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احمد صادقى اردستانى

چكيده
ت امام جعفـر حضر� ساله٣٤گار امامت هنگى روزبخش مهمى از تالش�هاى فر

ى،تربيت و اصالح امور اعتقادى ـ برشاد،هدايت�گـرا ـ به منظور ارر(ع)�صادق�
ادتشكيل مى�دهد.نامه ها و پاسخ به نامه هاى افر(ع)�ف ناب اهل بيت اساس معار

ت ،از آياتا،كه آن حضرنه از نامه ها و پاسخ به نامه هايى رنمو٤در اين مقال ،
ده به مطالعه مى�گذاريم:آن كريم استفاده نموانى قرنور

آنى.عات قرضو،نامه�ها،مكاتيب،مو(ع):امام صادقه ها اژكليد و

مقدمه
ـ روز ميالد ر�هفدهم ربيع االو(ع)عبدالله جعفر بن محمد الصادق�ت أبو حضر لسول 

(ع)ش امام باقـر�،كه پدر١١٤ت در مدينه به دنيا آمد،و به سـا ل هجـر٨٣ـ سال (ص )خدا�

سال در اين منصـب٣٤و پس از آن كه �١سيد.االى امامت رشهادت يافت ،به منصـب و
داخت،دم پرشاد و هدايت و اصالح مرهاى شديد حاكمان عباسى،به ارالهى تحت فشار

 مسمويت از�سيلهكش مى�گذشت،به ومبارسال از عمر٦٥حالى كه ،در١٤٨ال شو٢٥در
شستان بقيع،كنار قبر پدرسيد و در مدينه،قبرانيقى عباسى،به شهادت ر منصور دو�ناحيه

شدر آغو(ع)�ت حسن بن علـى�و عمويش حضر(ع)�جدش امام زين العابديـن��و(ع)امام باقر�
٢ميد.خاك آر
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تش حضرارگوسال،با پدر بزر١٢(ع)� خويش على بن الحسين�ّت،كه با جدآن حضر
ى؛عبدالملـكد،ده تن از حاكمان امـوسال ـ زيسته بو٣١ًسال ـ جمعا١٩(ع)�محمد باقـر�

ليدبن عبدالملك،سليمان بن عبدالملك،عمربن عبدالـعـزيـز،يـزيـدبـن� عـبـدان،ومرو
ان بن حكممروليد واهيم بن وليدبن يزيدبن عبد الملك،ابرالملك،هشام بن عبدالملك،و

تن از حاكمان بنى عباس؛يعنى:عبدالله بـننيز دوى وان حمارـ ،آخرين حاكم اموـ مرو
�كه در مدت امامت خويـش،از٣د.ك نموا درانيقـى رادر او منصور دوعلى ـ سفاح ـ وبـر

انىاوهاى فرارتا حيات  داشتند،آز�٤ان حكم،سفاح و منصور.ليد،مرواهيم بن و ابر�ناحيه
كشيد.

تاى حضرى،كه امويان و بعد حاكمان عباسى برايط بسيار سخت و خفقان بار شر
عد،كه هر نـونه�اى بـودند،به گـوده بود آورجـوت به وان آن حضـران و پيروو يـار(ع)�صادق�

دم مدينه و شيعيانى كه از بالد ديگرا با مرت رابط و حتى مالقات هاى آن حضرك و روتحر
تندگى آن حضرد مى�ساخت و زا،محدوت مى�آمدند رد آن حضرش احكام نزاى آموزبر

اد به عناوين و بهانه هاىار مى�داد،در عين حال ، افره قرا در تهديد و مخاطران او رو يار
شى » يك صحابـى درد،مثل «خيار فـرومحصور بوت تبعيـد وچه آن حضرمختلفى،اگـر

ان «سفاح » مالقات بـا آنعى،در حالى كه مأمـوردن يك مسأله شرال كراى سـؤه»بر«حير
نه هاى ديگر،احكام و مسايل اعتقادىنه و گو آن امام بدين گو٥دند.ا منع مى�كرت رحضر

گاه وا آر(ع)�ان مكتب اهل بيت�ستدارشيعيان و دودند وا بيان و ترويج مى�كرف رساير معارو
٦دانا مى�ساختند.

شتن وپاسخنامه نو(ع)�ف ناب اهل بيت�اى بيان معارى بر غير از مالقات�هاى حضور
اد در مدينه و جاهاى ديگر،به مسائل مختلs اعتقادى،احكام و اخالق وبه نامه هاى افر

ت به  آياتخى از آنها حضـرد،كه در بربو(ع)�ت صادق�ابط اجتماعى تالش ديگر حضررو
ا به مطالعهنه آن ها ردند،كه در اين مقاله چهار نمـوآن كريم استشهاد و استدالل مى�كرقر

مى�گذاريم:

حيدصحيحـ تو١
اق هستندهى در عرشت:گرونو(ع)�اق نامه�اى به امام صادق�عبد الملك بن أعين،از عر



٧٦شمار�  ١٩ (ع)تجلى قرآن در نامه�هاى امام صادق

م،صيs مى�كنند ،فدايت شوت و حد و مرز است تواى صوردى كه دارجوا به موكه خدا ر
�(ع)ى مى�گويد: امام�اى من بنويس.وا برحيد صحيـح راگر صالح مى�دانى،مذهب و تو

ادى قبل از توبدانحيد و آن چه افرى از توار گيرحمت خدا قرل رشت:«مشمواى من نوبر
ده�اند«هيـچصيs كـرا توتر از آن است،كـه او رده�اى،خدا بـرال كرى آور شده اند سـؤرو

ه است  از آن  چه.« خدا منز]٤٢/١١ى،[الشوراى بيناست »ى مانند او نيست، و او شنوچيز
ادانند و به ذات حق افترا تشبيه مى�گر.و به خلق او ر]٢٣/٩١ن،منو[الموصs مى�كنند» ا واو ر

ا بدان،عقيده و مذهـبار دهد،ايـن رحمت خويش قـرد را مورد مى�نمايند.خـدا تـو رارو
دهفى كرا معرده و صفات خدا رموا بيان فرآن آن رقرحيد،همان است،كـه درصحيح در تو

نه تشبيه و تبديله خدا غير اين است،نفى كن و ذات حق از هر گـوا درباراست،آن چه ر
تر و باالترصيs مى�كنند برا توجاست،از آن چه او رند ثابت و پاى براسته بدان،خداوپير

ان�ـاه ـ و حيرده،تخطى و تجاوز نكنيد،كه گمرمو خدا بيان فر�هآن درباراست.از آن چه قر
٧مى�شويد.

ه گويىهيز از ياوـ پر٢
گار و آثار زيان بار اعتقادى و اخالقىقه هاى كالمى مختلs در آن روزجه به فربا تو

قى و اجتماعى نيـزدگى�هاى حقواد به آلـوديد،و افرتب مى�گـرنه مطالب متركه بر اين گـو
شته وهى از اصحاب خويش نونامه�اى به گـرو(ع)�ت امام صادق�ديدند،حضرمبتال مى�گر

نظر داشته وا درسته خـدا را من خير؛پيوّا ألسنتكـم اله و كفوّا اللده:«إتقـومودر آغاز آن فر
 آن چه خيـر و�ها سخت مهار كنيد و جز به خير و صالح نگشـايـيـد،دربـارزبان خويـش ر

ت كنيد،زياد تهليل و تقديسصالح شما در آن نيست و پاداشى نيز به دست نمى�آيد سكو
گاه خداى به درارع و زديد،تضرا داشته،تسبيح و ثناى الهى به جـاى آوردگار عالم رپرور

انايى شناختى آوريد،چه اين كه هيچ كس توداشته،بدانچه خدا خير و صالح مى�داند رو
د .اند به�«كنه ذات»�او پى ببرد و نمى�توا ندار«قدر خدا »ر

ه گويـى ـ وده باز داريد،وـ از يـاوموا از آن چه خدا منع فـرد راين زبان هاى خـوبنابـر
كه اگر گويندگان و عقيده مندان�٨ا و باطل به ذات مقدس خدا»خى سخنان نارو«بستن بر

خ باقى�اى هميشه در آتـش دوزند،برگ روضع به كام مـربدان�ها توبه نكنند و با همـيـن و
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٩هيز داشته باشيد».اهند ماند،سخت پرخو

ى آفرينـ تكالي" پيروز٣
انيقى،بـاا،به دستور منصـور دور(ع)�قتى،عبدالله بن حسن بن على بن ابى طـالـب�و

اىاشى از مدينه برضع دلخرده و با وى دستگير كراده و بستگان وهى از اعضاى خانوگرو
گاهىانست به منظور آفقط مى�تو(ع)�ت امام صادق��حضر٩دند.ن مى�برندان بيروتبعيد  و ز

ح بنويسيد:آن كريم،بدين شرا با استناد به آيات متعددى از قرى نامه اى راى وّو تسل
حيمحمن الربسم الله الر

ش و پسر عمويش.ادرندان بر پاك،از فرز�به خلs صالح و ذريه
فتار شده�ايد وند و گـراده�ات،كه با تو حمل مى�شوادى از خانواما  بعد؛اگر تو و افر

سوز دل دست به گريبانم و اين آه وه و خشم وانده مى�شويد؛من هم با غم و اندون ربيرو
اجعهه نگذاشته است،اما من مـرا نيز بى�بهرد شده،مـرارناله و تنگنا و مصيبتى كه بر تـو و

ند،آن�جاا پيشه سازا بدان دستور داده تا صبر و شكيبايى رند متعال متقين ردم بدانچه خداوكر
ت شكيبايى پيشه كن،كـه تـو دردگاردستور پرورابـرده:«در برمو، كه به پيامبر خويش فـر

دگار خويشابر دستور پرورده :«در برمو. و آن جا ،كه فر]٥٢/٤٨[الطور ،حمايت ما هستى »
.و آن گاه،كه خدا بـه]٦٨/٤٨[القلـم ،نس»مبـاش»شكيبا باش،و مانند هـمـدم مـاهـى «يـو

نه كهديد،همان گوده:«اگر عقوبت كرموه فرش به خاطر «مثله»شدن عمويش حمزپيامبر
سانيد،اگر صبور باشيد،البته ايـنا ـ به عقوبـت رفته�ايد ـ متجاوز رار گرد عقوبت قـرمور

د .د و عقوبت ننموصبر كر(ص)�.كه پيامبر�]١٦/١٢٦[النحل ،اى شكيبايان بهتر است»كار بر
د نيز بر آن شكيبا باش،مان بده و خوا به انجام نماز فرد رده:«كسان خوموو آنجا كه فر

ىگارهيزاى پرجام ـ نيك ـ برى مى�دهيم ،و فرى نيستيم،ما به تو روزما از تو جوياى روز
.]٢٠/١٣٢[طه ،است »

سد،مى�گويند:ما،ازن مصيبتى بر آنان رده:«كسانى كه چوموند فرو نيز آن جا كه خداو
شان ـ باددگارحمتى از پروردها و رديم،بر آنان دورى او باز مى�گرآن خدا هستيم و به سو

.]١٥٧و٢/١٥٦ة، [البقراه يافتگان ـ هم ـ ايشانند »ـ و ر
ـ به تمام دريافت خود رده :«شكيبا يان،پاداش خوموو آن جا كه فر ـ و اهندا بى حساب 
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.]٣٩/١٠مر ،[الزد.»كر
د شكيباباش،د مى�شوارد مى�گويد:«بر آسيبى،كه بر تو وو آن جا كه،لقمان به پسر خو

.]٣١/١٧[لقمان،اده توـ در امور است »م ـ و اراين ـ حاكى ـ از عز
م خويشسى به قومايد:«موسخن مى�گويند و مى�فر(ع)�سى�ت موو آن جا  كه از حضر

كـس ازا به هرمين از آن خدا است آن رى ورزيد،كه زى جوييد و پايـدارگفت:از خدا يار
.]٧/١٢٨اف ،[االعران است»گارهيزاى پرجام ـ نيك ـ براهد مى�دهد،و فربندگانش بخو

دند،و هم�ديگرهاى شايسته كرند و كاره كه،ايمان آورده:«مكر آن گروموو آنجا،كه فر
.]١٠٣/٣[العصر ،ده�اند »صيه كرش و به شكيبايى توا به حق سفارر

اد و يك ديگر ره كسانى باشد كه ايمان آورمره بر اين از زده :«عالوموو آن جا ،كه فر
ا به شما رًده:«قطعامو.و آنجا،كه فر]٩٠/١٧[البلد ،ده�اند »ش كربه شكيبايى و مهربانى سفار

مايشالت آزال و جان�ها  و محـصـوسنگى و كاهش در امـوس و گرى از ـ قبيل ـ تـرچيـز
.]٢/١٥٥ة،[البقرا»ده ده شكيبايان رمى�كنيم،و مژ

دندار كره،كار زده هاى انبواه او توا،كه همرانى رده:«چه بسيار پيامبرموو آنجا كه ، فر
ان نشدند و تسلـيـم ـسيد،سستى نورزيدنـد و نـاتـواه خدا به آنـان رابر آن چـه در رو در بر

].٣/١٤٦ان ،[آل عمرد»ست مى دارا دوند شكيبايان رديدند،و خداودشمن ـ نگر

.]٣٥/٣٣اب،[االحزند»گ ـ دارنان شكيبا ـ پاداشى بزردان و زده:«مرموو آن جا،كه فر
ى كند و او بهترينده:«شكيبا باش، تا خدا ـ ميان تو و آنان ـ  داورموو آن جا ،كه فر

.]١٠/١٠٩نس،[يوان است»داور
ش به صبر و شكيبايى مى�كـنـد،زيـادآن كريم،سفـارى،مانند اين آيات،كه در قـرآر
است.

گز ضرر دنياد هرلى خواى وا بدان،كه خداى متعال،بر!اين ر!و اى پسر عمواى عمو
ىفتارب تر از اين نيست،كه بنده به هنگام بال و گرد خدا محبوا نمى پسندد و هيچ چيز نزر

تالش و شكيبايى نمايد،و نيز خداى متعال نمى�پسندد.كه ساعتى نعمت دنيا در اختيار
سساندند و ترا به قتل نمى�رلياى خدا رد،دشمنان خـدا،اودشمن او باشد،اگر چنين نبو

دند!فاه به سر نمى�بردند،و دشمنان به حسب ظاهر،در امنيت و رد نمى�كراربر آنان و
دهن آلوان و به خاطر زى ظلم و عدوكريا از روكريا و يحيى بن زد،زى،اگر چنين نبوآر
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به خاطـر(ع)�د،جد تو على بن ابى طـالـب�دگان كشته نمى�شدند،اگر چنيـن نـبـواى از آلو
(س)�ى ظلم و ستم كشته نمى شد و عمويت حسين بن فاطمه� امر خداى متعال،از رو�اقامه

ديد.ه و شهيد نمى�گرارى،آوى ظلم و تجاوز گراز رو
ـ همهد:«اگر نه اين بومود،خداى متعال نمى�فرچنين نبوى،اگربار ـ مر�د ،كه  ـ افكار  دم در 

حمان كفرورزيدند،اى خانه�هاى آنان،كه به ـ خداى ـ  ر برًدند،قطعااحد گرخداـ امتى و
.]٤٣/٣٣ف،خر[الزمى داديم»ارند،قرآن ها باال روه،كه بردبان هايى از نقرسقs ها و نر

ند،كه آن چه از مالد:«آيامى�پندارموند در كتاب خويش نمى�فرد خداو اگر چنين نبو
دشان  دراهيم ، به سوان،كه به آنان مدد مى�دهيم،ـ بدين خاطر است ـ كه مى�خوو پسر

.]٥٦و٢٣/٥٥ن،منو[المؤات شتاب ورزيم ؟ـ نه ـ بلكه نمى�فهمند»خير
د،من نبون شدن مؤد نمى�شد،كه:اگر به خاطر محزوارد،در حديث واگر چنين نبو

استى دنيا در پيشگاه خداد!به رد نگيرگز سر او درار مى�داديم،هراى سر كافر دستمالى قربر
د!ايى دنيابخورعه اى آب از دارد،و مثال نبايد كافر بيش از جرش نداره بال مگسى ارزبه انداز

ـ برهى باشد،خداو كو�ّهمنى بر سر قلد،در حديث نمى�آمد:اگر مؤاگر چنين نبو اىند 
ساند!ار را آزستد،كه او را مى�فرامتحان ـ كافر يا منافقى ر

 عليهَّ،صبً عبداّ،أو أحبًماه قوّ اللّه إذا أحبّد ،در حديث نمى�آمد:إناگر چنين نبو
مى ياندقوگاه خداوضع چنين است ،كه هر؛وٍّقع فى غم إال وٍّج من غم،فال يخرًاّالبالء صب
فته ،درن نرهى بيـرواند و هنوز از غم و اندود ،بر او بال فرو مى�بارست بدارا دوبنده اى ر

د!فتار مى�شوى گره ديگرغم و اندو
من خويش دراى  بنده مـؤا برعه رنددو جرد،در حديث نمى�آمد:خداواگر چنين نبـو

�عها مهار مى�كند،و جـرد رد و خوا،كه فرو مى�خـور خشمى ر�عهد:جرست مـى�داردنيا دو
د ….د وبا شكيبايى به حساب خدا مى�گذارا،كه به خاطر مصيبتى فرو مى�برهى  راندو

 آنان ظلم مى�شـد،دعـاّاى كسانى كه در حـقبر(ص)�د:أصحاب پيامبـر�اگر چنين نبـو
ند!ند مبتال شوت و فرزت بدن و زيادى ثروّل عمر،صحدند، كه ظالمان به طونمى�كر

ا بهاست كسى رگاه مى�خوهر(ص)�ل خدا�سوسيد،كه رد،به ما خبر نمى�راگر چنين نبو
د:اىمواست و مى�فـرا به شهادت مى�خـواد رت خدا اختصاص دهد،افـرحمت و مغفـرر

انم!شكيبايى پيشه سازيـد،تـن بـهادرندان عمويم و اى بـر!و اى فرز!و اى پسر عمـوعمو
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اگذار كنيد،بر قضاىا به خداى متعال وضاى الهى دهيد،تسليم حق باشيد،امور خويش رر
اند صبر و شكيبايى رقتى،خداونيد،در چنين والهى صبور باشيد،به اطاعت خدا چنگ ز

اداند،ما و شما را ختم به خير و سعادت مى�گرل مى�كند،و كار ما و شما ربر ما و شما ناز
دى نجات مى�بخشد .نه هالكت و نابواز هر گو

١١ت».و اهل بيت آن حضر(ص)� خلق،پيامبر��گزيدهد بر برة الهى و دروّل و قوبا حو

سى است،مند به تحليل و بررهاى اين نامه،نيازازخى از فرى است،كه برم به يادآورالز
ا مى�طلبد.ى رصت ديگركه فر

ىـ آئين نامه دقيق ادار٤
حضور داشتم،(ع)�ت امام صادق��د حضرفلى،مى�گويد:در نزعبدالله بن سليمان نو

د شد و پس از سالم،نامه اىارو١٢از،ان عبدالله بن نجاشى،حاكم اهوارگزكه يكى از كار
ت تقديم داشت.امـامد ،به آن حضرده بواهنمايى كرا از عبدالله نجاشى،كه تقاضـاى رر

اى عبدالله نجاشىحيم،و دعا برحمن الرشتن،بسم الله الرائت نامه و بعد از نوپس از قر
ازاليت  اهوى به وفتاراحتى تو از گراندم و از نارا خود،آن را آور تو ر�شت:«قاصد،نامهنو

احت شدم ، كه بهجهت ديگر نارد و ازشحال كرا خواليت،از جهتى مرمطلع شدم،اين و
مارشحالى من بدين جهت است،كه اميدوا بيان مى�كنم:اما خواست خدا هر دو جهت رخو

ااد ذليل رد،افرس شوفرياد ر(ص)�لياى آل محمد�سانى از او تر�سيله تو،غم ديدهند به وخداو
ا تقويت نمايد و آتش خشم مخالفان علـيـهشاند،ضعيفـان را بپوهنگان رت بخشد،بـرعز

ا فرو نشاند .آنان ر
اى تو بيـمد،كه حداقل بـرد،اين بوان كرا ـ به خاطر اين منصب ـ نـگـراما،آن چه مـر

ى!م شوة القدس»محروى�«حظيرش دهى و از بوستان ما تغيير روم،كه با يكى از دودار
دى،به طور خالصه بيان مى�كنم،تااسته بوده و خوال كـرا سؤاين،همه آن چه ربنابر

ا ـ در اينهاى آن تخلs نداشته باشى،اميد سالم ماندن تو راگر بدان عمل كنى و از مرز
منصب ـ به خو است خدا داشته باشم.

لسوبه من خبر دادنـد،كـه ر(ع)�ان خويش و آنـان از عـلـى�م،از پدراى عبداللـه!پـدر
هر١٣ـه؛ ّه لبّمن،فلم يمحضه النصيحة سلبـه الـله المؤه أخود:من استشـارموفر�٠(ص)خدا
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اهى او اقدام نكند،خوت كند،خالصانه به نصيحت و خيرى مشورمن او با وادر مؤكس بر
د مى�كند !ا نابوند عقل او رخداو

ار دهى،بدانچهد عمل قرا مورا بيان مى�كنم،اگر آن رد را بدان كه نظريه هاى خواين ر
نهيز از ريختن خـواه نجات تو،پـرا بدان،كـه رى اين راهى شد.آرفتار نخـوى گـربيم دار

ت نيك ودم،معاشرصله و مهربانى با مرلياى خدا،حوار به اوى از آزد داربى�گناهان،خو
اد،ستادگان افرستان و فرا با دونت و مدارن خشون احساس ضعs،قاطعيت بدوم و بدونر

سيدن به حق و عدل است .اى ردن براهم كرفيق فردم و توهاى مره گشايى از كارگر
دسخن چينى باش،كه حتى يك نفر از آنان خوشكن واد كاراظب افراى عبدالله !مو

ا از اينانى نبيند،كه چيز كم يا زيادى را در شب يا روزا به تو نچسباند،و خدا تو رر
ا«كاهن»عالمـاند،از افرد و آبرويت ريخته مى�شوا مى�گيرا فرى،كه خشم الهى تـو ربپذير

دهايت كـررو�(ع)�ان خويش و آنان از علـىم از پدرا پدراز»�بر حذر باش،زيـركليسايـى«اهـو
اهد ماند .دى و عالم نماى مسيحى ثابت نخوگز ايمان در قلب يهود:هرموى فراند، كه و

اد رهاى خوكنى و كارارقرجه داشته باش،كه با كسى انس و اعتماد برف ديگر تواز طر
اگذار نمايى،كه امتحان داده، بصير و امين و هم آهنگ در دين با تو باشد،عامهى وبه و

شيد است،كه بايـد ازده باشد،چنين كسـى را تجربه كـرقه ها رضع فرا بشناسـد، ودم رمر
د او استفاده كنى.جوو

اها در غير راد مضحكه اى رلى يا لباسى هديه بدهى يا شاعر و دلقك و افراز اين كه پو
اه خـداهيز كن،مگر آن كه چنين هدايا و خدماتى در ردانى سخت پـركبى گرار مرخدا سو

انجام داده باشى.
تشيان،دفترماندهان،قاصدان،ارا به فرد ره ها و بخشش ها و انعام�هاى خوبايد جايز

اهى درا كه مى�خوهى رجوار مى�كنند بدهى،و آن وقرا برادى كه امور انتظامى ران و افردار
انىاك و لباسى كه در آن نماز مى�خودگان و صدقه و حج و خورادى برى و آزاه خيرو پيروزر

اد هديه مى�كنى،مال حـالل و ازل به افرسواه خـدا و رحم انجام مى�دهـى و در ر ر�و صله
پاك ترين در آمدهاى تو باشد.

ل آيه�اىه ـ و گنجينه ـ نكنى،تا مشموا ذخيـره راى عبدالله!تالش كن،كه طال و نقر
Ó�«]cs¹Ó¹ ÓJÚMeÔÊËÓc�« ]¼ÓVÓË Ó�«ÚHC]WÓË Ó¹ ôÔMÚHIÔ½uÓNÓ� UÝ wÓ³qOK�« ]t«ده:موند متعال فرى ،كه خداوشو
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.
�Ó³ÓAÒdÚ¼ÔrÚÐ FÓcÓ»«Ì√ Ó�rO«، اه خداا گنجينه مى�كنند،و در ر؛«كسانى كه زرو سيم ر)٩/٣٤(التوبـة

ى از شيرينى و غذاى اضافـىد ناك خبر ده ». چيزا به عذابى درهزينه نمى�نمايند ،آنان ر
اسيله خشم خداى متعال را سير كنى وبه ديـن وسنه رانى با آن شكم�ها ى گـرا،كه مى�تور

مده:ما آمن بالله و اليوموفر(ص)ل خدا�سوچك و سبك مشمار،و بدان كه رفرو نشانى،كو
د،دراب گذاره جائع؛هر كس با شكم سير سر به بستـر خـواآلخر من بات شبعان و جـار

ده است،أصحاب گفتند:سنه است به خدا و روز قيامت ايمان نياورحالى كه همسايه او گر
داخت غذاىد:با پرموفر(ص)ل خدا سود و هالك شده�ايم ،ر ما نابو�ى چنين است،همهآر

ا فرو نشانيد….انيد خشم خدا رائد است،مى�تواكى كه زما و خوراضافى و خر
�(ع)سانى،چه اين كه جدم على بن أبى طالب�ا بترمنى رهيز از اين كه مؤاى عبدالله!بپر

ةه فى صوره،و حشرّ ظلّل االّم الظه يوّة ليخيفه بها،أخافه اللمن نظرده:من نظر الى مؤموفر
ند روز قيامتساند،خداوا بترسيله او رمنى كند،كه بدين والذر…؛هر كس نگاهى به مؤ

چه »مـحـشـورت «مورسانـد و بـه صـورا مى�تـركه پناهـى جـز پـنـاهـگـاه او نـيـسـت،او ر
ا پناه دهد،فتار رمنين گرد:هر كس كسى از مؤموفر(ص)��ل خدا�سو�هم چنين ر١٤داند.مى�گر
اهدگ پناه خـوى و سختى روز بزرارا از زنيسـت،او رى كه پناه�گاهـى جـز اوند روزخداو
داد.

د:معاشـرمود مى�فـرى به اصحاب خـو�روز(ص)ل خدا�سوه!شنيـدم؛كـه رّاى عبدالـل
كس فقط با زباندم !هرمن بقلبه…؛اى مـر من آمن بلسانه و لم يؤٍمنه ليس بمؤّالناس،إن
امنان رش�هاى مؤمن نيست،پس لغزده باشد،مؤد و با قلب خويش ايمان نياورايمان آور
ش�هاىند لغزمنى باشد،خداوش�هاى مؤش لغزا هر كس در پى كاوجو نكنيد،زيرجست و

ا روز قيامت افشا مى�كند .د او رخو
حله كفر اين است،كهده :پايين�ترين مرموفر(ص)�ل خدا�سوه شنيده�ام،كه رّاى عبدالل

د،و تصميـما به خاطر بسپـارد،و آن رمن خويش كلمه ـ خالفى ـ بشـنـوادر مؤكسى از بـر
ند.ه�اى نداردى بهران مرت و جوادى از مروا كند،چنين افرسوا رسيله او رداشته باشد بدين و

ا بگويد،كه دو چشمى رمنى چيزه مؤده:هر كس دربارموفر(ع)�اى عبدالله!امام على�
ا درت و شخصيت او رّا مالمت كند و مروسيله او رش او شنيده،تا بدين واو ديده و دو گو

Ê]�« ]cs¹Ó≈ده:«موه آنان فـرند متعال دربـارى از جمله كسانى است،كه خـداوهم شكنـد ،و
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¹Ô×³^ÊuÓ√ ÓÊÚð ÓA?lOÓ�« ÚHÓŠUAÓWÔ� �« w?]cs¹Ó4¬ ÓMÔ� «uÓNÔrÚŽ Óc?Ó»«Ï√ Ó�rOÏ� b�« w½̂ÚOÓË U?Óšü«dÓ…«،؛)٢٤/١٩(النور 
ع پيداكنـدده شيوى در ميان آنان كه ايمـان آورشت�كـارند،كه زست مى�دار«كسانى كـه دو

د».اهد بودناكى خوت،عذاب دراى آنان در دنيا و آخربر
من�بگويدادر مؤا به ضرر برى رده:هر كس داستانى يا چيزموفر(ع)�ه !امام على�ّاى عبدالل

اند او رسيله اين گناه خـداوحيثيت او باشد،به وو منظور او عيب جويى و ريختن آبـرو و
ئها تبرف كند و او رطرمن گفته برادر مؤ بر�ها  كه دربارى راند چيزد مى�كند،تا اين كه بتونابو

نمايد،كه به سادگى اين كار ممكن است !…».
تّسيد،در آن دققتى اين نامه به دست نجاشـى رفلى گفته :وله بن سليمان نـوّعبدال

الى من مطالب صحيحى گفته ،ود و گفت:به خدايى كه غير از او خدايى نيست،موكر
د و عبدالله نجاشى دراى اين نامه عمل كند نجات يافته و پيروز مى�شـوهر كس به محتو

١٥د .سته بدان عمل مى�كرندگى خويش پيواسر زسر

د كه حاكـمبو�(ع)�ى از امام صـادقت و عظمت و دانش تاثـيـر گـذارى،چنيـن قـدرآر
ت آن حضـر�ها نداشت،و دربـارنج مى�داد و تحـمـل آن را رانيـقـى»ردكامه«منـصـور دوخو

گاه�و  هر١٦ده ».ى من گير كـران در گلون استخو،چو(ع)د�ّد جعفربن محـمجومى�گفت و
د :«الملكدند،فرياد زا نصيحت مى�كرا مى�كشيد و او رت رداشتن آن حضرميان برنقشه  از
١٧عقيم».
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