
 رضایت امام

 

که جمعی از اهل بصره بررا  ورود و ددردار  1نشسته بود و مشغول گفتگو با حضرت بودعلیه السالم در خدمت امام رضا 

اجازه نرداده انرد بیررون  ستو  خانه برود و تا به اوبه دونس دستور دادند که به پَعلیه السالم اذن خواستند. امام  ،ادشان

 نیادد.

بردگودی و  د از درونسهر کدام تا توانستن ؛دقادقی از حضور میهمانان گذشت و صحبت به دونس و فعالیت ها  او رسید

ند و ر به زدر انداختسمام تنها گالده کردند که او بر ضد شما فعالیت دارد و افکارش انحرافی است و ... . در پاسخ آن ها ا

انروانش زرتش نشسرت و دونس همه را می شنید اما اجازه نداشت تا بیرون بیادد. قطرات اشک بر صو! ... ندسکوت نمود

 !؟... چه بادد می کرد را در بغل گرفت

ارد شرد. شرک آلرود واامام دونس را صدا زدند تا بیرون بیادد. دونس با صرورتی  ؛مدتی گذشت و میهمانان مرخص شدند

برود برر  یآبر گودیه کنگاهی  ؛فتشان را بر چهره   غمزده   دونس دوختندأامام نگاه پر ر .بغض گلودش را گرفته بود

  : سبب گرده ات چیست؟فرمودند و...  دل آتش زده اش

  ... سوال امام دونس را به هق هق انداخت

اع از حرردم به نیت دف ر چه کرده امآقا ددددد چه ها پشت سرم گفتند و مرا بی جهت متهم ساختند؟ من ... من ه :گفت

 . شما بوده است

                                                            
 به جهت روانی ترجمه در زیر نویس آورده شده است:متن روایت  -1

تَْْذَََ  بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یُونُسُ نْدَهُعِوَ عليه السالم ا سَنِ الرِّضَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَ إِذِ اسْْ

َْ تَتَحَْرَّكَ حَتَّْى سْبَلٌ عَلَيْهِ سِتْرٌ وَ إِیَّاكَ أَمُتَ فَإِذَا بَيْتٌ ادْخُلِ الْبَيْ إِلَى یُونُسَعليه السالم عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فََْوْمََْ أَبُو الْحَسَنِ 

قَامُوا وَ وَدَّعُوا وَ مَّا أَكْثَرُوا فَمُطْرِقٌ حَتَّى لَم  عليه الساللْحَسَنِ وَ أَبُو ا  یُؤْذَََ لَكَ فَدَخَلَ الْبَصْرِیُّوََ فََْكْثَرُوا مِنَ الْوَقِيعَةِ وَ الْقَوْلِ فِی یُونُسَ

ابِی فَقَالَ لَْهُ أَبُْو قَالَةِ وَ هَذِهِ حَالِی عِنْدَ أَصْحَعَنْ هَذِهِ الْمَ ی أُحَامِیبِالْخُرُوجِ فَخَرَجَ بَاكِياً فَقَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنِّ خَرَجُوا فََْذََِ یُونُسَ

مْ مِمَّا لَْا حَدِّثِ النَّاسَ بِمَا یَعْرِفُوََ وَ اتْرُكْهُ یُونُسُ رَاضِياً یَا فَمَا عَلَيْكَ مِمَّا یَقُولُوََ إِذَا كَاََ إِمَامُكَ عَنْكَ یُونُسُ یَاعليه السالم  الْحَسَنِ 

اسُ بَعْرَةٌ أَوْ بَعْْرَةٌ وَ  الْيُمْنَى دُرَّةٌ ثُمَّ قَالَ النَّوْ كَاََ فِی یَدِكَأََْ لَكَ وَ مَا عَلَيْ یَعْرِفُوََ كََْنَّكَ تُرِیدُ أََْ تُكَذَّبَ عَلَى اللَّهِ فِی عَرْشِهِ یَا یُونُسُ

مْ یَضُرَّكَ مَا قَالَ وَ كَاََ إِمَامُكَ عَنْكَ رَاضِياً لَ  عَلَى الصَّوَابِإِذَا كُنْتَ قَالَ النَّاسُ دُرَّةٌ هَلْ یَنْفَعُكَ شَيْئاً فَقُلْتُ لَا فَقَالَ هَكَذَا أَنْتَ یَا یُونُسُ

 .النَّاس



طعره گِرل قگودند آن امام فرمودند: دونس اگر در دک دست مقدار  گِل باشد و در دست ددگر مرواردد  سپید و همه ب

 د است آدا تو سخنشان را می پذدر ؟ مروارد

 ی را باور کنم؟من به چشم خود مرواردد را می بینم. چگونه چنین حرف! دونس گفت: نه آقا

اگرر ترو در راه ! درونس. ا  إِذَا کُنْتَ عَلَى الصَّوَابِ وَ کَانَ إِمَامُکَ عَنْکَ رَاضِیاً لَمْ دَضُرَّكَ مَا قَالَ النَّرا : فرمودندحضرت 

 ! ؟ درونستو را چه باك که همه   عالم مرذمتت کننرد و بردگودی ات را نمادنرد، و امامت از تو راضی استحق هستی 

 2... لبخند رضایت امام برای تو کافی ست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 5ح  – 64: ص...  أهله غير عن الكتماَ جواز و الخيانة و العلم كتماَ عن النهی 13 باب، 65، 2ج بيروت(، -بحار األنوار )ط  -2

 


