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«لیلة الرغائب»؛ شب آرزوهای مؤمنان

پنج شنبه  8اسفند 1398
 3رجب .1441شماره 20329

گفتاری از آیتا ...سبحانی درباره ویژگیهای سیره علمی و عملی امام علیالنقی(ع)

پرتوافشانیدانشپیشوایدهم(ع)برجهاناسالم
امام هادی(ع) در شرایط پر اختناق عصر متوکل عباسی ،موفق به تربیت  85فقیه و محدث برجسته شدند

مــاه رج ــب ،ســرآغــاز بــهــار معنویت وعبودیت
است .درفرهنگ اسالمی برخی ایام بر برخی
دیگربرتری دارد و اهمیت ماه ها وروزها به تناسب
اعمال وعبادات ویژه آن ها محاسبه می شود.
درحقیقت ،همان گونه که برخی عبادات دروقتی
معینبهجاآوردهمیشود،دعاونیایشنیزهرچند
زمان خاصی برای آن مشخص نشده ،اما بدون
شک درپــارهای اوقات ،با فضیلت تر و به اجابت
نزدیک تر است .مانند دعا درسحرگاهان ،در ماه
رجب ،در ماه رمضان ،در ایام ولیالی قدر و....
یکی ازایــن ایــام،مــاه مبارک رجب اســت.ر سول
خــدا(ص)هــنــگــامــی کــه فضیلت م ــاه رج ــب را
بــرای اصحاب خود بیان می کردند ،درایــن باره
فرمودند«:ازاولینشبجمعهماهرجبغافلنشوید
که فرشتگان آن را لیلة الرغائب نامیده اند».رغائب
جمع رغیبه است وبه دو معنا به کار میرود؛ یکی به
معنای مورد میل و رغبت و دیگری ،پاداش و عطای
فراوان .حال نام گذاری اولین شب جمعه ماه رجب
به « لیلة الرغائب» یا به دلیل آن است که این شب به
علتپاداشهاوفضیلتهایفراوانیکهدارد،مورد
میل ورغبت فــراوان است یا به دلیل پاداشهای
فراوانی است که خداوند در این شب به بندگان
عطا میکند .مهم ترین عمل «لیلة الرغائب» به
جای آوردن  12رکعت نماز است .رسول خدا(ص)
درروایــت فضیلت ماه رجب،خطاب به یاران خود
دربــاره اعمال این شب چنین فرمودند :روز پنج
شنبه اول ماه را روزه می گیری چون شب جمعه
فرارسید بین نمازمغرب وعشا 12 ،رکعت نماز
می گزاری (شش نماز دو رکعتی) ودر هر رکعت
از آن پس ازحمد ،سه مرتبه سوره قدر(اناانزلنا) و
 12مرتبه سوره توحید می خوانی وپس از اتمام
نماز 70 ،مرتبه می گویی«:اللهم صل علی محمد
النبی االمی وعلی آله» .آن گاه به سجده می روی
و 70مرتبه می گویی«:سبوح قدوس رب المالئکة
والــروح » .سپس ســراز سجده برمی داری و70
مرتبه می گویی«:رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم
انک انت العلی االعظم » باردیگر به سجده می روی
و 70مرتبه می گویی«:سبوح قدوس رب المالئکة
والروح» ،آن گاه حاجت خود را ازخدا می خواهی؛
انشاءا...که برآورده می شود.

گروه اندیشه  -حضرت امــام هــادی(ع) در
حالی دوران امامت خــود را آغــاز کــرد که از
عمر شریفش 8 ،یا  9سال بیشتر نگذشته بود.
عصر امامت آن حضرت ،با خالفت یکی از
خونریزترین و ستمکارترین خلفای عباسی،
یعنی متوکل ،همزمان بــود و ایــن مسئله،
محدودیتهای فراوانی را برای امام هادی(ع)
ایجاد کــرد؛ تا جایی که آن حضرت از مدینه
به سامرا ،مرکز وقت خالفت عباسی آورده و
تحت نظر گرفته شد و تا پایان عمر در همین
وضعیت باقی ماند .با این حال ،آن حضرت
افزون برسلوکفردیخاصخودکهبسیاریاز
قلبها را به جانب معارف اهلبیت(ع) متمایل
میکرد؛ در مباحث فقهی و معرفتی ،به عنوان
مــیــرا ثدار برحق دانــش نبوی ،پاسخ گوی
بسیاری از مشکالت پیچیده علمی و دینی
بود .آنچه در پی میآید ،گفتاری از آیتا...
جعفر سبحانی درباره جایگاه علمی و معنوی
امام دهم(ع) است.
▪چرا امام(ع) مجبور به اقامت در سامرا
شد؟

آقا ابوالحسن ،امام هادی (ع) در سال ۲۱۲
هـــ.ق در مدینه منوره متولد شدند و تا سال
 ۲۳۶دراین شهر تشریف داشتند .البته بعد
از شهادت والد بزرگوارشان امام جــواد(ع)،
مقام امامت به ایشان رسید در حالی که سن
مبارک ایشان حدود  ۸یا  ۹سال بود .متوکل
[از جایگاه برجسته امام هــادی(ع) در میان
مردم] خیلی ناراحت بود؛ زیرا فرماندار مدینه
به او گزارش داد مردمی که به مدینه میآیند،
در منزل امام هادی میروند و مسائل علمی
و امور مالی خود را به ایشان ارجاع میدهند
و میترسم روزی علیه تو قیام کنند .بنابراین
متوکل عباسی ،یحیی بن هرثمه را فرستاد
تا حضرت را از مدینه به سامرا آورد و امام(ع)
حدود ۲۴سال دارد که ایشان را از مدینه منوره
به سامرا آوردند .در این زمان یحیی بن هرثمه
قدمی برداشت و [به متوکل] گفت :من خانه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ایشان را گشتم و در آنجا جز چند حصیری که
روی آن نماز میخواند و چند کتاب دعا و قرآن
ندیدم و این گــزارش ها که به شما دادهانــد،
دروغ است و او در مقام هدایت و تبلیغ و ارشاد
است و هرگز نظر خروج ندارد .یحیی با این کار،
تا حدی توانست از غضب متوکل بکاهد و قرار
شد حضرت در سامرا بمانند .بنابراین نزدیک
منزل متوکل ،خانه ای برای حضرت در نظر
گرفتند که حضرت در آن جا با عیال و اوالدش
زندگی کند ،اما در عین حال شیعیان به بهانه
های مختلف به دیدن حضرت می رفتند .گویا
حضرت از سال  ۲۳۶تا  ۲۵۴در سامرا بودند.
▪حیرت علمای جهان اسالم از دانش الهی
امام(ع)

امام(ع) در سامرا هم مشغول کارهای امامت
است .در درجه اول حضرت در مدینه و مجموع ًا
در سامرا حدود  ۸۵فقیه و محدث تربیت کرده
اســت .تربیت یک فقیه و محدث کار آسانی
نیست؛ آن هم در شرایط و خفقانی که در
سامرا بوده است .مقام علمی امام به گونه ای
بود که همه در مقابل ایشان خضوع و خشوع
میکنند .حضرت در سامرا هم مشغول تبلیغ
و تعلیم است .مسعودی در مروج الذهب می
نویسد :مرد ذمی -که در واقع از اهل کتاب
است ،اما در زیر پرچم اسالم زندگی می کند
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مشروط بر این که به قوانین اســام احترام
بــگــذارد و خــاف شــرع نکند -نسبت به زن
مسلمانی کــار زشتی انجام داده بــود و او را
نزد خلیفه بردند و فقها او را محکوم به اعدام
کردند .هنگامی که می خواستند حکم اعدام
را اجرا کنند ،او زرنگی کرد و شهادتین را بر
زبان آورد و از این طریق فقهای آن جا را فریب
ســا ُم َی ُج ُب َما َق ْب َله»؛ اسالم
داد ،چرا که ْ ِ
«ال ْ َ
گذشته را ندیده می گیرد .این که او اسالم
آورد ،یعنی گذشته اش هیچ است اما برخی از
فقیهان که آن جا بودند ،در این مسئله تشکیک
اسالم او اسالم واقعی نیست .متوکل
کردند که
ِ
که امام را می شناخت ،گفت :این مسئله را
از ابوالحسن الــهــادی بپرسید .حضرت در
جــواب نامه فقیهان نوشتند :او باید اعــدام
شود و قتل ،جزای اوست .فقها گفتند :دلیل
فتوا را بنویسند .امام از قرآن مجید این حکم
را استخراج می کند؛ ببینید چگونه این مرد
بــزرگ ،از سالله پیامبر اکــرم(ص) این حکم
الهی را از آیه  ۸۴و  ۸۵ســوره غافر استفاده
میکند کهَ « :ف َل َّما َر َأ ْوا َب ْأ َسنا قا ُلوا َآم َنّا بِاهلل َو ْح َد ُه
کین َف َل ْم َی ُ
ک َی ْنفَ ُع ُه ْم
َو َکفَ ْر نا بما ُک َنّا ب ِِه ُم ْش ِر َ
ّ
َ
َ
ّت اهلل التی َق ْد َخل ْت
إیمان ُُه ْم َل َّما َر َأ ْوا َب ْأ َسنا ُس َن َ
باد ِه َو َخ ِس َر ُهنا ِل َ
فی ِع ِ
ون (مسند
ک ا ْلکا ِف ُر َ
اإلمام الهادی (ع) ،العطاردی ،ص)۲۲۴ :؛
پس چون سختی [عذاب] ما را دیدند ،گفتند:

«فقط به خدا ایمان آوردیم و به آنچه با او شریک
می گردانیدیم ،کافریم[ ».ولی] هنگامی که
عذاب ما را مشاهده کردند ،دیگر ایمانشان
برای آن ها سودی نــدارد .سنّت خداست که
[از دیرباز] درباره بندگانش چنین جاری شده
و آن جاست که ناباوران زیان کردهاند ».از این
آیه میفهمیم ایمانی میتواند مؤثر باشد که
ایمان خوفی و به عنوان اسقاط عذاب نباشد.
این مرد ذمی که ایمان میآورد ،به عنوان فرار
علم سرشار از قرآن،
از مسئله اعدام است .این ِ
علم عادی نیست؛ این آیه را هزاران نفر خوانده
بودند و تا زمــان امــام هــادی(ع) این حکم را
متوجه نشده بودند.حضرت مقام عظیمی
در جهان آن روز داشــت .به قــدری که علن ًا
دانشمنداناسالم،حتیکسانیکهشیعهاثنی
عشری نبودند ،از عظمت و دستگیری حضرت
سخن میگفتند و من برخی از کلمات آن ها را
نقل می کنم تا ببینید که غیر از ما هم دیگران
برای ایشان احترام قائل بودهاند .ابوالفالح
حنبلی در کتابی به نام «شذرات الذهب» شرح
حال شخصیت ها و بزرگان را نوشته است.
او در ایــن کتاب می گوید :امــام هــادی فقیه
امامی متعبد؛ البته نباید از فردی که قائل به
امامت آسمانی امام هادی(ع) نیست بیش از
این انتظار داشت.یافعی هم کتابی دارد به نام
«مراةالجنان» و کتاب خوب و ارزنده ای است و
همین کلمات را تکرار می کند ،اما ابن صباغ
مالکی در کتاب «الفصول المهمة فی معرفة
االئمة» می فرماید :امام هادی انسانی است
که زمین و آسمان مناقب و فضایل او را پر کرده
است و من نمی توانم با قلم و بیانم گوشه هایی
از مناقب و فضایل حضرت را بگویم .با این که
امــوال به منزل امــام می رود ،اما ایشان این
اموال را بین فقرا تقسیم و خود با یک حصیر
زندگی میکند و برای این که زندگی خودشان
معتمد بر حقوق عامه نباشد ،مزرعهای را در
سامرا تهیه و خودشان در آن جا کار می کردند.
(الفصول المهمة ،ابن صباغ المالکی ،ج ،۲
ص)۱۰۷۳

سخن اندیشه
حدیثی تربیتی از امام هادی(ع)

کدام استغفار پذیرفته نمیشود؟

حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
«حسنبنمسعودگفتهاستکهخدمتابوالحسن،
علی بن محمد ،امــام هــادی(ع) رسیدم .در راه
انگشتم زخم برداشت و ســواری به من تنه زد و
در بین جمعیت انبوهی وارد شدم که قسمتی از
شرک
لباسم را پاره کردند؛ پس گفتم :کفانی اّ ...
شر
من یوم فما أشأمک ؟! (ای روز ،خدا من را از ّ
تو کفایت کند ،چه روز شومی؟!) امام تا سخن مرا
شنیدند،فرمودند:یاحسن!هذاوانتتغشاناترمی
بذنبک ال ذنب له( .ای حسن! تو پیش ما میآیی و
گناه خویش را به چیزی که گناهی ندارد و بیگناه
است ،نسبت میدهی؟) [ناگهان] به عقل خودم
برگشتم و متوجه خطایم شدم و گفتم :یا موالی
استغفرا(...آقا و سرور و موالی من ،از خدا آمرزش
میخواهم) .امام فرمود :یا حسن ما ذنب األیام
حتی صرتم تتشأمون بها اذا جوزیتم باعمالکم
فیها؟(ایحسن!روزهاچهگناهیدارندوگناهایام
چیست که تا با اعمالتان مجازات میشوید ،روزها
راشوممیپندارید؟)گفتم:انااستغفرا...ابدأوهی
توبتی یا ابنرسولا(...من استغفار ابدی میکنم
و از خداوند آمرزش همیشگی میخواهم و همین
توبهام باشد ای فرزند پیامبر خدا) .امام فرمود:
وا ...ما ینفعکم و لکن ا ...یعاقبکم بذمها علی ما ال
ذم علیهافیه،أماعلمتیاحسن،انا...هوالمثیب
و المعا َقب و المجازی باالعمال عاج ً
ال و آجال ؟ (این
طلب مغفرت نفعی برای شما ندارد و خداوند شما
را بر مذمت و نکوهش ایام ،بر آنچه مذمتی بر آن
ایام در آن نیست ِعقاب میکند ،آیا نمیدانی ای
حسن که خداوند در دنیا و آخرت ،ثواب و پاداش
دهنده و عقاب کننده و جزا دهنده به اعمال است؟
عرض کردم :بلی ای موالی من! امام فرمود :ال تعد
و ال تجعل لالیام صنع ًا فی حکم ا(...دیگر به این
سخنان برنگرد و هرگز چنین مگو و برای ایام در
کار و حکم خدا دخالتی قرار نده) .گفتم :بله موالی
من( ».تحف العقول عن آل الرسول علیهمالسالم،
ص.)482بایدریشههاوعواملرخدادهایسخت
را در گذشته و رفتار و گفتار خود جستوجو کنیم.
باید عوامل حوادث جاری را شناخت و از اسباب
آن آگاهی یافت و از آنها ،درس و عبرت گرفت و با
تدبیر و حزم در آینده اقدام کرد.

