
    








 

 
 

  

 








  





  

 





    

 
 

  
حضـرت در ھفـدھم مـاه ربیـع االّول بــوده و       بـدان كه مشھور بین علماى امامّیه آن اسـت كـه والدت بـا سـعادت آن     :منتھي اآلمال

 و شـیخ  .ر نمـوده انـد  بر آن فرموده و اكثر علماء سّنت در دوازدھـم مـاه مـذكـور ذكـ عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله نـقل اجماع
ه اى در ايـن بـاب و شیخ ما عالمه نورى ـ طاَب ثراه ـ رسـال .و بعض افـاضـل عـلمـاى شیعه نیز اختیار اين قول فرموده اند كلینى

  .مولد خاتم االنبیاء، طالبین به آنجا رجوع نمايند میزان الّسماء در تعیینبه نوشته موسوم 
 

فـیــل آوردنــد    ت آن حضرت نزديك طلوع صبح جمعه آن روزبوده در سـالى كــه اصـحــاب فـیــل،    است كه والد و نـیـز مـشھور آن
  .شدند و والدت شريف به مّكه شد در خانه خود آن حضرت بـراى خـراب كـردن كـعـبـه مـعـظـّمـه و بـه حـجـاره ِسّجیل ُمَعّذب

  
ــّد   عـقـیـل بـن ابـى طـالب بـخـشـ پس آن حضرت آن خـانـه را بـه بــن يـوســف ـ     یـد و اوالد عـقـیـل آن را فـروخـتـنــد بــه مـحـم

بیرون كرد از خـانــه محّمـد بـن     َخْیُزران مادر او ـ آن خانه را  بـرادر حـَجـّاج ـ و او آن را داخل خانه خود كرد و چون زمان ھارون شد 
ُنه مـَِلك مـُظـَفَّر والى يـمـن در عـمـارت آن مـسـجـد  ششصد و پنجاه و يوسف و مسجد كرد كه مردم در آن نماز كنند و در َسَنه

وقـت والدت آن حضـرت غرائـب     و در. جـمـیـل فـرمود والحال در ھمان حالت باقى است و مردم به زيارت آنجا مـى رونـد   سـعـى
 .بسیار به ظھور رسیده

 
ان باال مى رفت وگوش مى داد و اخبار سـماويه  ابلیس به ھفت آسم :روايـت شـده است كه از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم

ســه آسـمــان مــنع كردنـد وتـا       مى شنید پس چون حضرت عیسى ـ على نبینا وآله و علیه الســالم ـ مـتــولد شــد او را از      را
عـلیــه و   چھارآسمان باال مى رفت و چون حـضـرت رسـول صـلى الّله

 نع كردند وشیاطین را بهآله و سـّلم مـتولد شد او را از ھمه آسمانھام
مـى بايـد   : قريش گفتند  تیرھاى شھاب از ابواب سماوات راندند، پس 

و آمـدن قـیـامـت بـاشـد كـه مـا مـى شـنـیـديـم  وقت گـذشـتـن دنـیـا
پـــس عـَمـْروبـــن ُامـیـــّه كـــه  كـــه اھـــل كـتـــاب ذكـــر مـــى كـردنـــد، 

ستاره ھـاى معـروف    اگر نظر كنید: دانـاتـريـن اھل جاھلّیت بود گفت 
 كه به آنھا ھدايت مى يابند مردم و بـه آنھـا مـى شناسـند زمانھـاى     

زمستان و تابستان را، اگر يكى از آنھـا بیفتـد، بدانیـد وقـت آن اســت      
خـاليـق ھـالك شـونــد و اگــر آنـھــا بــه حــال خــودند و        كـه جـمـیـع

د حـادث  امـر غريـب مـى بايـ      پـس   ستاره ھاى ديگر ظاھر مى شـود، 
  . شود

  
   :و صبح آن روز كـه آن حـضـرت مـتـوّلد شـد

  كه در ھر جاى عالم بود بر رو افتاده بود  ھـر بتى
بلرزيـد و چھـارده كنگـره آن     و ايـوان كـسـرى يـعـنــى پـادشــاه عجـم   

  افتاد 
رفـت و خشـك    و درياچه ساوه ـ كه سالھا آن را مـى پرسـتیدند ـ فـرو   

  شد 
 لھا بود كسى آب در آن نـديـده بـود ـ آب در آنو وادى سماوه ـ كه سا

  جـارى شـد 
و آتـشـكـده فـارس ـ كـه ھـزار سال خاموش نشده بـود ـ در آن شـب     

   خاموش شد
ـــر      ـــه شـت ـــد ك ــواب دي ــوس در آن شــب در خ ــاى مج ــاترين علم و دان

عـربـى را مـى كـشـنـد و از دجـله گـذشـتـنـد  صـعـبـى چـنـد اسـبـان
میـانش شكسـت و دو    د ايشـان شـدند و طـاق كسـرى از    و داخل بال

  حّصه شد و آب دجله شكافته شد و در قـصـر او جـارى گـرديـد 
در آن شــب از طــرف حـجــاز ظــاھر شـد و در عـالم منتشـر         و نـورى

  رسید  گـرديـد و پرواز كرد تا به مشرق
  و تخت ھر پادشاھى در آن صبح سرنگون شده بـود 

بـود و سـخن نمى  زبانشان بند آمده  ھـان در آن روزو جـمـیـع پـادشـا



    

  توانستند گفت 
  شد  و علم كاھنان بـرطرف شد و ِسْحر ساحران باطل

  جـدائى افـتـاد  و ھر كاھنى كه بود میان او و ھمزادى كه داشت كه خـبـرھـا بـه او مـى گـفـت
  بودند  گفتند؛ زيرا كه ايشان در خانه خدا ) آل الّله(  و قـريـش در مـیـان عـرب بزرگ شدند و ايشان را

رسید دستھا را بر زمین گذاشت و سر به سـوى   والّله كـه چـون پـسـرم بـر زمـین: الّسالم مادر آن حضرت گـفـت  و آمنه علیھا
قـصـرھــاى   از او نورى ساطع شد كه ھمه چیز را روشن كـرد و بــه سـبــب آن نــور،    ،بلند كرد و به اطراف نظر كرد پس آسمان
  .نام كن )محّمد( پس او را ديدم و در میان آن روشنى صدائى شنیدم كه قـائلى مى گفت كه زائیدى بھترين مردم را، شام را

   :او را در دامن گذاشت و گفت و چون آن حضرت را به نزد عبدالمّطلب آوردند

   
و  خداوندى را كه عطا كرد به من اين پسر خوشبو را كه در گـھـواره بـر ھــمه اطفـال سـیادت    حـمـد مـى گويم و شكر مى كنم

  .فرمود پس او را تعويذ نمود به اركان كعبه و شعرى چند در فضايل آن حضرت. بزرگى دارد
ــّد  : گفتند شیطان در میان اوالد خود فرياد كرد تا ھمه نزد او جمع شدند ودر آن وقـت  چه چیز تـرا از جـا بـرآورده اسـت اى سـی
زمـین   اّول شب تا حال احوال آسمان و زمین را متغّیر مى يابم و مى بايد كـه حادثـه عظیمـى در    از! واى بـر شـمـا: مـا؟ گـفـت 

نشده است ، پس برويد و بگرديد و تفّحص كنید كه  ـى بـه آسـمـان رفـتـه اسـت مـثـل آن واقـعواقـع شـده بـاشـد كـه تـا عـیـس
 آن ملعـون گفـت كــه   . چیـزى نیـافتیم   : مـتـفّرق شدند و گرديدند و برگشـتند و گفتنـد   چه امر غريب حادث شده اسـت ؛ پـس

حـرم رسـیـد، ديـد كـه مـالئكـه اطـراف حـرم  در تمام دنیا تا بهپس فرو رفت در دنیا و جوالن كرد . ِاْستعالم اين امر كار من است 
كـه داخـل شـود مـالئكـه بانگ بر او زدند برگشـت پـس كوچـك شـد ماننـد گنجشـكى و از        را فـرو گـرفـتـه انـد، چـون خـواسـت

، يـك حـرف از تـو سـؤ ال مـى كـنـم ،  ـلاى جـبـرئی: گـفـت ! بـرگـرد اى مـلعـون : كوه حـِرى داخـل شـد، جـبـرئیـل گـفـت  جانب
محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم كه بھتـرين پیغمبـران اسـت    : جبرئیل گفت  بـگـو امـشـب چـه واقـع شـده اسـت در زمین ؟

بلى : م ؟ گفت در اّمت او بھره دار نه ، پرسید كه آيا: ، پـرسید كه آيا مرا در او بھره اى ھست ؟ گفت متوّلد شده اسـت امشب
  .راضى شدم: گفت   ، ابلیس 

   :ین علیه الّسالم روايت شده استحضرت امیرالمؤ من از
  :كه در افتادند و چون شام شد اين ندا از آسمان رسید بـر كـعـبـه گذاشته بودند ھمه بر رو بتھا كه  چون آن حضرت متوّلد شد


  زمینھا بود تسبیح خدا گفتند  جمیع دنیا در آن شب روشن شد و ھر سنگ و كلوخى و درختى خنديدند و آنچه در آسمانھا و و

و گرامى ترين بندگان و بزرگترين عالمیان محّمد صلى الّلـه علیـه و    ّمتھا و بھترين خالئقبھترين ا: و شیطان گريخت و مى گفت
  .آله و سلم است

  :فرمودنـد الّسـالم   امـام موسـى بـن جـعـفــر علیـه      روايت كرده است از )احتجاج( و شیخ احمد بن ابى طالب طبرسى در كتاب
دسـت چـپ را بر زمین گذاشت و دسـت راسـت را    در بر زمـیـن آمـدچون حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم از شكم ما

 از دھـان مـبـاركـش نـورى سـاطـع شـد كـه اھـل مـكـه بـه تـوحـیـد بـه حـركـت آورد و به سوى آسمان بلند كرد و لبھاى خـود را
آن را و قـصـرھــاى سـفـیــد اصـطخر     قـصـرھـاى بـُْصرى و اطراف آن را كه از شام است ديدند و قصرھاى سرخ يمـن و نـواحــى  

دنـیا روشن شد تا آنكه جّن و انس و شیاطین ترسیدند و گفتند در زمین  فارس و حوالى آن را ديدند و در شب والدت آن حـضـرت
 تـقـديــس خــدا مــى    شده است و مالئكه را ديدند كه فرود مى آمدند و باال مى رفتنـد فـوج فـوج و تسـبیح و     امر غريبى حادث

ابلـیس لعـین    و اينھـا ھمـه عـالمــات والدت آن حـضــرت بـود      كـردنـد و ستاره ھا به حركت آمدند و در میـان ھـوا مـى ريختنـد و    
شـیاطین   ساير آن غرائب كـه مشاھده كرد؛ زيرا كه او را جائى بود در آسمان سّوم كه او و خواست كه به آسمان رود به سبب

بـراى داللـت   ايشـان را بـه تیـر شـھاب راندنـد       رفتند كه حقیقت واقعـه را معلـوم كننـد،   گوش مى دادند به سخن مالئكه ، چون 
  .سّلم پیغمبرى آن حضرت صلى الّله علیه و آله و

  

  آئین ھنگام
 :بالجمله، امروز، روز بسیار شريفى است و از براى آن چند عمل است

 .غسل -١ 
روزه يكسال براى او، خدا بنويسد  ه ھر كه اين روز را روزه بدارد، ثوابو از براى آن، فضیلت بسیار است و روايت شده ك روزه - ٢ 

 .روزه، ممتاز است و امروز يكى از چھار روز است كه در تمام سال بفضیلت
در غیر مدينه طبیه باشى و خواھى زيارت كنى آنحضرت را، غسل  نزديك و دور و علماء گفته اند كه اگر) ص(زيارت رسولخدا - ٣ 

 .اشھدان ال اله اال اهللا، الخ: متوجه آنحضرت گردان و بگو يست و دل خود رابكن و با
 زادالمعاد محمد بن مسلم فرموده و اين دو زيارت در كرده و تعلیم) ع(بھمان زيارتیكه حضرت صادق ) ع(زيارت امیرالمؤمنین  - ٤ 

 .كتب موجود است و ديگر
بخواند و بعد از سالم  توحید مرتبه اناانزلناه و ده ده مرتبه حمد از ر ھر ركعت بعددر وقتیكه روز بلند شود، دو ركعت نماز كند د -٥

 .اللھم انت حى ال يموت، الخ در مصالى خود بنشیند و اين دعا بخواند
 د وو خیرات بنمايند و مؤ منین را مسرور كنند و بزيارت مشاھد مشرفه رونـ  آنكه مسلمانان اينروز را تعظیم بدارند و تصدق  -٦ 

فرموده كه من يافتم طايفه نصارى و جمعى از مسلمین را كـه تعظـیم    اقبال شرحى از لزوم تعظیم اين روز ذكر نموده و در سید
پیغمبرشان كه اعظم از  مى نمايند و تعجب كردم كه چگونه مسلمانان قانع شدند كه روز مولود) ع(عیسى  بزرگى را روز والدت

  .نصارى است مولود عیسى را، انتھى از تعظیم بائینتره از تعظیم باشد كه اين مرتبه ھمه پیغمبران است ب
  



    

  

  
  روح القدس امداد كرد، در ھر نفس در ھر قدم= عنقاء طبعم ياد كرد، از قله قاف قدم 

  تا قاب قوسین وجود، تا حد اقلیم عدم= كردم باسانى صعود، از عالم غیب و شھود 
  زد آفتاب عقل سر، حتى انجلت عنى الظام= دم داد بر خبر، نخل امی گشتم چه از خود بى

  مالیس يحكیه البیان، ما لیس يحويه القلم= ديدم بعین حق عیان، در مجمع روحانیان 
  ذرات عالم يك بیك، در سلك عشرت منتظم= فلك  از نغمه خیل ملك، خندان و رقصان نه

  پاه، فرمانده لوح و قلمشاھنشه انجم س= شادان زماھى تا بماه، از مژده میالد شاه 
  ارباب انواع و مثل، اندردرش كمتر خدم= فیض نخستین عقل كل، ختم و نبیین و رسل 

  شاه فلك خرگاه عشق، سلطان اقلیم ھمم= رفرف سوار راه عشق، زيبا نگار شاه عشق 
  بدر البدور الالمعه، كشاف استار الغم= عقل العقول الواسعه، شمس الشموس الطالعه 

  میزان عدل وداد او، حرف نخست اول رقم= ايجاد او، سر حلقه ارشاد او ديباچه 
  يك آيه از دستور او، مجموعه كل حكم= بزم حقیقت طور او، شمع طريقت نور او 

  نور كالمش در ظھور، بر فرق كیوان زد علم= نور  زبور، رمزى از آن دستور توراه و انجیل و
  رفتار او معجز ماب، گفتار او محیى الرمم= خال و خطش ام الكتاب، لعل لبش فصل الخطاب 

  از ذره كمتر در درش، فر فريدون جاه جم= بر سرش   لعمرك لوالك ، تشريف برش، تاج
  در گاه عالى جاه او، پشت فلك را كرده خم= گردون مھر و ماه او، خاك ره خرگاه او 

  چون دره بیضاى عشق، تابید از كان كرم= ا ابر گوھرزاى عشق سرشار شدى درياى عشق، ي
  االتم نون قدا شرق المجلى يا از رواق كاف و= مصون شد شاھد ھستى برون  از محفل غیب

  بالحق و الصدق نزل، ناسوت شد باغ ارم= الھوت حى لم يزل، از مطلع حسن ازل 
  د استوار، زد نقش كثرت را بھمتوحید را كر= شد نقطه حسن نگار، پرگار وحدت را مدار 

  ام القرى معمور شد، از مقدم صدر االمم= عالم سرا پا نور شد، رشك فضاى طور شد 
  دست قواى معنوى، شد فاتح ملك عجم= بشكست طاق كسروى، بنیاد ايمان شد قوى 

  جمع الجوامع دين او، شد خیر اديان الجرم= آئینه آئین او، جام حقايق بین او 
  بود، عم البريا بالنعم افشاند ھر درى كه= را گشود، سر حقیقت را نمود  گنج معارف

  بگذشت از ھفتم طبق، وز عرش اعظم نیز ھم= دربارگاه قرب حق، بر ما سوى بودش سبق 
  كشید، فى مثله جف القلم عقل از تصصور پا= چون ھمتش باال كشید، تا بزم او ادنى كشید 

  نخلیكه خاطر خواه شد، بھر ثمر شد محترم= شد  آدم صفى اهللا شد، تشريف آن درگاه
  گرفت تا شد ضجیع ابن عم در سايه اش منزل= ، از نوح تا ساحل گرفت طوفان عشقش دل گرفت

  گوئى بیاد ابن جمیل، كرده است بنیاد حرم= كلیل  ارد شدطاز آتش شوق خلیل، كلك و ع
  او، او روحبخش و روح دمعیسى يكى رنجور = موسى كلیم طور او، ديدار او منظور او 

  شد در ره عشقش فرو، صد يوسف اندرچاه غم= از ماه كنعانى مگو، كاينجا ندارد آبرو 
  كم عالم رعیت شاه او، بشنو ز من بى بیش و= سر خیل اھل اهللا او، سر دل آگاه او 

  عمال يا ن: خواھى بگوھرگز از ايندر نگذرم، = شاھا گداى اين درم، وز جان و دل مدحتگرم 
  آيت اهللا عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني

  

ــامبر   ــل والدت بیــ ــار &محــ در كنــ
ــه  مســجدالحرام ــاكنون ك ــان ت وھابی

ده شــمــانع تعمیــر و تجديــد بنــاي او 
ــوده  بلكــه در ــرا صــدد تخــريبش ب و آن

ــه كــرده  ــامخروب ر واضــح تصــوي در دن
  .را كنده انداست كه تابلو كتابخانه 



    

 

دوشنبه ھفدھم ماه ربیع االول سـنــه ھـشـتــاد و    والدت بـاسـعـادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در روز :منتھي اآلمـال 
 ضـرت رسـول صـلى الّله عـلیــه و آلـه و ســلم و آن روزى اســت شــريف     بـا روز والدت حـ سـه واقـع شـده كـه مـوافـق اسـت

شمردند آن روز را و مراعات مــى كردنـد    عظیم البركة كه پیوسته صـالحـین از آل محّمد علیھم السالم از قديم اال يام بزرگ مى
صـدقـه و زيـارت مـشـاھـد مـشـرفـه و عظیم وارد شده و مستحب است در آن روز  و در روزه اش فضل كبیر و ثواب. حرمت آن را

   .آوردن خـیـرات و مـسـرور نـمـودن اھل ايمان بـه جـا
  

بـود و   صـابر و فاضـل و طـاھر و صـادق    : ، ابوعبدالّله و القاب آن حضرتبـود و كـنـیت شريفش ، جـعـفـراسـم مـبـارك آن حـضـرت
 .مشھورترين القاب آن جناب، صادق است

  
 اند كه از حضرت امام زين العابدين علیه السالم پـرسـیدند كه امام بعد از تو كیست؟ راوندى روايت كردهابن بابويه و قطب 

جـعـفـر كـه نـام : كـه خـواھـد بـود؟ فـرمـود محمدباقر كه علم را مى شكافد شكافتنى، پـرسـیـدنـد كـه بـعـد از او امـام: فرمود
شـمـاھـا  چـرا بـه خـصـوص او را صـادق مـى نـامـنـد و حـال آنـكـه ھـمـه: گـفـتـنـداو نـزد اھـل آسـمـانـھـا صـادق اسـت؛ 

صلى الّله علیه و آله و سلم كه آن حضرت فرمود  صـادق و راسـتـگـويـیـد؟ فـرمـود كـه خبر داد مرا پدرم از پدرش رسـول خـدا
 حسین علیھم السالم او را صادق نامید؛ زيرا كه پنجم ازمـحـمـّد بـن عـلى بـن ال چون متولد شود فرزند من جـعـفـر بـن

افتراء و او نزد خدا جعفر كذاب افترا كننده بر  فـرزنـدان او جـعـفـر نام خواھد داشت و دعوى امامت، خواھد كرد به دروغ از روى
  كذاب را كه برانگیخته است  علیه السالم گـريـسـت و فرمود كه گويا مى بینم جعفر خدا است، پس حضرت امام زين العابدين

ــه ــالم       خلیفــ ــه الســ ــان علیــ ــاحب الّزمــ ــى صــ ــان يعنــ ــام پنھــ ــیش و تفحــــص امــ ــر تفتــ ــود را بــ ــان خــ ــور زمــ   . جــ
  
سـفـیــد بــدن و كـشـیــده بـیـنــى و      ن حضرت میانه بـاال و افروختـه رو و  در شمايل حضرت صادق علیه السالم گفته اند كه آ و

نگین آن   رضا علیه السالم نقش  و به روايت حضرت امام .خـال سـیاھى بود  رويـش  مـوھـاى او سـیـاه و مـجـعـد بـود و بـر خـّد
 انـت ثقتـى   ( ديـگـرو بـه روايـت مـعـتـبـر   ) شـَى ٍء َالّلُه خـاِلُق كـُلِّ ( و به روايت ديگر) َالّلُه َوِلّیى َو ِعْصَمتى ِمْن َخْلِقِه ( حضرت

نقـل   بــوده ، و غـیــر از ايـنـھــا نـیــز      ) ِاال بـِالّلِه َاسـْتـَغـْفـُِر الّلـهَ  ماشاَء الّلُه الُقوََّة ( و به روايت ديگر  ) فـاعـصـمـنـى مـن النـاس
  .شده

  
ــّد بــن ابـى بكـر اسـت كـه          جلیله مكرمه علیا جناب فاطمة مسّماة به اّم :والده ماجده آن حضرت فروة بن قاسـم بـن مـحـم

يعنى مادرم  ؛ ) َاْحَسَنْت َوالّلْه ُيِحبُّ اْلُمْحِسنیَن كاَنْت ُاّمى مـِمَّْن آمـَنـَْت َو اتَّقـَْت َو ( رمودهف حضرت صادق علیه السالم در حق او
. دوست دارد نیكوكاران را رھیزكارى را اختیار كرد و احسان و نیكوكارى نـمـود و خـداايمان آورد و تقوى و پ از جـمله زنانى بود كه

آن مـخدره را بـه تمـام اوصـاف شـريفه ھمـانطور كـه حضـرت         ھمانا حضرت صادق علیه السالم در اين كلمه موجزه وصـف كـرده
كـرد بـه    حضرت كه وصف كند براى او متقین را اكـتفاجـواب ھّمام بن عباده كه سؤ ال كرد از آن  امیرالمؤ منین علیه السـالم در

  ؛)الَّذيَن اتَّقْوا َوالَّذيَنُھْم ُمْحِسنُوَن ِاتَِّق الّلَه َو َاْحِسْن َفِانَّ الّلَه َمَع (: كلمه
  

احسان  موده واند كه گويا مراد از تقوى ، اجتناب كردن است از آنچه خـداى تـعـالى نـھـى فر چـه آنـكـه عـلمـا در شرح آن گفته
جـامــع اســت صـفــات مـتـقـیــن و فـضـايــل       به جا آوردن ھر چیزى است كه حق تعالى به آن امر فـرمـوده ، پـس ايـن كـلمــه 



    

زمـان خـود    كـه اّم فـروه از تمـامى زنـان     فرمـوده  ) اثبـات الوصـّیة   ( درالمسـعودى   ايـشـان را، و شـیـخ جـلیل على بن الحسین
السـالم احـاديـثـى از جـمـله آنـھـا اسـت قول آن حضرت به  روايت كرده از حضرت امـام زيـن العـابـديـن عـلیـه تقوايش زيادتر بود،
آمرزش مى كنم  دعا مى كنم براى گناھكاران شیعیان ما در روز و شب صد نوبت ، يعنى استغفار و طلب من! او كه اى اّم فروة 

ــر چ   ــرا كــه مــا صــبر مــى كنــیم ب ــیم و ايشــان صــبر مــى  برايشــان ؛ زي ــر چیــزى كــه نمــى داننــد   یــزى كــه مــى دان   .كننــد ب
  

المكرمـه   گـاھى به ابن چـنـدان مجّلله و مكرمه بود كه به سبب آن از حضرت صادق عـلیـه السـالم كـه اّم فـروه: مـؤ لف گـويـد
طواف كعبه مى كرد متنّكرًة پـوشـیـده بـود كـسـايى و  ديـدم اّم فـروه را كـه: على كه گفت و روايت شده از عبداال. یر كردندتعب

َاخـْطـَْاِت قـَْد  !يا َامـََة الّلِه ( : ، مردى در آنجا به وى گفتالم كرد حجراال سود را به دست چپاست كه كسى او را نـشناسد، پس
؛ يعنـى   ) اّم فـروه ِاّنـا َالْغِنیـاُء ِمـْن ِعْلِمـكَ      ( استالم كردى خطا كردى در سنت و آداب كه با دست چپ! ؛ اى كنیز خدا ) السُّنََّة
 . خواھد چیزى ياد ما دھى ھمانا ما از علم شما بى نیازيم نمى

 
زنى كه شوھرش باقر علوم اولین  ؛نباشد از فقه عـامه ظـاھرا آن مرد از فقھاء عامه بوده و چگونه غنى و بى نیاز: فـقـیـر گـويـد

 ت و يقین جعفـر بـن  امام زين العابدين علیه السالم، و فرزندش ينبوع علم و معدن حكم و آخرين باشد، و پدر شوھرش حضرت
علیـه السـالم و يكـى از فـقــھاء سـبعه       مین علیه السالم باشد و پدرش از ثقات و معتمدان على بن الحسینمحّمد الصادق اال

زوجه  ) اّم حكیم ( بهنشو و نما كرده ، و اّم فـروه را خـواھرى است معروفه  مدينه باشد در حجر علم تربیت شده و در بیت فقه
اسـحـاق كـه مـردى جـلیـل و امـیر  بن عبدالّله بن جـعـفـر بـن ابـى طـالب رضـى الّله عـنـھـم والده قـاسـم بـنعريض ا اسحاق

است به ابوھاشم جعفرى بغدادى و بیايد ذكرش در اصـحاب حضـرت ھـادى     يمن بوده و او پدر داود بن القاسم است كه معروف
  .علیه السالم

  
  تحمل ربوده از دل مرا= طاقت  گرفته از كف عنان/  سنبل ى ز شورفغان قمر= گلنواى بلبل ز عشوه 

  تامل بود در اين صبر و اين= آفت  بزن نوائى كه بیم/  خموش بودن زھى خرافت= ز طوطى طبع بالطافت 
  مكن توقف مكن تعلل= باقى  كه وقت فرصت نمانده/  گھى حجازى گھى عراقى= بزن نوائى بیاد ساقى 

  تخیل كه عین خامى است اين= نامى  مباش در فكر ننگ و/  كامى ز جام عشرت بگیر= مى زخم وحدت بنوش جا
  بزن دمى پنجه توسل= بدامن میفروش مطرب /  مى دمادم بنوش مطرب= بساز عیشى بكوش مطرب 

  تزلزل مكن به بنیاد غم= زمانه  به بر ز دل غصه/  عاشقانه به نغمه اى كوش= بمدح آن دلبر يگانه 
  كاكل بانخط و خال و زلف و= مائل  ولى ندانم كه نیست/  بوجد سامع برقص قائل= شمائل  آن نازنینز وصف 

  قرنفل چه عنبر و صندل و= نابود  چنانكه شد ھر چه بود/  دود بمجمر خال او كنید= نیاسود  دلى ز سوداى او
  بحلقه بند گیش درغل= خسرو  ھزار شیرين ھزار/  پرتو فكنده بر مھر و ماه= نو  تبارك اهللا از آن مه
  تسلسل فتاده ھم دور و ھم= بچین آن گیسوى مسلسل /  بحسن مجموعه مفصل= بلب حديثى ز سر مجمل 

  گل كه يكفلك ماه و يكچمن= گوش  نه عارضست آن نه اين بنا/  فراموش زالل خضر اندر او= نوش  دھان او رشك چشمه
  تعقل بكنه او چون رسد =بقعر دريا نمیرسد خس /  ظھور معناى ذات اقدس= بصورت آن گوھر مقدس 

  مثال ناقص گه تمثل= لیلى  ز لیلى حسن اوست/  كلى ز عكس او نور عقل= بطلعت آئینه تجلى 
  الكل دراوعیان سر كل فى= پیمبر  بجلوه سر تا قدم/  اكبر جمال غیب و حجاب= دلبر  بر وى و موى آن يگانه
  تبدل رسوم را حافظ از= علوم را كشف الدقادق /  اطق امام صادقكالم ن= الحقائق  حقیقه الحق و

  تنزل كه ھستى از او كند= كتاب ھستى دھد گواھى /  لطیفه معرفت كما ھى= صحیفه حكمت الھى 
  دلدل سلیل رفرف سوار و= سالله طاوھا و ياسین /  نتیجه صادر نخستین= خلیفه خاتم النبیین 

  بر آستانش سر تذلل= خواھى  ملوك را گاه عذر/  بمانى از ماه تابحكمش = يگانه مھر سپھر شاھى 
  توسل كه اوست حق را ره= راه  بشمع رويش خرد برد/  دلخواه جمال او شاھدى است=   لى مع اهللا بخلوت قدس

  تفضل محیط ھر لطف و ھر= دائر  مدار احسان و فیض/  سائر بدور آن نقطه جمله= حريم او مركز دوائر 
  فكند اندر عدم تخلخل= جیب  چه صبح صادق كه شق كند/  بزرگ طغراى نسخه غیب= ش كتاب الريب نخست نق

  تحمل زمین ببالید از اين= طاق  كه شد ز طاقت دل فلك/  اشراق ھزار خورشید كرده= آفاق  ز مشرق حسن او در
  تقبل كه نعت او را كند= يارا  زبان ھر خامه نیست/  حیارى عقول از درك او= آرا  علوم او جمله عالم

  در او بود رتبه تامل= داد  محاسن خوى او خدا/  آباد بكلك مشگین اوست= قلمرو معرفت بار شاد 
  تكفل كه مفتقر را كند= بین  كسى بغیر از تو نیست در/  كونین بگو بان شھريار= قوسین  صبا برو تابقاب

  برو سفیدى كند تحول= سیاھى  از نگاھى برد كه/  نگاھى اگر كنى سوى ما= شاھى  چه كم شود از مقام
  نه طبع را حالت تغزل= پويم  نه دل كه راه قصیده/  اويم كه بسته دام مكر= گويم  ز گردش آسمان چه

  در توام قبله تبتل= تغافل  مكن از اين بیشتر/  نفیرم كه عرش میلرزد از= چنان بدام فلك اسیرم 
  بمستجار تو مستجیرم= توانى  نمى سزد اين قدر/  د خود رسانىمرا بامی= االمانى  مگر تو اى غايه
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