
 

ل بخش او  
  

شناخت
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]1[  
چشم . اي بود كه تاج افتخار بر تارك زمين بود زير سقف الجوردي آسمان، خانه

يره شده بود كـه نوربـاران آن پيوسـتگي    ر شب و روز به خانه اي خه اهل آسمان،
  :داشت

صلوات . نور علي، نور فاطمه و نور فرزندي خردسال كه نام نيكويش حسن بود
  .اهللا عليهم اجمعين

گاهي كه خانة نور، ميزبان پيامبر رحمت صلي اهللا عليه و آله مـي شـد، مصـداق    
  .تي وا مي داشت، فرشتگان پاك را به حيرت و شگف»نُور علي نُورٍ«آية كريمة 

و در يـك  . آنچه در خانة نور موج مي زد، عبادت، ايثار و صبر بر مصـائب بـود  
  :كالم

و ايـن آيينـه را خـداي    . آيينه شدن براي نماياندن قامت زيباي آسمانيِ دين حق
  :كه. كريم، بارها به مالئك مقرّب نشان داده بود
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  ...هان، ببينيد بندة مرا
  

  .  زمين، از ديدنِ اين همه شگفتي ها عاجز بود ديدگانِ نابيناي خفّاشان
  

]2[  
  

و . آنك، خانة نور، چشم به راه نور پارة ديگر بود؛ تا گامِ پاك بر تارك خاك نهد
  .بر زمينيان منّت گذارد، و جهانها و اهل آنها را حجتي ديگر باشد

گلـي كـه   آنك، تمامي كاينات، چشم بودند؛ و همه نظاره گر بر آن اقامتگاه سادة 
  .خاك آن توتياي ملك بود

آسماني در زمـين   –آنك، هر چه آفريدة خداست، ديده بر آن آسمان دوخته بود 
  .تا پنجمين حلقة رشتة نور، كاينات را نور باران كند –

  
]3[  

دقايقي كه هر يك، همچون قرني بر دل مـا  . انتظارِ سنگين كاينات به سر مي آيد
  .پايان مي رسدسوي اهللا سنگيني مي كند، به 

برقي در ديدة خدابين حبيبة خداي علـي اعلـي جـلّ جاللـه و محبوبـة رسـول       
مصطفي صلي اهللا عليه و آله و قرينة علي مرتضي عليه السالم مي درخشد و هلهلة 

  .تكبير و تسبيح مالئك، آسمان را پر مي سازد
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]4[  
  :اما در زمين، در خانة نور، خبرهاي ديگر بود

نـوزاد را بـه محضـر     –در حالي كه گل خنده بر لـب دارد   –ميس اسماء بنت ع
اما مي بيند كه گـوهر اشـك در نگـينِ چشـمان پيـامبر      . مي آورد» رحمةً للعالَمين«

در حـالي  . شگفت زده سبب را مي پرسد. رحمت صلي اهللا عليه و آله نشسته است
ان طنـين انـداز مـي    كه لبهاي وحي را ابر غم پوشانده، پاسخ پيامبر در تمـامي جهـ  

  :شود
  
  .و من برآن روز مي گريم. اين فرزندم را، امتم مي كشند - 
  

اسماء،نخستين بار است كه در نخستين لحظات ميالد مولودي جديد، گرية پـدر  
مي خواهد برود كه صداي دلنوازِ رحمت واسعة الهـي، او را بـاز   . مولود را مي بيند

  :مي گرداند
  

  .دخترم فاطمه پنهان كناسماء، اين خبر را، از 
  
  

]5[  
  

كه آيينة تمام نماي حقايق غيب و شهود است و خود،  –قلب مطهر صديقه طاهره 
  .منتظر كالم يا سكوت اسماء نمي ماند –آن صحنه ها را ديده 

شاديِ ميالد مولود، و حزن شهادت شهيد در هم مي آميزد، و حالي شـگفت بـه   
  .محبوبة كبريا مي بخشد
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رب العالمين، اراده فرموده تا بهارِ عيش حبيبه اش را بدون ابـرِ غـم   اما حضرت 
  .آغاز مي شود –جبرئيل امين عليه السالم  –مأموريت ملك بزرگوار . ببيند
  

]6[  
  

خيل مالئك، به تبريك ميالد بر رسول خاتم صلي اهللا عليه و آله وارد مي شوند، 
مين مي آيند، تا به جهانيـان بگوينـد،   از آسمان به ز. تا به اين تبريك، تبرّك جويند

  .كه در حضيض زمين، مي توان عزيز بود و به آسمانيان عزّت بخشيد
جبرئيل امين، با هديه اي قدوسي، از جانب سبوح قـدوس، بـر قـديس زمـين و     

  :آسمان وارد مي شود
  

  خدايت سالم مي رساند و اين لوح الهي را به پيشگاه حضرتت 
  .به دخترت برساني، و او را دلشاد گرداني پيشكش مي دارد، تا

  
]7[  

  
چشمان پيامبر خاتم صلي اهللا عليه و آله، محبوبِ كبريا، بـه پيـام حبيـب، نـوري     

به سطرهايي مي نگرد كه به خط نور، بر لـوح سـبز الهـي نگاشـته     . ديگر مي گيرد
  :است
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ...لمحمد نَبِيه و نُورِه و سفيرِه هذا كتاب منَ اهللا العزيزِ الحكيمِ،

  اين نگاشته اي است از جانب خداي عزيز حكيم به محمد، پيامبرش،
  ... .و نورش و سفيرش

  
  ... .درخت هميشه سبزِ لوح الهي، در گلستانِ دستانِ زهرا عليهاالسالم مي نشيند

  
]8[  

  
عمـري بـر درِ خانـة وحـي     جابر بن عبداهللا انصاري، پيري روشن ضمير است كه 

عدد كساني كه به دست او، راه به سرچشـمة نـور   . ايستاده و عرض ادب كرده است
  .آورده اند، از شمار بيرون است

جابر نيز براي عرض تهنيت به محضرِ تن پارة رسول خدا صـلي اهللا عليـه و آلـه،    
كـه   –اش  و جانِ شيفته. زهراي بتول سالم اهللا عليها، به حضور حضرتش مي شتابد

او لوح . اين بار، پذيراي لوح سبزِ خدايي مي گردد –محرمِ اسرار خاندانِ قرآن است 
دل را به نور ايمان و اخالص و حب خاندان مصطفي صلي اهللا عليه و آله، از زنگار 

و از اين رو، هر بار در تشـرّف بـه خانـة نبـوت،     . كينه و حسد و ترديد شسته است
اين بار نيز به تشريف زيـارت لـوح مـوهبتيِ    . جان مي نشاندبهره اي مي گيرد و بر 
  :و مشتاقانه مي پرسد. قدسي تشرّف مي يابد

  اين چه لوحي است؟! پدر و مادرم فداي شما، اي دختر پيامبر خدا - 
  :و از دهان حق گوي بانوي عصمت پاسخ مي شنود
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و در . اين لوح را، خداي تعالي به رسول خود هديه كـرده اسـت   - 
 نامهاي پدرم، همسرم، دو فرزنـدم، و جانشـيناني كـه از نسـل مـن      نآ

 و اينك، پدرم آن را به من اهـداء فرمـوده، تـا   . هستند، ثبت شده است
  .بدين وسيله مرا شاد نمايد و بشارت دهد

  
جابر، رازدارِ خاندانِ نور است، و ذخيرة خدايي براي سالهايِ سخت و تيرة اموي 

  .كه در پيش خواهد بود
محضر صديقة كبري عليها السالم اجازه مي خواهد تـا رونوشـتي بـراي خـود      از
  .و ارادة الهي، به زبان فاطمي جاري مي گردد كه او را اذن مي بخشد. بگيرد

اصل نسخة لوحِ قدسي، نزد صديقة طاهره و فرزندانش عليهم السـالم بـاقي مـي    
ش خانـة جسـم و خانـة    ماند و نسخه اي ديگر كه از روي آن نوشته شده، زينت بخ

  ... .جانِ جابر مي شود
  

]9[  
  

فاجعة كربال، كمر دين را شكسته، و درد غربتي . دهها سال از نزول لوح مي گذرد
  سخت بر جان امام علي بن الحسين عليه السالم نشانده، از آن گونه كه بر جان جـد

  .بزرگوارش امام علي بن ابي طالب عليه السالم نشانده بود
همچنان، حواري وفادارِ خاندان وحي است، و انـيسِ   –جابر  –ن ضمير پيرِ روش

و به ايـن انـس و وفـا، جـان و دل را در     . لحظات تنهايي سيدالساجدين عليه السالم
  .چشمة نور شست و شو مي دهد
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مسلمانان، نظاره گرند تا ببينند . پس از آن، زمانِ امام باقر عليه السالم فرا مي رسد
ويِ سپيد رويِ سپيد دل، با نوجـوانِ بازمانـدة اهـل بيـت علـيهم السـالم       اين سپيد م

  .چگونه سخن مي گويد
 اهل مدينه، بارها ديده اند كه اين پير سپيد موي، با ادب و احترام به محضر فرزند
. همنام پيامبر صلي اهللا عليه و آله رسيده، و با شگفتي به اين برخوردها نگريسته انـد 

  .ام امامت را ندانسته اندچرا كه شأن و مق
اهل مدينه بارها ديده اند كه جـابر، فراديـد مردمـان، در مسـجد نبـوي نشسـته و       
احاديثي را كه از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله به ياد داشته، براي خلف صـالحِ او،  
حضرت باقرالعلوم عليه السالم خوانده، و امام گاه گاه به تصـحيح آنهـا پرداختـه، و    

  .ز حضرتش تشكر كرده استجابر ا
  

]10[  
  

جابر، در فرصتي مغتنم خـدمت  . دهها سال از نزول لوح قدسي آسماني مي گذرد
ت حـق عليـه السـالم       امام محمد باقر عليه السالم آمده، تا بار ديگر از محضـر حجـ

  .كسب نور كند
امام عليه السالم با تعيين فرصتي با جابر، مي خواهد تـا در خلـوت بـا او سـخن     

  .گويدب
آن گـاه  . جابركه از شوق، سر از پا نشناخته، خدمت حضرتش مشـرّف مـي شـود   
  :زبان وحي، در كام باقرالعلوم عليه السالم به اين نور پاره ها گويا مي شود
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دربارة لوحي كه در دست مادرم فاطمه سـالم اهللا عليهـا   ! اي جابر - 
 م به تو خبـر دختر رسول خدا صلي اهللا عليه و آله ديدي؛ و آنچه مادر

  .داد كه در آن لوح نوشته شده است؛ به من خبر ده
  

سـپس داسـتان نـزول لـوح، و     . جابر، ابتدا خدا را بر سخنان خود گواه مي گيـرد 
  .رونوشتي را كه براي خود برداشته، باز مي گويد

  :امام عليه السالم مي فرمايد
  مي تواني رونوشت خود را به من نشان دهي؟! اي جابر

  
  .پاسخ مثبت مي دهد و جابر

جابر نوشته اي بيـرون مـي   . امام عليه السالم، خود همراه جابر به منزل او مي رود
  :آنگاه امام عليه السالم مي فرمايد. آورد

  .در نوشته ات بنگر، تا من برايت بخوانم! اي جابر
  

مي خوانـد، و جـابردر    –نسخة اصل  –امام باقر عليه السالم از روي نسخة خود 
  .شت خود مي نگرد، و حتي در يك حرف هم اختالفي نمي يابدرونو

با هـم مطـابق    –بدون اختالف حرفي  –و سپس خداي را گواه مي گيرد كه عيناً 
  .بوده اند

و بدين ترتيب، لوحي الهي كه تا آن روز، تنها دو نسخه از آن موجود بود، با هـم  
  و صحت مضمام .مطابقت شد
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]11[  
  

م سير تاريخي و متن حديث لوح را بـراي ابوبصـير بيـان    امام صادق عليه السال
  .و ابوبصير، آن را براي عبدالرحمن بن سالم باز مي گويد. مي فرمايد

ابوبصير، محدثي است فقيه، كه در فضاي عطر آگين كالم نور پرورش يافتـه، و  
همان گونه كه فضاي اجتمـاعي روز  . سخنان آن بزرگواران را به خوبي مي شناسد

از اين رو، پس از نقل حديث به عبدالرحمن مي . روزگار خود را درك مي كندو 
  : گويد
  اگر در دوران عمرت، هيچ حديثي جز همين حديث نشنيده باشي، - 

  .پس آن را از نااهلش پنهان دار. تو را كفايت مي كند
  

     پس از اينكه عبدالرحمن حديث را مي شنود، به تـدريج، بـه اصـحاب خـاص
  .ود و در كتابهاي آنان ثبت و ضبط مي گرددمنتقل مي ش

و بدين گونه، حديث شريف لوح، كم كم در اختيار مواليـان خانـدان عصـمت    
  .عليهم السالم قرار مي گيرد

اين مشعل هدايت، از آن روز تاكنون، و از هم اكنون تا قيام قيامت، حق جويان 
  .را، ره توشة نجات است، و منكران را سبب إتمام حجت
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