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مقدمه
حیات علمی ، اجتماعی ، اخلقی و سیاسی امام رضا  بنا بر مقتضیات زمانه ، 

از جايگاه ويژه ای در تطور تاريخی اسلم برخوردار است ، خاصه دوران سه 

سال و اندی حضور آن حضرت در ايران آن روز و استقبال مردم از اين واقعه 

مبارک . بر هر ايرانی مسلمان بايسته است اين فصل از تاريخ را به دقت مطالعه 

کند و با زوايای پیدا و پنهان آن به درستی آشنا شود. اصول و قواعد اساسی 

معرفتی اسلم در بحبوحه رواج انديشه ها و نحله های فکری در عصر مأمونی 

تنها می توانست توسط امام رضا  ترسیم و تبیین گردد . ايشان يک تنه به 

جنگ و رويارويی با عقائد و فرقه هايی قیام کرد که هر يک برای خود پايگاه 

پشتیبانی  سیاسی  حکومت  سوی  از  هم  بعضاً  و  داشتند  مستحکمی  اجتماعی 

می شدند . آری،امام رضا  مثل يک انسان قهرمان علم ، فرهنگ و دانايی دينی 

شده بود ، از اين رو در زبان پدر بزرگوارش امام کاظم  پیشاپیش به عنوان 
عالم آل محمد به برادرانش معرفی گشت.1

و  عظمت  به  نسبت  نتوانستند  هرگز  نیز  آن حضرت  فکران  هم  غیر  و  مخالفان 

بزرگواری علمی و اخلقی ايشان قیافه بی تفاوتی و بی خبری به خود بگیرند و 
گروهی هم که جزو عالمان مذاهب محسوب می شوند، صادقانه امام را می ستايند.2

 رمز و راز اين همه بزرگی و جاودانگی چیست ؟ چرا هر يک از امامان معصوم

اند؟پاسخ اين سؤال که بگونه ای می تواند فرضیه  يگانه دوران خويش بوده 

1. اعلم الوری باعلم الهدی، ج 2، ص 64. 
2. بنگريد، مرعشی ملحقات احقاق الحق، ج 28، ص 591 ـ 682. 
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اين نوشتار کوتاه هم باشد. يک کلمه است، رفتار توحیدی امام در متن زندگی 

عینیت جامعه.

امام به عنوان يک انسان کامل و ولّی همچون پیامبر )صلی ال علیه و آله( نگران 

توحیدی خود در  نگاه  با   ، اين جهان  تپش زندگی  انسان است و در  هدايت 

انديشه تعالی و تکامل آدمی می باشد .

اينکه امام رضا  با سیره عملی و علمی خود نشان داد ، مشکل اصلی جامعه 

مسلمانان در آن روزگار دور شدن مردم از توحید بود ، مشکلی که همچنان می 

تواند همه جوامع اسلمی را با چالش های جّدی روبه رو نمايد



فصل اول 

زندگی امام رضا )ع(
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زندگی امام رضا )ع(

امام علي  بن موسي الرضا علیه السلم هشتمین امام شیعیان از سلله پاک رسول 

خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلم مي باشند.

ايشان در سن 35 سالگي عهده دار مسئولیت امامت ورهبري شیعیان گرديدند 

و حیات ايشان مقارن بود با خلفت خلفاي عباسي که سختي ها و رنج بسیاري 

به  سالگی   55 رادرسن  ايشان  عباسی  مامون  انجام  سر  و  رواداشتند  امام  رابر 

شهادت رساند.دراين نوشته به طور خلصه, بعضی ازابعاد زندگانی آن حضرت 

را بررسی می نمايیم.

نام ،لقب و كنیه امام :

نام مبارک ايشان علي و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترين لقب ايشان 

"رضا" به معناي "خشنودي" مي باشد. امام محمدتقي علیه السلم امام نهم و فرزند 

ايشان سبب نامیده شدن آن حضرت به اين لقب را اينگونه نقل مي فرمايند :" 

خداوند او را رضا لقب نهاد زيرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار 

در زمین از او خشنود بوده اند و ايشان را براي امامت پسنديده اند و همینطور 

) به خاطر خلق و خوي نیکوي امام ( هم دوستان و نزديکان و هم دشمنان از 

ايشان راضي و خشنود بود ند".

نشانگر  لقب  اين   . است   " محمد  آل  عالم   " حضرت  مشهور  القاب  از  يکي 

ظهور علم و دانش ايشان مي باشد.جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان 

با  انجام داد و در همه آنها  اديان مختلف  بويژه علمای  بزرگ عصر خويش, 
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سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکي براين سخن است، که قسمتي از اين 

مناظرات در بخش " جنبه علمي امام " آمده است. اين توانايي و برتري امام, در 

تسلط بر علوم يکي از دليل امامت ايشان مي باشد و با تأمل در سخنان امام در 

اين مناظرات, کامًل اين مطلب روشن مي گردد که اين علوم جز از يک منبع 

وابسته به الهام و وحي نمي تواند سرچشمه گرفته باشد.  

پدر و مادر امام :

پدر بزرگوار ايشان امام موسي کاظم )علیه السلم ( پیشواي هفتم شیعیان بودند 

که در سال 183 ه.ق. به دست هارون عباسي به شهادت رسیدند و مادرگرامیشان 
" نجمه " نام داشت.1

تولد امام :

حضرت رضا )علیه السلم ( در يازدهم ذيقعده الحرام سال 148 هجري در مدينه 

منوره ديده به جهان گشودند. از قول مادر ايشان نقل شده است که :" هنگامي که به 

حضرتش حامله شدم به هیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمي کردم و وقتي 

به خواب مي رفتم, صداي تسبیح و تمجید حق تعالي وذکر " لاله الال " رااز 

شکم خود مي شنیدم, اما چون بیدار مي شدم ديگر صدايي بگوش نمي رسید. 

هنگامي که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نهاد و سرش را 

به سوي آسمان بلند کرد و لبانش را تکان مي داد؛ گويي چیزي مي گفت" 2.

نظیر اين واقعه, هنگام تولد ديگر ائمه و بعضي از پیامبران الهي نیز نقل شده است, 

1. منتهي الامال 
2. منتهي الامال 
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از جمله حضرت عیسي که به اراده الهي در اوان تولد, در گهواره لب به سخن 
گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح اين ماجرا در قرآن کريم آمده است. 1

زندگي امام در مدينه :

حضرت رضا )علیه السلم( تا قبل از هجرت به مرو در مدينه زادگاهشان، ساکن 

بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرينشان به هدايت 

مردم و تبیین معارف ديني و سیره نبوي مي پرداختنند. مردم مدينه نیز بسیار امام را 

دوست مي داشتند و به ايشان همچون پدري مهربان مي نگريستند.تا قبل ازاين سفر 

با اينکه امام بیشترسالهای عمرش را درمدينه گذرانده بود, اما درسراسرمملکت 

اسلمي پِیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند.

با مامون درباره وليت عهدی داشتند، در اين باره اين  امام در گفتگويي که 

گونه مي فرمايند:" همانا وليت عهدی هیچ امتیازي را بر من نیفزود. هنگامي که 

من در مدينه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود واگرازکوچه های شهر مدينه 

عبورمي کردم, عزيرتراز من کسي نبود . مردم پیوسته حاجاتشان را نزد من مي 

آوردند و کسي نبود که بتوانم نیاز او ر ا برآورده سازم, مگر اينکه اين کار را انجام 

مي دادم و مردم به چشم عزيز و بزرگ خويش، به من می نگريستند ".

امامت حضرت رضا )علیه السلم ( :

امامت و وصايت حضرت رضا )علیه السلم ( بارها توسط پدر بزرگوار و اجداد 

طاهرينشان و رسول اکرم )صلي ال وعلیه واله (اعلم شده بود. به خصوص امام 

1. سوره مريم آيه 30 
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کاظم )علیه السلم ( بارها در حضور مردم ايشان را به عنوان وصي و امام بعد از 

خويش معرفي کرده بودند که به نمونه اي از آنها اشاره مي نمائیم.

يکي از ياران امام موسي کاظم )علیه السلم ( مي گويد:" ما شصت نفر بوديم که 

موسي بن جعفر به جمع ما وارد شد و دست فرزندش علي در دست او بود. فرمود :" 

آيا مي دانید من کیستم ؟" گفتم:" تو آقا و بزرگ ما هستي". فرمود :" نام و لقب من 

را بگوئید". گفتم :" شما موسي بن جعفر بن محمد هستید ". فرمود :" اين که با من 

است کیست ؟" گفتم :" علي بن موسي بن جعفر". فرمود :" پس شهادت دهید او در 

زندگاني من وکیل من است و بعد از مرگ من وصي من مي باشد"".1   

  در حديث مشهوری نیزکه جابر از قول نبی  اکرم نقل مي کند امام رضا )علیه السلم ( 

به عنوان هشتمین امام و وصي پیامبر معرفي شده اند. امام صادق )علیه السلم ( 

نیز مکرر به امام کاظم مي فرمودند که "عالم  آل محمد از فرزندان تو است و او 

وصي بعد از تو مي باشد".

اوضاع سیاسي :

مدت امامت امام هشتم در حدود بیست سال بود که مي توان آن را به سه بخش 

جداگانه تقسیم کرد :

1- ده سال اول امامت آن حضرت، که همزمان بود با زمامداري هارون.

2- پنج سال بعد از  آن که مقارن با خلفت امین بود.

3- پنج سال آخر امامت آن بزرگوار که مصادف با خلفت مأمون و تسلط او 

1. عیون اخبارالرضا  جلد 1  صفحه 21 
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بر قلمرو اسلمي آن روز بود.

الرشید  هارون  خلفت  با  همزمان   رضا  امام  زندگاني  روزگار  از  مدتي 

بود. در اين زمان است که مصیبت دردناک شهادت پدر بزرگوارشان و ديگر 

امیرالمؤمنین( واقع شده  مصیبت هاي اسفبار براي علويان ) سادات و نوادگان 

است. در آن زمان کوشش هاي فراواني در تحريک هارون براي کشتن امام رضا 

)علیه السلم ( مي شد تا آنجا که در نهايت هارون تصمیم بر قتل امام گرفت؛ اما 

فرصت نیافت  نقشه خود را عملي کند.

 بعد از وفات هارون فرزندش امین به خلفت رسید. در اين زمان به علت مرگ 

هارون ضعف و تزلزل بر حکومت سايه افکنده بود و اين تزلزل و غرق بودن 

امین درفساد و تباهی باعث شده بود که او و دستگاه حکومت, از توجه به سوي 

امام و پیگیري امر ايشان بازمانند. از اين رو مي توانیم اين دوره را در زندگي 

امام دوران آرامش بنامیم.

اما سرانجام مأمون عباسي توانست برادر خود امین را شکست داده و اورابه قتل 

برساند و لباس قدرت  را به تن نمايد و توانسته بود با سرکوب شورشیان فرمان 

خود را در اطراف واکناف مملکت اسلمي جاري کند. 

وي حکومت ايالت عراق را به يکي از عمال خويش واگذار کرده بود و خود 

در مرو اقامت گزيد  و فضل  بن  سهل را که مردي بسیار  سیاستمدار بود ، وزير 

و مشاور خويش قرار داد.

 اما خطري که حکومت او را تهديد مي کردعلويان بودند که بعد از قرني تحمل 
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شکنجه وقتل و غارت, اکنون با استفاده از فرصت دودستگي در خلفت هر يک 

به عناوين مختلف در خفا و آشکار علم مخالفت با مأمون را برافراشته و خواهان 

براندازي حکومت عباسي بودند، به علوه آنان در جلب توجه افکار عمومي مسلمین 

به سوي خود ، و کسب حمايت آنها موفق گرديده بودند و دلیل آشکاربر اين مدعا 

اين است که هر جا علويان بر ضد حکومت عباسیان قیام و شورش مي کردند, انبوه 

مردم از هر طبقه دعوت آنان را اجابت کرده و به ياري آنها بر مي خواستندو اين ،بر 

اثر ستم ها وناروائیها وانواع شکنجه های دردناکي بود که مردم و بخصوص علويان 

از دستگاه حکومت عباسي ديده بودند.

 ا زاين رو مأمون درصدد بر آمده بود تاموجبات برخورد با علويان را برطرف 

کند. بويژه که او تصمیم داشت تشنجات و بحران هايي را که موجب ضعف 

حکومت او شده بود از میان بردارد و براي استقرار پايه هاي قدرت خود ، محیط 

را امن و آرام سازد. لذا با مشورت وزير خود فضل بن سهل تصمیم گرفت تا 

دست به خدعه اي بزند.

نفع  به  از خلفت  پیشنهاد دهد وخود  امام  به  را  تا خلفت  او تصمیم گرفت   

امام کناره  گیري کند, زيرا حساب مي کرد نتیجه از دو حال بیرون نیست ، يا 

امام مي پذيرد و يا نمي پذيرد و در هر دو حال براي خوداو و خلفت عباسیان، 

پیروزي است. زيرا اگر بپذيرد ناگزير, بنابر شرطي که مأمون قرار مي داد وليت 

عهدي آن حضرت را خواهد داشت و همین امر مشروعیت خلفت او را پس از 

امام نزد تمامي گروه ها و فرقه هاي مسلمانان تضمین مي کرد. بديهي است  براي 
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مأمون آسان بود در مقام وليتعهدي بدون اين که کسي آگاه شود، امام را از 

میان بردارد تا حکومت به صورت شرعي و قانوني به او بازگردد. 

در اين صورت علويان با خشنودي به حکومت مي نگريستند و شیعیان خلفت 

او را شرعي تلقي مي کردند و او را به عنوان جانشین امام مي پذيرفتند.ازطرف 

که  هايی  قیام  لذا  دانستند  مي  تايیدامام  مورد  را  حکومت  مردم  چون  ديگر 

برضدحکومت مي شد جاذبه و مشروعیت خود را از دست مي داد.

او مي انديشید اگر امام خلفت را نپذيرد ايِشان را به اجبار ولیعهد خودمي کند 

که دراينصورت بازهم خلفت وحکومت او درمیا ن مردم و شیعیان توجیه مي 

گردد وديگر اعتراضات وشورشهايي که به بهانه غصب خلفت وستم, توسط 

انجام مي گرفت دلیل وتوجیه خودرا ازدست مي دادوبااستقبال مردم  عباسیان 

ودوستداران امام مواجه نمي شد. ازطرفي اومي توانست امام را نزد خود ساکن 

کند و از نزديک مراقب رفتار امام و پیروانش باشد و هر حرکتي از سوي امام و 

شیعیان ايشان را سرکوب کند.  همچنین اوگمان مي کردکه ازطرف ديگر شیعیان 

و پیروان امام ، ايشان را به خاطر نپذيرفتن خلفت  در معرض سئوال و انتقاد قرار 

خواهند دادوامام جايگاه خودرادرمیان دوستدارانش ازدست مي دهد.

سفر به سوي خراسان :

مأمون براي عملي کردن اهداف ذکر شده چند تن از مأموران مخصوص خود 

را به مدينه, خدمت حضرت رضا )علیه السلم ( فرستاد تا حضرت را به اجبار به 

سوي خراسان روانه کنند. همچنین دستور داد حضرتش را از راهي که کمتر با 
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شیعیان برخورد داشته باشد, بیاورند. مسیر اصلي در آن زمان راه کوفه ، جبل ، 

کرمانشاه و قم بوده است که نقاط شیعه نشین و مراکز قدرت شیعیان بود. مأمون 

احتمال مي داد که ممکن است شیعیان با مشاهده امام در میان خود به شور و 

هیجان آيند و مانع حرکت ايشان شوند و بخواهند آن حضرت را در میان خود 

نگه دارند که در اين صورت مشکلت حکومت چند برابر مي شد.

 لذا امام را از مسیر بصره ، اهواز و فارس به سوي مرو حرکت داد.ماموران او 

نیزپیوسته حضرت رازير نظر داشتندواعمال امام رابه او گزارش مي دادند.

حديث سلسلة الذهب :

در طول سفر امام به مرو ، هرکجا توقف مي فرمودند, برکات زيادي شامل حال 

امام در مسیر حرکت خود وارد  از جمله هنگامي که  منطقه می شد.  ان  مردم 

نیشابور شدند و در حالي که در محملي قرار داشتند از وسط شهر نیشابور عبور 

به  بودند, همگي  را شنیده  نیشابور  به  امام  کردند. مردم زيادي که خبر ورود 

استقبال حضرت آمدند. در اين هنگام دو تن از علما و حافظان حديث نبوي, به 

همراه گروه هاي بیشماري از طالبان علم و اهل حديث و درايت، مهار مرکب را 

گرفته وعرضه داشتند :" اي امام بزرگ و اي فرزند امامان بزرگوار، تو را به حق 

پدران پاک و اجداد بزرگوارت سوگند مي دهیم که رخسار فرخنده خويش 

را به ما نشان دهي و حديثي از پدران و جد بزرگوارتان پیامبر خدا براي ما بیان 

فرمايي تا يادگاري نزد ما باشد ".

 امام دستور توقف مرکب را دادند و ديدگان مردم به مشاهده طلعت مبارک 
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امام روشن گرديد. مردم از مشاهده جمال حضرت بسیار شاد شدند به طوري 

بر   ، بودند  ايشان  نزديک  که  آنهايي  و  مي گريستند  از شدت شوق  بعضي  که 

مرکب امام بوسه مي زدند. ولوله عظیمي در شهر طنین افکنده بود به طوري که 

بزرگان شهر با صداي بلند از مردم مي خواستند که سکوت نمايند تا حديثي از آن 

حضرت بشنوند. تا اينکه پس از مدتي مردم ساکت شدند و حضرت حديث ذيل 

را کلمه به کلمه از قول پدر گرامیشان و از قول اجداد طاهرينشان به نقل از رسول 

خدا و به نقل از جبرائیل از سوي حضرت حق سبحانه و تعالي املء فرمودند: " 

کلمه لاله الال حصار من است پس هرکس آن را بگويد داخل حصار من شده 

" سپس امام  و کسیکه داخل حصار من گردد ايمن از عذاب من خواهد بود. 

فرمودند: " اما اين شروطي دارد و من خود از جمله آن شروط هستم ".

اين حديث بیانگر اين است که از شروط اقرار به کلمه لاله الال که مقوم اصل 

توحید در دين مي باشد، اقرار به امامت آن حضرت و اطاعت وپذيرش گفتار و 

رفتارامام مي باشد که از جانب خداوند تعالي تعیین شده است. 

در حقیقت امام شرط رهايي از عذاب الهي را توحید و شرط توحید را قبول 

وليت و امامت مي دانند.

وليت عهدي :

ايشان  از  مأمون  شدند,  مرو  وارد   ) السلم  )علیه  رضا  حضرت  چون   ، باري 

استقبال شاياني کرد و در مجلسي که همه ارکان دولت حضور داشتند صحبت 

هیچ   ) السلم  )علیه  علي  آل  و  عباس  آل  در  من  بدانند  همه   ": و گفت  کرد 
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کس را بهتر و صاحب حق تر به امر خلفت از علي بن موسي رضا )علیه السلم ( 

نديدم". پس از آن به حضرت رو کرد و گفت:" تصمیم گرفته ام که خود را از 

خلفت خلع کنم و آنرا به شما واگذار نمايم". حضرت فرمودند:" اگر خلفت 

را خدا براي تو قرار داده جايز نیست که به ديگري ببخشي و اگر خلفت از 

آن تو نیست ، تو چه اختیاري داري که به ديگري تفويض نمايي ". مأمون بر 

خواسته خود پافشاري کرد و بر امام اصرار ورزيد. اما امام فرمودند :  " هرگز 

را  مأيوس شد گفت:" پس وليت عهدي  مأمون  وقتي   ." نخواهم کرد  قبول 

قبول کن تا بعد از من شما خلیفه و جانشین من باشید".

 اين اصرار مأمون و انکار امام تا دو ماه طول کشید و حضرت قبول نمي فرمودند 

و مي گفتند :" از پدرانم شنیدم, من قبل از تو از دنیا خواهم رفت و مرا با زهر 

شهید خواهند کرد و بر من ملئک زمین و آسمان خواهند گريست و در وادي 

غربت در کنار هارون  الرشید دفن خواهم شد". اما مأمون بر اين امر پافشاري 

مرگ  به  تهديد  را  مجلس خصوصي حضرت  در  و  مخفیانه  آنجاکه  تا  نمود 

:" اينک که مجبورم, قبول مي کنم به شرط آنکه  کرد. لذا حضرت فرمودند 

کسي را نصب يا عزل نکنم و رسمي را تغییر ندهم و سنتي را نشکنم و از دور 

بر بساط خلفت نظرداشته باشم".

مأمون با اين شرط راضي شد. پس از آن حضرت, دست را به سوي آسمان 

به اکراه وادار نمودند  ! تو مي داني که مرا  " خداوندا  بلند کردند و فرمودند: 

دو  نکن همان گونه که  مؤاخذه  مرا  اختیار کردم؛ پس  را  امر  اين  اجبار  به  و 
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پیغمبر خود يوسف و دانیال را هنگام قبول وليت پادشاهان زمان خود مؤاخذه 

نکردي. خداوندا عهدي نیست جز عهد تو و وليتي نیست مگر از جانب تو، 

پس به من توفیق ده که دين تو را برپا دارم و سنت پیامبر تو را زنده نگاه دارم. 

همانا که تو نیکو مول و نیکو ياوري هستي" .

جنبه علمي امام :

مأمون که پیوسته شور و اشتیاق مردم نسبت به امام واعتبار بي همتاي امام را در 

میان ايشان مي ديد مي خواست تااين قداست واعتبار را خدشه دارسازدوازجمله 

مناظره اي  جلسات  تشکیل  داد  انجام  هدف  اين  به  رسیدن  برای  که  کارهايی 

بین امام و دانشمندان علوم مختلف از سراسر دنیا  بود، تا آنها با امام به بحث 

را  امام  علمي  وجهه  داده  علمي شکست  ازنظر  را  امام  بتوانند  شايد  بپردازند، 

زيرسوال ببرند.که شرح يکي از اين مجالس را مي آوريم:

» براي يکي از اين مناظرات مأمون فضل بن سهل را امر کرد که اساتید کلم و 

حکمت را از سراسر دنیا دعوت کند تا با امام به مناظره بنشینند. فضل نیز اسقف 

اعظم  نصاري و بزرگ علمای يهود و روساي صابئین ) پیروان حضرت يحیي( 

بزرگ موبدان زرتشتیان و ديگر متکلمین وقت را دعوت کرد. مأمون هم آنها 

را به حضور پذيرفت و از آنها پذيرايي شاياني کرد و به آنان گفت:" دوست 

پیامبر است که  نوادگان عباس عموی  از  مأمون   ( پسر عموی من  با  دارم که 

ناگزير پسر عمومي امام می باشد.( که از مدينه پیش من آمده مناظره کنید«. 

حضرت  خدمت  به  را  مردي  و  داد  تشکیل  آراسته اي  مجلس  بعد  روز  صبح 
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رضا )علیه السلم ( فرستاد و حضرت را دعوت کرد. حضرت نیز دعوت او را 

پذيرفتند و به او فرمودند :" آيا مي خواهي بداني که مأمون کي از اين کار خود 

پشیمان مي شود".

 او گفت : "بلي فدايت شوم". امام فرمودند :" وقتي مأمون دليل مرا بر رد اهل 

تورات از خود تورات و بر اهل انجیل از خود انجیل و از اهل زبور از زبورشان 

زبان  به  رومیان  بر  و  فارسي  بزبان  آتش پرستان  بر  و  ايشان  بزبان  صابئین  بر  و 

اينان را رد کردم و آنها سخن  ببیند که سخنان تک  تک  رومي شان بشنود و 

توانايي  که  مي فهمد  مأمون  آنوقت  پذيرفتند  مرا  و سخن  کردند  رها  را  خود 

کاري را که مي خواهد انجام دهد ندارد و پشیمان مي شود و لحول و ل قوه ال 

بال العلي العظیم". سپس حضرت به مجلس مأمون تشريف  فرما شدند و با ورود 

حضرت مأمون ايشان را براي جمع معرفي کرد و سپس گفت : " دوست دارم 

با ايشان مناظره کنید ". حضرت رضانیز با تمامي آنها از کتاب خودشان 

درباره دين و مذهبشان مباحثه نمودند.

امام فرمود:" اگر کسي درمیان شما مخالف اسلم است بدون شرم و   سپس 

خجالت سئوال کند".

بسیاري کرد و  از حضرت سئوالت  بود  متکلمین  از   عمران صايي که يکي 

حضرت تمام سئوالت او را يک به يک پاسخ گفتند و او را قانع نمودند. او 

پس از شنیدن جواب سئوالت خود از امام  شهادتین را بر زبان جاري کرد و 

اسلم آورد و با برتري مسلم امام، جلسه به پايان رسید و مردم متفرق شدند. 


