه پا َ مي شوند تا وقتى سرازیر در نامالیمات حكومتهاى وقت و دیگرا

قبر مي گردند پا َ باشند، بعضى از آنها مرگش فرا مي رسد ولى هنوز گناهش تمام نشده با سختى جان كندن 

تطهیر مي گردد و اگر باز چیزى از گناه او باقیمانده باشد وقت مردن دچار پریشانى شود به طورى كه 

او كم شوند و از این جهت خوار جلوه كند و این كفاره گناهش باشد باز اگر چیزى باقى باشد اطرافیان 

اش مشكل شود به طورى كه مردم متفرق شوند و این نیز سبب مقدارى كنار قبر معط ل ماند و دفن جنازه

تال شود قیامت مبو اگر گناهانش بزرگتر و بیشتر از این باشد به عرصات و شدائد روز  پاكى از گناه است.

و اگر باز از آن بیشتر باشد در طبقه باالى دوزخ تطهیر شود و این دسته از دوستان ما گناهشان از دیگران 

آنها شیعه ما نیستند فقط در زمره دوستان مایند كه دوستان ما را دوست بیشتر و عذابشان شدیدتر است، 

سى است كه دنبال ما بیاید، و از آثار ما پیروى كند، دارند و با دشمنان ما دشمن هستند، همانا شیعه ما ك

 .و به كردار ما اقتدا نماید

عرض كرد یا امام علیه الّسَم فرمود مردى محضر مقدس حضرت رسول صلّى َّللاه علیه و آله و سلّم 

 رعایت نمي كند،اش نگاه مي كند و اگر از راه حرام لذ تى براى او پیش آید رسول َّللاَّ فالنى به زن همسایه

رسول خدا صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م در خشم شد و فرمود او را نزد من بیاورید دیگرى عرض كرد یا 

، او از شیعیان شماست و از كسانى كه معتقد به والیت شما و على علیه الس الم است و از دشمنان  رسول َّللاَّ

و آله و سل م فرمود نگو او از شیعیان ماست اگر چنین ادعائى  شما بیزار و متنف ر است پیامبر صل ى َّللاَّ علیه

همانا شیعه ما كسى است كه دنبال ما بیاید و ما را در كردار پیروى كند و آنچه كه تو  كند دروغ گفته است

 مرد گفتى از كردار ما نیست. نسبت به این

ان ممتاز و رجال شایسته راستین و و پیشواى متقیان و سرور دین و پیشرو مرد محضر مقدس امیر مؤمنان

بار بر خود ستم كرده و در عین جانشین فرستاده پروردگار جهانیان عرض كردند فالنى با گناهان هالكت

حال از شیعیان شماست حضرت فرمود با این جمله یا ی َ یا دو دروغ براى تو نوشتند، اگر با ارتكاب گناهان 

دارد و با دشمنان ما دشمن است ی َ دروغ زیرا او از دوستان ماست بر خود ستم كرده ولى ما را دوست مي 

نه از شیعیان ما، )و تو گفتى از شیعیان ماست( و اگر دوستان ما را دوست دارد و با دشمنان ما دشمن است 

عا واق روى ندارد و اگرو چنانچه تو گفتى گناه و ظلم به نفس ندارد باز ی َ دروغ گفتى زیرا او در گناه زیاده

 روى مي كند و ما را دوست ندارد و با دشمنان ما دشمن نیست پس دو دروغ گفتى.در گناه زیاده



خدا صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م و از او مرا  َدمت حضرت فاطمه دَتر رسولمردى بزن خود گفت برو 

س الم آمد و پرسید سؤال كن كه آیا من از شیعیان آنها هستم یا نه؟ آن زن خدمت حضرت زهرا علیها ال

حضرت فرمود به شوهرت بگو اگر بدان چه ما فرمانت دادیم عمل مي كنى و از آنچه تو را نهى نمودیم 

زن بازگشت و جریان را به شوهرش گفت مرد تا شنید  َوددارى مي كنى تو از شیعیان مائى و اَّل نه .

این صورت من در دوزخ جاوید و همیشگى گفت واى بر من كیست كه بتواند از گناه و لغزش جدا شود و در 

هستم زیرا با این بیان كه حضرت فرموده من شیعه آنها نیستم و هر كس شیعه اهل بیت نباشد در آتش دوزخ 

حضرت زن دوباره خدمت حضرت زهرا علیها الس الم آمد و سخن شوهرش را عرض كرد  مخل د است.

مردم بهشت هستند و هر كس ما را دوست دارد و فرمود به او بگو چنین نیست، شیعیان ما بهترین 

دوستدار دوستان ما و دشمن دشمنان ماست و با دل و زبان تسلیم ماست اگر مَالفت دستورات ما كند از 

یا هاى دناین وضع آنها نیز اهل بهشت هستند اّما بعد از اینكه با ابتَء به مصیبت شیعیان ما نیست ولى با

امت و مشكَت گوناگون آن روز یا رفتن در طبقه باَلى دوزخ از گناهان پاك یا گرفتارى در عرصات قی

 شود و وقتى پاك شد چون از دوستان ماست او را نجات مي دهیم و او را به جایگاه َود منتقل مي سازیم.

حضرت فرمود بنده َدا اگر در اوامر و من از شیعیان شمایم .  مردى بامام حسن علیه الّسَم عرض كرد

واهى ما مطیع ما هستى راست گفتى و اگر چنان نیستى دیگر با اّدعاى مقام شریف و بزرگى كه اهل آن ن

، به ما نگو، من از شیعیان شمایم، بلكه بگو، از وابستگان و دوستان شما و نیستى بر گناهان َود نیفزا

 دشمن دشمنان شما هستم، در عین حال تو در خیرى و بسوى خیر.

اى پسر پیامبر من از شیعیان شمایم . فرمود از خدا بترس و  ن علیه الّسَم عرض كردمردى بحضرت حسی

همانا شیعه ما كسى است كه دلش از چیزى را اد عا نكن كه خدا بگوید دروغ گفتى و با این ادعا گناه كنى، 

 هر گونه غّش و كینه و دغل پاك باشد، ولى بگو من از وابستگان و دوستان شمایم.

اى پسر پیامبر من از شیعیان خالص شمایم حضرت  حضرت زین العابدین علیه الّسَم عرض كرد مردى به

اش فرموده و از فرمود بنده َدا بنابراین تو هم چون ابراهیم َلیل علیه الّسَم هستى كه َدا در باره

شرك( به دعوت َلق  پیروان او به حقیقت ابراهیم )َلیل( بود كه او از جانب َدا با قلبى پاك و سالم )از

اگر دل تو همچون دل اوست از شیعیان مائى و اگر دلت چون او از  .(84و  83سوره صافات آیه  آمد)

دوروئى و كینه پاك نیست از دوستان مائى و اگر متوجه باشى كه در این اّدعا دروغ مي گوئى تا آَر عمر 

 دى.به كیفر این دروغى كه گفتى به مرض فلج، یا َوره مبتَ گر

كه من  كنى و حال آن -یكى از آن دو به دیگرى گفت آیا به من فخر مى دو نفر به یكدیگر تفاَر مي كردند

د صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م هستم  كه از نزدی َ سخنان آن  حضرت باقر علیه الّسَمشیعه خاندان پا َ محم 

شنیدند به او فرمودند اى بنده خدا به خداى كعبه تو را بر او فخرى نیست بلكه خود را فریب دادى دو را مى

فرمودند: كه مال و ثروتى كه َودت به دست آوردى و دروغ گفتى بعد از آن او را با این سؤال آزمایش 

مؤمنت )به تعبیر دیگر اگر در راه َودت مصرف كنى  دوست دارى َودت از آن استفاده كنى یا برادران

َوشحال ترى یا این كه مصرف برادران مؤمن نمائى( عرض كرد َرج َودم مي كنم فرمود پس بنا بر 



این از شیعیان ما نیستى زیرا ما َودمان اگر مالمان را در راه وابستگان از برادران َویش صرف كنیم 

َود سازیم )پس از شیعیان ما نیستى( ولى بگو از دوستان شمایم و  براى ما بهتر است از اینكه مصرف

 از كسانى هستم  كه با دوستى شما امید نجات دارم.

ار دهنى امروز براى شهادت نزد ابن ابى لیلى قاضى كوفه  به حضرت صادق علیه الّسَم عرض كردند عم 

دن از این جمله ب زیرا تو رافضى هستىپذیریم گواهى تو را نمىرفت قاضى به او گفت برخیز و برو ما 

ار لرزید و گریه امانش نداد قاضى چون چنین دید به او گفت تو مردى دانشمند و اهل حدیثى اگر از این  عم 

ار گفت اى  نسبت ناراحت مي شوى، اظهار برائت و بیزارى كن، بعد از آن از برادران ما خواهى بود عم 

، اما بر َود ت نیستم، بلكه گریه من هم براى خودم هست و هم بر تومرد از آنچه تو خیال مي كنى ناراح

مي گریم زیرا تو مرا به یك مقام بلند با ارزشى نسبت دادى كه من درَور آن نیستم زیرا تو مرا رافضى 

دانستى واى بر تو حضرت صادق علیه الّسَم به من فرمود اول كسى كه نام رافضى گرفتند ساحران 

قتى معجزه موسى را در عصاى او دیدند به او ایمان آوردند و پیرو او شدند و فرعون را فرعون بودند و

رها كردند و در برابر ناراحتیها و مشكَتى كه از فرعون براى پیروى از حضرت موسى علیه الّسَم مي 

را رافضه دیدند صبر مي كردند و تسلیم بودند، چون مرام فرعون را رها كردند از آن جهت فرعون آنها 

بنا بر این رافضى كسیست كه هر چه را كه از نظر َداوند زشت است رها كند، و هر چه را َدا به  نامید،

بر َود مي گریم زیرا مي  با این وصف در این زمان مثل این افراد كجاست؟پس او دستور داده انجام دهد،

نام شریف را به َود گرفتم و بگوید اى ترسم َدائى كه از دل و نهاد من آگاه است مرا عتاب كند كه این 

آنگاه اگر  اند انجام دادى؟عّمار آیا تو هر باطلى را رها كردى و هر طاعتى را آن چنان كه فرمانت داده

خداوند بخواهد در مورد من مسامحه كند و گناهان مرا بیامرزد این اد عاى بي جا باعث شود كه مرا از آن 

ل دهد و اگر بخواهد بررسى دقیق و محاسبه كامل فرماید باز این داعیه سبب عذاب شدید  رتبه و مقام تنز 

ام بر تو به َاطر و اّما گریه خدا گردد مگر این كه سرورانم با شفاعت خود كمبودهاى مرا جبران فرمایند.

دروغ بزرگى است كه گفتى و مرا به غیر نام َودم نامیدى، ناراحتى من به َاطر عذاب َداست بر تو 

ترین نامها را به دروغ بر من گذاشتى و اگر چنانچه این نام در نظر تو بدترین و یرا شریفترین و مقدسز

زشت ترین نامها باشد و از آن جهت مرا به آن نام نامیدى چگونه بدن تو طاقت عذاب همین یك جمله 

رگتر از آسمانها و حضرت صادق علیه الّسَم فرمود اگر عّمار دهنى گناهش بز سَنت را َواهد داشت.

اى كه به قاضى كوفه گفته است گناه او پاك شده است و همین گفتار او زمینها باشد با همین چند جمله

 سبب مزید ثوابهاى او َواهد شد تا آنجا كه هر ارزن از ثوابهاى او بزرگتر از هزار برابر دنیا شود.

مردى را در بازار دیدیم فریاد مي زد من از شیعیان  به حضرت موسى بن جعفر علیه الّسَم عرض كردند

د هستم و آن مرد پارچه براى فروش به دست گرفته  د صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م و آل محم  پا َ و خالص محم 

بود و دائماً فریاد مي زد كیست كه این پارچه را بیشتر بخرد؟ حضرت فرمود: كسى كه قدر خود را بشناسد 

 ؟یت خویش را بداند ضایع نگردد و گرفتار جهالت نشود، مي دانید این شخص مانند كیستو میزان شخص

كم فروشى مي كند و   همانند كسى كه مي گوید من مثل سلمان و ابو ذر و مقداد و عمارم و با این وصف

نیست عیب متاع َویش را بر مشترى پنهان مي سازد یا این كه جنسى را مي َرد و با بیگانه كه وارد 



شود مي گوید مزایده مي كند تا او را وادار به َرید كند ولى تا آن بیگانه مي رود و از َرید منصرف مى

من این جنس را بیشتر از این نمي َرم یعنى كمتر از آن كه در مزایده با بیگانه مي َرید آیا چنین كسى 

شد، ولى چه مانعى دارد چنین كسى همچون سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار است؟ هرگز مانند آنها نبا

بگوید من از دوستان محّمد صلّى َّللاه علیه و آله و سلّم و آل محّمد صلوات َّللاه علیهم هستم از آنها كه 

 دوستان آنها را دوست و دشمنانشان را دشمن دارد.

 مد و عرضرا ولیعهد خود قرار داد دربان آن حضرت آ فرمود، وقتى مأمون حضرت رضا علیه الّسَم

ف شوند و مي گویند ما از شیعیان على علیه  كرد جمعیتى دم در ایستاده اجازه مي خواهند حضور شما مشر 

حضرت فرمود من كار دارم آنها را برگردان، دربان آنها را برگرداند، روز بعد آمدند و  الس الم هستیم

همچون روز گذشته خود را معرفى كردند باز دربان آنها را برگرداند روز سوم و چهارم تا دو ماه هر روز 

رت ما شیعیان پدر شما حض یافتند بعد از دو ماه به دربان گفتند به آقاى ما بگوآمدند ولى اجازه مالقات نمىمى

على بن ابى طالب علیه الس الم هستیم شما به ما اجازه مالقات ندادید دشمنان ما را به این جهت شماتت مي 

كنند ما بر مي گردیم ولى از شد ت شرمندگى و خجلت از شهر و وطن خود آواره مي شویم زیرا دیگر 

ل كنیم نمى حضرت رضا علیه الس الم به دربان فرمود به آنها اجازه توانیم شماتت و سرزنش دشمنان را تحم 

ورود ده، آنها وارد شدند و به آن حضرت سالم كردند ولى حضرت نه جواب سالم فرمود و نه اجازه نشستن 

داد و آنان هم چنان ایستاده بودند عرض كردند اى پسر پیامبر این جفاء بزرگ و استخفاف چیست بعد از آن 

ه دو ماه به ما اجازه مالقات نفرمودى دیگر براى ما چه مي ماند حضرت فرمود این آیه در بستن طوالنى ك

و آنچه از رنج و مصائب بشما مي رسد همه از دست اعمال زشت َود شماست در صورتى را بخوانید: 

 ، من در باره شما از پروردگارم پیروى شوری ( 30)آیه ی میكند  كه َدا بسیارى از اعمال بد را عفو

كردم و هم چنین به رسول خدا و امیر المؤمنین و پدران پاكم علیه الس الم اقتداء نمودم آنها شما را عتاب 

نمودند من هم پیروى كردم. عرض كردند اى پسر رسول خدا صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م چرا؟ فرمود زیرا 

 شیعه امیرلس الم هستید . واى بر شما، شما ادعا كردید كه شیعه امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه ا

المؤمنین علیه الّسَم افرادى چون امام حسن علیه الّسَم و امام حسین علیه الّسَم و ابو ذر و سلمان و 

مقداد و عّمار و محّمد بن ابى بكر هستند كه هیچ یك از فرمانهاى َدا را مَالفت نكرده و هم چنین هیچ 

شما هم مي گوئید ما از شیعیان آن حضرت هستیم در حالى كه در بیشتر  ام ندادند،كدام از محّرمات او را انج

اعمال مخالف اوئید و در بسیارى از واجبات كوتاهى مي كنید، حقوق برادران دینى را سب َ و كوچ َ مي 

یفه وظاى جز تقی ه نیست این شمارید، و جایى كه مورد تقی ه نیست تقی ه مى كنید ولى در مواردى كه چاره

بزرگ را انجام نمي دهید اگر به جاى ادعاى تشی ع مي گفتید، شما از وابستگان و دوستان آن حضرت هستید، 

پذیرفتم ولى دوستان او را دوست و دشمنانش را دشمن مي دارید من اد عاى شما را تكذیب نمي كردم و مى

ا تصدیق نكند هال َ و نابود شدید مگر این شما مقام بلندى را اد عا كردید كه اگر كردارتان این گفته شما ر

عرض كردند اى پسر پیامبر ما از َدا طلب آمرزش مي كنیم و كه خداوند با رحمت خویش تدار َ فرماید.

از این گفته بي جا به سوى َدا توبه مي كنیم و همچنان كه موَلیمان ما را آموَت مي گوئیم ما دوستان 

دشمنان شمائیم حضرت رضا علیه الّسَم فرمود َوش آمدید اى شما و دوستاِن دوستان شما و دشمِن 

برادران و اى دوستان من، باَلتر بیائید، باَل بیائید، باَل بیائید، آن قدر آنها را باَل برد تا به َود چسباند 



سپس به دربان َویش فرمود چند بار اینها را از در َانه بازگرداندى؟ عرض كرد شصت بار فرمود پس 

سر هم به َانه آنها برو به آنها سَم كن و سَم مرا نیز به آنها برسان زیرا اینها چون  ر پشتشصت با

امروز توبه كردند گناهانشان آمرزیده شد و چون دوست و وابسته به ما هستند سزاوار و شایسته احترامند، 

كن، َرج زندگى و َیرات و شان را بررسى بنا بر این به مَقات آنها برو و وضع زندگى آنها و َانواده

 مبّرات به آنها برسان، و ناراحتیها و مشكَت آنها را برطرف كن. 

وارد شد در حالى كه شاد و مسرور بود  و نیز فرمود مردى َدمت حضرت امام محمد تقى علیه الّسَم

بینم؟ عرض كرد اى پسر پیامبر صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م از پدر حضرت فرمود چیست كه تو را شاد مى

بزرگوارت شنیدم كه مي فرمود بهترین روزى كه سزاوار است بنده خدا در آن روز شاد باشد روزیست كه 

ادران مؤمن نصیب او گردد امروز ده نفر از برادران فقیر و توفیق خدمت و كم َ و دستگیرى از بر

مندم از فالن شهر و فالن شهر به قصد من آمدند و من به هر كدام از آنها بخششى كردم از آن جهت عائله

خوشحالم حضرت فرمود به جان خودم سوگند تو شایسته این شادى هستى اگر آن انفاقت را نابود نكرده 

ین در آینده او را از بین نبرى آن مرد عرض كرد چگونه آن را از بین ببرم و حال آن كه باشى یا بعد از ا

من از شیعیان خالص شما هستم؟حضرت فرمود، احسانى كه در حق برادران مؤمنت روا داشتى باطل 

 اى اهل ایمان صدقات َود را به سبب منّتساختى عرض كرد چگونه باطل شد؟ فرمود آیه قرآن را بخوان: 

عرض كرد اى پسر پیامبر من به آنها كه خدمت و نیكى كردم نه .( 264)سوره بقره آیه  و آزار تباه نسازید

منت گذاشتم و نه آزار دادم حضرت فرمود خداوند عز  و جل مي فرماید صدقات خود را به سبب منت و 

كردید یا آزردن همانها بلكه آزار تباه نسازید و نفرموده است با منت گزاردن بر آنها كه در حقشان خوبى 

تو فكر مي كنى آن جمعیتى كه به آنها َوبى كردى آزارشان هر گونه آزردنى باعث تباه شدن آن احسانست، 

تو هستند یا آزردن ما؟ آن مرد  مهم تر است یا آزردن فرشتگان محافظ تو و فرشتگان مقّربى كه دور و بر

ت فرمود بنابراین هم مرا آزردى و هم فرشتگان را و عرض كرد این آزار بزرگتر و مهم تر است حضر

 ات چون گفتى من از شیعیان َالص شمایم.صدقه َود را تباه ساَتى عرض كرد چرا؟ فرمود به همین گفته

سپس فرمود واى بر تو مي دانى شیعه َالص ما كیست؟ عرض كرد نه فرمود شیعه َالص ما حزبیل 

س است كه َداوند متعال مي فرماید: مردى شتابان از دورترین مؤمن، همان مؤمن آل فرعون و صاحب ی

نقاط شهر )انطاكیه( فرا رسید و همچنین سلمان و ابو ذر و مقداد و عّمار از شیعیان ما هستند، و تو َود 

آن مرد عرض كرد، طلب را با این افراد برابر دانستى در این صورت آیا ما و فرشتگان را آزار ندادى؟

م از خدا و توبه مي كنم حاال چه بگویم؟ فرمود : بگو من از وابستگان و دوستان شما دشمن آمرزش مي كن

دشمنانتان و دوست دوستانتان هستم آن مرد عرض كرد پس چنین مي گویم و چنین نیز هستم و از سخنى 

 و جل د عز  كه شما و فرشتگان نپذیرفتند توبه كردم چون مي دانم نپذیرفتن شما به آن جهت است كه خداون

حضرت جواد علیه الّسَم فرمود )چون توبه كردى( ثواب صدقات و احسانى كه ببرادرانت نپذیرفته است 

 نمودى بازگشت و نابودى آنها رفت.

محضر  درامام حسن عسگرى علیه الّسَم  یوسف بن زیاد و على بن سی ار گویند، شبى در طبقه باالى منزل
آن حضرت بودیم در آن روزها كه حكومت وقت آن جناب را نیز احترام مي كرد و اطرافیان خلیفه هم 
احترام مي كردند در این اثناء فرماندار شهر یعنى حكمران جسرین از جلو منزل آن حضرت عبور مي كرد 



بر خیابان مسل ط بود فرماندار تا  بسته هم با او بود و امام علیه الس الم در جایگاه خویش كامالمردى َكت 
چشمش به امام علیه الس الم افتاد به احترام آن حضرت از مركب پیاده شد، حضرت به او فرمودند به جاى 
خود برگرد و فرماندار پس از اداى احترام به امام علیه الس الم عرض كرد اى پسر پیامبر صل ى َّللاَّ علیه و 

افى گرفتم به اتهام دزدى و این كهآله و سل م این مرد را امشب ا مي خواهد دك ان را  ز پشت در دك ان صر 
سوراخ كند و اشیاء آن را به سرقت ببرد، برنامه من در این گونه موارد كه كسى را به اتهام دزدى مي گیرم 

اطت او وساین است كه بالفاصله او را پانصد تازیانه مي زنم قبل از آنكه افرادى بفهمند و بخواهند براى 
كنند تا ال اقل مقدارى از كیفرش را ببیند ولى امشب وقتى مي خواستم این مرد را مجازات كنم به من گفت 
از خدا بترس و خدا را بر خود خشمگین مساز زیرا من از شیعیان امیر المؤمنین علیه الس الم و از شیعیان 

گه داشتم و به او گفتم ما با هم از كنار منزل آن این امام یعنى پدر حضرت قائم علیه الس الم هستم من دست ن
حضرت عبور مي كنیم اگر حضرت تو را به عنوان شیعه خود شناخت رهایت مي سازم و گر نه دست و 
پایت را جدا مي كنم بعد از هزار تازیانه كه بر بدنت خواهم زد و اكنون او را خدمت شما آوردم آیا این 

ان حضرت على علیه الس الم هست یا نه؟حضرت فرمودند، پناه بر خدا، این همچنان كه اد عا دارد از شیعی
موردى كه نسبت به خود داشته مرد شیعه على علیه الس الم نیست و به خاطر این اد عاى بي جا و گمان بى

 هخداوند او را در چنگ تو قرار داده است، فرماندار عرض كرد رنج مرا پایان دادى هم اكنون پانصد تازیان
بر او مي زنم و در این كیفر هیچ گناهى بر من نخواهد بود، چون مقدار زیادى از آن حضرت دور شد 
دستور داد آن مرد را برو بر زمین انداختند و دو مأمور مجازات بر آن گمارده یكى از جانب راست او و 

آوردند ولى به جاى این  دیگرى از جانب چپ ، و گفت او را بزنید مأمورین چوبهاى خود را بپشت او فرود
كه به بدن او بخورد بر زمین مي خورد به طورى كه فرماندار ناراحت شد و مأمورین را نهیب زد، و گفت 
زمین را مي زنید؟چوبها را بپشت او بزنید نه بر زمین، مأمورین با دق ت بیشترى پشت او را هدف قرار مي 

ر پشت مت هم بخورد به دست خود مأمورین خورد و فریاد دادند ولى دست آنها لرزید و به جاى آنكه چوب ب
فرماندار گفت، واى بر شما آیا دیوانه هستید، چرا ی َ دیگر را مي زنید؟ این مرد مت هم  آنها از درد بلند شد.

لغزد و در نتیجه چوبها به بدن خود  آوریم ولى دست ما مىرا بزنید گفتند ما چوب را به پشت او فرود مى
مي خورد، فرماندار چهار نفر دیگر از مأمورین خود صدا زد، جمعا شش نفر شدند و به آنها گفت مأمورین 

: اطراف این مرد را بگیرید مأمورین دور او را گرفتند، دستها باال رفت و چوبها بلند شد و این بار به جاى 
به خود فرماندار ُخورد به طورى این كه چوبها به مت هم بخورد یا مثل مرتبه قبل به بدن مأمورین اصابت كند 

كه از مركبش به زمین افتاد و دادش بلند شد ، مرا ُكشتید، خدا شما را بكشد مأمورین گفتند ما )به شما 
جسارت نكردیم( چوبها را به طرف او فرود آوردیم فرماندار چند مأمور دیگر انتخاب كرد و به آنها دستور 

فرماندار را زدند باز دادش بلند شد چرا مرا مي زنید؟ گفتند نه به خدا ما  داد مت هم را بزنند این بار نیز خود
هاى سر و صورت من این مرد را مي زنیم فرماندار گفت اگر مرا نمي زنید پس این جراحتها و شكستگى

 از كجاست؟ گفتند دستهاى ما َشل باد اگر چوب را به سوى شما بلند كرده باشیم.آن مرد مت هم بعد از این
ماجراها رو كرد به فرماندار و گفت: اى بنده خدا با این همه لطفى كه خدا نسبت به من روا داشت به طورى 

ها خطا كرد و به من اصابت نكرد آیا پند و عبرت نگرفتى، واى بر تو، مرا به سوى كه دیدى تمام این ضربه
فرماندار او  در مورد من انجام ده.امام عسگرى علیه الس الم بازگردان و هر چه آن حضرت دستور فرمود 

را نزد امام علیه الس الم آورده عرض كرد اى پسر پیامبر، جاى بسى شگفتى است شما تشی ع این مرد را 
انكار فرمودید و معلوم است كه هر كس پیرو شما نباشد پیرو شیطانست و دوزخى خواهد بود ولى با این 

پیامبران كسى یاراى آن را ندارد حضرت فرمودند )بر سخن وصف ما از این مرد معجزاتى دیدیم كه جز 
دند فرماندار فرموخود اضافه كن و( بگو یا جانشینان و اوصیاء پیامبران عرض كرد یا اوصیاء حضرت به 

اى بنده َدا این مرد در ادعاى َویش كه گفته بود از شیعیان ماست دروغ گفت دروغى كه اگر توجه مي 
ته بود تمام این آزارها و كیفر سَت تو را مي دید و سى سال هم در زندان مي داشت و از روى عمد گف



توجه این كلمه را بر مقصود َود اطَق ولى چون عمداً دروغ نگفته مقصود دیگرى داشته و بى ماند
ا هاى تو نجات بَشید زیرنموده َداوند بر او رحم فرمود ولى تو اى بنده َدا بدان، َدا او را از تازیانه

فرماندار عرض كرد تمام اینها )وابسته، دوست، او از وابستگان و دوستان ماست، اّما از شیعیان ما نیست، 
 شیعه( در نظر ما برابر است و از نظر ما فرقى ندارد حاال بفرمائید بین اینها چه فرقست.

وى مي كنند و در تمام اوامر شیعیان ما آنهایند كه از آثار ما پیرامام علیه الس الم فرمود فرقش اینست كه، 
و نواهى از ما اطاعت مي كنند، اینها شیعیان ما هستند ولى كسانى كه در بیشتر واجبات َدائى با ما 

 مَالفت مي كنند از شیعیان ما نیستند.

سپس حضرت به فرماندار فرمود و تو نیز دروغ گفتى كه اگر از روى عمد بود خداوند تو را به هزار 
فرمود همین كه گفتى ما و سى سال زندان مبتال مي ساخت، عرض كرد چه بود دروغ من ؟  ضربه تازیانه

اى نیست مگر از ما، ما هستیم كه براى تصدیق موقعیت و از این مرد معجزاتى دیدیم و حال آنكه معجزه
ن روشن شدن شَصیت و شرفمان َداوند براى ما معجزه قرار داده است و اگر گفته بودى در مورد ای

آیا مرده  مرد معجزاتى دیدیم، راست بود و تو را انكار نمي كردیم، )مثل مرده زنده كردن حضرت عیسى(
زنده كردن حضرت عیسى معجزه نبود؟ آیا آن معجزه از مرده بود یا از حضرت عیسى؟ آیا از خا َ پرنده 

پرنده بود یا از حضرت عیسى؟ ساختن و پرواز دادن آن به اجازه پروردگار معجزه نبود؟ و آیا آن معجزه از 
آیا میمون شدن ی َ عد ه معجزه نیست؟ و آیا این اعجاز از میمون بود یا از پیامبر صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م 

 فرماندار عرض كرد، از پروردگارم پوزش و آمرزش مي خواهم و توبه مي كنم.

سپس امام علیه الس الم به آن مردى كه اد عاى تشیع كرده بود فرمودند اى بنده خدا تو از شیعیان حضرت 
 شیعیان على علیه الّسَم كسانى هستند كه َداوندعلى علیه الس الم نیستى بلكه تو دوست آن حضرتى، زیرا 

ك و شایسته كردند آنان اهل بهشتند عز و جل در باره آنها فرموده: و كسانى كه ایمان آوردند و كارهاى نی
افرادى هستند كه به َداوند ایمان آورده و  .(82)البقرة:  و پیوسته در بهشت جاوید و متنعّم َواهند بود

او را به صفات َودش )یعنی صفاتی که َداوند َودش را به وسیله ی آنها معرفی کرده (می ستایند و از 
حّمد صلّى َّللاه علیه و آله و سلّم را در گفتارش تصدیق و كردار غیر صفاتش او را منّزه می دانند و م

حضرتش را تصویب نمایند، و على علیه الّسَم را بعد از آن حضرت بزرگ و پیشوا و بزرگوار و سترگ 
د صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م را با آن حضرت برابر ندانند و بلكه تمام دانند ، هیچ فرد از ام ت حضرت محم 

آن حضرت را از همه اّمت برتر دانند چنانچه آسمان برتر از زمین، فراد ام ت را نیز برابرش نسازند بلكه ا
، و شیعه على علیه الس الم آنهائى هستند كه در راه خدا باكى ندارند از این و زمین نیز با ذّره برابرى نتواند

ز شیعه على علیه الس الم كسانى هستند )كه كه به مرگ دچار شوند یا این كه مرگ دچار آن ها گردد، و نی
:  )الحشربرادرشان را )در نیازمندیهاى زندگى( بر خود مقدم مي دارند اگر چه خود فقیر و بینوا باشند،( 

آنان افرادى هستند كه خداي شان آنها را در گرد آن چیزهایی که نهیشان کرده نبیند و در آن چیزهایی  ( 9
آنها را گم نبیند، شیعیان على علیه الس الم آنهایند كه در بزرگ داشت برادران دینى که  امر و فرمان کرده  

 اند.خود به آن حضرت اقتداء نموده

د صل ى َّللاَّ علیه و آله و سل م مي گویم كه در  این سخن را از خود نمي گویم بلكه از زبان پیامبر خدا محم 
ارهاى نیك فرمود یعنى همه واجبات را انجام دهند، بعد در مورد ك( 83)الصافات اى كه گذشت تفسیر آیه

از توحید و اعتقاد به پیامبرى و امامت، و بزرگترین واجبات اداء حقوق برادران دینى و َدائى و به كار 
 .بستن تقیّه از دشمنان َداوند عّز و جل است


