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مدینه گفت... 
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
ازَگرِدراه نرسیده،  تازه ای،  نسیم  می خندید.  من  به  نرم نرمک،  داشت  آفتاب  و  بودم  بیدار 
کوله بارش را باز کرد و عطر تازه ای به تن من ریخت. درخت هایم تازه تر از همیشه شدند. 
نخل هایم چترهای خشکشان را باز کردند تا نرمی آن عطر، بر پوستشان بنشیند. آسمان 
دوست داشت ببارد؛ دلش می خواست باراِن نم نِم نقره ای خود را بر پیراهن دشت ها و درخت ها 
بپاشد. حس می کردم که در آغوشم آفتابی دوباره تولد یافته؛ آفتابی زیبا از منظومۀ شمسی 

.آل محمد
ابرهای اطلسی به دیدنم آمدند و گفتند: »خوش به حالت مدینه؛ دوباره بوی بهشت گرفتی!«

را بوسید و گفت: »چه روز دلپذیری داری؛ چه سعادتمندی  آسمان خم شد و صورتم 
مدینه!«

بادها از هوهو افتادند و مثل نسیم های تازه و آرامی بر شانه هایم لغزیدند و ِدشداشه ام1  
می داد:             قلقلک  را  گوشم  پردة  با حرف خود  می رسید،  راه  از  هرکس  دادند.  تکان تکان  را 

»! این روز باشکوه گوارایت، شهر بزرِگ پیامبر خدا«
امروز می خواهم قصۀ زندگی هشتمین آفتاب از منظومۀ شمسی آل محمد را به کمک 
راویان آشنا و غریبی که همراه و همپای او بودند، برایتان تعریف کنم؛ پس گوِش دلتان را به 

من بسپارید تا جاِن شیرینتان را از طعِم این قصه های آسمانی پر کنم.

1. پیراهن بلنِد عربی.

اسم من مدینه است
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من مادر آفتاب هشتم مدینه هستم؛ رضاِی عزیز آل محمد را می گویم. اسمم نجمه است 
و به من تُکَتم هم می گویند. مهمان شهر مدینه هستم و از جایی دور به این دیار آمده ام؛ از 

سرزمین مغرب.1 
همسر  آورد.  مدینه  به  مرا  تقدیر  دست  روزگاری  که  بودم  عجم  بلندمرتبۀ  خاندان  از 

امام کاظم شدم و هم نشین مدینه که نگینی از بهشت خداست در انگشتر زمین.
هنگامی که رضا را باردار شدم، احساس سنگینی و سختی نداشتم. همیشه در هنگام خواب، 
از درون خود صدایی می شنیدم؛ صدای حمد و ذکر خدا بود! آن صدا برایم چقدر عجیب؛ اما 

دوست داشتنی بود.
وقتی رضا متولد شد، دیدم دست و پایش را بر زمین گذاشت، صورتش را به سمت آسمان 
گرفت و مثل آدم بزرگی که بخواهد سخنی بگوید، لب های نازکش را حرکت داد و با خدا 

حرف زد!
روزی به بانوان فامیلم گفتم: »به من یک دایه2  بدهید.« با تعجب پرسیدند: »مگر شیرت 

کم است نجمه جان؟!«
گفتم: »نه؛ اما من نمازها و ذکرهایی دارم که بعد از تولد پسرک دلبندم، به آن ذکرها و 

نمازها کم تر مشغول می شوم؛ چراکه باید به او برسم!«

1. به آن انُدلُس هم می گفتند که امروزه قسمتی از کشور اسپانیاست.
2. کسی که در نگهداری و شیردادن، به مادر کودک کمک کند.

از زباِن حضرت نجمه

روایت اّول
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
به گِل روی پدر، شاپرک لبخند نشسته بود؛ لبخندی که صورت مثِل ماهش را خوش حال تر 
از همیشه نشان می داد. نجمه داشت زیر لب، به آرامِی یک جویبار، دعا می خواند. پدر، صورِت 

رضا را بوسید و بویید و به نجمه گفت: »ای نجمه، لطف و برکت خدا، گوارایت باد!«
 بانوان خانه، رضا را در پارچه ای سفید پوشاندند و به آغوش گرم پدر دادند. امام کاظم
به سّنت همیشۀ پدرانش، در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپش اقامه خواند؛ سپس 

گفت: »آب فرات بیاورید!«
جّدشان  یاد  و  می داد  کربل  مزة  فرات،  آب  دادند.  دستش  به  فرات  آب  از  پر  کاسه ای 
امام حسین را در دل ها زنده می کرد. پدر قطراتی از آن را در دهان رضا ریخت؛ سپس او 

را طرف نجمه گرفت و گفت: »بگیر فرزندمان را که جانشین خداوند بر روی زمین است!«
ازآن پس بود که پدر، مادرِ مهربان رضا را با لقبی تازه خطاب کرد: طاهره1.  

امام کاظم خوش حال بود و چشم از پسرکش برنمی داشت. دائم به یاد او بود و در فکر 
 تربیتش تا وقتی نوبت به امامت رضا رسید، چشم دنیا باز هم از آفتاب دوبارة آل محمد

روشن باشد و مؤمنان واقعی، از راه حقیقت دور نشوند.

1. پاکیزه. 

پدر چقدر خوش حال است
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امام کاظم برگشت. خوش حال و خوش رو نگاهم کرد؛ گویی دامن نگاهم را پر از باغ گل کرده 
 ]ل، او نسبت به من، همانند من نسبت به پدرم ]امام صادق است. بعد پاسخ داد: »ای ُمَفضَّ

است.«
پرسیدم: »آیا بعد از شما این کودک امام ما خواهد بود؟«

فرمود: »آری… هرکه از او اطاعت کند، به حقیقت رسیده و هرکه از او نافرمانی کند، کافر 
می شود.« 

امام چند لحظه ای سکوت کرد؛ سپس ادامه داد: »علی )امام رضا(، بزرگ ترین فرزندم، در 
برابر سخن من، بیشتر از همه شنوا و فرمان بُردارست!«
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
درخت هایم دست هایشان را به سمت آفتاب گرفتند؛ انگشت هایشان پر از شبنم نور شد؛ 
شاخه ها از بوی باران پُر بودند؛ نقطه نقطه سبز بودند و نازک نازک، برگ های ظریفشان داشتند 

بر پیراهن بهاری شان، شکوفا می شدند.
درخت ها تازه داشتند با بوی بهار، از خواب زمستانی بیدار می شدند؛ اما من به بوی بهار 
همیشگی ام، امام کاظم و امام رضا دل خوش داشتم. روزی امام کاظم به میان پسرانش 
رفت. او فرزندان زیادی داشت. آن ها دورتادور پدر جمع بودند؛ رضا هم در میانشان بود؛ درست 

مثل ماهی که در میان ستارگان می درخشد.
پدرِ خوش بوتر از ُگل، رو به پسرانش فرمود: »‘علی’ برادر شما، دانشمند آل محمد است. 
دربارة دین خود از او بپرسید و هرچه می گوید به خاطر بسپارید. از پدرم جعفربن محمد 

)امام صادق( بارها شنیدم که رو به من فرمود: ‘عالم آل محمد در نسل توست؛1 
ای کاش من او را می دیدم. اسم او مثل اسم امیرمؤمنان، علی است.’«

پدر برای پسران خود می گفت؛ اما من نیز در مقابلش دوزانو نشسته بودم و زالل حرف هایش 
را می شنیدم.

آه...! اسم این غریبه را نمی دانم؛ اما روایتش زیباست؛ پس بشنوید...

1. یعنی یکی از پسران توست.  

 مدینة آل محمد
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روایت سّوم

تشنۀ سؤال بودم و گرسنۀ جواب؛ هم به دنبال سؤال می گشتم و هم در انتظار جواب می ماندم. 
نه خسته می شدم، نه خوابم می گرفت، نه آرام بودم.

اما  آنجا رفتم؛  به  را نشانم دادند.   پیامبر بودم که مسجد   امام کاظم روزی در پی 
او را ندیدم. به این سو و آن سو چشم گرداندم و راه افتادم. در هیچ کوچه و محله ای نبود. 
دلم غصه دار شد. ترسیدم و با خود گفتم: »نکند برایش اتفاقی افتاده؟!« از خوِف خلیفه 

هارون الرشید و مأموران سنگ دلش بود که این فکر به سرم افتاد. 
شکِر خدا نگاهم در نگاه امام کاظم گره خورد. خوش حال و خندان جلو رفتم و سلم 
کردم و سؤال تازه ام را پرسیدم. امام کاظم با مهربانی به من جواب داد: »]این سؤال را[ از 

امام خود بپرس.«
تعجب کردم و پرسیدم: »منظور شما چیست؟! مگر به جز شما امامی هست؟!«

مهربان نگاهم کرد و جواب داد: »او پسرم علی ]امام تو[ست... .«
- چی! رضا؟!

یادم آمد که پیش از من چند نفر دیگر هم نزد امام کاظم رفته بودند و هربار امام، آن ها 
را سراغ رضا فرستاده بود و گفته بود: »نوشتۀ پسرم نوشتۀ من است، حرف هایش حرف های 

من...؛ هرچه او بگوید، همان حرف حق است.«
باید در جست وجوی رضا عجله می کردم؛ اما او کجا بود؟!  

از زبان یک غریبه
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
رضا در مدینه بود؛ جوانی بود با ِسن وسالی کمی بیشتر از بیست؛ اما دانشمندان او را عالمی 
بزرگ و آشنا به علوم مختلف زمانه می دانستند؛ جوانی بود که در پاکی و تقوا سرآمد بود و 

نظیر نداشت. بگذارید بعضی از خصلت هایش را برایتان برشمرم:
* هر روز بعد از نماز صبح، از زمانی  که هوا تاریک بود، به سجده می رفت و تا طلوع آفتاب 

ذکر خدا می گفت.
* آن قدر با قرآن اُنس و دوستی داشت که وقتی با مردم سخن می گفت، همۀ حرف ها و 

پاسخ ها و مثال هایش قرآنی بود.
*در هر سه روز یک بار، ختم قرآن می کرد؛ یعنی کتاِب خدا را از اّول تا آخر می خواند و 
می گفت: »اگر بخواهم، کمتر از این ]زمان[ هم قرآن را ختم می کنم؛ اما به هر آیه که می رسم، 

تأّمل می کنم1 که در کجا و چه زمانی نازل شده… .«
* شب ها خوابش کم بود و بیشتر شب زنده داری2  می کرد.

* زیاد روزه می گرفت؛ به خصوص سه روز در ماه را همیشه روزه بود و هیچ وقت این کار را 
ترک نمی کرد.

* چه در نماز، چه در غیِر آن، زیاد صلوات می فرستاد.
*همیشه و هرجا، ذکر خدا بر زبانش جاری بود…

امام رضا به خواندن نماز اهمیت بسیاری می داد. دراین باره، روایت ابراهیم شنیدنی  است...

1. دربارة آن فکر می کنم. 
2. بیدارشدن در دِل شب )نیمه شب( و خواندن نماز و قرآن و دعا.

 

قرآن، نماز و ذکر خدا
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روایت چهارم

من بودم و امام رضا. هر دو سوار اسب هایمان بودیم و داشتیم بیرون از شهر، به جایی دور 
می رفتیم. گاه و بی گاه، نگاهم به او می افتاد. لب هایش برای دعا در زمزمه بود. اسب او گردن 

جلو داده، خوش حال و خرامان حرکت می کرد؛ انگار می خواست پرواز کند.
ناگهان امام رضا افسار اسب را کشید؛ اسب ایستاد. چه شده بود؟! در آن بیابان خالی و 

پُرسکوت، چرا ایستاده بود؟! از روی اسب پایین آمد و رو به من گفت: »اذان بگو!«
یادم افتاد که وقت نماز است. با خود گفتم: »اما اینجا… اینجا که نمی شود نماز خواند! بهتر 

است باز هم برویم یا صبر کنیم بقیۀ همراهانمان از راه برسند و… .«
- با این فکرها، به امام رضا گفتم: »بهتر نیست صبر کنید تا بقیه از راه برسند؟«

با خوش رویی نگاهم کرد و گفت: »خداوند به تو مغفرت1 بدهد؛ بی علت، نمازِ اّول وقت را به 
آخر وقت آن عقب نینداز. همیشه اّول وقت نماز بخوان!«

من همان  جا حس کردم که او با حرف های مهربانانه، پنجرة خستۀ خیالم را رو به باغی 
پُرگل باز کرده است.

 1. بخشش و آمرزش. 

از زبان ابراهیم، پسر موسی
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اگر از من بپرسید
من )مدینه( برایتان بگویم که...  

در اینکه رمز و راز نماز چیست و پیامبر عزیز و امامان ما دربارة نماز چه گفته اند و 
نمازشان را چگونه می خواندند، سخن بسیار است و حکایت، پُرمقدار.

باید بگویم موالی عزیز ما، امام رضا، مثل پدر و پدربزرگ هایش، وقت نماز که می شد، 
خوش بو و مهربان رو به قبله می ایستاد و آرام می گفت: »اهلل اکبر... .« 

در نماز، نه حواسش به کسی بود، نه صدایی می شنید؛ او فقط با خدا حرف می زد.
او کسی  بود که در نماز، خوش روتر و زیباتر از همیشه می شد.

موالیی بود که وقتی به میان مردم می رفت، خودش را مرتب می کرد.
هیچ وقت با حرف هایش، کسی را آزار نمی داد.

هیچ گاه حرف کسی را در هنگام سخن گفتن قطع نمی کرد.
هرگز نشد که کسی خواسته ای داشته باشد و او آن را رد کند.

در مقابل هم نشین خود، پایش را دراز نمی کرد و به جایی تکیه نمی داد.
کسی ندید که قهقهه بزند؛ بلکه خنده اش لبخند بود.

به خوش بوکردن خود، به ویژه هنگامی که به میان مردم می رفت، اهمیت می داد و علقه 
داشت.
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به مردم، زیاد خدمت می کرد و صدقه می داد؛ این کار را بیشتر در شب های تاریک انجام می داد.
خیلی باتواضع بود؛ حتماً قصۀ حمام رفتنش را شنیده اید...
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حمام خلوت بود؛ او بود و من بودم و دو یا سه نفر دیگر. بُخار انبوهی، دایره وار از خزینۀ داغ 
حمام برمی خواست؛ در فضای گرفتۀ حمام باال می رفت و به سقف بلنِد آن می چسبید و 
نقطه نقطه بر زمین می چکید. وقتی کنار او نشستم، حس کردم با مردی خوش رو روبه رو شده ام. 

خوب که نگاهش کردم، فهمیدم من تا به آن روز او را ندیده ام و نمی شناسم.
با مهربانی زیاد به من سلم کرد و حالم را پرسید. با خود گفتم: »معلوم است آدم باادبی 

است؛ چه خوب است کیسه ام را به دستش بدهم تا بدنم را کیسه بِکشد.«
- آقا لطفاً مرا کیسه بکش!

برخاست. دست به کار شد و بر دست ها و کمرم کیسه کشید. نه اخم کرد و نه مغرور شد. او 
که بود؟! وقتی کارش تمام شد؛ کاسۀ حمام را از آب گرم پُر کرد و بر سرم ریخت.

از او تشکر کردم. سراغ کار خود رفت. مردی فوری کنارم آمد و طرف من تند شد و گفت: 
»این چه کاری بود که کردی! او را نشناختی؟!«

با تعجب پرسیدم: »مگر او کیست؟!«
گفت: »او امام رضاست؛ امام هشتم شیعیان!«

حرف های آن مرد در فضای داغ حمام، مثل آب سردی بود که بر تنم ریخته شد و پوست 
بدنم را مورمور کرد. فوری برخاستم؛ سراغ امام رضا رفتم و گفتم: »آقا! به خدا شما را 

نشناختم؛ من را ببخشید!«
اما او وقتی نگاهم کرد، مهربان تر شده بود؛ خوش روتر و خودمانی تر!

از زبان مردی ناشناس

روایت پنجم
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
شاید هیچ کس بیشتر از من نداند که او چقدر مهمان داشت و چه بسیار مهمان هایش را 

دوست می داشت.
روزی مهمانی به خانه اش آمد. در چارچوب درِ اتاقش که ایستاد به خودش گفت: »من چه 

سعادتمندم که مهمان امام رضا شده ام!«
امام رضا از مهمان به گرمی پذیرایی کرد. هربار که برایش چیزی خوردنی می آورد، او 
خجالت می کشید و سر به زیر فرو می برد. وقتی هم که امام حرف می زد، غرق در سکوت 

می شد تا آن حرف ها را در خاطر بسپارد.
شب شد. امام رضا چراغدان اتاقش را روشن کرد. حرف ها باز هم ادامه یافت. ناگهان 
شعلۀ چراغدان لرزید و باال و پایین رفت؛ نزدیک بود خراب و خاموش شود. مرد مهمان فوری 
برخاست و دست برد تا شعله را درست کند. امام رضا نگذاشت و فرمود: »نه؛ ما مهمان خود 

را به کار نمی گیریم. من خودم آن را درست می کنم.«
اصًل شما از جوانمردی امام چقدر می دانید؟!

مدینه مهمان او یا او مهمان مدینه؟
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من از دوستان و شاگردان نزدیک آفتاب هشتم اهل بیت، علی بن موسی بودم. خاطرات 
من از امام رضا زیاد است؛ خاطراتی که یا به چشم های خود دیده ام یا دوستانم برایم تعریف 
کرده اند. مثًل شنیدم روزی مردی غریبه به دیدار امام آمد و گفت: »آقای من، به مقدار جوانمردی 

خودتان، به من کمک کنید!«
امام رضا فرمود: »نمی توانم!«

مرد در فکر فرو رفت. فهمید خواسته اش به قدر همۀ آسمان ها و زمین بوده یا بیشتر؛ چراکه 
برای جوانمردی امام حد و اندازه ای نیست. برای همین گفت: »پس به قدر جوانمردی خودم 

به من کمک کنید!«
امام رضا فرمود: »این را می توانم.« سپس رو به خدمتکار خود کرد و ادامه داد: »دویست 

دینار1 به این مرد بده!«
موالیم هروقت می خواست مشغول خوردن غذا بشود، اّول از بهترین قسمت غذا جدا می کرد 

و توی یک ظرف می گذاشت؛ بعد رو به خدمتکار خود می فرمود: »این را به فقرا برسان!«
از خوِد مدینه خاطره نمی خواهید؟! از شهری که هم نشین روزها و شب های موالیمان بود 

و هیچ گاه نگاه از او نگرفت!

1. هر دینار در آن زمان، یک سکۀ طل بوده است؛ البته سکه هایی درشت تر و سنگین تر از سکه های امروزی.
 

از زبـان بََزنطــی

روایت ششم
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
از هرکجای عالم که بگویید مهمان داشتم؛ از خراسان، عراق، شام، مصر، ایران و… . آنان 

.و امام رضا بودند و عاشقان دیدار پسران عزیزش امام کاظم زائران حرم رسول خدا
درِ خانۀ امام رضا به روی مهمان ها باز بود. روزی مردی خراسانی، سرگشته و حیران، راهی 
خانۀ امام رضا شد. در راه با خود می گفت: »خدایا، دیگر هیچ پولی برایم نمانده؛ حاال چگونه 

به خراسان برگردم؟ با چه پول و آبرویی؟«
مرد خراسانی پا به خانۀ امام گذاشت. وارد اتاق شد و سلم کرد. مهمانان زیادی جمع بودند. 
امام رضا با مهربانی به سلم او جواب داد. مرد خراسانی که نفس نفس می زد، گفت: »ای 
پسر پیامبر خدا، من از دوستان شما و پدران عزیزتان هستم. از خراسان به سفر حج آمدم؛ 
بعد هم از مکه راهی شهر شما مدینه شدم؛ اما اکنون آذوقه ام تمام شده و هیچ پولی ندارم تا 
به وطنم بازگردم! از شما می خواهم کمکم کنید؛ وقتی به وطنم بازگشتم، آنچه به من داده اید، 

ازطرف شما به فقیران صدقه خواهم داد؛ چون من فقیر نیستم که صدقه بگیرم!«
امام رضا خوش بوتر از گلب رو به او کرد و فرمود: »بنشین؛ رحمت خدا بر تو باد!«

امام اّول به خواستۀ چند مرد مهمان رسیدگی کرد تا آنکه آن ها برخاستند و رفتند. 
فقط سه نفر ماندند. حضرت از آن ها اجازه گرفت و به اندرون خانه رفت؛ سپس برگشت 
و بی آنکه خودش را نشان دهد، مرد خراسانی را صدا زد و از باالی درِ اتاق، دست خود را 

بیرون آورد.

مدینه بودم و مهمان دار عرب و عجم
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مرد با تعجب  جلو رفت و گفت: »بله آقا!«
امام رضا کیسه ای پول به دست او داد؛ اما خودش بیرون نیامد؛ آنگاه فرمود: »این دویست 
دینار را بگیر و برای خرج راه خود استفاده کن. مواظب خودت باش. به وطنت که رسیدی، 

الزم نیست ازطرف من صدقه بدهی.«
مرد تشکر کرد و با خوش حالِی بسیار از آنجا رفت. امام رضا از اتاق بیرون آمد. آن سه 
مهمان تعجب کرده بودند. یک نفرشان پرسید: »فدایتان شوم! شما که به بندگان خدا این همه 
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لطف و بخشش می کنید، چرا صورتتان را از آن مرد پنهان داشتید؟!«
امام رضا پاسخ داد: »برای اینکه ناراحتی چهرة او را در هنگام درخواستش نبینم. مگر 
نشنیده ای که پیامبر خدا فرمود: ‘آن که کار نیک را مخفیانه انجام دهد، گویی هفتاد حج 

انجام داده است… .’«



26





28

من )مدینه( برایتان بگویم که…
مگر می شود از یاد ببرم موالیمان را که مراعات حال زیردستان را می کرد و در هرکجایی 
که هم نشینشان می شد، آن ها را از یاد نمی برد؟! در وقت غذا باشد یا در وقت کار یا در وقتی 

دیگر... .
 شاید یاسر و نادر را بشناسید که هر دو، زمانی خدمتکارش بودند؛ شنیدم روزی به هم 
می گفتند: »یادمان نمی رود، آن روزی را که موالیمان به ما فرمود: ‘اگر مشغول غذا بودید و 

باالی سرتان آمدم، به خاطر من بلند نشوید و غذایتان را تمام کنید.’«
نادر می گفت: »یادت هست یاسر! آقا گاهی یکی از ما را صدا می کرد؛ وقتی آن یکی مان 
می گفت: ‘او دارد غذا می خورد’، آقا می فرمود: ‘بگذار غذایش تمام شود؛ من کارم را بعد به 

او می گویم.’« 
یاسر می گفت: »آه… از خجالت آب می شوم وقتی یاد بعضی از روزهایی می افتم که آقا با 
دست مبارکش سر سفره برایمان لقمه می گرفت و دستمان می داد و با خوش رویی می گفت: 

‘بخورید و خدا را شکر کنید.’«
نادر می گفت: »روزی جوزینه1 آورد و به من داد تا بخورم. من خسته و گرسنه بودم و با 
خوردن آن جوزینه قّوت زیادی  گرفتم. آقا وقتی آن را به من می داد، می خندید و از همیشه 

مهربان تر بود.«
*

1. چیزی شبیه کلوچه که با شکر و خرما درست می شده است.

 

مدینه خودش می داند
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سال 183قمری، امام کاظم در زندان بغداد به شهادت رسید. امام، چهار سال زیر شکنجه های 
مأموران هارون الرشید عباسی، زندانی بود. بعد از شهادت پدر، امامت امام رضا آغاز شد.
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روایت هشتم

محال بود که به مهمانی اش برویم و از دیدارش سیر شویم یا او حرف بزند و ما خسته شویم! 
اصًل یادمان می رفت که کی آمده ایم و چقدر زمان گذشته و چه ساعتی از روز است…

گفتم: »آقا برای من و خانواده ام دعا کنید.« نور ملیم چشم هایش را به نگاهم ریخت و 
شمرده و شیرین جواب داد: »مگر دعا نمی کنم؟! به خدا قسم که اعمال شما هر شب و روز بر 
من گزارش می شود!« خیلی تعّجب کردم؛ او مهربانانه ادامه داد: »آیا کتاب خدا را نخوانده ای 
]که می فرماید[: ‘عمل کنید؛ خداوند و فرستادة او و مؤمنان، اعمال شما را مي بینند.’1 به 
 ]و فرزندان معصوم او[ علی بن ابی طالب ،]خدا سوگند که ] منظور از[ آن مؤمن ]در آیه

هستند!« 
وقت خداحافظی از او، وقِت تلخی بود. دلم غمگین بود؛ اما سینه ام پر بود از حرف های تازه 
و زیبا که از او آموخته بودم؛ درست مثل کوزه ای که از آب گوارا و شیرین لبریز شده است. 
از امام جدا شدم. به خانه که رسیدم، همسرم جلو دوید و پرسید: »امام رضا را دیدی؟ او 
چگونه بود؟ چه گفت؟ چه می کرد؟ چقدر حرف زد؟ از کجا سخن گفت؟ خانه اش چگونه 
بود؟ درخت هایش؛ درودیوارش؟!… به من هم بگو؛ زود باش؛ بگو!« ازگردراه نرسیده، بیخ دیوار 
داالن خانه نشستم و آرام و خوش حال، از دیدار با امـام رضا گفـتم. هـمسرم همان جا 
نشست و یک دل سیر گریست و بُریده بُریده گفت: »کاش مرا همراه خود به مدینه می بردی 

و مهمان امام رضا می شدم.«

1. توبه، 105.

از زبان عبداهلل، پسر اَبان
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
هنوز هم نشین من بود و من به خود می گفتم: »چقدر خوش اقبالی! هیچ شهری مانند تو 
سعادتمند نیست مدینه! چراکه امام رضا مهمان همیشگی توست؛ او سید بزرگواری است 

که در نَفس های تو، شور زندگی می ریزد و به پای درخت  هایت باران امید… .« 
از هر خصلت و خوی موالیم که بگویم، کم گفته ام؛ از سخاوت، مهربانی، مردم دوستی، 

عبادت، دانش، شجاعت و… . 
با آن سن وسال کمی که داشت، یگانۀ دوران بود و به سؤال های دانشمندان و مردم پاسخ 
می داد. هرروز در مسجد پیامبر می نشست و فتوا می داد. انگار همین چند روز پیش بود 
که محمدبن عیسی، مرد دانشمند عرب، به چند نفر از شاگردانش گفت: »از پاسخ هایی که 
امام رضا به سؤاالت مردم داده، پانزده هزار مسئله جمع کرده و آن ها را توی یک کتاب 

بزرگ نوشته ام!«
موالی ما فرموده اند: »من در مسجد ]پیامبر[ می نشستم؛ درحالی که دانشمندان در 
مدینه فراوان بودند. هرگاه یکی از آن ها در پاسخ مسئله ای درمی ماند، همگی به من اشاره 

می کردند و آن را از من می پرسیدند؛ من هم پاسخ می دادم.« 
*

سال 195قمری، سال تولد امام جواد است. امام جواد اّولین گلی است که خداوند به 
امام رضا و همسرش خیُزران هدیه داده است.

مدینه و عشق تو؟!
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من بودم و یکی از شاگردهایم به همراه دو تا از خدمتکار های جوانم. به مدینه که رسیدیم، 
بی آنکه توقف کنیم، یک راست رفتیم طرف خانۀ ابالحسن رضا. جلوی درِ خانه که رسیدیم، 
 چیز عجیبی دیدیم؛ جمعیت زیادی در آنجا جمع بودند و می خواستند با پسر موسی بن جعفر
دیدار کنند! حرصم گرفت و به شاگردم گفتم: »این مردم بیکار همیشه کار ما دانشمندان را 

خراب می کنند و مثل علف هرز سر راهمان سبز می شوند!«
شاگردم ِکروِکر خندید. چه باید می کردیم؟! فوری از اسب هایمان پایین آمدیم. من باید 
از اشکال هایی  پُر  اباالحسن را می دیدم و طومارم را به دستش می دادم. این طومار  حتماً 
بود که به نظر من شیعیان را زیر سؤال می برد؛ چراکه مذهب من واقفیه بود و به امامت 
علی بن موسی اعتقادی نداشتم؛ حاال هم دنبال فرصت بودم تا با نوشته هایم او را محکوم 
کنم! ما واقفی ها معتقد بودیم که امام کاظم آخرین امام شیعیان است و یک روزی ظهور 

می کند و به میان ما برمی گردد.
ای وای… کسی به ما راه نداد تا جلو برویم و پا به خانه بگذاریم. شاگردم داد زد: »بروید 

کنار… راه باز کنید… بروید کنار…«

از زبان حسن، پسر علی َوّشاء

روایت نهم
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فاید ه ای نداشت. خسته و َدَمغ تصمیم گرفتیم که برگردیم. رفتیم سوار اسب هایمان شویم 
که یکی داد زد: »حسن بن علی وّشاء، نوة دخترِی الیاس بغدادی کیست؟!«

فوری طرف او سر برگرداندم و داد زدم: »منم!«
آقا…موالیم  »سلم  گفت:  نفس نفس زنان  و  آمد  جلو  بود،  امام  خدمتکار  که  مرد  آن 
امام رضا فرمود این نامه را به شما بدهم؛ پاسخ آن سؤال ها و اشکالی هایی که در طومارت 

داری، در این نامه است.« 
جا خوردم و گفتم: »چی؟! پاسخ آن سؤال ها و اشکال ها! آخر او از کجا می داند که یک طومار 

همراه من است؟!«
خدمتکار نامه را به من داد. چشم هایم اشک آلود بود. همان جا بود که باورم شد او امام 
واقعی مسلمانان است و من  چقدر درباره  اش اشتباه کردم و چه حرف های ناروایی که پشت 

سرش نزدم!
ازآن پس، آن مذهب باطل را رها کردم و از شیعیان امام رضا شدم.
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
 بادی تند به کوچه ها و محلّه هایم آمد؛ هوهوکنان و اخمو و خمشگین. به مسجد پیامبر
که رسید، آرام شد؛ از  های وهوی افتاد، دور ساختمان آن چرخی زد و جلو رفت. بعد به دِر 
خانۀ امام رضا رسید و مثل نسیم کوچکی از دیوار خانه باال رفت. باِد غریبه بر پشت بام خانه 
نشست و گفت: »این سرای خوش بو از آِن کیست؟ اینجا کجاست؟ در هیچ کجای زمین، 

خانه ای به این خوش بویی ندیده ام؟!«
صدایم را طرف او بلند کردم و گفتم: »خانۀ عالم آل محمد، مهرباِن مهربانان، امام رئوِف 

فقیران و ثروتمندان است!«
باِد غریبه که داشت بر دیوارها و درها و پنجره های خانه بوسه می زد، گفت: »من از سرزمین 
بسیار دوری به اینجا آمده ام. در هیچ جای زمین سرایی به این خوش بویی ندیده ام. امروز، 
دیگر آن باِد بدُخلِق اخمو نیستم؛ یک نسیم تازه و آرام و خوش بویم. می خواهم در این دیار 
که اسمش را بلد نیستم، برای همیشه بمانم و در آغوش غنچه ها و گل هایش به خواب َروم.« 
گفتم: »اسم من مدینه است؛ شهر پیامبر خدا محمد مصطفی و تو مهمان پسر پاک او 

امام رضا هستی! چه سعادت بزرگی… !«
ناگهان هر دو صدایی شنیدیم. در بیرون خانه پیرمردی به جوانی رسید و گفت: »خبر تازه 

را شنیده ای؟!« مرد جوان پرسید: »کدام خبر؟«
پیرمرد کمر خود را به دیوار گلِی خانۀ امام رضا چسباند و با بُغض خفه ای گفت: »امروز، 
امام رضا به یکی از دوستانش فرمود: ‘من به زودی راهی سفری می شوم که دیگر از آن 

برنمی گردم… !’«
او چه می گفت! چرا من این سخن را از امام رضا نشنیده بودم؟!

او گفت: »مدینه!« من گفتم: »خودم هستم!«
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من رجاء، پسر ضّحاک، رئیس دیوان عالی مالیاتی در دولت عباسیان هستم. روزی مأمور شدم 
امام رضا را از مدینه به مرو کوچ دهم. این، فرمان خلیفۀ بزرگ ما مأمون عباسی بود؛ پس 

نباید درنگ می کردم؛ باید هرچه زودتر او را به شهر مرو در سرزمین خراسان بزرگ می بردم.
مأمون گفته بود: »رجاء! مراقب باش او را از مسیر بصره و اهواز و فارس به مرو بیاوری؛ نه از 
کوفه و قم و شهرهای شیعه نشین. هرچه می توانی نگذار او به میان مردم برود و با آن ها سخن 
بگوید یا برایشان قرآن و حدیث بخواند. مراقب باش کسی به او پول یا سلحی نرساند. او را 

هیچ ساعتی به حال خود وامگذار؛ مبادا مأموران و همراهانت شیفتۀ او شوند! …«
آه؛ چه فرمان سختی! البته خلیفه پیش از این، نامه ها و نماینده های بسیاری نزد ابوالحسن 
فرستاده بود تا به خواسته اش تن دهد. وقتی در مدینه به دیدار امام رضا رفتم و از او 
خواستم تا برای حرکت آماده شود، اّول به آمدن مایل نبود؛ اما من گفتم: »دستور خلیفه است 

و شما باید همراه من به مرو بیایید.«
به اکراه قبول کرد و برای آمدن از ما وقت خواست. 

روز رفتن از راه رسید. او با اهل بیت خود خداحافظی کرد؛ جواد خود را غمگنانه در آغوش 
گرفت، با او حرف زد و صورتش را چند بار بوسید. بعد به مسجد پیامبر رفت و دعا خواند 
و خداحافظی کرد. چشم هایش طوفانی بود و گونه های سفیدش، خیس و اشک آلود. چه 
دردناک بود آن لحظه های خداحافظی؛ حتی ما که جنس دلمان به سختِی سنگ و چوب بود، 

با دیدن آن لحظه ها غمگین شده بودیم!
وقتی از مدینه بیرون آمدیم، هربار که به او نزدیک می شدم؛ یا قرآن می خواند یا لب هایش 

از زبان رجاء، پسر ضّحاک
روایت دهم
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غرق در ذکر خدا بود یا اندیشه می کرد. 
ما خودمان را از شهرهای شیعه نشین دور می کردیم؛ اما َمرکب هایمان1 به هر شهری که 
وارد می شدند، مردم به استقبال امام می آمدند و سؤال های دینی و غیِردینی خود را از او 
می پرسیدند. امام رضا هم با متانت به آن ها جواب می داد؛ برایشان از پیامبر و ائمۀ 

شیعیان حدیث می خواند و به آن ها امید و آرزو می بخشید.
به خدا سوگند، در عمرم، در پرهیزکاری و زیادِی یاد خدا مردی را همانند او ندیده بودم.

1. حیوان هایی که انسان ها برای سفر بر پشت آن سوار می شدند؛ مثل: اسب و شتر . 
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من )مدینه( برایتان بگویم که…
به راهی بسیار دور سفر کند.  از من جدا شود و  برای مدتی طوالنی  باورم نمی شد که 

حیرت زده نگاهش می کردم؛ غم آلود بود؛ ا ما آرام.
چند بار کنار قبر پدربزرگ عزیزش پیامبر خدا رفت و ُحزن آلود، با او حرف زد؛ اما 

نفهمیدم و نشنیدم که چه گفت. 
وقت وداع بلندبلند گریه کرد. همان دم مردی به حرم آمد؛ جلو رفت و بی خبر از همه به او 

گفت: »این سفر بر شما مبارک باشد!«
امام رضا با ناراحتی جواب داد: »مرا به حال خود واگذار؛ من از پیش جّدم خارج می شوم 

و در غربت از دنیا خواهم رفت.«
این بار فرزنِد جوانش جواد هم با او بود. امام جلوی قبر پیامبر رفت؛ فرزندش را در آغوش 

گرفت و فرمود: »ای پیامبر خدا، من جواد را به شما سپردم!«
وقتی به میان اقوام خود رفت تا خداحافظی کند، آن ها هم به گریه افتادند. امام فرمود: »برای 

من گریه کنید که دیگر به مدینه برنمی گردم.«
وقتی به اصحاب و یارانش رسید، پیر و جوانشان، غصه دار و سرافکنده، در مقابلش ایستادند. 
امام رضا جواد را نشانشان داد و فرمود: »به سخنانش گوش بسپارید و با او مخالفت نکنید. 

او جانشین من است و بعد از من امام شماست… .«
امام رضا مثل روحی بود که از جسم من بیرون رفت. من داشتم تنها می شدم. داشتم از 
هوش می رفتم. غم جدایی من و او سخت بود. دلم را همراه کاروان کوچک او رهسپار کردم و 
گفتم: »خدا کند که خلیفه بمیرد و تو به مدینه برگردی. من دلم را با تو روانه می کنم؛ مدینه 

بی تو می میرد آقا!«

من؛ مدینة تنها
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َمرو گفت:...
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من )مرو( برایتان بگویم که…
من شهری بسیار دورتر از مدینه ام و میزبان آفتاب هشتم از منظومۀ آل محمد. برایم خبر 
 ،سوار بر کجاوة1 غربت، رهسپار دیار مرو، یعنی من است. علی بن موسی آوردند که امام رضا

هموکه غریب الغربای خراسان بزرگ؛ اما مهماِن مهمان نوازان ایرانی است.
من آن  روزها شهری بودم چشم انتظار و دل شیفتۀ اماِم غریبان. حال بشنوید قصۀ سفر او به 
دیارم را که برای مردم خراسان، برکت و نور آورد و خاکم به غبار پاک رّد پایش متّبرک شد.

1. اتاقکی که هنگام سفر بر روی شتران می گذاشتند و درون آن می نشستند.

 

من َمرِو غریبم
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به همسرم گفتم: »ای وای؛ این چه خوابی بود که من دیدم؛ کاش دیشب نخوابیده بودم و آن 
خواب تلخ به سراغم نیامده بود!«

همسرم چشم های پُف کرده و خواب آلودش را چند بار مالید؛ پلک  هایش را به زحمت باال 
داد و دید من کوزة آب را به دست گرفته ام و دائم لبۀ آن را به دهان می گذارم و جرعه جرعه 

می نوشم. عرق بسیاری کرده بودم و عطش بسیارتری داشتم. 
او پرسید: »چه شده؟! چه خوابی دیده ای؟!«

گفتم: »من… خواب؟! نه نمی گویم؛ می ترسم!«
ترسید. برخاست و پردة اتاق را کنار زد. سپیده داشت مثل چراغدانی خیلی  بزرگ، سقف 

آسمان را روشن می کرد. لحاف را تا زیر چانه ام باال کشیدم و گفتم: »سردم شده!«
همسرم گفت: »توی این هوای گرم! آخر چه خوابی دیده ای مرد؟! اصًل صدقه ای کنار بگذار 

که رفع بل بشود؛ حاال هم تا نماز صبحت قضا نشده، برخیز!« 
ماجرای خواب را به او نگفتم: در خواب دیدم پیامبر خدا به روستای ما نباج آمد و وارد 
مسجد شد. در مقابل  ایشان یک سینی پر از خرما بود. حضرت مشتی از خرماها را برداشت 
و به من داد. آن ها را شمردم؛ هجده دانه بود. ناگهان از خواب پریدم و حاال… حاال داشتم با 
خودم فکر می کردم که تعبیر آن خواب چیست؟ یعنی من هجده سال دیگر عمر می کنم یا 

از زبان ابوحبیب
روایت یازدهم
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هجده روز دیگر عمرم به سر می آید؟! خدایا، کمکم کن!
بیست روز گذشت و من نمردم. خبر آمد که کاروان امام رضا از مدینه به بصره آمده است 
و می خواهد به خراسان بزرگ برود. من در روستای نباج در ده منزلی بصره زندگی می کردم. 
 با خوش حالِی زیاد خودم را به مسجد رساندم. امام رضا .ما شیعه بودیم و عاشق اهل بیت
و همراهانش در مسجد جمع بودند. بسیاری از مردم به دیدار ایشان آمده بودند. جلو رفتم 
و سلم کردم. ناگهان یاد خوابم افتادم. امام همان جایی نشسته بودند که پیامبر خدا را 
در خواب دیده بودم. در زیر پایش حصیری بود شبیه همان حصیر و در مقابلش هم سینی 

خرمایی بود، درست به اندازة همان سینی خرمای توی خوابم!
قلبم به تپش افتاد؛ انگار خوابم داشت تعبیر می شد. امام رضا صدایم زد و با من احوال پرسی 
کرد؛ بعد یک مشت خرما به من داد. فوری آن ها را شمردم؛ دیدم هجده تاست. گفتم: »ای 

پسر پیامبر، خرمای بیشتری به من بدهید.«
با لبخند فرمود: »اگر پیامبر خدا به تو زیادتر می داد، من هم خرمای بیشتری می دادم!« 
از مسجد که بیرون آمدم، داد زدم: »کجایی... کجایی همسرم که خوابم تعبیر شد! بیا این 

خرماهای متبّرک را ببین!«
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من )مرو( برایتان بگویم که…
وقتی کاروان به شهر اهواز رسید، کاروانیان خسته و تشنه به نخلستانی رسیدند و مهمان 
چاه آبی شدند. امام رضا هم خسته بود. اوه! اهواز چه تابستان گرم و سوزانی داشت! مردم، 
زیر چتر نخل ها و سایۀ دیوارها پناه گرفته بودند. یکی از کاروانی ها فریاد زد: »وای بر ما! امام 

بیمار شده اند!«
 رجاء و همراهانش باالی سر امام رفتند. چشم ها با نگرانی به صورت زرد و تب دار امام رضا

دوخته شده بود. کمی بعد به دستور رجاء، طبیبی بر بالین امام آمد.
 امام رضا اسم گیاهی را به او فرمود و از خاصیت آن تعریف کرد. طبیب در فکر فرو رفت 

و گفت: »اما این گیاه در چنین وقتی پیدا نمی شود!«

در اهواز
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امام رضا  فرمود: »پس برایم مقداری نیشکر بیاورید.«
طبیب جواب داد: »نیشکر که اصًل پیدا نمی شود؛ حاال که فصل نیشکر نیست!«

امام رضا فرمود: »نیشکر و آن گیاه دارویی، هر دو در سرزمین شما پیدا می شوند. از آب 
شادروان1 بگذرید؛ کنار یک آسیاب، مردی سیاه چهره می بینید؛ از او بپرسید تا... .«

ازسوی رجاء، چند مرد به همان نشانی رفتند و داروها را برای امام تهیه کردند و آوردند. امام 
کمی از آن ها را میل کرد و حالش بهتر شد. 

رجاء که مضطرب بود، فوری به چند تا از همراهان خود گفت: »اگر بیشتر در اهواز بمانیم، 
مردم شیفتۀ پسر موسی بن جعفر  می شوند و گرفتار می شویم. باید هرچه زودتر حرکت 

کنیم و از این دیار دور شویم؛ برخیزید!« 
کاروان فوری به راه افتاد.

1. نام رودخانه و سدی در خوزستان.
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من در آن سفر، یکی از چند ساربان کاروان امام رضا بودم؛ با قدی بلند، شانه هایی درشت، 
دست هایی زُمخت و بازوهایی ستبر. از سفر خسته نمی شدم و پاهایم برای راه رفتن در مسیرهای 
سخت و کوهستانی، قدرت زیادی داشتند. من مسلمان بودم؛ اما شیعه نبودم؛ از رسم ورسوم 
مسلمانی هم چیزی نمی دانستم. فقط بلد بودم به زبان خودم با خدا حرف بزنم، شعر بخوانم، 

گاه وبیگاه هم نماز بخوانم؛ همین.
وقتی هم سفر امام رضا شدم و شتربان شترهای کاروان او، باور کنید دوست داشتم دل 
که نه، جانم را فدای او کنم.  چقدر  این آقا بزرگوار بود؛  چقدر  عزیز، خوش رو، بامحّبت، 

بخشنده و آرام.
از هر شهر و روستایی که می گذشتیم، مردم با اشتیاق به سراغش می آمدند تا حرف هایش 
را بشنوند. خیلی ها مثل من شیعه نبودند؛ اما با دیدن او و شنیدن حرف هایش، عاشقش 
می شدند. رجاء که فرمانده و بزرگ ما بود، اخم می کرد و عصبانی می شد؛ اما از دستش 
کاری برنمی آمد. فقط سِر ما ساربان ها خشم می گرفت و می گفت: »یااّل؛ عجله کنید؛ مبادا 
شترهایتان بیمار شوند. ما باید هرچه زودتر خدمت خلیفۀ بزرگ در مرو برسیم و از دست این 

سفر خلص بشویم.«
اسِم خلیفه که می آمد، تِن  ما می لرزید؛ گویی تیزی شمشیر آخته ای را زیر گلویمان حس 

می کردیم.
یک بار شب بود و من و چند ساربان دیگر آتش روشن کرده بودیم. هرچند هوا گرم بود؛ اما 

از زبان ساربان کاروان

روایت دوازدهم
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برای استفاده از نور آن آتش، دورش جمع بودیم و باهم حرف می زدیم. رجاء در خیمه اش، 
خواب بود؛ اما چند تا از مأمورهایش بیدار بودند. امام رضا هم در خیمۀ خود بود. از سایۀ 

ایشان که بیرون از خیمه پیدا بود، فهمیدیم دارند نماز شب می خوانند.
 در همان حین، ساربان پیِرمان گفت: »بیایید از امام رضا بخواهیم به یادگاری، برایمان 

یک حدیث بنویسند تا ما آن را بعد از جدایی از ایشان، همراه  خود داشته باشیم.«
ساربان ساالر گفت: »اما اگر رجاء بفهمد، کارمان زار می شود!«

من گفتم: »نمی گذاریم بفهمد.«
فردای آن روز در نزدیکی شهر اصفهان بودیم که یکی از ما جلو رفت و خواسته مان را به 
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امام رضا گفت. امام برای ما با خط زیبایی نوشت: »دوستدار خاندان پیامبر باش؛ هرچند 
فاسق باشی... .«

در فکر فرو رفتیم؛ ما شیعه نبودیم؛ اما او به دوستی با اهل بیت پیامبر دعوتمان 
کرده بود!

سرانجام یک روز در راه، آهسته به سراغ ساربان پیر رفتم و گفتم: »ببین ساربان؛ من... من 
می خواهم شیعۀ امام رضا شوم؛ اما نمی دانم باید چه بگویم و چه کاری انجام دهم!«

این موضوع فکر  به  االن داشتم  و آهسته گفت: »باور کن من هم همین  بُغض کرد  او 
می کردم. بگذار از ساربان ساالر بپرسیم؛ شاید او بداند... .«
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من )مرو( برایتان بگویم که...
کاروان به هرکجا می رفت، بهاری بود که بوی زندگی را به آنجا می برد؛ مزة برکت به آن 
دیار می بخشید و حکایت روشنی و آرامششان می شد. درخت ها بال درآوردند، پرنده ها به آواز 

افتادند، رودخانه ها پرخروش شدند و سنگ ها و صخره ها به حرف آمدند!
سال 200 قمری بود که کاروان امام رضا وارد شهر نیشابور شد. مردم زیادی همراه بزرگان 
شهر، بیرون دروازة اصلی آن، به انتظار ایستاده بودند. صدای تکبیر دائم مردم بلند بود و به 
آسمان پر می زد؛ درست مثل قوهای سفید که بال هایی بلند دارند و رو به ابرها پرواز می کنند.

ابویعقوب، بزرگ نیشابوریان که پیرمردی سِرحال بود، افسار شتر امام رضا را در دست 
گرفت و پیاده تا داخل شهر رفت؛ سپس امام رضا از شتر پایین آمد و در راهِ خود، به هرکه 

رسید، سلم و احوال پرسی کرد. 
در نیشابور حمام معروفی بود. در کنار حمام، حوض آبی بود که از چشمه ای بزرگ سیراب 
می شد. امام رضا در آن حوض غسل کرد و در کنار آن نماز خواند. آن چشمه از عطر پیکر 

امام، برکت گرفت و مردم برای بردن آب متبّرک آن، به سمت چشمه هجوم بردند.
 امام رضا به جاهای مختلف شهر رفت و با مردم دیدار کرد؛ سپس رو به محلی رفت و 

فرمود: »یکی از خاندان ما در اینجا دفن است؛ به زیارت ایشان می روم.«
از  امامزاده محمد محروق،  زیارتگاه  به  بودند،  زیادی پشت سرش  امام درحالی که مردم 

نوادگان امام سجاد پا گذاشت. 
 روزی  که کاروان خواست از نیشابور بیرون برود، ساربان ها شتران را حرکت دادند. امام رضا
بر کجاوة یکی از شتران نشسته بود. جمعیت زیادی به بدرقه آمده بودند. تعدادی از دانشمندان 
 ،شهر جلو آمدند و افسار شتر حضرت را گرفتند. چند نفر بلند صدا زدند: »ای پسر پیامبر

آن بیست وچهارهزار قلم!
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شما را به پدران عزیزت قسم می دهیم که صورت مبارک خود را به ما نشان بدهید و برایمان 
حدیثی از جّدتان حضرت محمد و پدرانتان بخوانید تا برای ما به یادگار بماند!«

شتر ایستاد. پردة کجاوه کنار رفت؛ چهره ی نورانی و زیبای آفتاب هشتم اهل بیت در 
چارچوب کجاوه درخشید. صدای شوق دانشمندان شهر به هوا برخاست: »اهلل اکبر...«

حاال جمعیت زیادی از دانشمندان و مردم در آنجا جمع بودند. آن ها به هیجان آمده بودند. 
مردم تکبیر می گفتند. بیشترشان می گرییدند. خیلی ها به پیراهن های خود چاک می زدند و 
از شوق و گریه، به خاک می افتادند. هرکس به شتر امام می رسید، به افسار شتر و پایه های 
کجاوه بوسه می زد. صداها خاموش نمی شد. بزرگان فریاد زدند: »ای مردم! آرام باشید و پسر 

پیامبر خدا  را خسته نکنید؛ بگذارید برایمان سخن بگویند.«
 از زبان پدران معصوم خود بیست  وچهارهزار قلم و دوات، آمادة نوشتن بودند. امام رضا
حدیث زیبایی فرمود که همۀ آن چندهزار دانشمند، آن را روی کاغذهایشان نوشتند. آن 
حدیث از زبان خدا بود: »منم خدایی که جز من مبعودی نیست. مرا عبادت کنید... ‘ال اله اال 
اهلل’ قلعۀ من است؛ هرکه آن را با اخلص بگوید، وارد قلعۀ من می شود و هرکه وارد قلعۀ من 

شود، از عذابم در امان است.« 
ناگهان شتر امام رضا به حرکت افتاد. امام صدا زد: »]البته[ با شرط هایش و من از 

شرط های آن هستم.«1 

1. یعنی من امام شما هستم و شما باید از من اطاعت کنید تا وارد قلعۀ »ال اله ااّل اهلل« شوید.

 



55

روایت سیزدهم

همراه قافله ا ی کوچک از شتران، داشتم از خراسان به کرمان می رفتم. قافلۀ ما از چند شهر و 
دشت و کوه گذشت. هرکس به همراه خود، بار لباس و آذوقه و... داشت. ناگهان پشت یکی از 
کوه های پُربرف، گروهی راهزن به ما حمله کردند. دلم خوش بود که چند مرد قوی در کاروان 
داریم و آن ها شمشیرزن های ماهری هستند؛ اما راهزن های جنگاور نگذاشتند کسی از خود 
مقاومتی نشان دهد. هرچه داشتیم به غارت بردند؛ سپس به جان ما افتادند. چند راهزن 
به سمت من آمدند. فکر می کردند من تاجر بزرگی هستم. اّولی پرسید: »آهای مرد! پول هایت 

را کجا پنهان کرده ای؟«
گفتم: »من هرچه داشتم، همان آذوقه ها و لباس ها بود که شما به غارت بردید!« 

دّومی داد زد: »دروغ می گویی؛ زود باش جای طلها و پول هایت را نشان  بده.«
گفتم: »چرا مردم آزاری می کنید! آخر پول و طلیم کجا بود!«

آن ها خشمگین شدند و در میان برف های آن کوه، به جان من افتادند و تا می توانستند 
کتکم زدند. با کینه و خشم صورتم را روی برف ها می کشیدند تا از بین بروم. دهانم را پر از 

برف کردند. صورتم حسی نداشت و پر از خون بود.
سرانجام پیرزنی از مسافران قافله، به دادم رسید و با التماس و گریه از دست آن ها نجاتم داد. 
ازآن پس، من تنها و سرگردان، از آن بیابان دور شدم و بعد از ساعت ها پیاده روی به کلبه ای 
روستایی رسیدم. مرد و زن پیری که در آن کلبه زندگی می کردند، به کمکم آمدند و بر 

از زبــان بیـــمار
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زخم هایم مرهم1  گذاشتند؛ اما من الل شده بودم و دیگر نمی توانستم به راحتی حرف بزنم. 
همۀ صورتم هم زخم شده بود.

سرانجام به سمت خراسان بازگشتم تا با قافله های جدید رهسپار کرمان شوم. یک شب در 
خواب دیدم که کسی به من می گوید: »ابوالحسِن رضا به خراسان آمده؛ داروی درد تو نزد 
اوست!« در همان خواب، فوری به سراغ ابوالحسِن رضا رفتم. او مردی بود مهربان و نورانی که 

برای درمان صورتم به من حرف هایی زد...
از خواب پریدم؛ حیران و کنجکاو بودم که ابوالحسن کیست و در کجاست؟! از این وآن 
پرس وجو کردم. گفتند: »ابوالحسن، امام رضا و مهمان مردم نیشابور است و دارد برای رفتن 

به مرو آماده می شود؛ تا نرفته، اسبی تهیه کن و به سوی او بشتاب!«
سوار بر اسبی شدم و به سرعت باد به سمت نیشابور رفتم. سراغش را از چند دکان دار گرفتم. 

گفتند: »او از نیشابور خارج شده و به محلۀ رباط سعد رفته است!«
باسرعت رفتم و به موقع به رباط سعد رسیدم. وقتی بی حال به پای امام افتادم و زارزار، اما 
ناتوان و آرام گریه کردم، او گفت: »مگر من در خواِب تو نگفته بودم که چه دارویی را بر جای 

زخم خود بمالی؟ ...برو از آن دارو استفاده کن.«
به اشاره گفتم: »باز هم بگویید؛ از یادم رفته!«

فرمود: »مقداری زیره و آویشن و نمک را با هم بکوب و دو سه مرتبه در دهان خود بریز تا 
خوب شوی.«

آه خدای بزرگ؛ آن دارویی که بندة خوب تو به من یاد داد، چه زود معجزه کرد و من شفا 
گرفتم!

1. دارو. 
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من )مرو( برایتان بگویم که…
امام رضا از هر وادی که می گذشت، از دل ها غبار کینه را می شست و در سینه ها چشمۀ 
اُنس و معرفت می رویاند. اگر زمینی خالی از آب و برکت بود، امام برای مردمان آن دیار، برکِت 

آب بود؛ با دست خود زمین را حفر می کرد و برایشان چشمه ای تازه باز می کرد.
 گاه مأموران به او سخت می گرفتند تا با کسی دیدار نکند؛ همۀ راه ها را بر او می بستند تا 

با کسی حرفی نزند.
وقتی به طوس رسید و او را کنار قبر هارون الرشید بردند، فرمود: »من در اینجا به خاک 
سپرده می شوم. خداوند به زودی این مکان را محل رفت وآمد شیعیان و دوستان من قرار 
می دهد. به خدا سوگند، اگر شیعه ای من را زیارت کند و بر من درود فرستد، شفاعت ما 

اهل بیت و آمرزش و رحمت خداوند، بر او واجب می شود... .«
در سرخس، مأموران آن قدر حلقۀ محاصرة امام را تنگ کردند که هیچ مردی نتوانست به 

دیدنش برود و از او سخن تازه ای یاد بگیرد.
سرانجام خواستۀ مأمون عباسی برآورده شد و رجاء و همراهانش، امام رضا را بعد از تحمل 

چهارماه سفر، به من، یعنی دیار مرو رساندند. نیمۀ اّول سال 201قمری بود.
با ورود امام رضا، مردم، بیرون از شهر به استقبال کاروان آمدند.

دست ها مثل شاخه هایی سبز به سمت امام دراز شده بود و لب ها سرود می خواند. مردم 
آن چنان شادی می کردند که گویی تا آن روز، چنان شادی و هیجانی به خود ندیده بودند! 

مأموران، امام رضا را به خانه ای بردند که چسبیده به قصر مأمون بود.

برکت آب
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روایت چهاردهم

من در شهر مرو، خدمتکار امام رضا بودم. گاه من و او در خانه تنها می شدیم. او برایم درِددل 
می کرد؛ از سختی های شهر مرو می گفت و حیله و نیرنگ دشمنان را برایم برَمل می کرد.

از حرف هایش گاه حیرت زده می شدم! او چیزهایی می دانست که ما نمی دانستیم. هیچ کس 
نبود که مثل او عالِم و دانا باشد؛ به همین خاطر پیامبر عزیزمان، به امام هشتم ما لقب 
»عالم آل محمد« داده بود. هر دانشمندی که با او هم سخن می شد، به من می گفت: »یاسر، 

من در ُعمرم داناتر از موالی تو ندیده ام!«
وقتی امام رضا به مرو آمد، مأمون خوش حال شد که به نقشۀ خود رسیده است. حاال نوبت 
یک نیرنگ دیگر بود. او به امام رضا می گفت: »ای پسر پیامبر خدا، درجۀ علم و تقوا و 

عبادِت شما خیلی باالست؛ پس شما باید خلیفه مسلمانان باشید، نه من!«
امام زیر بار نرفت. مأمون اصرار کرد؛ امام پاسخ داد: »اگر این خلفت حِق توست و خداوند 
برای تو قرار داده است، پس روا نیست لباسی را که خدا بر تو پوشانده، از تن خود درآوری و 
برای دیگری قرار دهی؛ اما اگر خلفت حِق تو نیست، پس جایز نیست آن چیزی که برای تو 

نیست، به من بدهی!«
مأمون گفت: »باید قبول کنی!«

امام رضا فرمود: »من هرگز از روی اختیار، این کار را نمی کنم!«
روزها گذشت و مأمون هرچه کرد نتوانست به نقشۀ خود برسد. سرانجام در یکی از روزها، 
رودرروی موالیم ایستاد و گفت: »پس ولیعهد من باش تا بعد از من خلفت بر مسلمانان به 

تو برسد.«

از زبـــان یاســر
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 از پدرانش سخنی فرمود که به دلم آتش زد: »ای مأمون! به خدا سوگند، پدرم امام رضا
و آن ها از امیرالمؤمنین و رسول خدا به من خبر دادند که قبل از تو از دنیا می روم... .«

مأمون به گریه افتاد و پرسید: »چه کسی تو را می ُکشد؟ با اینکه من زنده ام، چه کسی 
می تواند به تو گزندی برساند؟!«

امام رضا خواست بگوید؛ اما مأمون حیلۀ دیگری به کار برد و نگذاشت.
مأمون گفت: »به خدا قسم، باید والیتعهدی من را بپذیری؛ وگرنه تو را با اجبار به این کار 

وا می دارم و اگر باز نپذیری، گردنت را خواهم زد!«
امام رضا فرمود: »خداوند من را نهی کرده است که خود را با دست خود، به هلکت اندازم. 
اگر امر چنین است، هرچه می خواهی انجام بده. من می پذیرم؛ به این شرط که هیچ کس 
را نصب و کسی را برکنار نکنم، هیچ قانون و روشی را تغییر ندهم و در این کار، از دور 

مشورت دهنده باشم.«
مأمون خاموش ماند و امام رضا به اجبار ولیعهد او شد. به دستور خلیفه، همۀ بزرگان و 
فرماندهان با امام رضا بیعت کردند. فقط سه نفر دست بیعت ندادند که مأمون آن ها را به 

زندان انداخت: َجلّودی و علی بن عمران و ابن موسی.
با دستور خلیفه، در حکومت او به اسم امام رضا سّکه زدند و در مسجدها و منبرها به 

حضرت، عنوان »ولیعهد خلیفه« دادند.
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من )مرو( برایتان بگویم که...
عبداهلل مأمون، خلیفۀ عباسیان1 بود. مأمون در سال 170قمری که سال آغاز خلفت پدرش 
 ،هارون الرشید بود، به دنیا آمد و سال 218 قمری، یعنی 15 سال بعد از شهادت امام رضا

در 48سالگی ُمرد.
به فضل بن سهل، وزیر نیرنگ باز او، ذوالریاستین می گفتند. او مربی مأمون بود. بعدها که 
مأمون خلفیه شد، فضل را به عنوان وزیر خود انتخاب کرد؛ اما سرانجام او را در حمام شهر 

سرخس، با نقشه ای از بین برد.
 مأمون در علم های مختلف تبّحر داشت و از همۀ خلفای عباسی، باسوادتر بود. امام علی
در پیشگویی های خود، دربارة او فرموده بود: »هشتمین آن ها )خلفای عباسی( دانشمندترین 

آن ها خواهد بود.«
آن سال ها بازار دروغ، حیله، دزدی و ظلم در سرتاسر قلمروِ عباسیان رواج داشت. مرغ دل 
امام رضا آرام نداشت؛ آرزویش پرواز به سمت صحن وسرای حرم رسول خدا در مدینه 

.بود؛ دیار پدران عزیز و پاکش
چرا مأمون امام رضا را به اجبار، ولیعهد خود کرد؟ او با این کار اهداف مهمی را دنبال 

می کرد:
1.  خاموش کردن شورشیان مخالف حکومت؛

2.  افزایش اعتبار خود؛

1. سلسلۀ حاکمان عباسی یا عباسیان، بعد از اُمویان، در عراق، خلیفۀ مسلمانان شدند. آن ها به مسلمانان، به ویژه شیعیان، ظلم 
زیادی روا داشتند و چند تن از امامان معصوم را هم به شهادت رساندند. 

پرواز
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3.  کنترل امام هشتم که چه می کند و با چه کسانی ارتباط دارد؛
4. درگیرکردن امام رضا در حکومت ظالمانۀ خود و سپرقراردادن او در مقابل خشم مردم.

اما چشم های خواب آلود مأمون، هرچه می دید؛ سراب بود و خواب او، آشفته ترین خواب 
دنیا.

روزی از آن روزها، شاعری بزرگ از عراق به دیدن امام رضا آمد. اسم او...
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شاعر بودم و به هرکجای دنیا که می خواستم، می رفتم: به جمع شاعران، به کاخ شاهان، به 
سرای فقیران و... . هیچ شهری برای من غریبه نبود؛ ااّل مرو.

اینجا پر از بوی غربت بود. مرو مثل زندان بود؛ مثل یک چاردیواری خیلی بزرگ که از ابرها 
می گذشت و به آسمان می رسید. از راه دوری آمده بودم؛ از عراق. قصدم دیدار پارة تن فاطمۀ 

.بود: امام رضا زهرا
می خواستم شعری را که سروده بودم، برایش بخوانم: یک قصیدة زیبا. به او که رسیدم چند 
دقیقه ای زبانم الل شد. دست هایش را، صورتش را، پیراهنش را، بوسیدم و بوییدم؛ بعد شعرم 

را برایش خواندم. اسم شعرم بود: »مدارس آیات.«
  .و فاطمه بود؛ دربارة دردها و رنج های علی شعرم دربارة مظلومیت اهل بیت پیامبر
هر بیت را که می خواندم، چشم های موالیم طوفانی می شد و اشک های درشت درشتش، در 

البه الی ریش های نرم و شانه خورده اش می افتاد.
به من فرمود: »دعبل، در آخر شعرت اضافه کن: قبری در طوس است که بر دل ها آتش 

می ریزد...«
با نگرانی پرسیدم: »این قبر، قبر چه کسی است؟« 

فرمود: »قبر من است. روزها و شب ها تمام نمی شود تا آنکه طوس محل رفت وآمد شیعیان 
و زائران من خواهد شد. بدان هرکس مرا که غریبم، در طوس زیارت کند، روز قیامت در مقام 

من است؛ درحالی که خدا او را آمرزیده... .«
حاال نوبت من بود که در مقابل موالیم گریه کنم... 

از زبان ِدعبِل خزاعی

روایت پانزدهم
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آن روز مهمان امام رضا بودم. امام با مهربانِی تمام، صد دینار به خدمتکار خود داد تا به من 
بدهد. پول را برگرداندم و گفتم: »به موالیمان بگو یکی از لباس هایشان را به من ببخشند که 
برای زندگی ام برکت داشته باشد!« امام رضا آن کیسۀ پول را همراه پیراهنی از خود به من 

بخشید و فرمود: »این پول را بگیر؛ به زودی به آن نیازمند می شوی... .«
خداحافظی کردم و از مرو بیرون آمدم. ابر غصه در چشم هایم بود که در راه، راهزن ها به 
ما حمله کردند. من و مردان کاروانمان اسیر شدیم. راهزن ها پول هایمان را بین خود تقسیم 
 کردند. ناگهان شنیدم فرماندة آن ها دارد شعر من را می خوانَد؛ همان شعر معروفی را که پیش 

امام رضا خوانده بودم. از او پرسیدم: »این شعر چه کسی است که می خوانی؟«
گفت: »مردی به اسم ِدعبل ُخزاعی...«

با خوش حالی گفتم: »من دعبل هستم!«
او باورش نشد تا سرانجام من همۀ شعر را خواندم و قبول کرد. بعد پول ها و اموالمان را پس 

داد و همۀ ما را آزاد کرد.
رفتیم و رفتیم تا در راه بازگشت به عراق، به قم رسیدیم. قمی ها در مسجد جامع شهرشان 
جمع شدند. برایشان آن شعر معروف را خواندم. آن ها ِصلۀ زیادی به من بخشیدند. وقتی 
فهمیدند پیراهن امام رضا پیش من است، گفتند: »هزار دینار می دهیم و آن پیراهن را از 

تو می خریم.«
گفتم: »نه... !«

گفتند: »پس قسمتی از آن را به ما بفروش.«
گفتم: »نه…  !«

وقت بیرون آمدن از شهر، جوان های قمی به سمت من هجوم آوردند و آن پیراهن عزیز را از 
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دستم بیرون کشیدند. باالتماس از آن ها خواستم که پیراهن را به من برگردانند؛ اما ندادند. 
بزرگانشان به آن ها دستور دادند که پیراهن را پس بدهند؛ ولی باز هم ندادند. به ناچار، تکه ای 

از آن لباس را گرفتم و راه افتادم. 
وقتی به عراق رسیدم و وارد خانه ام شدم، دیدم دزدها همۀ اسباب و اثاثیه ام را دزدیده اند. 
با پولی که امام رضا به من بخشیده بود، به بازار شهر رفتم تا اسباب و اثاثیه بخرم. هـمان 
نیاز  پول ها  این  به  به زودی  تو  »ِدعبل،  بود:  فرموده  که  افتادم   امام یاد حرف   جـا 

پیدا خواهی کرد!«
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من )مرو( برایتان بگویم که...
 مأمون، بیچاره تر از همیشه شده بود؛ حاال علوه بر مردم، حکومتی ها هم داشتند به امام
اُنس زیادی پیدا می کردند. شمار شیعیان، زیادتر و بیشتر می شد. قصۀ نماز عید فطر، مثل 

سنگی بود که بر شیشۀ خیال مأمون خورد و آن را شکست.
روز عید فطر، او از امام رضا خواست که نماز عید بخواند. امام قبول نکرد. مأمون اصرار 

زیادی کرد و گفت: »مردم و لشکریان مشتاق شما هستند!«
امام فرمود: »من برای خواندن نماز، مثل پیامبر خدا و علی بن ابی طالب از خانه 

خارج می شوم!«
مأمون گفت: »هرطورکه دوست داری بیا!«

امام رضا با پاهای برهنه به سمت محل نماز عید فطر راه افتاد. مردهای سر راه، مثل او 
کفش هایشان را درآوردند. حکومتی ها، لشکریان و بزرگان هم پابرهنه شدند. ولوله ای شده بود. 
امام عمامه ای سفید بر سر داشت؛ گوشه ای از آن بر روی سینه اش بود و گوشه ای دیگر در 
میان دو ِکتفش رها بود. او تکبیر می گفت و مردم، بلند و پُرهیجان، تکبیر را تکرار می کردند.

فضل بن سهل به سراغ مأمون رفت و با هیجان و ترس گفت: »اگر اباالحسن با این شکل و 
روحیه برای مردم نماز بخواند، مردم شیفتۀ همیشگی او شده و فریبش را خواهند خورد؛ بهتر 

است برگردد.«
مأمون فوری فرمانده ای را به سمت امام رضا فرستاد و دستور داد او را برگرداند و بگوید: 

» قرار است خلیفه نماز بخواند.«
امام رضا کفش های خود را پوشید و از راهی که آمده بود، بازگشت...

حاال دل مأمون لبریز از خشم بود. کینۀ او به امام رضا بیشتر از روزهای پیش شده بود. 

در نماز عید
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هربار که دانشمندان زیادی را به قصر او می آوردند تا با امام رضا مناظره1 کنند، حضرت به 
همۀ آن ها پاسخ می داد. معلوم بود علم امام رضا از همۀ آن ها بیشتر است و هیچ کس را یارای 

مقابله با دانش آسمانی و خدادادی او نیست.
مأمون با خود اندیشید: »دیگر نه فضل بن سهل2 به درد من می خورد، نه اباالحسِن رضا. باید 
هر دو را از بین ببرم؛ وگرنه شورش های مخالفانم به خاطر نزدیکی با این دو، من را از بین 

خواهد برد.«
برای فضل توطئه چید. چهار نفر ناشناس ازسوی او به حمام سرخس رفتند3و فضل را در 
آنجا به دام انداخته و نیست و نابود کردند. مأمون وقتی خبر مرگ او را شنید، نفس راحتی 

کشید؛ بعد در فکر نقشۀ  شوم دیگری فرو رفت... .

1. بحث و گفت وگوی علمی. 
2. می گویند فضِل وزیر هم داشت توطئه می کرد تا حکومت را از چنگ مأمون در بیاورد؛ به همین خاطر، مأمون که به نقشۀ او پی 

برده بود، دستور قتلش را داد. 

3. آن روز، فضل در شهر سرخس به سر می برد. 
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روایت شانزدهم

چی... موالیم؟!  چقدر گستاخید شما نامردهای آدم نما!
ماه ها بود که از باران خبری نبود. روزی برایم خبر آوردند که بعضی از مرویاِن مقدس مآب 
می گویند: »نیامدن باران و خشک سالی به خاطر این است که ابالحسن رضا والیتعهدی مأمون 

را به گردن گرفته و زیر بار ظلم خلیفه رفته است!«
دلم از این همه گستاخی در عذاب بود. کاش می مردم و نمی شنیدم. آن ها یادشان رفته بود 
که مأمون برای اینکه امام رضا خلیفه یا ولیعهد شود، چه حیله هایی به کار بست و دست 

آخر هم موالیمان را با تهدید به مرگ، مجبور به این کار کرد!
از پشت پنجرة اتاق به آسمان خیره شدم. از ابرهای بارانی خبری نبود. آسمان انگار روزة 
خشک سالی و مرض بی ابری گرفته بود. مدتی گذشت. ازبس که حرف ناروا و طعنه شنیدم، 
جان به لب شدم. روزی امام رضا و من و چند نفر دیگر در قصر مأمون بودیم که او گفت: 

»ای ابالحسن، از تو می خواهم که برای طلب باران دعا کنی؛ مردم در فشار و گرفتاری اند!«
امام رضا فکر کرد؛ سپس روز دوشنبه را برای دعای باران معّین کرد. مأمون زیرکانه و 
پنهانی می خندید؛ البد فکر می کرد با حیلۀ جدید او، اعتبار امام رضا در میان مردم، کم رنگ 

خواهد شد.
 آن روز شنیدم که امام فرمود: »در خواب، پیامبر خدا را همراه امام علی دیدم که 
به من فرمود: ‘پسرم تا روز دوشنبه صبر کن؛ سپس در آن روز از درگاه خدا طلب باران کن. 

خداوند باران می فرستد و مردم به عظمت مقام تو در پیشگاه خدا، پی خواهند برد!’«

بــاز هـم از یاســر
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روز دوشنبه، همراه امام رضا به بیابان بیرون شهر مرو رفتیم. جمعیت زیادی همراهمان آمده 
بودند؛ حتی بزرگان حکومتی و نظامیان هم بودند. امام رضا باالی منبری رفت که برایش 
آماده کرده بودند. دست هایش را به سمت آسمان گرفت؛ سپس برای آمدن باران رحمت خدا، 

دعا کرد: »…خدایا… باران سودمند و فراوان و بی ضررت را برای این مردم بفرست... !«
در همان حین، ابرهای زیادی به آسمان آمدند. گویی آسمان می خواست یک دل سیر بر 
گونه های خشکیدة مرو باران ببارد. امام از مردم خواست تا باران نباریده، به خانه هایشان 
بروند. رعد و برق درگرفت. مردم به خانه هایشان رسیدند. ناگهان ابرها باریدند؛ درشت درشت 
و بی آرام. حال و روز شهر عوض شد: درخت ها بال باز کردند؛ جوی ها و جویبارها به حرکت 
در آمدند؛ پروانه ها و پرنده ها به جست وخیز افتادند و صدای تکبیر و تشکر مردم مرو، رو به 

آسمان بلند شد. 
مردم، گروه گروه به دیدار امام رضا می آمدند و بارش رحمت خدا را به او تبریک می گفتند... 

.
آن روز، مأموری شتابان به سراغم آمد و خبر آورد: »مأمون به وحشت افتاده و از دسِت 
امام رضا خشمگین شده است؛ او انتظار باران نداشته است. مراقب موالیت باش که از 

شمشیر حرامیان حکومتی، در امان نیست!«



71

من )مرو( برایتان بگویم که...
وقتی فضل بن سهل کشته شد، خشم عباسیان کمی فرو نشست؛ اما این آخِر قصه نبود؛ آن ها 
هنوز هم به انتخاب امام رضا برای والیتعهدی اعتراض داشتند. عباسیان می خواستند در 
ظلم و فساِد خود آزاد باشند. مأمون دوباره دست به کار شد؛ این بار برای کشتن امام رضا؛ 

آن هم با نیرنگ و نقشه ای تازه.
شبی به سی نفر از غلمان خود مأموریت داد تا با شمشیرهای تیز و زهرآلود، به خانۀ 
امام رضا بروند و او را قطعه قطعه کنند. غلمان به خانۀ امام حمله کردند و مأموریت خود 

را انجام داده و از آنجا گریختند.
صبح روز بعد، مأمون به خیال اینکه امام رضا کشته شده است، لباس عزا به تن کرد؛ بعد با 
سرورویی آشفته و غمگین، به میان حکومتیان آمد. فوری به او خبر دادند که امام رضا زنده 

است. خشمگین شد و گفت: »چه می گویید! مگر غلمان او را نکشتند؟!« 
کسی آهسته در گوشش گفت: »برای او هیچ اتفاقی نیفتاده و هم اکنون در خانه اش مشغول 

عبادت است.«
 مأمون رو به جمعیتی که در مقابلش بودند فریاد زد: »من فکر می کردم پسر رسول خدا
از دنیا رفته؛ اما شکر خدا به من خبر دادند که به خاطر کسالتی بی هوش شده و اکنون به 

هوش آمده است و سالم است. خدا را شکر!«

اّولین توطئه
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روزی نبود که در مرو از موالیم جدا شوم؛ مگر آنکه بیمار بودم یا پای در سفر داشتم یا او 
مهمان مخصوص خلیفه بود. آه؛ موالیم در آن روزهای آخر عمر،  چقدر  در سختی و فشار 
بود. روزهای جمعه که از نماز برمی گشت، درحالی که عرق کرده و غبارآلود بود، دست به دعا 
برمی داشت و می فرمود: »خدایا! اگر گشایش و راحتی من در مرگ است، همین ساعت در 

مرگ من شتاب کن!...«
ازآن پس، او همواره غمگین بود. آن روز مرا با صدایی گرفته صدا زد. دوزانو در مقابلش 
نشستم؛ فرمود: »فردا به نزد این فاجر1 )مأمون( می روم. اگر با سر برهنه بیرون آمدم، با من 

سخن بگو که جوابت را خواهم داد؛ اما اگر با سر پوشیده بیرون آمدم، با من حرفی نزن!«
دلواپس و بغض آلود به سراغ کارهایم رفتم. فردای آن روز موالیمان لباس های خود را بر تن 
 کرد و در محراب نمازش به انتظار نشست تا آنکه غلم مأمون به درِ خانه آمد و به امام

گفت: »مأمون شما را خواسته!«
امام رضا راه افتاد. من هم به دنبالش رفتم. ما به اتاق مأمون رفتیم. در مقابل مأمون سبدی 
پر از انگور و چند نوع میوة دیگر بود؛ خوشه ای انگور هم در دست خود داشت که چند دانه 
از آن را خورده بود. او با دیدن امام رضا از جا برخاست، موالیمان را در آغوش گرفت، میان 
دو چشمش را بوسید و او را در جای خود نشاند؛ سپس آن خوشۀ انگور را طرف امام گرفت 

و گفت:

1. کسی که گناهکار است و کارهای ناشایست انجام می دهد. 

از زبان اباصلت ِهروی

روایت هفدهم
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 »ای پسر رسول خدا، من انگوری بهتر از این ندیده ام... از این نوش جان کن!«
امام رضا فرمود: »مرا معذور بدار!«

مأمون سماجت کرد و با ناراحتی گفت: »به ناچار باید نوش جان کنی... چرا نمی خوری؟! مگر به 
من شک داری؟!«

امام رضا خوشۀ انگور را گرفت؛ سه دانه از حبه های آن را در دهان گذاشت، بقیه را بر زمین 
انداخت و برخاست.

مأمون تعجب کنان پرسید: »به کجا می روی؟!«
امام رضا فرمود: »به آنجا که مرا فرستادی!«

ترسان و مضطرب به دنبالش رفتم. امام رضا سر خود را پوشانده بود و حرفی نمی زد. به خانه 
که رسیدیم، پا به اندورن گذاشت و در بسترش دراز کشید؛ بعد به من فرمود که درِ خانه را ببندم. 
در را باعجله بستم. دست ها و پاهایم می لرزید؛ دسِت خودم نبود؛ فکرهای بد به مغزم هجوم آورده 

بودند.
در حیاط خانه، غمگین و سردرگم بودم که ناگاه در مقابل خود نوجوانی زیبا و مشکین موی1 

دیدم. از خود پرسیدم: »این آقا کیست؟! چقدر به موالیمان شباهت دارد!«
به طرفش رفتم و پرسیدم: »آقا... از در بستۀ این خانه چگونه وارد شدی؟!«

فرمود: »آن که مرا در این هنگام از مدینه به اینجا آورد، از در بسته وارد این خانه کرد!«
از تعجب، لب هایم لرزیدند و چشم هایم تار شدند. پرسیدم: »شما چه کسی هستید؟!«

)در پاسخ فرمود: »من حجت خدا بر تو هستم؛ ای اباصلت، من محمدبن علی )فرزند امام رضا

1. موهای خوش بو و معطر. 
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 هستم!«1
 امام جواد به سمت پدر رفت.

امام رضا با دیدنش از جا برخاست؛ او را در آغوش گرفت و غرق در بوسه کرد؛ آنگاه آرام 
و بی صدا به او حرف هایی زد که من نشنیدم.

بعد از لحظاتی، موالیمان در جای خود خوابید؛ چشم هایش را برای همیشه بست و من 
فهمیدم که به دیدار خدا رفته است.

گویا آسمان بر سرم خراب شده بود. قلبم تکه تکه و پاها و دست هایم بی حس بودند.
پدر شد. خواستم کمکش کنم؛  امام جواد مشغول غسل دادن  بودم.   جان به لب شده 
فرمود: »کسانی هستند که کمکم کنند؛ تو به اندروِن خانه برو و برایم کفن و حنوط2 را 

بیاور!«
اطاعت کردم. دقایقی بعد امام جواد پدر را کفن کرد و بر پیکر پُردردش نماز خواند؛ 

سپس فرمود: »اباصلت! تابوت را بیاور.« 
فوری پرسیدم: »یعنی بروم به نّجار بگویم تابوتی درست کند؟!«

امام جواد فرمود: »به اندرون خانه برو؛ تابوت، آنجاست!«
به اندورن رفتم؛ دیدم تابوتی آنجاست که قبًل آن را ندیده بودم! تابوت را بیرون آوردم. 
امام جواد پدر را در تابوت گذاشت. ناگهان سقف شکافته شد و تابوت به سمت آسمان 
و  می آید  مأمون  اکنون  »آقاجان!  گفتم:  و  شدم  هراسان  می دیدم!  چه  اکبر!  اهلل  رفت. 

امام رضا را از من طلب می کند؛ به او چه جوابی بدهم؟!«

1. امام جواد به خواست خداوند از مدینه به مرو آمد و وارد خانۀ امام رضا شد. 

2. داروی گیاهِی معطر که پس از غسل به بدن مّیت می زنند. 
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امام جواد فرمود: »آرام باش؛ تابوت برمی گردد.«
 سقف اتاق دوباره شکافته شد؛ تابوت بر زمیِن خانه فرود آمد و سقف مثل اّولش بسته شد! امام جواد
پدر را از تابوت درآورد و در بستر گذاشت؛ مثل همان اّول که کفن و غسل نشده بود؛ سپس فرمود: »ای 

اباصلت، برخیز و در را برای مأمون باز کن.«
صدای در بلند شد. به سرعت در را باز کردم؛ مأمون بود و غلمان حیرت زده اش. مأمون گریه می کرد؛ 
گریبان پیراهنش را چاک داده بود، بر سر می زد و بلندبلند می گفت: »ای سرور من، دل من را با مصیبت 

خود به درد آوردی!«
به اتاقم برگشتم. امام جواد نبود! موالیم امام رضا در خواب آرامی بود. از پشت پنجره، نگاهم به 

آسمان افتاد؛ چقدر فرشته به آسمان مرو آمده بودند... .
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 25 سال بعد از پیامبر خدا پرسید: »چرا حضرت علی روزی هیثم بن عبداهلل از امام رضا
با دشمنانش نجنگید، اما در زمان حکومت خود به جنگ آن ها رفت؟!«

امام رضا فرمود: »چون به پیامبر اقتدا کرد. حضرت محمد، سیزده سال در مکه و 
نوزده ماه در مدینه با مشرکان نجنگید و علّتش کمبود یاور بود. علی هم ]در آن 25 سال[، 

جنگ با دشمنان را رها کرد؛ چون یارانش اندک بودند.«
   *

وقتی ماه محّرم می شد، کسی امام رضا را خندان نمی دید؛ غم بر او چیره بود تا آنکه ده روز 
اّول محّرم تمام می شد. روز دهم، روز مصیبت و غم و گریۀ بسیار او بود و می فرمود: »این ]روز[، 

روزی است که حسین در آن کشته شد.«
*

از امام رضا نقل شده که فرموده است: »هرکه قبر امام حسین را در کنار رود فرات زیارت 
کند، مانند کسی است که خدا را در باالی عرش او زیارت کرده است.«  

   *
حضرت محمد فرموده است: »به زودی پارة تن من در خراسان دفن خواهد  شد. هیچ 
مؤمنی او را زیارت نمی کند؛ مگراینکه خداوند بهشت را بر او واجب و پیکرش را بر آتش حرام 

می کند.«
   *

امام علی فرموده است: »مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان، مظلومانه به وسیلۀ سم 
کشته می شود. نام او، نام من است و نام پدر او، نام موسی بن عمران است. بدانید هرکه او را در 
غربت زیارت کند، خدا گناهانش را می آمرزد؛ گناهان گذشته و بعد از آن را؛ هرچند به اندازة 

یک قطره؛ یک دریا
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روزی علی بن َمهزیار، دانشمند اهوازی، به دیدار امام جواد رفت و پرسید: »فدایت شوم! زیارت 
امام رضا برتر است یا زیارت امام حسین؟!«

امام جواد فرمود: »زیارِت پدرم برترست؛ چراکه امام حسین را همۀ )مسلمانان( زیارت 
می کنند؛ اما پدرم را به جز خّواص شیعه زیارت نمی کنند.«

*
روزی دیگر حضرت عبدالعظیم حسنی‘سلم اهلل علیه’ که مهمان امام جواد بود، از آن حضرت 
پرسید: »میان زیارت قبر اباعبداهلل الحسین و زیارت قبر پدرتان امام رضا در طوس )مشهد( 

حیرت زده  شده ام! شما چه می گویید؟«
امام جواد فرمود: »همین  جا باش.« سپس به درون اتاقی رفت. وقتی برگشت گریان بود و 

فرمود: »زیارت کنندگان اباعبداهلل زیادند؛ اما زائران قبر پدرم در طوس کم هستند... .«
  *

شگفتا که در زمانۀ ما، زائران امام رضا آن قدر زیادند که به اندازه و شمارش درنمی آیند. شب 
و روز و هر لحظه و ساعت، دل های شیعیاِن زیادی به طواِف ضریح نقره ای او مشغول اند و 

قلب های پرتپش و مشتاق فریاد می زنند: »رضاجان... رضاجان... !«
  *
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*پاکیزگی، از اخلق پیامبران است.
* سکوت ]در جای خود[ محّبت می آورد و راهنمای هر خیری است.

* دوست هر انسانی، عقِل او و دشمنش، نادانِی اوست.
* پاداش کسی که دنبال  رزق وروزی است تا خانوده اش را اداره کند، از جهادکنندة در راه 

خدا بیشتر است.
اما شخص  از غذایش بخورند؛  تا آن ها هم  از غذای دیگران می خورد  باسخاوت،  * آدم 

بخیل از غذای دیگران نمی خورد تا مبادا آن ها از غذایش بخورند.
* کمک تو به ناتوان از صدقه دادن برترست.

این  بنده به خداوند، آن هنگامی است که درحال سجده  است و  * نزدیک ترین حالت 
همان است که خداوند می فرماید: »سجده کن و نزدیک شو!«

* امام رضا روایت کرده است که حضرت محمد فرمود: »َمَثل خاندان من در میان 
شما َمَثل کشتی نوح است؛ هرکه سوار آن شود، نجات می یابد و هرکه به جا مانَد، به آتش 

انداخته شود.«
* امام رضا روایت کرده است که حضرت محمد درحالی که دست علی را گرفته 
 )بود، فرمود: »دروغ می گوید آن که می پندارد مرا دوست دارد؛ ولی این مرد )امام علی

را دوست ندارد.«
* امام رضا روایت کرده است که حضرت محمد به حضرت علی فرمود: »دوست 

تو، دوست من است و دشمن تو، دشمن من.«
ناسزا   به علی فرمود: »هرکه   روایت کرده است که حضرت محمد  امام رضا  *

بگوید، به من ناسزا گفته و هرکه به من ناسزا بگوید، به خدا ناسزا گفته است.«

سخنانی زیبا از امام مهربانی ها؛  علی بن موسی الرضا












