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   م ن   صادقد   ّ  




ت  ذ   اپاره ای از   ول  رت        ل ها  ر
 

ه از بـراى غـیـر آن حـضـرت از کـه از بـراى حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم معجزاتى بوده کبـدان : منتھي االمال
ـرده کنـقـل ) ابـن شـھـر آشـوب(پـیـغـمـبـران ديـگـر نبوده و نظیر معجزات جمیع پیغمبران از آن حـضـرت بـه ظـھـور آمـده اسـت و 

 .ر شده استکه سه ھزار از آنھا ذک ھار ھزار و چھارصد و چھل بوده معجزات آن حضرت،ـه چـک
 

ه مى آيد انشاء کـه جـمـیـع اقوال و اطوار و اخالق آن حضرت معجزه بود خصوص ِاخبار آن حـضرت به غائبات چنانک: فـقـیـر گـويـد
دت آن حـضـرت و در حـیـن والدت شـريـفـش ظـاھـر شـده چـنـانـچـه ـه قـبـل از والکالّله تعالى اشاره به آن، بعالوه آن معجزاتى 

ه از اتیان به مثل آن تمامى کبـر اھل اّطالع ظاھر و ھويداست و اقوى و ابقى از ھمه معجزات آن حضرت، قرآن مجید است 
ـنـد به ھم پیوست مفتضح و رسوا ـلمـه اى چکس در مـقـابـل قـرآن کُفصحا و بلغا عاجز گشتند و بر عجز خود گردن نھادند و ھر

 .ّذاب و َاسود َعْنسى و غیرهک ُمَسْیلمه :مانند .گشت
 

لمات ناھموار را ُمسیلمه و َاسود به ھم ببندند و آن را وحـى مـُنـزل گـويـنـد و در که اين کايـن مـعـجـزه قـرآن مجید است 
الم ناستوده نمى گويد و اگر گويد کرب بودند و ھیچ عرب چنین ه ُمسیلمه و َاسود، عکنند؛ زيرا کثیر قرائت کمـقـابل جماعت 

ند به باب چـھاردھم جلد کـه خـواھـد بـر مختصرى از اعجاز قرآن مّطلع شود رجوع کـسـى کس نـخـوانـد و کقبح آن را بداند و بر 
 .نداردر آن کتاب گنجايش ذکه اين ک؛ زيرا )رضوان الّله علیه(عالمه مجلسى ) حیاة القلوب(دوم 

 .نیم به چند نوع از معجزات آن حضرتک اشاره مى کتاب مبارکبالجمله، ما در اين 
 

 



   
 و تظلیل غمام و نزول باران و نازل شدن  اجرام سماوّيه مانند شّق قمر و رّد شمسـه مـتـعّلق است به کمـعـجـزاتـى اسـت 

 :نیمکتفا مى کر چھار امر از آنھا اک و ما در اينجا به ذکراى آن حضرت از آسمان و غیر ذلمائده و طعامھا و میوه ھا ب
 

 شق القمر
:قـال الّله تـعـالى    شد ک نزدي:يـعنى 

ـثـر مـفـسـّران کا .نیم شد ماه و اگر ببینند آيتى و معجزه اى رو مى گردانند و مى گويند ِسْحرى است پیوستهقیامت و به دو 
ردند حضرت که از آن حضرت معجزه طلب کـه قريش در مکـه ايـن آيـات وقـتـى نـازل شـد کـرده انـد کخـاصـّه و عـامـّه روايـت 

 .ه آن در شب چھاردھم ذيحجة بودکه دو نیم شد و در بعضى روايات است اشاره به ماه فرمود، به قدرت حق تعالى ب
 

 رّد الشمس
روزى حـضـرت رسول صلى الّله  :ـهکرده اند کعـلمـاء خـاصـّه و عاّمه به سندھاى بسیار از اسماء بنت ُعَمْیس و غیر او روايت 

اد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گزاردند حضرت ارى فرستکمنین علیه الّسالم را پى علیه و آله و سّلم حضرت امیرالمؤ
 خـود را در دامـن آن حـضـرت کرده بود، حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم سر مبارکامیر علیه الّسالم آمد و نماز عصر ن

 شد کیدن وحى گرديد تا نزديگـزارد و خـوابـیـد و وحـى بـر آن حـضـرت نـازل شـد و سـر خـود را به جامه پیچیده و مشغول شن
نه يـا رسـول الّله نـتـوانـسـتـم سـر : رده اى؟ گفتکنماز ! يا على: حضرت فرمود ه آفتاب فرو رود و چون وحى منقطع شدک

على مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود پس آفتاب را !  خـداوندا:هکپس حضرت فرمود . نمک ترا از دامن خود دور کمبار
ه بر زمینھا تـابـیـد و وقـت فـضـیـلت که آفتاب برگشت و بلند شد و به جائى رسید کديدم ! والّله: اسماء گفت !گردانبراى او بر

 .رد و باز آفتاب فرو رفتکعـصـر بـرگـشـت و حـضـرت نـماز 
 

  باراننزول
 :هکردند در اذّيت آن حضرت، حضرت فرمود کفاق ديگر اّتکچـون قـبـايـل عرب با ي :ـهکـرده انـد ک خـاصـّه و عـامـّه روايـت ايـضـًا

پـس بـاران ھفت سال بر ن بر قبايل ُمَضر و بر ايشان قحطى بفرست مانند قحطى زمان يوسف؛ کخداوندا، عذاب خود را سخت 
 درختان ما هکرد ک اعرابى به خـدمـت آن حـضـرت آمد و از جانب عرب استغاثه ايشان نباريد و در مدينه نیز قحطى به ھم رسید،

 پس حضرت بر شدند؛ کید و گیاھھاى ما منقطع گـرديـد و شـیـر در پـسـتـان حـیوانات و زنان ما نمانده و چھار پايان ما ھالکخش
 ھـفـتـه کحمد ثناى حق تعالى ادا نمود و دعاى باران خواند و در اثناى دعاى آن حـضـرت بـاران جـارى شـد و يـ منبر آمد و

مى ترسیم غرق شويم و خانه ھاى ما ! يا رسول الّله: ايت آمدند و گفتندکـه اھل مدينه به شکدان بـاران آمـد بـاريـد و چـنـ
، خداوندا، بر حوالى ما بباران و بر ما )ھـُّم حـَواَلیـْنـا َوال عـََلْیناَالّل( :پس حضرت اشاره فرمود به سوى آسمان و گفت منھدم شود؛

لیل کاشاره مى فرمود ابر گشوده مى شد پس ابر از مدينه برطرف شد و بر دور مـديـنـه مـانـنـد اـه کو به ھر طـرف . مباران
 مـاه سیالب در رودخانه ھا جارى بود؛ پس ک قطره نـمـى بـاريـد و يـکحلقه شد و بر اطراف مانند سیالب مى باريد و بر مدينه ي

مگر اين شعر را از او به : ردندکبعضى از اصحاب عرض  . روشن مى شدوالّله اگر ابوطالب زنده مى بود ديده اش: حضرت فرمود

 خاطر آورديد؟    چنین :  آن حضرت فرمود

 .باشد

 انگورانار و تسبیح گفتن نزول مائده بھشتي و 
فاطمه علیھاالّسالم آمد به نزد حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و حضرت روزى  :هکمنقول است بـه سـنـد مـعـتبر از اّم سلمه 

آله و سـّلم و امـام حسن و امام حسین را برداشته بود و حـريـره سـاخـتـه بـود و بـا خود آورده بود چون داخل شد حضرت فرمود 
یه الّسالم حاضر شد امام حسن را در دامن راست و امام حـسـین را منین علچون امیرالمؤ. را بـراى مـن بطلب پسر عّمت :هک

 : در دامن چپ و على و فاطمه را در پیش رو و پِس سر خود نشانید و عباى خیبرى بر ايـشـان پـوشـانـیـد و سـه مـرتـبـه گـفـت
 .ردنىک کردان ايشان را پا گک و گناه را و پاکايـنـھـا اھل بیت من اند؛ پس از ايشان دور گردان ش! خـداونـدا

ه بازگشت تو به خیر است اّما از ک: مـن از ايـشـانم؟ فرمود! يـا رسـول الّله: و مـن در مـیـان عـَتـَبـه در ايـسـتـاده بـودم، گـفـتـم
 عـلیـه و آله و چـون حـضـرت رسـول صـلى الّله پـس جـبـرئیـل آمـد و طـبـقـى از انـار و انـگـور بـھـشـت آورد. ايشان نیستى

سـلم انـار و انـگـور را در دست گرفت ھر دو تسبیح خدا گـفتند و آن حضرت تناول نمود؛ پس به دست حسن و حسین داد و در 
دست ايشان سبحان الّله گـفـتـنـد و ايـشـان تـنـاول نـمـودنـد؛ پس به دست على علیه الّسالم داد تسبیح گفتند و آن حـضـرت 

نمى خورد از اين میوه :  جـبـرئیـل گفت. و انگور بـخـورده از انارکپـس شـخـصـى از صحابه داخل شد و خواست  د؛تـنـاول نـمـو
 .ھا مگر پیغمبر يا وصّى پیغمبر يا فرزند پیغمبر

 



   
 

ـت کـنـگ و درخـت بـر آن حـضـرت و حـرردن سکسالم  ظاھر شده مانند جمادات و نباتاته از آن حضرت در کمعجزاتى است 
ـردن درخـت بـه امـر آن حـضـرت و تـسـبـیـح سـنـگـريـزه در دسـت آن حـضـرت و حـنـیـن جذع و شـمـشـیـر شـدن چـوب بـراى ک
ـه بـه مـعـجزه آن حضرت و ـّاشـه در بـَْدر و براى عـبـدالّله بـن جـَحـْش در ُاحـُد و شـمـشـیـر شـدن بـرگ نـخـل بـراى ابـوُدجـانکعـُ

 و ما در اينجا کـه بـه دنـبـال آن حـضـرت رفـت در اّول ھجرت و غیر ذلکفرو رفتن دستھاى اسب سـُراقـه بـر زمـیـن در وقـتـى 
 :ر چند امرکنیم به ذکتفا مى کا

 
 

 درخت َحّنانه
 

 :ـهکـرده انـد کخـاصـّه و عـامـّه بـه سـنـدھـاى بـسـیـار روايـت 
رد در جانب مـسجد درخت کون حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـه مـدينه ھجرت نمود و مسجد را بنا چـ

يا رسول : یه مى فرمود پس مردى آمد و گفتکه حضرت خطبه مى خواند بر آن درخت تکھنه بود و ھرگاه ک کخرمائى خش
 خـطـبـه بـر آن قـرارگـیـرى و چون مرخص شد براى حضرت منبرى ساخت ه در وقـتکه براى تو منبرى بسازم کالّله، رخصت ده 

 ه سه پـايـه داشـت و حـضـرت بـر پـايـه سـّوم مـى نـشـسـت،ک
ند؛ پس حضرت از که ناقه در مـفارقت فرزند خود که آن حضرت بر منبر برآمد آن درخت به ناله آمد، مانند ناله اى کاّول مـرتـبـه  

رد و کاگر من آن را در بر نمى گرفتم تا قیامت ناله مى : ن شد؛ پس حضرت فرمودک و درخت را در برگرفت تا سامنبر به زير آمد
 .ردند و آن درخـت را بـريـدنـدکردند و از نو بنا که بنى امّیه مسجد را خراب کو بود تا آن مى گفتند) حـَنـّانه(آن را 

 .ردندکـنـدنـد و در زيـر مـنـبـر دفـن کـه آن درخـت را ک فـرمـود ـه حـضـرتکو در روايـت ديـگـر مـنـقـول اسـت 



  تحريك درخت به امر آن حضرت
 

 :فرمود هکمـنـیـن عـلیـه السـّالم مـنـقـول اسـت ر آن، از حـضـرت امـیـرالمـؤدر نـھـج البـالغـه و غـیـ
يا محّمد،  : بـه خدمت آن حضرت آمدند و گفتند قـريـش ه اشـراف کمن با حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بودم روزى 

ـنـیـم اگـر اجـابـت مـا مـى کال مـى  از تـو امـرى سـؤـرده انـد و مـاکـه پـدران و خـويـشـان تـو نـکنى کتو دعوى بزرگى مى 
  . و دروغـگـوئىـه سـاحـرکـنـى مـى دانـیـم کـه تـو پـیـغـمـبـرى و رسـول و اگـر نـکنـمـائى مـى دانـیـم 

نده شود از ريشه خود و بیايد در که تا کبخوانى از براى ما اين درخت را : گفتند ؟ـه سـؤال شـمـا چـیـسـتکـرمـود حـضـرت ف
  ،بلى: گفتند ا ايمان خواھید آورد؟ند شمکه خدا بر ھمه چیز قادر است، اگر بک حضرت فرمود پیش تو بايستد،

 
شته که که ايمان نخواھید آورد و در میان شما جمعى ھستند کشما آنچه طلبیديد و مى دانم  من مى نمايم به :هکفرمود 

 رھا برخواھند انگیخت و به جنگ من خواھند آورد؛که لشکخواھند شد در جنگ بدر و در چاه بدر خواھند افتاد و جمعى ھستند 
نده شو با ريشه کـه مـن رسـول خدايم پس ک و مـى دانـى اگـر ايـمـان بـه خـدا و روز قـیـامـت دارى! اى درخـت: پس فـرمـود

  .ھاى خود تا بايستى در پیش من به اذن خدا
نده شد از زمین و به جـانـب آن حضرت روانه که آن درخت با ريشه ھا کـه او را بـه حـّق فرستاد کپس به حـّق آن خـداونـدى 

 آن حضرت انداخت و کتا نـزد آن حـضـرت ايـسـتاد و سايه بر سر مبارشد با صوتى شديد و صدائى مانند صداى بالھاى مرغان، 
 چون من گشود و من در جانب راست آن حضرت ايستاده بودم شاخ ديگر بر سر و شاخ بلند خود را بر سـر آن حـضـرت گشود
یـم شـود و نـصـفـش بیايد و نصفش در ه برگردد و بـه دو نـکن او را کامر : ّبر گفتندکاين معجزه نمايان را ديدند از روى علّو و ت

 کرد و بـرگـشـت و نـصـفـش جـدا شـد و بـا صـداى عـظیم به نھايت سرعت دويد تا به نزديکحضرت آن را امر  .جاى خود بماند
  .آن حـضـرت رسـیـد

 
ه خواسته بودند؛ پس من کو چنان شد حضرت فرمود . ـه ايـن نـصـف بـرگـردد و بـا نـصـف ديـگـر مـتـّصل گرددکبـفـرمـا : گـفـتـنـد
رد از بـراى تـصـديـق که آنچه درخت کند که اقرار مى کس که به تو ايمان مى آورد منم و اّول کـسـى کاّول ! ال ِالَه ِاال الّلُه: گفتم

ى و جـادوھـاى عـجـیـب ـّذابـکـه تـو سـاحـر و که ما مى گـوئیـم کبل: افران گفتندکپس ھمه آن  رد منم؛کپـیغمبرى و تعظیم تو 
 .ه در پھلوى تو ايستاده استکند مگر مثل اين کدارى و تـرا تصديق نمى 

 

  با جريان ابرھهکدرخت متحرمعجزه شباھت 
 :هکه نگاشت) صاحب ناسخ(ه ک: فـقـیـر گـويد
 درخـت نقل کـّلم در تـحـريـمنین علیه السـّالم از حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سه حضرت امیرالمؤکاين معجزه 

على علیه الّسالم خود را وصّى پیغمبر صلى الّله علیه و آله موال ه کو ظھور ابابیل مشابھتى دارد؛ زيرا ) ابرھه (فرموده با قّصه 
ت ه بیسکوفه بر فراز منبر وقتى کو سّلم و امام مفترض الّطاعة مى شمرد و خود را صـادق و مـصـّدق مى دانست در مسجد 

ـه بـر رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم دروغ کس در پاى مـنـبـر او گـوش بـر فـرمـان او داشـتـنـد نـتـوانـد بـود کھزار 
على علیه الّسالم اين موال ه کبـندد و بگويد پیغمبر درخت را پیش خود خـوانـد و درخـت فـرمـانـبـردار شـد؛ چـه ايـن ھنگام 

 درخت حاضر بودند و خطبه امـیـرالمـؤمنین کعلى علیه الّسالم ھنگام تحريموال ه با کرد جـماعتى حاضر بودند کروايت مى 
نون ُخَطب آن کس را اين فصاحت و بالغت نـبوده و بر زيادت از صدر اسالم تا کرد؛ چه ھیچ کس نتواند تحريف کعلیه الّسالم را 

 .حضرت در نزد ُعلما مضبوط و محفوظ است
 

  بودن درخت به بركت حضرتشمیشه سبزھ
 

 :ـهکـرده اسـت کراونـدى از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت 
برگشت در جـنـگ حـُنین و قسمت ) نام موضعى است = ِجعرانه(چـون حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم به سوى 

ه کتا اينردند و حضرت به ايشان عطا مى فرمود کال مـى فتند و سـؤبه از پى آن حضرت مى ررد غنايم را در میان صحابه، صحاک
ه به سوى درختى رفت و به درخت پشت خود را چسبانید و باز ھجوم آوردند و آن حضرت را آزار مـى کردند آن حضرت را ک أملج
ه رداى مرا ک رفت و فرمود ش مجروح شد و ردايش بر درخت بند شد پس از پیش درخت به سوى ديگرکه پشت مبارکـردند تا آنک

رد و مرا که و يـمـن گـوسـفـنـد داشـتـه بـاشـم ھـمـه را در مـیـان شـما قسمت خواھم که اگر به عدد درختھاى مکبدھید والّله 
  .ترسنده و بـخـیـل نـخـواھـیـد يـافـت

 
 نـديـدنـد و پـیـوسـتـه تـر و تـازه کرا خـشـ ھـرگـز آن درخـت کت پشت مبارکپـس در ماه ذيقعده از جعرانه بیرون رفت و از بر

 .ه گويا ھمیشه آب بر آن مى پاشیدندکبـود در ھـمـه فصل 
 

 تازيانهساطع شدن نور از  شنواندن صدا و 
 :ـهکـرده کروايـت  ن شـھـر آشـوببا

ه قرآن خواندن کن کبه در گوشھاى خود پر ـه چـون در مـسـجـدالحـرام داخـل شـوى پـنکقـريـش طـُفـَیـْل بـن عـَمـْرو را گـفـتـنـد 
چون داخل مسجد شد ھر چند پنبه در گوش خود بیشتر  محّمد صلى الّله علیه و آله و سـّلم را نـشـنوى مبادا ترا فريب دھد؛

ن قوم امـن در مـیـ! يـا رسـول الّله: فـرو مـى بـرد صداى آن حضرت را بیشتر مى شنید پس به اين معجزه مسلمان شد و گفت
خداوندا، او را : حضرت فرمود .نمک، اگر به من عالمتى بدھى ايـشـان را بـه اسالم دعوت مى رده و مطاع ايشانمکخود سر
 .چون بـه قـوم خـود بـرگـشـت از سـر تـازيـانـه او نـورى مـانـنـد قنديل ساطع بود ن؛کرامت کعالمتى 

 



   
 

ردن گوساله آل ذريـح و دعـوت او مـردم را بـه نـبـّوت آن کّلم کتـه در حـیـوانـات ظـاھـر شـده، مـانـند کى اسـت مـعـجـزاتـ
 از کّلم گرگ و شتر و سوسمار و يعفور و گـوسـفند زھرآلوده و غیر ذلکـّلم اطفال شیرخواره با آن حضرت و تکحـضـرت و تـ

 :ر چند امرکنیم به ذکتفا مى کايات بسیار و ما در اينجا اکح
 

 حضرتتقاضاى آھو از تكلم و 
 :ـهکـرده انـد کراونـدى و ابـن بـابـويـه از اّم سـلمـه روايـت 

! يا رسول الّله: ـندکه منادى ندا مى کروزى حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم در صحرائى راه مى رفت ناگاه شنید 
 ه بسته اند،کرد آھوئى را ديد که نظر کسى را نديد و در مرتبه سّوم کديگر ندا شنید و سى را نديد؛ پس بار کرد کحضرت نظر 
ه بروم و آنھا را شیر بدھم و کن کـوه دارم مرا رھا کـرده اسـت و مـن دو طـفـل در ايـن کـار کاين اعرابى مرا شـ: آھو گفت
رد تا رفت و کند عذاب عّشاران؛ پس حـضـرت آن را رھا ند مانکنم خدا مرا عذاب کاگر ن: رد؟ گفتکخواھى : فرمود. برگردم

  .فرزندان خود را شیر داد و به زودى برگشت و حضرت آن را بـسـت
: ـرد دويـد و مـى گـفـتکچـون آن را رھـا . ـنکآن را رھـا ! يـا رسـول الّله: ـرد گـفـتکچـون اعـرابـى آن حـال را مـشـاھـده 

  َرُسوُل الّلِه کال الّلُه َو َانََّاشـْھـَُد َان ال ِالَه ِا
 
 :هکرده است ک روايت ابن شھر آشوبو 

حضرت : ـرد گـفـتندکـرده بـود و چـون بـه نـزد فـرزنـدان خـود رفـت و قـصـّه خـود را بـراى ايـشـان نـقـل کـار کآن آھو را يھودى شـ
ت، مـا شـیـر نـمـى خـوريـم تـا بـه خـدمت آن حضرت برويم؛ رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم ضامن تو گرديده و منتظر اسـ

روھاى خود را بر پاى آن حـضـرت مـى ) آھو بچه(پس به خدمت آن حضرت شـتـافـتـنـد و بـر آن حـضـرت ثـنـا گفتند و آن دو 
ـردنـد و حـضرت کبـنـا ردم و در آن مـوضـع مـسـجـدى کپـس يـھـودى گريست و مسلمان شد و گفت آھو را رھا مـالیـدنـد؛ 

 .ردم گوشت شما را بر صّیادانک حرام :هکزنجیرى در گردن آن آھوھا براى نشانه بست و فرمود 
 

 ايت شترکش
 

روزى حـضـرت رسـول صـلى الّله  :ـهکرده اند کجـمـاعـتى از مشايخ به سندھاى بسیار از حضرت صادق علیه الّسالم روايت 



؛ ردک آن حـضـرت خـوابـیـد سـر را بـر زمـیـن گـذاشـت و فـرياد مى کبود ناگاه شترى آمد و نـزديـعـلیـه و آله و سّلم نشسته 
 . نیمکه ترا سجده کـرد و مـا سـزاوارتريم به آنکيا رسـول الّله، ايـن شـتـر تـرا سـجـده : عمر گفت

 ايـشـان کـه مـن از مـلکحبانش و مى گـويـد ند از صاکايت مى کنید اين شتر آمده است شکه خدا را سجده کبل: حضرت فرمود
ـشـنـد و کور و نحیف و ناتوان شده ام مى خواھند مرا بـکه پیر و کـنون کـار فـرمـوده انـد و اکبـه ھـم رسـیـده ام و تـا حـال مـرا 

پس حضرت فرستاد ند که زن بـراى شـوھر سجده کردم کند ھر آينه امر مى کسى سجده کسى براى که کردم کاگـر امر مى 
 .ندکايت مى کـه اين شتر از تو چنین شکو صاحب شتر را طلبید و فـرمـود 

ـشـیـد صـاحـبـش کـه آن را نـکحـضـرت فـرمـود  ـشـیـمکـه آن را بـکراست مى گويد ما ولیمه داشتیم و خـواسـتـیـم : گفت
 .گـفـت چـنـیـن باشد

 

    رسول اهللاآزاد شده حضرت  ، سفینه بهعانت شیرا
رده حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و کآزاد ) سفینه(ه کرده اند ک عاّمه روايت راونـدى و غـیـر او از مـحّدثان خاّصه و

 :هکسـّلم گفت 
ست و رفیقان و متاعھا ھمه غرق شدند و من کشتى ما شکشتى سوار شديم و کحضرت مرا به بعضى از جنگھا فـرستاد و بر 

وه باال رفتم موجى آمد و مرا برداشت و به میان دريا کوھى رسانید و در میان دريا چون بر کاى بند شدم موج مرا به بـر تـخته 
ّرر چنین شد تـا در آخـر مـرا بـه ساحل رسانید و در میان دريا مى گرديدم ناگاه ديدم شیرى کوه رسانید و مکبرد و باز مرا به آن 

رده کمن بنده تو و آزاد : رد من دست از جان شستم و دست به آسمان برداشتم و گفتمک من کاز بیشه بیرون آمد و قصد ھال
 ! پیغمبر توام و مرا از غرق شدن نجات دادى آيا شیر را بر من مسّلط مى گـردانـى؟

 
ه و سّلم حرمت آن حضرت مـن سـفـیـنـه ام مـوالى رسـول خدا صلى الّله علیه و آل! اى سـَبـُع: ـه گـفـتـمکپـس در دلم افـتـاد 

ـه چـون ايـن را گـفتم خروش خود را فرو گذاشت و مانند گربه به نزد من آمد و خود را گـاھـى کوالّله  .را در حّق موالى او نگاه دار
ه کرد به سوى من کرد پس خـوابـیـد و اشـاره کبر پاى راست من و گاھى بر پاى چپ من مى مالید و بر روى من نظر مى 

ه در آنجا درختان میوه بسیار و آبھاى شیرين بود؛ پس ک شو چون سوار شدم به سرعت تمام مرا به جـزيـره رسـانـیـد سوار
ه فرود آى و در برابر من ايستاد تا از آن آبھا خوردم و از آن میوه ھا برداشتم و برگى چند گـرفـتم و عورت خود را با کرد کاشاره 

ه با خود داشتم در آب فرو برده و برداشتم کـردم و جـامـه اى کُخرجینى ساختم و از آن میوه ھا پـر آنھا پوشانیدم و از آن برگھا 
 . ه اگر مرا به آب احـتـیـاج شـود آن بـیـفشرم و بیاشاممک
 

شتى در کنار دريا رسانید ناگاه ديدم که سوار شو چـون سـوار شدم مرا از راه ديگر به کرد کچون فارغ شدم خوابید و اشاره 
 آمدند و مرا بر شیر سـوار ديـدنـد بـسـیـار که ايشان مرا ديدند و چون به نزديکت دادم کمیان دريا مى رود پس جامه خود را حر

من سفینه موالى : یستى؟ از جّنى يا از انسى؟ گفتمکتو : مـى گفتند. ـردنـدکـردنـد و تـسـبـیـح و تـھـلیـل خـدا کتـعـجـّب 
لّله علیه و آله و سّلم مى باشم و اين شیر براى رعايت حق آن بشیر نـذيـر اسیر من گرديده و مرا رعايت حضرت رسول صلى ا

ى کوچکشتى کندند و دو مرد را در کشتى را لنگر افکشتى را فرود آوردند و کند؛ چون نام آن حضرت را شنیدند بادبان کمى 
ـه مـن چـه کـرد کنارى ايستاد و نظر مى کو از شیر فرود آمدم و شیر در ه من بپوشم کنشانیدند و جامه ھا بـراى من فرستادند 

ـه بـیـا بـر دوش مـن سـوار شـو تـا تـو را بـه کى از ايشان گفت کنم پس جامه ھا به نزد من انداختند و من پوشیدم و يکمى 
 ند؛ ک زياده از امت او بـشـتـى بـرسانم نبايد شیر رعايت حق رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم راک

خدا ترا از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم جزاى خیر بدھد؛ چون اين را گـفـتـم، : پس من به نزد شیر رفتم و گـفـتم
شتى شدم و پیوسته به من نظر مى کـرد تـا مـن داخل کـت نـکـه آب از ديـده اش فـرو ريـخـت و از جـاى خـود حـرکوالّله ديـدم 

 .رد تا از او غايب شدمک
 

جناب سفینة، باب حضرت امام حسن مجتبى علیه السالم بوده و به منزله جناب سلمان براى حضرت موال علي علیه : تذكر
 .السالم بوده است

 

  به حضرتسبز قبارنده پخدمت 
 

 :ـهکـرده انـد کمـشـايـخ حـديـث روايـت 
روزى در بیابانى . لم اراده قضاى حاجت مى نمود از مردم بسیار دور مى شدچـون حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و س

ه موزه را بپوشد مرغ سبزى ـ کند و قضاى حاجت نموده وضو سـاخت و چون خواست کبراى قضاء حاجت دور شد و موزه خود را 
شد؛ پس موزه را انداخت مار سیاھى از مى گويند ـ از ھوا فرود آمد موزه حضرت را برداشت و به ھوا بلند ) سبز قبا(ه آن را ک

 .شتن آنکمـیانش بیرون آمد و به روايت ديگر مار را از موزه آن حضرت گرفت و بلند شد و به اين سبب حضرت نھى فرمود از 
 

) مدائنى(از ) فرجابوال(ه ک شده و آن چنان است ـه نـظـیـر ايـن از حـضـرت امـیـرالمـؤمـنـیـن عـلیـه السـّالم نقلک: فـقـیـر گـويـد
 :هکرده کروايت 

ه کند کعلى علیه الّسالم نقل موال  فضیلت از کـس يـکھـر : ـوفـه ايـسـتـاد و گـفـتکـنـاسـه کسّید حمیرى سوار بـر اسـب در 
ه کاحاديثى ر کردند به ذکمن او را به نظم نیاورده باشم اين اسب را با آنچه بر من است به او خواھم داد؛ پـس مـحـّدثین شروع 

رد که مردى او را حديث کـرد تـا آنکـه مـتـضـمـّن آن فـضـیـلت بـود انـشـاد مـى کدر فضیلت آن حضرت بود و سّید اشعار خـود را 
از و ـه مـشـغـول تـطـھـیـر شـد از بـراى نـمـکمـنـیـن عـلیـه السـّالم بـودم خـدمـت امـیـرالمـؤ: ـه گـفـتکى از ابـوالزَّغـْل المـراد

فش خود را بپوشد ُغرابى پیدا شد که خواست کفش آن جناب شد پس زمانى کـرد مـارى داخل کمـوزه خـود را از پـاى بـیـرون 
رد کرده بود به وى عطا کند، آن مار از موزه بیرون شد سّید تا اين فضیلت را شنید آنچه وعده کو موزه را ربـود و بـاال بـرد و بیف

 : خود درآورد و گفتآنگاه آن را در شعر
 ).یاتباال(الحسین َوِللُحباِب   َابِىِلُخفِّ= َاال يا َقْوُم ِلْلَعَجِب اْلُعجاِب 

 



   
  

زنده کردن مردگان و شفاى بیماران و معجزاتى که از اعضاى شريفه آن حضرت به ظھور آمده مانند مـعجزات آن حضرت است در 
کردن آھوئى   درد چشم امیرالمؤمنین علیه السـّالم بـه بـرکـت آب دھـان مـبـارک آن حـضرت که بر آن مالیده و زندهخوب شدن

که گوشت آن را میل فرموده و زنده کردن بزغاله مرد انصارى را که آن حضرت را میھمان کرده بـود بـه آن و تـکـّلم فـاطـمـه بـنت 
آن حضرت در قبر و زنده کـردن آن حـضرت آن جوان انصارى را که مادر کور پیرى داشت و شفا يافتن َاَسد ـ رضى الّله عنھما ـ با 

زخم سلمة بن االکوع که در خیبر يافته بود به برکت آن حضرت و ملتئم و خوب شدن دست بريده معاذ بن عفرا و پاى محّمد بن 
آمده بود به برکت آن حضرت و سیر کردن آن حضرت چندين ھزار مسلمة و پاى عبدالّله عتیک و چشم قتاده که از حدقه بیرون 

 الى غیر کس را از چند دانه خرما و سیراب کردن جماعتى را با اسبان و شترانشان از آبى که از بین انگشتان مبارکش جوشید
 .ذلک

  اثر دست مبارک پیامبر
 :راونـدى و طـبـرسـى و ديـگـران روايـت کـرده انـد کـه

را بـه خـدمـت حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم آوردنـد کـه بـراى او دعـا کـنـد چـون سـرش را کـچـل ديد کـودکـى 
 . دست مبارک بر سرش کشید و در ساعت مو برآورد و شفا يافت

ش کشید آن طـفـل کـچـل چون اين خبر به اھل يمن رسید طفلى را به نزد ُمَسْیلمه آوردند که دعا کند، ُمسیلمه دست بر سر
 .شـد و مـوھـاى سـرش ريـخـت و ايـن بـدبـخـتـى بـه فـرزنـدان او نـیـز سـرايت کرد

  
آب دھان نحس خود را در چاھى  از مـُسـَْیلمه بسیار نقل شده از جمله آنکه مـعـجـزات واژگـونـه از ايـن نـحـو :فـقـیـر گـويـد

 از آب را دھـان زد در چـاه ريـخـت که آبش بسیار شود آن آبى که داشت خشک شد و افکند آب آن چاه شور شد و وقتى دلوى
وقتى آب وضـوى او را در بـسـتانى بیفشاندند ديگر گیاه از آن بستان نرست و مردى او را گفت دو پـسـر دارم در حـق ايـشان 

 آمد يکى از آن دو پسر را گرگ دريده بود و ديگرى ُمَسْیلمه دست برداشت و کلمه اى چند بگفت چون مرد به خانه. دعائى بکن 
و مردى را درد چشم بود چون دست بر چشم او کشید نابینا گشت با او گفتند اين معجزات واژگونه را چه . به چاه افتاده بود

 .کنى؟ گفت آن کس را که در حّق من شک بود معجزه من بر وى واژگونه آيد
 



  حضرت شدن دندان به دعايآسیب ناپذير
 :هکرده اند کسـیـّد مـرتـضـى و ابـن شـھـر آشوب روايت 

 قصیده اى در خدمت آن حضرت مى خواند ،ه از ُشعراى حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم عداد شدهکنابغه َجْعدى 
 :تا رسید به اين شعر

  َمْظَھراکِلَوِاّنا َلَنرُجوَفْوَق ذ= َبَلْغَنا السَّمآَء َمْجدنا َوجُدوَدنا 
 رم و امیدواريم باالتر از آن را، که ما رسیديم به آسمان از عّزت و کمـضـمـون شـعر اين است 

 
! بـھـشـت يـا رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم:  گـفـتـجـا را گـمـان دارى؟کـه بـاالتـر از آسـمـان کحـضـرت فـرمـود 

 ندکھان ترا نـشخدا دو گفتى که نیکحضرت فرمود 
ـیـزگـى و سـفیدى مانند گل بابونه بود و کمن او را ديدم صد و سى سال از عمر او گذشته بود و دندانھاى او در پـا:  راوى گفت

 .ه مى افتاد از آن بھتر مى روئیدکسته بود به غیر از دھانش و به روايت ديگر ھر دندانش کجمیع بدنش درھم ش
 

 رت به دعاي حضتکخرماي بابر
خـرمـائى چـنـد بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم آورد و خواستار دعاى ـه ابـو ھـريـره کروايـت شـده 

ن و کنون در انبان خود افکـنـده گـذاشت و خداى را بخواند و فرمود اک پـراکـف دسـت مـبـارکت شد پیغمبر آن خرما را در کبر
 . ن و خرما بیرون آورکھرگاه خواھى دست در آن 

ردند و آن انبان را نیز ببردند کھنگام قتل عثمان خانه او را غارت رد، کابوُھريره پیوسته از آن مـِْزَوِد خـرمـا خـورد و مھمانى 
 : شد و اين شعر در اين مقام بگفتکابوھريره غمنا

 . الَشْیخ ُعْثماِنَھمُّ الِجراِب َو َقْتُل= ِللّناِس َھمُّ َولي فى الّناِس َھمَّاِن 
  

  به برکت آب دھان حضرتکخرماى تازه از درخت خش
.  رفـتم بـن التَّیِّھـانابـوالھـَیـثـَه حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم با گروھى از اصـحـاب بـه سـراى کو نیز روايت شده 
ه چیزى نزد من باشد و ايـثـار که و آله و سّلم و اصحاِبِه، دوست داشتم مـرحبا به رسـول الّله صلى الّله علی: َابـُواْلھـَیـْثـَم گـفـت

  .ردمکـنـم و مـرا چـیـزى بـود بـر ھـمـسايگان بخش ک
نار ک در کردم میراث برند، آنگاه نخلى خشکه گمان کردى جـبـرئیل چندان در حّق ھمسايه وصّیت آورد کو کنی: حضرت فرمود

رده بر درخت بیفشاند، در کى مضمضه ک علیه الّسالم را فرمود قدحى آب حاضر ساخت، اندعلىوصّیش موال خانه نگريست، 
 .ه در قیامت شما را باشدک خرماى تازه آورد تا ھمه سیر بخوردند؛ اين از آن نعمتھا است کزمان درخت خرماى خش

 

 ردن دو بچهکزنده 
 :هکرده است کراونـدى روايـت 

ـنـیـد شـايـد کـه بـعـضـى را بـپـزيـد و بـعـضـى بـريـان کرد به زوجـه خـود گـفـت کن را ذبح ى از انصار بزغاله اى داشت آکي
و  ند و بـه سـوى مـسـجـد رفتکحـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم ما را ُمشّرف گرداند و امشب در خانه ما افطار 

ارد را گرفت و او کـنـم و کى بـه ديـگـرى گـفـت بـیـا تـو را ذبـح کشت يک ه پدر ايشان بزغاله راکدو طفل ُخرد داشت چون ديدند 
آن زن  .ر افـتـاد و مـُردـرد و آن پسر ديگر از ترس گريخت و از غرفه به زيکـرد فـريـاد که آن حـال را مـشـاھـده کمادر . ردکرا ذبح 

  ـرد؛کحضرت مـھـیـّا رد و طعام را براى قدوم کمنه ھر دو طفل مرده خود را پنھان مـؤ
چون  ه پسرھايش را حاضر گرداند؛کبفرما ! يا رسول الّله: چـون حـضـرت داخـل خـانـه انـصـارى شـد جـبـرئیـل فـرود آمـد و گفت

حضرت  .حاضر نیستند: برگشت و گفت .پـدر بـه طـلب پـسرھا بیرون رفت مادر ايشان گفت حاضر نیستند و به جائى رفته اند
رد مادر او را بر حقیقت مّطلع گردانید و پدر آن دو فرزند مرده را ک البّته بايد حاضر شوند و باز پدر بـیـرون آمـد و مـبـالغه هکفرمود 

 ـرد کنـزد حـضـرت حـاضـر 
 .ردندکـرد و عـمـر بـسـیـار کـرد و خـدا ھـر دو را زنـده کحـضـرت دعـا 

 

  و زنده شدن بزغالهت در طعام ابواّيوبکبر
 :ـهکروايـت اسـت ) حمة اهللا علیهر(از حـضـرت سـلمـان 

 کچـون حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم داخل مدينه شد به خانه ابواّيوب انصارى فرود آمد و در خـانـه او بـه غـیر از ي
ه در کو حضرت فرمود  ه نزد حضرت آوردرد و گندم را نان پخت و بکبزغاله را براى آن حضرت بـريان .  صاع گندم نبودکبزغاله و ي

 ؛ ه طعام مى خواھد بیايد به خانه ابواّيوبکه ھر کنند کمیان مردم ندا 
رد و مـردم مـى دويـدنـد و مـى آمدند مانند سیالب تا خانه پر شد و ھمه خوردند و سیر شدند و طـعـام کپس ابواّيوب ندا مى 

پس ! ردند و در میان پوست بزغاله گـذاشـت و فرمود برخیز به اذن خداک جمع ه استخوانھا راکـم نـشد؛ پس حضرت فرمود ک
 .ردندکبه گفتن شھادَتْین بلند  مردم صدا بزغاله زنده شد و ايستاد و

 

 کشفاى مشر
 :هکرده اند کشیخ طبرسى و راوندى و ديگران روايت 

لبید بن ربـیـعه را به . ـزرگـان عـرب بود ـ به مرض استسقا مبتال شدمـى گـفـتـنـد و از ب) مالِعُب االسـِنـّة(ه او را کَابو َبراء ـ 
ـرد و کحـضـرت اسـبـان و شـتـران را رّد خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم فرستاد با دو اسب و چند شـتـر، 

سى از عرب ھدّيه ابوبراء را رّد که کردم که من گمان نمى ک لبید گفت نمک را قـبـول نـمـى کـه مـن ھـديـه مـشـرکفـرمـود 



ه عّلتى ک؛ پس لبید گفت ردمکردم البّته از او را رد نمى کـى را قـبـول مـى کـه اگـر مـن ھـديـّه مـشـرکحـضـرت فـرمـود . ـنـدک
 . ندکم ابوبراء بـه ھـم رسـیـده و از تـو طـلب شـفا مى کدر ش

ايـن را در آب بـريز و بده به :  خـود را بـر آن انـداخـت و بـه او داد و گـفـتکـبـارى از زمین برداشت و آب دھان مک خاکحضرت اند
 چون آورد و به خورِد ابوبراء داد در ھمان ساعت شفا ردهکه حضرت به او استھزاء کرد کلبید آن را گرفت و گمان  .ه بـخوردکاو 

 .يافت چنانچه گويا از بند رھا شد
 

 ت در گوسفند ُاّم معبدکبر
 :ـهکـرده انـد آن اسـت کـه خـاصـّه و عـامـّه نـقـل کاز مـعـجـزات مـتـواتـره 

ر و که به مدينه ھجرت فرمود در اثناى راه به خـیـمه اّم َمْعَبد رسید و ابوبکحـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم چون از م
در خدمت آن حضرت بودند و ام معبد در بیرون خیمه نشسته بود چون ) روايت طـبرىرََْقّط به َأ(ْريَقط ُأعامر بن ُفَھْیَره و عبدالّله بن 

: و توشه ايشان آخر شده بـود؛ پـس ام مـَعـْبـَد گـفت. ندارم: گفت .ه بخرندک او رسـیدند از او خرما و گوشت طلبیدند کبه نزدي
  .ردمکاگر چیزى نزد من بود در مھماندارى شما تقصیر نمى 

 
از : گفت اى ام معبد، اين گـوسـفـنـد چیست؟: ـنـار خـیـمـه او گـوسـفندى بسته است فرمودکـرد ديـد در کظـر حـضـرت نـ

ه آيا کحـضـرت فرمود  .ه با گوسفندان به چريدن بـرود بـراى ايـن، در خـیـمـه مـانـده اسـتکبسیارى ضعف و الغرى نتوانست 
: حضرت فـرمـود .ه شیر نمى دھدکـه تـوقـّع شیر از آن توان داشت مّدتھا است کاز آن نـاتـوانـتـر اسـت : گفت شیر دارد؟

  .اگر شـیـرى در پـسـتـانـش مـى يـابـى بـدوش! بلى، پدر و مادرم فداى تو باد: گفت رخـصـت مـى دھى من او را بدوشم؟
 

ت ده در گوسفند او؛ کبر! خداوندا: گفتشید و نام خدا بر آن برد و کش بر پستانش کحـضـرت گوسفند را طلبید و دست مبار
ه آن ظرف پر شد، به ام کرد و دوشید آنقدر کس را سیراب مى که چند کپس شیر در پستانش ريخت و حضرت ظرفى طلبید 

ه که خوردند و سـیـر شـدنـد و خـود بعد از ھمه تناول نمود و فرمود که خورد تا سیر شد، پس به اصحاب خود داد کمعبد داد 
ه ماند نـزد او که بعد از ايشان بخورد و بار ديگر دوشید تا آن ظرف مملو شد و باز آشامیدند و زيادتى ک قوم مى بايد ساقى

ـجـا آورده اى؟ ام کـه ايـن شـیـر از که شوھر آن زن بود ـ از صحرا برگشت پـرسـیـد کچون ابومعبد ـ  گذاشتند و روانه شدند؛
 .ه به پیغمبرى مبعوث شده استکه در مکسى باشد کبـومـعـبد گفت مى بايد آن ا. ـردکمـعـبـد قـصـه را نـقـل 

 



 ده شدن منزلگشا و بركت در طعام جابر انصاري
  :ه جابر انصارى گفتکرده اند کجماعتى از محّدثان خاّصه و عاّمه روايت 

 کم مبارکوابیده و از گرسنگى سنگى بر شه خکدر جنگ خندق روزى حـضـرت پـیـغـمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را ديدم 
ـه مـن حـضـرت را بـر آن حـال ک صاع جـو، پـس زن خـود را گـفـتـم کبسته، پس به خانه رفتم و در خانه گوسفندى داشتم و ي

ـگـیـر اگـر بـرو و از آن حـضـرت رخـصـت ب: زن گفت. کنمـردم ايـن گوسفند و جو را به عمل آور تا آن حضرت را خبر کمـشـاھـده 
  .ه امروز چاشت خود را به نزد ما تناول فرمائىکالتماس دارم ! يا رسول الّله: بـفـرمـايـد بـه عـمـل آوريم؛ پس رفتم و گفتم

 
ه خواھم بیايم يا تنھا؟ نخواستم بگويم کـه با ھر کفـرمـود .  صاع جـوک گوسفند و يکي: ه چه چیز در خانه دارى؟ گفتمکفرمود 

على علیه الّسالم را ھمراه خود خواھد آورد؛ پس برگشتم و زن خـود را موال ه کـردم که مى خـواھـى و گـمـان کھر: تنھا گفتم
ندم و آب و کردم و در ديگ افکـه تـو جـو را بـه عـمـل آور و مـن گـوسـفـنـد را بـه عمل مى آورم و گوشت را پاره پاره کگـفـتـم 

حضرت بـرخـاسـت . يـا رسول الّله، طعام مھّیا شده است:  خـدمـت آن حـضـرت رفـتـم و گـفـتـمو بـه.  در آن ريختم و پختمکنم
اجابت نـمـائیـد دعـوت جـابـر را؛ پـس جـمیع مھاجران و ! ه اى گروه مسلمانانکرد کـنار خندق ايستاد و به آواز بلند ندا کو بـر 

نید دعوت که مى رسید مى فرمود اجابت کد و به ھر گروھى از اھل مدينه انصار از خندق بیرون آمدند و متوّجه خانه جابر شدن
 . جابر را؛ پـس بـه روايتى ھفتصد نفر و به روايتى ھشتصد و به روايتى ھزار نفر جمع شدند

 
ه کزن گفت . دمـن مـضـطـرب شـدم و بـه خـانه دويدم و گفتم گروه بى حّد و احصا با آن حضرت رو به خانه ما آوردن: جـابـر گـفـت

آن زن از من داناتر . بر تو چیزى نیست حضرت بھتر مى داند: گفت. بلى: ه چه چیز نزد ما ھست؟ گـفـتـمکآيا به حضرت گفتى 
  بود،

و بـه . منین علیه السـّالم داخـل خـانـه شـدنـدون خانه نشستند و خود و امیرالمؤـه در بـیرکپـس حـضـرت مـردم را امـر فـرمـود 
حضرت اشاره به  ـه داخل مى شدندکـرد و خـانـه گـنـجـايـش نـداشـت ھـر طـايـفـه کـت ديـگـر ھـمـه را داخـل خـانـه رواي

ـه آن خـانـه گـنجايش ھمه به ھم رسانید پس حضرت ک تـا آنـرد و ديوار پس مى رفت و خانه گشاده مى شدکديوار مى 
ن که نان را از تـنـور بـکرد و به زن گفت کتنور انداخت و ديگ را گشود و در ديگ نظر  خود را در کبر سر تنور آمد و آب دھان مـبـار

 . به من بده ک يکو ي
 

ردند و چون کاسه تريد مى کمنین علیه الّسالم در میان آن حضرت مى داد حضرت با امیرالمؤند و به ک آن زن نان را از تنور مى 
ه کآوردم و بر روى تريد ريختند و ده نـفـر از صـحـابـه را طـلبـیـد . ند را با مرق بیاور ذراع گوسفکاى جابر،ي: اسه پر شد فـرمودک

اسه را پر از تريد کـرد و ذراع ديگر طلبیده و ده نفر خوردند؛ پس بار ديگر کاسه را پر از تـريـد کخوردند تا سیر شدند، پس بار ديگر 
يا رسول الّله صلى الّله علیه و : ه حضرت ذراع از جابر طلبید جـابـر گـفـتکه چھارم و در مرتب. ـرد و ذراع ديـگر طلبید و جابر آوردک

ت مى شدى ھمه از که اگر ساکحضرت فرمود ! گوسفندى بیشتر از دو ذراع نـدارد و مـن تـا حـال سه ذراع آوردم؟! آله و سّلم
 ید تا ھمه صحابه سیر شدند، ذراع ايـن گـوسـفند مى خوردند؛ پس به اين نحو ده نفر ده نفر مى طلب

بیا تا ما و تو بخوريم؛ پس من و محّمد صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و عـلى عـلیـه السـّالم ! اى جابر. پس حضرت فرمود
ـیـز از آن طـعـام ـم نـشـده بـود و چـنـديـن روز بـعـد از آن نکخـورديـم و بـیـرون آمـديـم و تـنـور و ديـگ بـه حـال خـود بـود و ھـیـچ 

 .خورديم
 

 گ احد جنشفاى چشم جانباز
برادر مادرى ابوسعید ُخْدرى است و از حاضر شـدگـان بـدر و احـد است ـ در جنگ ُاحد  هکه قتادة بن الّنعمان ـ کروايـت شـده 

 ه از حدقه بیرون آمد،کزخمى به چشمش رسید 
ه او را دوست دارم و او نیز کروى دارم در خـانه  وکزنى نی: ردک حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم آمد عرض ک به نـزديـ

ـه مـرا بـا ايـن کـروه مـى دارم که با او بساط عیش و عـرس گـسـتـرده ام سـخـت مـکمرا دوست مى دارد و روزى چند نیست 
 ـنـدکچـشـم آويـخـتـه ديـدار 

 
 :فرمودا صلى الّله علیه و آله و سّلم چشم او را به جاى خود گذاشت و رسول خد

 ن اين چشم ھرگز به درد نیامد کوتر گشت و آن ديده ديگر گاھى بـه درد مى آمد لکاو از اّول نی) ـْسـِِه اْلَجماَلکھـُمَّ اَالل(
 :یست اين مرد؟ او در جواب گفتکى از پسران او بر عمربن عبدالعزيز وارد شد عمر گفت که يکو از اينجا است 

 فِّ الُمصَطفى َاْحَسَن الرَّدِّکَفُردَّت ِب= َاَنا اْبُن الَّذي ساَلْت َعَلى الَخدَِّعْیُنُه 
 َفیا ُحْسَن ما َعْیٍن َو يا ُحْسَن ما َردٍّ= اَنْت الَِّوِل َمرٍَّة کما کَفعاَدْت 

 

  به تبرك دست و دعاي حضرتنور و بركت
ايت زيادبن عبداهللا پسر خواھر میمونه بنت الحارث ـ زوجه حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و کحـن اسـت و نـظـیـر ايـ

: ردکسـّلم ـ وقـتـى بـه خـانه میمونه آمد چون حضرت پیغمبر صـلى الّله علیه و آله و سّلم به خانه تشريف آورد میمونه عرض 
 .اين پسر خواھر من اسـت

 خود کمالزم خدمت بود و با آن حضرت نماز گـذاشـت، حـضرت در نماز او را نزدي) زياد(بـه جـانب مسجد شد و حـضـرت  آنـگـاه 
 بر سر او نھاد و بر دو طرف عارض و بینى او فرود آورد و او را به دعاى خیر ياد فرمود و از آن پس ھمواره کجاى داد و دست مبار

  ار بودکت از ديدار او آشکآثار نـور و بر
 :ه شاعر پسر او را بدين شعر ستوده استکو از اينجاست 

 و َدعاَلُه ِباْلخیِر ِعنَد اْلَمْسِجِد= ياْبَن اّلذي َمَسَح الّنبّى ِبرأِسِه 
 حّتى تبّو برينه في الملحِد=  النُّور في عريِنِه کمازاَل ذا

 
 



   
 

 شـدن مـُسـتـھـزئیـن و دريـدن شـیـر ک ھال:، مانندفايت شّر دشمنانک آن حضرت در ه ظاھر شده ازکدر معجزاتى است 
ـفـايـت شـّر ابـوجـھـل و ابـولھـب و اّم جـمـیـل و عـامر بن طفیل و زيد بن قیس و معمر بن يزيد و کعـُتـْبـَة بـن ابـى لھـب را و (

 :ر چند امرکنیم به ذکتفا مى ک ما در اينجا ا وک الى غیر ذلنضر بن الحـارث و ُزَھیر شاعر از آن حضرت
 

 دھاژ و نشان دادن ا ابوجھلكفايت شّر
 :ـهکـرده انـد کعـلى بـن ابـراھـیـم و ديـگـران روايـت 

ه ھرگاه آن کـرد و ابوجھل سوگند خورده بود کـعـبـه نـمـاز مـى کروزى حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم نـزد 
ند، چون نظرش بر آن حضرت افتاد سنگ گرانى برداشت و متوجه آن حضرت شد و ک کرت را در نماز ببیند آن حضرت را ھالحض

 اصحاب خود کـرد دسـتـش در گـردنـش غـُل شـد و سـنگ بر دستش چسبید و چون برگشت و به نزديکچون سنگ را بـلنـد 
 رسید سنگ از دستش افتاد 
من مى روم : رد تا دعا فرمود و سنگ از دستش رھا شد؛ پس مرد ديگر برخاست و گفتک استغاثه و به روايت ديگر به حضرت

 آن حضرت رسید ترسید و برگشت و گفت میان من و آن حضرت اژدھـائى مـانـنـد شـتـر کـشـم؛ چـون بـه نزديکه او را بـک
 .فـاصـله شـد و ُدم را بـر زمـیـن مـى زد و مـن تـرسـیـدم و بـرگشتم

 

 كفايت از شّر استھزاء كنندگان
  هکرده اند کروايـت )  اْلُمْسَتْھزئیَنکَفْیناکِاّنا (مـشـايـخ حـديـث در تـفسیر آيه شريفه 

علّى بن موال ـه به او ايمان آورد کـسـى کرامت نبوت را پـوشـیـد اّول کچون حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم خلعت با 
 ـ ايمان آورد، پس ابوطالب با جعفر طّیار ـ رضى الّله عنھما سالم اهللا علیھاخـديـجـه ـ حضرت   ّسالم بود، پس ابى طالب علیه ال

ـنـد، پـس ابوطالب با جعفر کعلى علیه الّسالم در پھلويش نماز مى موال ند و که نماز مى کـ روزى بـه نـزد حـضـرت آمد ديد 
 جعفر از جـانـب چـپ آن حـضـرت ايستاد و حضرت پیشتر رفت پس زيد بن   خود؛ پس ن در پھلوى پسر عمکه تو ھم نماز کگفت 

 .ردند و بسکحارثه ايمان آورد و اين پـنـج نـفـر نـمـاز مـى 
ان پس به کن از مشرکه ظاھر گردان دين خود را و پروا مکپس خداوند عـالمیان فرستاد سه سال از بعثت آن حضرت گذشت، 

 . نندگان راکرديم شّر استھزاء ک فايتکه ما کدرستى 
 

 :نندگان پنج نفر بودندکو استھزاء 
ولیـد بـن مـغـیـره و عـاص بـن وائل و َاسـَود بـْن مـّطلب و َاْسَود بن عبد يغوث و حارث بن طـالطـِله؛ و بـعـضـى شـش نـفـر 

 .رده اندکگـفـتـه انـد و حـارث بـن قـیـس را اضافه 
  

 ء است و از استھزاولید پسر ُمَغْیرهاين : و بـا آن حـضـرت ايـسـتـاد و چـون ولیـد گـذشـت جـبرئیل گفتپس جـبـرئیـل آمـد 
 بلى، : نندگان است؟ حضرت فرمودک
 

ه تیر مى تراشید و پـا بر روى تراشه تیر گذاشت ريزه اى از کرد او به مردى از ُخزاعه گذشت کپـس جبرئیل اشاره به سوى او 
ـه خـم شـود و آن را بـیـرون آورد و جـبـرئیـل بـه ھـمـیـن کـبـّرش نـگـذاشـت که پاى او نشست و خونین شد و تـآنھا در پاشن

پس خون از پاشنه ) رسى خوابیدکدخـترش در پايین (رسى خـوابـیـد کرده بود، چون ولید به خانه رفت بر روى کمـوضـع اشـاره 
 را که چرا دھان َمشکنیز خود گفت کرش رسید و دخترش بیدار شد، پس دختر با ه به فراش دختکاش روان شد و آن قدر آمد 

ـرد و بـه جـھـنـّم ک نیست؛ پس طلبید فرزند خـود را و وصـیـّت کاين خون پدر تو است، آب َمش: نبسته اى؟ ولید گفت
 پـیـوسـت؛ 

 
ف پايش فرو رفت و از پـشـت پايش بیرون ک به رد پس چوبىک گـذشت جبرئیل اشاره به سوى پاى او عـامـر بـن وائلو چـون 

  شد؛که ھالکف پايش فرو رفت و بـه خارش آمد و آن قدر خاريد کآمد و از آن بمرد و به روايتى ديگر خارى به 
  

و به روايت ديگر اشاره به .  شدکـور شد و سر بر ديوار زد تا ھالکـرد او ک گذشت اشاره به ديده اش اسود بن مّطلبو چون 
 مش پاره شد که شکرد آن قدر آب خورد کمش کش
 
ـور گـردانـد و بـه مـرگ فرزند خود مبتال شود و چون اين کـه خـدا ديـده اش را کرده بود ک را حضرت نفرين اسود بن عبديغوثو 

شته شد و کدش ه فرزنکور شد و براى استجابت دعاى آن حضرت ماند تا روز بدر که کروز شد جبرئیل برگ سبزى بر روى او زد 
 شته شدن فرزند خود را شنید و ُمرد؛ کخبر 

 
ه کرد؛ و نیز گويند ه مار او را گـزيـد و ُمک از سرش آمد تا بمرد؛ گويند کرد جبرئیل به سر او، چرک را اشاره حارث بن طالطلهو 
 شتندش که کن قدر زدند او را تش متغیر شد چون بـه خـانـه آمد او را نشناختند و آئموم به او رسید و رنگش سیاه و ھیس
 
 .ه مردک ماھى شورى خورد و آن قدر آب خورد حارث بن قیسو 



 

 استجابت دعاي حضرت در مورد كافران قريش
 هکرده اند کراوندى و غیر او از ابن مسعود روايت 

ـشـتـه بـودند آن کى از ابـوجـھـل ـعـبـه در سـجـده بـود و شـتـرکروزى حضرت پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در پـیـش 
ـنـدنـد و حـضـرت فـاطـمـه عـلیھاالّسالم آمد و آن را از پشت آن کملعون فرستاد بچه دان شتر را آوردند و بر پشت آن حضرت افـ

ُعْتبه و شیبه و ابـوجـھل و افران قريش و نام برد کبر تو باد به ! ه خداونداکرد و چون حـضرت از نماز فارغ شد فرمود کحضرت دور 
 .شته افتاده بودندکه در چاه بدر که ھمه را ديدم ک ولید و ُامّیه و ابن ابى ُمَعْیط و جماعتى

 

  زن ابي لھبچشم جلوي حجاب زرد
 :ـهکـرده اسـت ک راونـدى روايـت ايـضـًا

 ، تـالوت نـمـود) ا َابى َلھـَب دَتبَّْت َي( شبھا در نماز سوره ـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم در بعضى ازح
ه ديـشـب محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم در نماز بر تو و که زن ابولھب بود ـ کپس گفتند به اّم جمیل ـ خواھر ابوسفیان 

را آن ملعونه در خشم شد و به طلب آن حضرت بیرون آمد و مى گفت اگر او . ردکرد و شما را مذّمت مى کشوھر تو لعنت مى 
ه محّمد را به من نشان دھد؟ چون از َدِر مـسـجـد داخـل شـد کیست کببینم سخنان بد به او خواھم شنوانید و مى گفت 

ه کـه اّم جـمیل مى آيد مى ترسم کـن کيـا رسـول الّله، خـود را پـنـھـان : ـر بـه نـزد آن حـضـرت نـشـسـتـه بـود گـفـتکابـوبـ
 . حرفھاى بد به شما بـگـويـد

ه آيا محّمد صلى الّله علیه و آله و کر پرسید ک آمد حضرت را نديد و از ابـوبکـه مرا نخواھد ديد؛ چون به نزديکحـضـرت فـرمـود 
  .پس به خـانـه خـود بـرگشت. نه: سّلم را ديدى؟ گفت

ّفار کا نديد و آن ملعونه و ساير ه آن حضرت رکه خدا حجاب زردى در میان حـضرت و او زد کپس حضرت باقر علیه الّسالم فرمود 
ه خدا نام مرا از زبان ايشان کحضرت مى فرمود  و رده شدهکيعنى بسیار مذّمت  مى گفتند ُمذمَّمقريش آن حضرت را 

 .ـه نـام مـرا نـمـى بـرنـد و مـذمـّم را مـذمـّت مـى گـفـتـند و مذّمم نام من نیستکـرده اسـت کمـحـو 
 

  و ھالكت ابولھببدرامداد مالئكه در جنگ 
 :هکرده اند کثر موّرخان روايت کابـن شـھر آشوب و ا

ـه کھمین : ه سبب انھزام شما چه بود؟ ابوسفیان گفتکّفار قريش از جنگ بدر برگشتند ابولھب از ابوسفیان پرسید کچون 
ه بر اسبان کو مردم سفید ديدم واسـتـنـد ه خـکردند ھر نحو کشتند و اسیر کديگر را گريختیم و ايشان ما را کـرديـم يکمـالقـات 

 .س در برابر آنھا نمى توانست ايستادکَاْبَلق سوار بودند در میان آسمان و زمین و ھیچ 
 

ه اين را شنید بـرخـاست و ابورافع را بر زمین زد ام کابولھب  .ه اندکاينھا مالئ: ابـورافـع بـا اّم الفـضـل ـ زوجـه عـّباس ـ گفت
) عدسه(ـسـت و بـعـد از آن ھـفـت روز زنده ماند و خدا او را به کـه سـرش شـک خیمه را گرفت و بر سر ابولھب زد الفضل عمود

ـه کردند، پس به اين سبب سه روز در خـانـه مـانـد که عرب از سرايت آن حذر مى کمرضى بود ) عدسه(رد و کمبتال 
  .ه انداختند تا پنھان شدکـشیدند و در بیرون مکه او را کنند تا آنکه او را دفن ک او نمى رفتند کپـسرھايش نیز به نزدي

 
ه از آن موضع مى گذرد سنگى چند بر آن موضع مـى کنون بر سر راه ُعْمَره واقع است و ھرکا :هک عالمه مجلسى فرموده

ـه صاحبان نسبھاى شريف را از ـه مـخـالفـت خـدا و رسـول چـگـونکـن کمـّل أ؛ پـس تـانـدازد و تـل عـظـیـمـى شـده اسـت
شرف خود بى بھره گردانیده است و اطاعت خـدا و رسـول چـگـونـه مـردم بـى حـسب و نسب را به َدَرجات رفیع بلند ساخته 

 .است و به اھل بیت عّزت و شرف ملحق گردانیده است
 

 



   
 

نیم به کتفا مى ک و ما در اينجا ان بر شیاطین و جّنیان و ايمان آوردن بعض از ايشانمستولى شددر معجزات آن حضرت است در 
 :ر چند امرکذ
 

 یان و نزول سوره جّن جّنتالوت حضرت و ايمان آوردن
 :ـهکـرده اسـت کعـلى بـن ابـراھـیـم روايـت 

ـه مـردم را بـه اسـالم کـاظ کبه جانب بازار عـُه بیرون رفت با زيد بن حارثه کحـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم از م
وادى (ه آن را که برگشت و چون به موضعى رسید کرد، پس به سـوى مکس اجابت آن حضرت نکدعـوت نـمايد، پس ھیچ 

 مى گويند به نماز شـب ايستاد و در نماز شب تالوت قرآن مى نمود،) مجّنه
 

چون حضرت از تالوت . ت شويدکسا: رت را شـنـیـدنـد بـعـضى با بعضى گفتندپس گروھى از جن گذشتند و چون قرائت آن حـضـ
ه نازل شده است کتابى را که ما شنیديم کبه درستى ! نندگان گفتند اى قوم ماکفـارغ شـد بـه جـانـب قـوم خـود رفتند، انذار

ند به سوى حّق و به سوى ک ھدايت مى ، از او گذشته است ه پیش کننده است آنچه را که تصديق کبعد از موسى در حالتى 
؛ پس  و پناه دھد شما را از عذاب الیمـنـیـد داعى خدا را و ايمان آوريد تا بیامرزد گناھان شما راکاجـابـت ! راه راست؛ اى قوم

  ـرد شـرايـع اسـالم،کبرگشتند به خدمت آن حضرت و ايمان آوردند و آن جناب ايشان را تعلیم 
رد و در ھمه وقت به خدمت آن حـضـرت کـمى برايشان نصب کوره جـن را نـازل گـردانـیـد و حـضـرت والى و حـاو حـق تـعـالى سـ
 ـان نـمـايـد مـنـیـن عـلیـه السـّالم را مـسـائل ديـن را تـعـلیـم ايـشـرد حـضـرت امـیـرالمـؤکمـى آمـدنـد و امـر 
 .اند )جاّن(مجوسى مى باشد و ايشان از فرزندان   نصرانى وناصبى و يھودى و افر وکمن و و در میان ايشان مؤ

 

 خبر از وجود لشكري از جّن در جنگ بني المصطلق
 :ـهکـرده انـد کشـیـخ مـفـیـد و طـبـرسـى وسـايـر مـحـّدثـیـن روايـت 

 وادى ناھموارى فرود آمدند، کچـون حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـه جـنگ بنى المصطلق رفت به نزدي
ب رده اند ومى خواھند به اصـحاکافران جّن در اين وادى جاکـه طـايـفه اى از کچون آخر شب شد جبرئیل نـازل شـد و خـبـر داد 

 منین علیه الّسالم را طلبید  امیرالمؤ تو ضرر برسانند، پس 
ـه خـدا تـرا کتـى ن ايشان را به آن قـّوکن متعرض تو شوند دفع ه برو به سوى اين وادى و چون دشمنان خدا از جّنیاکفرمود  و

ه تـرا بـه عـلم آنـھـا مخصوص گردانیده است و صد نفر از کن شو از ايشان به نامھاى بزرگوار خدا رده است و متحّصکعـطا 
منین علیه  نمائید؛ پس امیرالمؤرمايد اطاعتـه بـا آن حـضرت باشید و آنچه بفکـرد و فـرمـود کصحابه را با آن حضرت ھمراه 

ـنـار وادى بـايـسـتید و تا شما را که در کنار وادى رسید فرمود به اصحاب خود ک کالّسالم متوجه آن وادى شد و چون نزدي
ود رد و اشاره نمکنید و خود پیش رفت و پناه برد بـه خـدا از شـر دشمنان خدا و بھترين نامھاى خدا را ياد کت نکرخصت ندھم حر

 آمـدنـد ايـشـان را آنـجـا بـازداشـت و خـود داخـل وادى شـد، پـس بـاد تـنـدى ک بـیـائیـد، چـون نـزديـکـه نـزديـکاصحاب خود را 
  ر بر رو درافتند و از ترس قـدمـھـاى ايـشان لرزيد،که لشک شـد کوزيـد نـزديـ

، اگـر خـواھـیـد و تـوانـیـد  وصـى رسـول خـدا و پـسـر عـّم او منم علّى بن ابى طالب علیه الّسالم وهک پس حضرت فرياد زد
 ، در بـرابر من بايستید

پس صـورتـھـا پـیـدا شد مانند زنگیان و شعله ھاى آتش در دست داشتند و اطراف وادى را فرو گرفتند و حضرت پیش مى رفت و 
 آنھا رسید مانند دود سیاھى کمـى داد چون به نزديـت کتالوت قرآن مى نمود و شمشیر خود را به جانب راست و چـپ حـر

 .شدند و باال رفتند و ناپیدا شدند
 

چه ديدى يا : ر ايستاد، چون آثار آنھا بـرطـرف شـد صـحـابـه گـفتندک لشکَبر گفت و از وادى باال آمد و به نزديکپس حضرت، الّله ا
ه چون ظاھر شدند من صدا به نام خدا بلند کحضرت فرمود . رسیديم شويم و بر تو تک بود از ترس ھالکامیرالمؤمنین؟ ما نزدي

ردم، ک مى کردم و اگر بر ھیبت خود مـى مـانـدنـد ھـمه را ھالکـردم تـا ضـعـیف شدند و رو به ايشان تاختم و پروا از ايشان نک
سـول صلى الّله علیه و آله و سّلم فايت شّر ايشان از مسلمانان نمود و باقیمانده ايـشـان بـه خـدمـت حـضـرت رکپس خدا 

ه به آن حضرت ايـمان بیاورند و از او امان بگیرند و چون جناب امیرالمومنین علیه الّسالم با اصحاب خود بـه خـدمـت کرفتند 
او و فرمود رد براى کحضرت شاد شد و دعاى خیر رد کحـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـرگـشـت و خـبـر را نـقـل 

 .ردمکه خـدا ايـشـان را بـه تـو تـرسـانـیـده بـود و مـسـلمـان شـدنـد و مـن اسـالم ايـشـان را قبول که پیش از تو آمدند آنھا ک
 

 حضرتشندايي غیبي در تأيید 
 :هکرده است کابـن شـھر آشوب روايت 

امـشـب مـن در امـان اھـل ايـن واديـم و : سـت بـخـوابـد گـفـتدر منزلى از منزلھاى راه شام فـرود آمـد و چـون خـوا؛ تمیم دارى
ه پناه به خدا ببر کناگاه ندائى از آن صحرا شنید ـه امـان از جـنـیـان اھل وادى مى طلبیدند کايـن قـاعـده اھـل جـاھـلیـّت بـود 

در ) حجون( اّمیان مبعوث شده است و ما در ه پیغمبرکسى را امـان نـمـى دھـند از آنچه خدا خواھد و به تحقیق که جّنیان ک
ر شیاطین برطرف شد و جّنیان را به تیر شھاب از آسـمـان رانـدنـد بـرو بـه نـزد مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه کرديم و مکپى او نماز 

 .و آله و سـّلم رسول پروردگار عالمیان



 ان و اسالم آوردن جنیعلیه السالم يونسحضرت  در باب  دادنخبر
 :هکرده اند کاز ُزْھرى روايت  شیخ طبرسى و غیر او

ـّه اتـفـاق کـرد بـال بـر رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم شـديـد شـد و اھـل مـکچون حضرت ابوطالب دار فنا را وداع 
 ايـشـان ايمان بیاورند؛ ه شـايـد بـعـضـى از کبـر ايـذاء و اضرار آن حضرت نمودند، پس آن حضرت متوّجه طايف شد 

و ) عـبـیـديـا لیل. (رادران بـودنـدسـاى طـايـف بـودنـد و بــه ايـشـان رؤکچون به طايف رسید سه نفر ايشان را مالقات نـمـود 
عبه را کمن جامه ھاى : ـى از ايـشـان گفتکيـ .پسران عمرو بن عمیر و اسالم را بر ايشان اظھار فرمود) حبیب(و ) مسعود(
 سى براى پیغمبرى بفرستد؟کخدا نمى توانست از تو بھتر : و ديگرى گفت. زديده باشم اگر خدا ترا فرستاده باشدد

ه با تو سخن کن تو از آن عظیم تر است أه اگر پیغمبر خدائى شکوالّله، بعد از اين با تو سخن نمى گويم؛ زيرا : سـومـى گفت
و استھزاء نمودند به آن حضرت و چون قوم ايشان  .ار نـیـسـت بـا تـو سـخـن گـفتنتوان گفت و اگر بر خدا دروغ مى گوئى سـزاو

شیدند و سـنـگ بـر آن حـضـرت مـى کردند در دو طرف راه صف ک کرده ھاى ايشان با آن حضرت چنین سلوکه سرکديدند 
ش را مجروح کانـداخـتند تا پاھاى مبار

گردانیدند و خون از آن قدمھاى عرش پیما 
  ى شد،جار

 

پس به جانب باغى از باغھاى ايشان آمد 
ه در سايه درختى قـرار گـیرد، ُعْتبه و ک

شیبه را در آن باغ ديد و از ديدن ايشان 
ه شـَدت عـداوت کمحزون گرديد؛ زيرا 

ايـشـان را با خدا و رسول مى دانست، 
چون آن دو تن حضرت را ديدند غالمى 

ـفـتـنـد و مـى گ) عـداس(ـه او را کداشـتـنـد 
نـصـرانـى بـود از اھـل نـیـنـوا انـگـورى بـه او 
دادنـد و از براى آن حضرت فرستادند، چون 

 حـضـرت غالم به خدمت آن حـضـرت رسـیـد
ـدام زمـیـنـى؟ کـه از اھـل کاز او پـرسـیـد 

ه از ک حضرت فرمود .از اھل نینوا: گـفـت
. اھل شھر بنده شايسته يونس بن َمّتى

ه يونس کتو چه مى دانى : گفتعداس 
من پیغمبر : هک حضرت فرمود یست؟ک

خدايم و خدا مرا از قّصه يونس خبر داده 
. ردکاسـت و قـصـّه يـونس را براى او نقل 

عداس به سجده افتاد و پاھاى آن حضرت را 
 مى کمى بوسید و خون از آن پاھاى مبار

 .یدکچ
 

چـون ُعْتبه و شیبه حال آن غالم را 
ت شدند و چون غالم کردند ساکه مشاھد

چرا براى : به سوى ايشان برگشت گفتند
محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم سجده 

ردى؟ و پاھاى او را بوسیدى؟ و ھرگز ک
  ردى؟که آقاى توئیم چنین نکنسبت به ما 

اين مرد شايسته است و خـبر داد : گفت
مرا از احوال يونس بن متى پیغمبر خدا، 

تو فريب آن را : ديدند و گفتندايشان خن
ـه مـرد فـريبنده اى است و دست کمـخـور 
  خود بر مدار؛) ترسائى(از دين 

پس حضرت از ايـشـان نـاامـیـد گـرديـده بـاز 
ـّه مراجعت نمود و چون به کبـه سـوى مـ

رسید در ) ه اسم موضعى استک) (َنْخِله(
بر آن حضرت گذشتند و آن ) ه موضعى است از يمنک) (نصیبین( از جّن پس در آن موضع گروھىمیان شب مشغول نماز شد، 

رد و در نماز قرآن تالوت مى نمود چون گوش دادند و قرآن شنیدند ايمان آوردند و به سوى قوم خود کحضرت نماز بامداد مى 
 .برگشتند و ايشان را به اسالم دعوت نمودند

 

یغ رسالت خود نمايد به سوى جّنیان و ايـشان را به سوى اسالم دعوت نمايد و ه تبلکمور شد أو بـه روايـت ديـگـر حـضرت م
به سوى آن حضرت فرستاد و حضرت با اصحاب خود ) نصیبین(قرآن برايشان بخواند، پس حق تعالى گروھى از جن را از اھل 

من مى آيد؟ پس عبدالّله بن مسعود با ى از شماھا از پى کـه امـشـب بـر جـنیان قرآن بخوانم که مـن مـأمـور شـده ام کگفت 
شید و فرمود کشـد خـّطى براى من ) حـجـون(ه رسیديم و حضرت داخـل دره کچون به اعالى م: آن حضرت رفت؛ عبدالّله گفت

 و ه در میان اين خط بنشین و بیرون مـَرو تـا مـن بـه سـوى تـو بـیـايـم، پـس آن حـضـرت رفـت و بـه نـمـاز مـشـغـول شـدک
ه صداى آن جناب که مـیـان مـن و آن حـضرت حايل شدند که سیاھان بسیار ھجوم آوردند کرد در تالوت قرآن ناگاه ديدم کشروع 

پـاره ھاى ابر و رفتند و گروھى از ايشان ماندند و چون حضرت از نماز صبح فارغ شد بـیـرون ند نده شدند مانکپرا را نشنیدم، پس
ه اينھا جّن کفرمود . ه جامه ھاى سفید بـر خـود بـسته بودندکمردان سیاه ديدم ! بلى: زى ديدى؟ گفتمآيا چی: آمـد و فـرمـود
و به روايت ابن عباس ھفت نفر بـودنـد و حـضرت ايشان را رسول گردانید به سوى قوم ايشان و بعضى گفته اند . نصیبین بودند
 .نه نفر بودند



   
 . اخبار از َمْغیباتر معجزات حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم است در د

رد از اخبار امـیـرالمؤمنین علیه الّسالم از غیب؛ کر خواھیم کافى است در اين مقام آنچه بعد از اين ذکه ما را ک: فـقـیـر گـويـد
ات نبّوت کرده و از مشکبر صلى الّله علیه و آله و سلم اخذ ه آنچه امیرالمؤمنین علیه الّسالم از غیب خبر دھد از پیغمکزيرا 

َوھـُْم يـَنـْتـُھوَن ِاَلى  َجمیع َاحاديثنا ِاّال ماَنَدر تنتھى إلى ائمتنا االثنى عـشـر: (قـاَل شـیـخـنـَا اْلبـھـائى رحـمه الّله :رده کاقتباس 
 )اةک المشکَسة ِمْن تلالنَّبى صلى الّله علیه و آله و سّلم الّن ُعلومُھْم ُمقتب

 :نیمکتفا مى کر چند خبر اک و تیّمن به ذکن ما به جھت تبرک ل
 

 خبر از اشرفیھاي عباس
حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم در روز بدر اشرفى  ـهکـرده کحـِمـْیـَرى از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت 

: فـرمـود. يـا رسـول الّله مـن غـیـر ايـن نـدارم: او گـفـت. نـمـود) فـدا( و از او طـلب ه عباس ھمراه داشت از او گـرفـتکھائى 
ـه کمن گواھى مى دھم به وحدانّیت خدا و پیغمبرى تو؛ زيرا : عباس گفت!  الفـضـل زوجـه خودـردى نـزد اّمکپـس چـه پـنـھـان 

 ،  او سپردمه آن را بهکـس حاضر نبود به غیر از خدا در وقتى کھـیـچ 
ه اگر خدا بداند در دل شـمـا کـه در دسـت شما ھستند از اسیران کبـگـو بـه آنـھـا (ـه ک فـرسـتـاد  وحيپس حّق تعالى

ه ک چـنان صاحب مال شد   و آخـر عـبـّاس) ـى، بـه شـمـا خـواھـد داد بـھـتـر از آنـچـه از شـمـا گـرفـتـه شـده اسـتکنـیـ
 . بود بیست ھزار درھم بودکمتر آنچه نزد ھر يکه کردند ک مى بیست غالم او تجارت

 

 خبر از نفاق ابوسفیان
 :هکرده اند از ابن عباس کابـن بـابـويـه و راونـدى روايت 

مـى خـواھـم از تـو ! ل الّلهيـا رسـو: ابوسفیان روزى به خدمت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم آمـد و گـفـت
ه از کآمده اى : فرمود! بگو:  گفته چه مى خواھى بپرسى؟که اگر مى خواھى من بگويم کحـضـرت فرمود ـنـم؟ کلى بـاسـؤ

ه من شصت و سه سـال زنـدگـانـى کحضرت فرمود . بـلى، يـارسـول الّله:  گـفـت.ه چـنـد سـال خـواھـد شـدکعمر من بپرسى 
ـه بـه زبـان گـواھـى مـى دھـى و در کحـضـرت فـرمـود .  تو راست مى گوئىهکگواھى مى دھم :  ابوسفیان گفت.ردکخـواھـم 

 ! دل ايـمـان نـدارى
ه کى از شواھد نفاقش آن بود که آن حضرت فرمود، ابـوسـفـیـان منافق بود يکه چنان بود کبه خدا سوگند : ابـن عـباس گفت

ديم و حضرت على بن ابى طالب علیه الّسالم در آن مجلس چون در آخر عمر نابینا شده بود روزى در مـجـلسـى نـشسته بو
ه از او بايد کسى در اين مجلس ھست ک: بـود پـس مـؤذن اذان گـفت چون َاْشَھُد َانَّ ُمَحّمَدا َرُسوُل الّلِه گفت، ابوسفیان گفت

 رد؟کمالحظه 
 .جا قرار داده استک ابوسفیان گفت ببینید اين مرد ھاشمى نام خود را در .نه: شخصى از حاضران گفت

رده است؛ زيرا کرده است او نکخدا ديده ترا گريان گرداند اى ابوسفیان، خدا چنین : پس حضرت امیرالمؤمنین علیه الّسالم گفت
  .رديم از براى تو نام تراک؛ و بلند )کَرک ِذکَو َرفـَعـْناَل( :ه حق تعالى فرموده استک

 .رد و مرا بازى دادکه از او مالحظه بايد کسى نیست که گفت در اينجا کرا سى کخدا بگرياند ديده : ابوسفیان گـفت
 

 خبر از عاقبت
 :هکرده است کراوندى از ابوسعید ُخْدرى روايت 

رديم و کـديـگـر رفـیـق مـى شـديـم و عمل را میان خود قسمت مى کدر بعضى از جنگھا بیرون رفتیم و نـُه نـفـر و ده نـفـر بـا يـ
او : فـرمـودـرديـم کرد و از او بسیار راضـى بـوديـم، چـون احـوالش را بـه حـضـرت عـرض کار سه نفر را مى کیقان ما ى از رفکي

  مردى است از اھل جھنم،
ـردنـد کچـون بـه حـضـرت عـرض ، ـشـتکرديم آن مرد تیرى بیرون آورد و خود را کچون به دشمن رسیديم و شروع به جنگ 

 .ه منم بنده و رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و خبر من دروغ نمى شودکھـى مـى دھـم ـه گـواکفـرمـود 
 

 معامله فرد فقیرخبر از 
 :ـهکـرده اسـت کراونـدى روايـت 

حضرت فـرمـود . ه طعام نخورده امکدو روز است : مـردى بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم آمد و گفت
يـا رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم ديروز رفتم به بازار و چیزى نیافتم و :  چـون روز ديـگـر شـد گـفـتـه بـرو بـه بـازار،ک

ه قافله آمده است و مـتـاعى آورده اند، پس، از آن متاع خريد ک چون به بازار آمد ديد ه برو به بازار،کفـرمـود . بى شـام خـوابـیـدم
در بازار :  اشرفى نفع از او خريدند و اشرفى را گـرفـت و بـه خـانـه بـرگشت روز ديگر به خدمت آن حضرت آمد و گفتکو به ي

 . چیزى نیافتم
گواھى :  گفتپس چرا دروغ گفتى؟: فرمود. ىبل:  گفت! دينار ربح يافتىکه از فالن قافله متاعى خريدى و يکحضرت فرمود 

نند تو مى دانى يا نه و يقین من به پیغمبرى تو کـه بـدانم آنچه مردم مى کـردم کـار ک از براى اين انـه تو صادقى وکمى دھم 
ه بر کـند خدا او را غنى مى گرداند و ھرکـنـد و سـؤال نـکـه از مـردم بـى نـیـازى کـه ھـر کپـس حـضـرت فـرمـود زيـاده گـردد؛ 

 بعد از آن ديگر آن مرد از   پس ند؛که ھیچ چیز آنھا را سّد نمى کَدِر فـقر را مى گشايد خود َدِر سؤالى بگشايد خدا بر او ھفتاد 
 .و شدکرد و حالش نیکسى سؤال نک



 

 خبر از لحظه لحظه جنگ مؤته و شھادت اصحاب
و را در سال چـون جـعـفـر بـن ابـى طـالب از حـبـشـه آمـد حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم اـه کروايـت شـده 

ه در اراضى شام افتاده است و از آنجا تـا کنام قريه اى است از قراى بلقا ) با ھمزه) (مؤته(فرستاد ـ و ) ُمْؤَته(ھشتم به جنگ 
رد، پس کر کبـیـت المـقـّدس دو مـنزل مسافت دارد ـ پس حضرت او را با زيد بن حارثه و عبدالّله بن َرواحـه بـه تـرتـیـب امـیـر لش

ر زمین جنگ تنگ گرفتند و صف راست کرد پس ھر دو لشکرى عظیم براى جنگ آنھا آماده کون به موته رسیدند، قیصر لشچ
 ردند؛ ک

از ! ـه اى مـردمکشیده از پیشروى صف بیرون شد و مردم را ندا در داد کجعفر بن ابى طالب چون شیر شمیده شمشیر 
ّفار فراوان بودند خواست تا مسلمانان پیاده شوند کر که لشک سخن از براى آن گفت اسـبـھـا فـرو شـويد و پیاده رزم دھید و اين

 . نندکارزار کو کرد نـاچـار نیکه فرار نتوان کو بدانند 
 

ردند اّما جعفر خود از اسـب بـه زيـر آمـد و اسـب را پـى زد، پـس َعَلم را بگرفت و از ھر کمسلمانان در پذيرفتن اين فرمان گرانى 
ـافـران حـمـله ور گـشـتـنـد و در پـیـرامـون جعفر پّره زدند و شمشیر و نیزه بـرآوردنـد کنب حمله در انداخت جنگ انـبـوه شـد و جا

ردند َعَلم را به دست چپ گرفت و ھـمچنان رزم مى داد تا پنجاه زخم از پیش کو نـخـسـتین، دست راست آن حضرت را قطع 
ـردنـد ايـن ھنگام َعَلم را با ھر دو کود و دو زخم نیزه و تـیـر داشـت، پـس دسـت چـپـش را قـطـع روى بدو رسید و به روايتى ن

مر گاھش بزد و آن کـافـرى چـون ايـن بديد خشمگین بر وى عبور داد و شمشیر بر کبازوى خويش افـراشـتـه مـى داشـت 
 .رد و َعَلم سرنگون شدکحضرت را شھید 

 
ـه جـعـفـر در مـُوتـَه شـھـیـد شـد حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم در کھـمـان روزى ـه کده از جـابـر روايـت شـ

ـارزار شـدنـد و کـان مـشـغـول کـه الحـال بـرادران شـمـا از مـسـلمـانـان بـا مـشـرکمدينه بعد از نماز صبح بر منبر برآمد و فرمود 
َعَلم را جعفر : ه زيد بن حارثه شھید شد و َعَلم افتاد، پس فرمودکـرد تا گفت ک را نـقـل مـى کيـ را و جـنـگ ھـر کحـمـله ھـر يـ

 دستش را انداختند و َعَلم را به دسـت ديـگـر گـرفـت، پـس که يکبـرداشـت و پـیـش رفـت و متوّجه جنگ شد، پس فرمود 
  ه جعفر شھید شد و َعَلم افتاد، پس کخود چـسـبـانید، پس فرمود ـه دسـت ديـگرش را انداختند و َعَلم را به سینه کفـرمـود 
شته شـدنـد، کافران فالن و فالن کشته شدند و از که َعَلم را عبدالّله بن َرواحـه بـرداشت و از مسلمانان فالن و فالن کفرمود 

 . مسلمانان گريختندـه عـبـدالّله شـھـیـد شـد و عـََلم را خالد بن ولید گرفت و گريخت وکپـس گـفـت 



پـس از مـنـبـر به زير آمد و به خانه جعفر رفت و عبدالّله بن جعفر را طلبید و در دامن خود نـشانید و دست برسرش مالید والده 
ه امروز جعفر شھید شد و کحضرت فرمود ! ه گويا يتیم استکشى کچنان دست بر سرش مى : او َاْسماء ِبَنت ُعَمْیس گفت

ه پیش از شھید شدن، دستھايش بريده شد و خدا به عوض آن کفرمود  .ش روان شدکفت، آب از ديـده ھـاى مـبـارچون اين را گ
 .ه خواھدکند به ھرجا که در بھشت پرواز مى کنون با مالئکه اکدستھا، او را دو بال داد از ُزمّرد سبز 

 
 :ـهکو از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت اسـت 

اله مگو ديگر کن بر پـسر عّمت و واَثکبرو و گريه الّسالم را گفت  ول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم فاطمه علیھاحـضـرت رسـ
 و به روايت ديـگـر نندگانکنند گريه کبر مثل جعفر بايد گريه  و بـه روايـت ديـگـر فـرمـود .ھرچه در حّق او بگوئى راست گفته اى

طعامى براى َاْسماء ِبْنت ُعَمیْس بسازد و به خانه او بَرَود و او را تسلى دھد تا ه کلّسالم را امر فرمود ا حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـا
 .سه روز

 .ر شدکن شايسته و مناسب بود آنچه ذکالم خارج شديم لکه ما در اينجا اگرچه فى الجمله از رشته ک: فقیر گويد
 

 اصحاب و علیھم السالماھل بیت خبر از آينده و عاقبت 
ه نوشته بود در فتح که حاطب ابِن َابى بـَْلَتَعة به اھل مکرسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از نامه اى  بـالجـمـله؛ خـبـر داد

 . هکم
گروھى رد و تنھا خواھد مرد و کـه تـنھا زندگانى خواھد که بـه او وارد خـواھـد شـد و آنـکو خبر داد ابوذر را به بالھا و اذيتھائى 

 . فن و دفن او خواھند شدکاز اھل عراق موّفق به غسل و 
 

ه پشم روى آن شتر بسیار باشد و به جنگ وصّى من خواھد رفت کى از زنان من بر شترى سـوار خـواھـد شـد که يکو خبر داد 
 .نندکبرسد سگان بر سر راه او فرياد ) َحْوَأب(چون به منزل 

 
 . شت و آخر زاد او از دنیا شربتى از َلَبن بـاشـدکخواھند ) ـئه بـاغـیهف(ـه عـمـّار را کو خـبـر داد 
 ه به او ملحق خواھد شد کـسـى است از اھل بیتش کـه حـضـرت زھـرا عـلیـھـاالسـّالم اّول کو خـبـر داد 

 
شد و امیرالمؤمنین علیه ـه ريشش از خون سرش خضاب خواھد کو در مجالس بسیار، امیرالمؤمنین علیه السـّالم را خـبـر داد 

 .الّسالم پیوسته منتظر آن خضاب بود
 

ـان شـھـادت ايـشـان و کو ھـم در مـجـالس بـسـیار، خبر داد از شھادت امام حسین علیه الّسالم و اصحاب آن حضرت و مـ
 ـشندگان ايشان ک

 . خون خواھد شدکالم اين خاه در ھنگام شھادت حسین علیه الّسکربال را به اّم سلمه داد و خبر داد ک کو خا
 و خبر داد از شھادت امام رضا علیه السـّالم و مـدفـون شـدن آن حـضـرت در خـراسـان 

 ند تو خواھى بود کـه از عـرب بیعت امیرالمؤمنین علیه الّسالم را بشکـسـى کو فـرمـود بـه زبـیـر، اّول 
  ن از فرزندان تو ه واى بر فرزندان مکو فرمود بـه عـبـّاس عـمـوى خـود 

 .ه در آن استکه قريش نوشته بودند لیسیده به غیر نام خدا کصـحـیفه قاطعه را ) ارضه(ه کو خبر داد 
شتن معاويه ُحْجر بن عدى و کو خبر داد از بـنـاء شـھـر بـغـداد و مـردن رفـاعـة بن زيد منافق و ھزار ماه سلطنت بنى امّیه و 

 . اصحاب او را به ظلم
شته شدن اسود َعْنسى در يمن در کور شدن ابن عباس و زيد بن ارقم و مردن نجاشى پادشاه حبشه و کواقعه حّره و و از 

 .شته شدکه کھمان شبى 
 . ْنیت خود را بـه او بـخـشـیـدکو خـبـر داد از والدت مـحّمد بن الحنفیه براى امیرالمؤمنین علیه الّسالم و نام و 

  .کبو اّيوب انصارى نزد قلعه قسطنطنیه الى غیر ذلو خـبر داد از دفن شدن ا
 

 :بعد از تعداد جمله از معجزات آن حضرت فرموده حیاة القلوب عالمه مجلسى در
ى اسـت و جـمـیـع اقـوال و اطـوار و اخـالق کى و از بسیار، اندکور شد از ھزار يکآنـچه از معجزات آن حضرت مذ: مـُؤ لف گـويـد(

ـالم مـعـجـز نـظـام سـیـد َانـام کـه پـیـوسـتـه که اخـبـار بـه امـور مـغـیـبـه اسـت کود، خصوصا اين نوع معجزه آن حـضرت معجزه ب
 بـر ايـن نوع مـشـتـمـل بـوده 

ه در و ديوار و سنگ ريـزه ھـا ھـمـه، آن حـضـرت را خـبـر مـى دھـند از که سخن آن حضرت را مگوئید کو منافقان مى گفته اند 
 . فته ھاى ماگ

لمه از کـَم سـازد ھـر حـديـثـى از احـاديـث آن حـضـرت و اھـل بـیت آن حضرت و ھر کر نمايد و عـقـل خـود را حـَکو اگر عاقلى تف
 .ام شريعت مقّدسه آن حضرت معجزه اى است شافى و خرق عادتى استکمى از احکلمات ظريفه ايشان و ھر حک
 

 شخص از اشخاص انسانى بدون وحى و الھام جناب مقدس سـبـحـانـى شـريـعـتـى تـوانـد که يکند کآيا عاقلى تجويز مى 
ـه اگـر بـه آن عمل نمايند امور معاش و معاد جمیع خلق منتظم گردد و رخنه ھاى ِفَتن و نزاع و فساد به آن کاحـداث نـمـود 

ین حّقه او باشد و در خـصـوص ھـر واقعه از بیوع و تجارات ه ناشى شود از مخالفت قوانکمـسـدود گـردد و ھـر فـتـنـه و فـسادى 
یفیت مـعـاشـرت پـدر و فـرزنـد و زن و شـوھـر و آقـا و بـنـده و خـويـشـان و اھل کو ُمضاربات و معامالت و منازعات و مواريث و 

رد و در آداب حسنه و اخالق کر تـخـیـّل نـتوان ه از آن بھتکخانه و اھل بلد و امراء و رعايا و ساير امور قانونى مقّرر فرموده باشد 
ايد و در معارف رّبانى و غوامض رده اند بیان نمکر کما در چندين ھزار سال فکريمه در ھر حديثى و خطبه اى اضعاف آنچه حک
ـه مـردم رسـیـده تـا روز ه با وجود تضییع و افساد طالبان ُحطام دنیا آنـچـه بکمعانى در مـدت قـلیـل رسـالت آن قدر بیان فرموده  

 .  اسرار آنھا نمى توانند رسیدکر نمايند به صد ھزار يکقـیامت فحول ُعلما در آنھا تف
 



ه بد والی یا ابا یک یا  ه  ل ی ا ال  ع    مد یاصّ  ن  ه وصادقا       ّ   ة ا ل ور   کا   
 از دانشم افغان و بر آزاديم افسوس= دانش چو بزندان غمم ساخته محبوس 

 ان زير و زبر بینم و معكوسھاوضاع ج=  دم كه بمن سیر جھان آمده محسوس زان
 آنگونه كه معشوق كشد ناز ز عاشق

 

 مجنون دلش از طرة لیلي شده آزاد= شايع شده بي مھري و الفت شده بر باد 
 رامین دگر از ويس بكلي نكند ياد= شور لب شیرين شده دور از سر فرھاد 

  وامقفارغ ز خیال غم عذرا شده
 

 بر جغد چمن مسكن و ويرانه به بلبل= ھشیار كند مستي و مستي شكند مل 
 گاھي ز دماغ اخذ كند رايحه سنبل= در صیف چمن ساده و رويد بشتا گل 

 گاھي ز نظر وام كند جلوه شقايق
 

 ھر بابصر حق طلب رند نكوكار= ابله بود آزاد و خردمند گرفتار 
 وانگاه بود مفتخر از پیشه و كردار = در خلق بود مورد ھر تسخر و آزار

 ھر بد گھر و بیخرد و فاجر و فاسق
 

 كاريش بجز خودسري و روي و ريا نیست= آن مفتي خودبین كه در او نور خدا نیست 
 جز در پي اين مسئله ھر صبح و مساء نیست= حرفیش به لب غیر حديث من و ما نیست 

 كآيا به چه تدبیر خورد خون خاليق
 

  سیماستروشنبر ظالم و مظلوم كجا عارف =  ابله كه دلش طالب دنیاست آن قاضي
 حكمش ز ھوى باشد و اين واضح و پیداست= از ھر طرف اثبات شود رشوه حق آنجاست 

 با حكم خدا حكم ھوى نیست مطابق
 

 مالي كه خود اندوخته از سرقت و نقصان= آن خانه خود سوخته سوداگر نادان 
 بايد كه ز خود نالد و از خود كند افغان=  چو رود آن در حكم مكافات بسرقت

 گويد كه صد افغان ز فالن رھزن سارق
 

 باال زده از مستحب و آمده واجب= گوئي كه تقّلب بر ارباب مكاسب 
 بازآي دال كاز خود و اين فرقه كاذب= ما جمله خرابیم و لیكن بمراتب 

  جعفر صادقجوئیم پناه شه دين 
 

  پیمبرترويج از او يافته احكام = انده از او مذھب جعفر شاھي كه بجا م
 جبريل بفرمانبريش تاخته بر در= بر آدمي و جن و ملك سید و سرور 

 میكال پي چاكريش مايل و شايق
 

 بر بام جاللش نپرد مرغ تخّیل= بر دامن قدرش نرسد دست تعّقل 
 گلزار بجز كلآنسان كه نخواھند ز = او عّلت ايجاد بھر جزء و بھر كّل 

 از خلقت عالم بود او مقصد خالق
 

 وان مرشد بر حق كه ز حق يافته ارشاد= خواھد اگر آن خسرو دين شافع میعاد 
 از چشم محّبت نگرد جانب اضداد= معدوم كند ضدّيت از عالم ايجاد 

 در صورت و معنى ھمه گردند موافق
 

 از عاِلُم و جاھلمحتاج به علمش ھمه = بر علم لدّني ز ازل عالم كامل 
 الحق كه ُبد او ابله و زين مسئله غافل= میكرد عدو با وي اگر بحث مسائل 

 كاز علم خدا میطلبد كشف دقايق
 

 شاھي كه تواند گه فرمان به يك ايماء= فرمانبر خاص حق و فرمانده اشیاء 
 تبديل كند ملك َثرى را به ُثرّيا= دريا چو يكي قطره كند قطره چو دريا 

 ر دھد وضع مغارب بمشارقتغیی
 

 با رفعت او پست ترين مرتبه عیوق= با قدرت او پرده عادت ھمه مخروق 
 او تعرفه خوانندة خّالق بمخلوق= او بر دل عّشاق نماينده معشوق 

 او رزق رسانندة مرزوق ز رازق
 

 گو باش بدين حال و ببین آخر آنرا= از او چه خبر بدمنش زشت گمان را 
 اي دل طلبي گر تو نجات دو جھان را= كه ندانست زيان را كي سود برد آن

 پیوند به مھر وي و بگسل ز عاليق
 

 قطع نظر از جمله ابناي زمان كرد= تا بندگیش پیشه صغیر از دل و جان كرد 
 توفیق خدائیش بدين راه روان كرد= آسوده دِل خود زغم كون و مكان كرد 

 صد شكر كه جان برد ز دزدان طرائق
 صغیر اصفھانيمرحوم  عارف شاعر



گام ن       آ
 :بالجمله، امروز، روز بسیار شريفى است و از براى آن چند عمل است

 .غسل -١ 
روزه يکسال براى او، خدا بنويسد  و از براى آن، فضیلت بسیار است و روايت شده که ھر که اين روز را روزه بدارد، ثواب روزه - ٢ 

 .روزه، ممتاز است ه در تمام سال بفضیلتو امروز يکى از چھار روز است ک
در غیر مدينه طبیه باشى و خواھى زيارت کنى  نزديک و دور و علماء گفته اند که اگر) لي اهللا علیه وآلهص( زيارت رسولخدا - ٣ 

 .اشھدان ال اله اال اهللا، الخ: متوجه آنحضرت گردان و بگو آنحضرت را، غسل بکن و بايست و دل خود را
محمد بن مسلم فرموده و اين  کرده و تعلیم) لیه السالمع(بھمان زيارتیکه حضرت صادق ) لیه السالمع(ارت امیرالمؤمنین زي - ٤ 

 .کتب موجود است و ديگر زادالمعاد دو زيارت در
بخواند و بعد از سالم  توحید مرتبه اناانزلناه و ده ده مرتبه حمد از در وقتیکه روز بلند شود، دو رکعت نماز کند در ھر رکعت بعد -٥

 .الخ...اللھم انت حى ال يموت،  در مصالى خود بنشیند و اين دعا بخواند
 و خیرات بنمايند و مؤ منین را مسرور کنند و بزيارت مشـاھد مشـرفه رونـد و    آنکه مسلمانان اينروز را تعظیم بدارند و تصدق  -٦

فرموده که من يافتم طايفه نصارى و جمعى از مسلمین را کـه تعظـیم    اقبال شرحى از لزوم تعظیم اين روز ذکر نموده و در سید
پیغمبرشـان   مى نمايند و تعجب کردم که چگونه مسلمانان قانع شدند که روز مولود) لیه السالمع(عیسى  بزرگى را روز والدت

 .مولود عیسى را، انتھىنصارى است  که اعظم از ھمه پیغمبران است به اين مرتبه از تعظیم باشد که بائینتر از تعظیم
 .مي باشد) صادق(و وصي ) محمد( خواندن كالم وحي و كالم خازنان وحي كه درباره حضرتین نبي -٧
 

 

 


