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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  چه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، هر
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  د جلوهتوان ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال از 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد سيدحسين اسالمى به فارسى برگردانده شده است آه توفيقات 
 . و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريمروز افزون مؤلفين محترم

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        گىمعاونت فرهن

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

وست آه بشر را به راه راست آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و ا
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
اين رو، از ; گاه بر او مّنت گذارد ونعمِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشت آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است يابى به اوج قله آمال، پرستش همراه بينش دست

ه دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى خداوند،انسان را ب
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
مِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سال

بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .دگى پشتيبانى گرددراهنمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زن

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. زمين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بود«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  دا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونهحجت خ

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد تو فقط بيم دهنده

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



ران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و پيامب
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  اين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را بر مى

  :است

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .رسول خدا به يقين براى شما الگو و سرمشق نيكويى بود

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
ها و ارآان جوامع بشرى بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و  نسانا

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  طبقاِت مختلف جامعه و جريانالعاده مقاوم، آگاه به روحّياِت 
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،  ر راه تحقق اهدافى آه خداوند براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان د
ها افكندندو از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  آخرين پيام گير آنان را با رسالِت خداوند تالش پى. هيچ آوششى نياسودند
كميل ساخت و امانت و مسئولّيت هدايت ت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :ش دادهاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزار آه حاصل تالش

 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد، هرگز  نهم، تا زمانى آه به آن امانت گرانسنگ ميان شما مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در ) قرآن(افتيد، آن دو، آتاب خدا  به گمراهى نمى

 .آنار حوض آوثر بر من وارد شوند

ان برجستگانى بودند آه پيامبر به  هم)عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
ن حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانا; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند طى مى
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله (رتقاى آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ا

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
يان دين، مردم را به سوى بدين سان، پيشوا. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

 ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  شهادت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزه

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در   ژرف از آنآوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه
 .ـ پايان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداند

آتاب حاضر، به مطالعه زندگى نهمين نشانه و چراغ هدايت، حضرت امام موسى 
همو آه تبلور آمال نبوى در عرصه دانش، هدايت، ; پردازد  مى)عليه السالم(بن جعفر

بيت  اپذير و سترگش در نشر علم، مكتب اهلن آردار و تربيت است و با آوشش خستگى
هاى آن روشن و آشكار شد و برى شيرين و گوارا داد و   گسترش يافت، نشانه)عليهم السالم(

 قرار دادند، تا به )عليهم السالم(بيت با تمام موانعى آه دشمنان دين بر سر راه مكتب اهل
 .منديم ان اين مكتب بهرهامروز همچنان از خنكاى سايه پربرآت و چشمه زالل و جوش

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  محقق ارجمند حجة
ارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين سپاسگز
 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة
 

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم( مجمع جهانى اهل بيت
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هفتمين ) فروبرنده خشم(» آاظم الغيظ« معروف به )عليه السالم(امام موسى بن جعفر
هاى هدايت  ها و نشانه ، يكى از پرچم)صلى اهللا عليه وآله(پيشواى مسلمانان پس از پيامبر

الهى در جهان اسالم و خورشيدى فروزنده از خورشيدهاى معرفت در ميان بشريت 
او از خاندان پاآى است آه پيامبر . آند است آه هماره در اين خاآدان پرتوفشانى مى

 آشتى هدايت، مأمن و عظيم اسالم آنان را همسنگ قرآن خوانده و راهبران خردورِز
 از درخت بلند و )عليه السالم(امام موسى. است پناهگاه الهى و ارآان مستحكم جهان دانسته

تناوِر رسالت، ثمره بوستان پر خير و برآت علوى جايگاه و خزانه دانش حضرت ختمى 
 .مرتبت، درى از درهاى وحى و ايمان و معدنى از معادن علم خداوند است

روزگار پايانى حكومت امويان زاده شد و با روزگار . ق١٢٨حضرتش در سال 
اهللا در سرزمين اسالم به تباهى پرداختند و  فروپاشى اين خاندان آه به نام خالفت رسول

حاآم ; )صلى اهللا عليه وآله(الرضا من آل محمد«نيز آغاز پيدايش حكومت عباسيان آه با شعار 
و رهبرى جهان اسالم سلطه يافتند، بر مرآز حكومت » مورد رضايت از آل محمد

دو دهه از عمر مبارك خود را در سايه پدرش حضرت جعفر بن محمد . معاصر بود
سار دانش پدر گرامى و مدرسه و مكتبى ربانى آه با   زيست و از سايه)عليه السالم(الصادق

 .دمند ش را در برگرفته بود بهره پرتو فراگير خود، جهان اسالم، بلكه تمام بشريت

 ٢٥، دوران حكمرانى سفاح و منصور عباسى را ـ آه در )عليه السالم(آن حضرت
 ق پدر بزرگوار آن جناب به شهادت رسانده بود ـ درك نمود و در حالى آه ١٤٨شوال 

آرد و جامعه دستخوش بحران بود، به جاى پدر  خطر مرگ وجود مبارآش را تهديد مى
 براى حفاظت از جان فرزندش )يه السالمعل(حضرت صادق. دار منصب امامت شد عهده

بدين . موسى، تدابيرى انديشيد تا در بدترين شرايط سياسى، جنبش رسالت الهى تداوم يابد
ترتيب اين درخت تناور و پرشاخ و برگ و سر به آسمان آشيده به ثمر نشست و در سه 

حدود يك دهه دهه از عمر ماالمال از هدايت، از آزادى نسبِى روزگار مهدى عباسى و 
هاى حكومت عباسى در سه دهه نخستى آه امام  پايه. در روزگار هارون برخوردار شد



عصر بود، هنوز به طور آامل قدرت نگرفته بود، اما امام در   با آنان هم)عليه السالم(آاظم
عليه (دهه چهارم زندگى خود با فشارها و تنگناهايى رو به رو شد آه هيچ يك از امامان

.  در روزگار امويان و در عهد خلفاى پيشين عباسى با آن رو به رو نبودند)السالم
هاى پياپى براى از ميان برداشتن امام و سرانجام آشته شدن  هاى طوالنى، طرح زندان

آرد،  فرمانروايى مى)صلى اهللا عليه وآله(آارگزاران حكومتى آه به نام خدا و پيامبر به دست
آن گاه آه «: نقل شده است.  با آن رو به رو شد)عليه السالم(تنگناهايى بود آه حضرت آاظم

صلى اهللا عليه ( را دستگير آرد، خطاب به پيامبر اسالم)عليه السالم(الرشيد، امام آاظم هارون

آنم آه  رو نواده تو را بازداشت مى از آن: آرد گفت  و در حالى آه عذرخواهى مى)وآله
بينيم آه  بدين ترتيب مى» ... راآندگى استوجودش در ميان امت، باعث تفرقه و پ

انا هللا . شمشير بر گردن مسلمانان و حتى امامان و پيشوايان حقيقى ايشان سايه افكنده بود

 .و انا اليه راجعون

 در اهميت دادن به رسالت الهى و مصون داشتن آن از تباهى و )عليه السالم(امام آاظم
ز فروپاشى و نابودى، نبرد با ستمگران و تحريف، جديت در حفظ و بازداشتن امت ا

تأييد و حمايت از آمران به معروف و بازدارندگان از ارتكاب منكر، راه و روش جدش 
 تا حضرت امام )عليه السالم(رسول خدا و پدران معصوم خود از حضرت اميرالمؤمنين

و خودآامگى  را در پيش گرفت تا حاآمان را از گستراندن دامنه ستم )عليه السالم(صادق
 . بازدارد

مكتب و محفل علمى آن حضرت ماالمال از عالمان و جويندگان معرفت و دانش بود 
هاِى  ها و فرهنگ فرهنگى پديد آورد و در برابر ميراث تمام تمدن ـ آه جريانى اسالمى

اين مكتب علمى، همچنان عالمان و مجتهدانى برجسته . طلبيد وارداتى هماورد مى
و علوم پايه را به ) الهيات(هاى اسالمى  روش و اسلوب شناخت دانشپرورش داده و 

هاى پژوهشى و تشكيالتى آن حضرت نشان دهنده توجه  فعاليت. جهانيان عرضه داشت
ريزى براى آينده درخشان و آآنده از  فوق العاده ايشان به جماعت صالحان و برنامه

راث عصرى طاليى را ـ آه معارف آه مي; داران هشيار و بيدار امت اسالمى بود طاليه
 جانى تازه گرفته بود ـ از گزند حوادث حفظ )عليهم السالم(و علوم مكتب پيشرِو اهل بيت

 .آرده، به ما ارزانى داشتند و همچنان تا به امروز شكوفا و درخشان است

يل و به دل» باب الحوائج الى اهللا«، »تقى«، »عابد« به )عليه السالم(امام موسى بن جعفر
او هرگز تسليم فشار و ستم حاآمان . شهرت يافت» آاظم«بردبارى بيش از حّد به 

خواستند نشد و هماره براى  عباسى آه محدود آردن فعاليت الهى آن حضرت را مى



حفظ و صيانت از رسالت الهى و دولت اسالمى از فروپاشى در تالش بود تا به امت 
د فشارها و معارضه پياپى و روزافزون اسالمى هويت بخشيده و مؤمنان را از گزن

همچنان در امر رسالت و عقيده پاك )عليه السالم(امام آاظم. حاآمان عباسى مصونيت بخشد
خود ثابت قدم بود و مقاومت ورزيد، از مالمت هيچ مالمتگرى نهراسيد و هر چه داشت 

 داد و سرانجام ) وآلهصلى اهللا عليه(در راه خدا و براى اعتالى آلمه خدا و آيين جدش پيامبر
الرشيد  به زهر جفاى هارون. ق١٨٤ يا ١٨٣جان خود را در اين راه نهاد و در سال 

پس درود بر او باد آن روز آه زاده شد و آن زمان . دعوت پروردگارش را پاسخ گفت
آه در راه خدا جهاد آرده و آن روز آه از جام شهادت نوشيد و آن روز آه برانگيخته 

 .شود مى



 

 

 

 بخش دّوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت امام آاظم برداشت

 

ها يكصدا برترى، اعلميت، مقام واال،  مسلمانان، عليرغم اختالف مذهب و گرايش
منزلت رفيع، قدسيت گوهِر وجود و نزديكى جايگاه و خويشاوندى اهل بيت عصمت و 

اند، تا آن جا آه در  پذيرفته) وآلهصلى اهللا عليه(ـ به پيامبر آه درود بر آنان باد طهارت را ـ
درباره آنان و نيز بيان سيره، اخالق )صلى اهللا عليه وآله(نوشتن و نقل احاديث حضرت رسول

. ها و ِحكم آنان، گام به ميدان رقابت نهادند و بر يكديگر پيشى گرفتند و ذآر آموزه
آن گونه آه در حديث ثقلين   ـ اهل بيت را)صلى اهللا عليه وآله(بينيم پيامبر اآرم زمانى آه مى

ـ همگن قرآن خوانده و به سان آشتى نوح دانسته آه هر آس از آن روى گرداند  آمده
شمرده آه هر ) دروازه فرو ريخته شدن گناهان(» باب حّطه«شود و چونان  غرق مى

ان  در بي)صلى اهللا عليه وآله(آس از آن وارد شود ايمن باشد و ديگر رواياتى آه از پيامبر
زده نخواهيم شد آه چرا  برترى و عظمت مقام و منزلت آنان آمده، ديگر شگفت

مسلمانان، از هر مذهب و گرايش، درباره آنان بنويسند و بگويند و در اين زمينه بر 
 .يكديگر سبقت گيرند

هايى آه معاصران آن حضرت و آنان آه پس از  در اين بخش به برخى از گفته
 :پردازيم اند مى  درباره ايشان داشته)عليه السالم(حضرت آاظم

 :فرمايد  درباره فرزند و اماِم پس از خويش مى)عليه السالم(امام صادق. ١

او دانش قضا، فهم، بخشندگى، دانش آنچه را آه مردم در امر دين دچار سرگردانى و اختالف 

خداوند ] رحمت و برآت[رفتارى با همسايگان دارد و درى از درهاى  اند، خوى نيكو و نيك شده

 )١٥(.»است

عليه (امام آاظم(پرسد او  آه مى» مأمون«، در پاسخ فرزندش »هارون الرشيد«. ٢

 خلق و خليفه خدا بر  او امام و پيشواى مردم، حجت حق بر)١٦(: گويد آيست؟ مى) )السالم
 .»بندگان اوست

                                                           
 ).عيون اخبار الرضا: به نقل از (٤٨/١٢بحار االنوار .  ١٥
 ).به نقل از اعيان الشيعه (٢/٦٥ائمتنا . ١٦



اى فرزندم، اين وارث علم : ديگر گفته هارون به مأمون درباره حضرت اين است
 پيراسته از هر نادرستى[اگر علم درست . اين موسى بن جعفر است. پيامبران است

 )١٧(.»بخواهى به يقين نزد اوست]

او را ] زياد[عبادت : حضرت را چنين توصيف آرده است» مأمون عباسى«. ٣
اش را زخمى  فرسوده، گويى آه نِى پوسيده است و سجود فراوان چهره و بينى

 .)١٨(»است نموده

وضعيت موسى بن : نويسد اى به هارون الرشيد مى در نامه» عيسى بن جعفر«. ٤
در اين مدت او را آزمودم و . جعفر و مدت بازداشتش در زندان من به درازا آشيده است

، اما او فقط به عبادت ]تا آارهاى او را به اطالع من رسانند[جاسوسانى بر او گماردم 
دم تا ذآر و دعاى او را آسانى را گمار. شد خداوند مشغول بود و دمى از آن غافل نمى

آند، بلكه براى خويش طلب  گزارش آنند اما او تو و مرا نفرين نكرده و به بدى ياد نمى
مشكل مرا [حال اگر آسى را براى تحويل گرفتن او بفرستى . آند آمرزش و رحمت مى

آنم، زيرا از نگاه داشتن او در   و در غير اين صورت او را آزاد مى]اى حل آرده
 )١٩(.»رنجم

هر گاه مشكل و گرفتارى مرا فرا :  گويد مى) پيشواى حنبليان(» ابوعلى خالل«.  ٥
آن گونه آه دوست  شوم و خدا ـ گيرد، آهنگ قبر موسى بن جعفر آرده، بدو متوسل مى

 )٢٠(.»آند ـ مشكل مرا برطرف مى دارم

مورد وثوق، راستگو و يكى از : گويد  مى)عليه السالم(درباره امام آاظم» ابوحاتم«. ٦
 )٢١(.»امامان مسلمين است

او بخشنده و بزرگوار بود : آند حضرت را چنين توصيف مى» خطيب بغدادى«.  ٧
اى حاوى  يسهحضرت آ. دهد آزار مى] با زبان[رسيد آه شخصى او را به او خبر مى

هاى سيصد و چهارصد و  شد آه آيسه گاهى مى. فرستاد هزار دينار براى او مى
هاى موسى  هرگاه مانند آيسه. آرد مدينه توزيع مى] ميان مردم[دويست دينارى را در 

 )٢٢(.»آرد نياز مى رسيد او را بى به آسى مى] )عليه السالم([بن جعفر

                                                           
 .٤/٣١٠ و المناقب ٣٠٧/امالى.  ١٧
 ).٧ باب ١١ حديث ١/٨٨) عليه السالم(به نقل از عيون اخبار الرضا (١٩٣/انوار البهية. ١٨
 .٤/٣٥٢المناقب . ١٩
 .١/١٢٠تاريخ بغداد .  ٢٠
 .١٠/٢٤٠تهذيب التهذيب . ٢١
 .٤٩٩/ين و مقاتل الطالبي١٣/٢٧تاريخ بغداد . ٢٢



چنين » ابن صّباغ مالكى« را در بيان )عليه السالم(توصيف حضرت آاظم.  ٨
هاى خيره آننده او گواهى  مناقب و آرامات آشكار و فضايل و صفت: خوانيم مى
ها را  دهند آه او از آسمان شرافت برآمد و از آن فراتر رفت، اوج شايستگى مى

برابر او قد خم آرد و او آن را مرآب خود درنورديد و به ستيغ آن رسيد، سرورى در 
هاى بزرگوارى به داورى نشست و برگزيده آن را انتخاب آرد و نيك  گرداند و در بهره

 )٢٣(.»برگزيد

 را چنين توصيف )عليه السالم(حضرت موسى بن جعفر» سبط ابن الجوزى«.  ٩
، فرزند على بن الحسين، فرزند على بن )باقر(، فرزند محمد موسى فرزند جعفر: آند مى

، پاآيزه و )به امانت شناخته شده(و به آاظم، مأمون » ابوالحسن«اش  ابى طالب، آنيه
اش، بنده صالح خدا خوانده  دارى زنده سرور ملقب بود و به دليل عبادت و شب

 )٢٤(.»شد مى

 :گويد  مى)عليه السالم(درباره امام آاظم» آمال الدين، محمد بن طلحه شافعى«.  ١٠

او امام گرانقدر، عظيم الشأن، بزرگ و آوشا در اجتهاد، به عبادت و بندگى خداوند 
شب را به نماز و عبادت . ها مشهور است بلند آوازه، بر امر بندگى مواظب و در آرامت

دارى به شام  آرد و روز را به صدقه دادن و روزه مىو سجده به درگاه خدا سپرى 
پوشى از آنان آه در حق وى ستم روا  به سبب بردبارى فوق العاده و چشم. رساند مى

او . خوانده شده است» آاظم«آردند  داشته و دست تطاول به سوى او دراز مى
 را با گذشت از بدآردارِى نسبت به خود را با نيكِى به بدآردار و ظلم ظالم در حق خود

مردم . آرد شد، زيرا بسيار عبادت مى خوانده مى» عبد صالح«. آرد او جبران مى
خوانند،  مى) دروازه برآمدن حاجات در درگاه الهى(» باب الحوائج الى اهللا«عراق او را 

. ديدند چرا آه نيازهاى خود را با وسيله قرار دادن او به درگاه الهى برآورده مى
انگيز است و گوياِى اين است آه او نزد خداوند از جايگاهى   حيرتهاى او آرامت

 )٢٥(.»راستين و فناناپذير برخورداراست

او امام : امام را چنين تعريف آرده است» احمد بن يوسف دمشقى قرمانى«. ١١
ده و شب را به نماز و بندگى صبح نمو.  است]بر مردم[گرانقدر، يگانه عصر و حجت 

شود آه بى حد و حساب  خوانده مى» آاظم«از آن رو . آرد روز را به روزه شام مى

                                                           
 .٣/٤٦ و آشف الغمه ٢١٧/الفصول المهمه. ٢٣
 .٣١٢/تذآرة الخواص. ٢٤
 .٨٣ /مطالب السؤول. ٢٥



نزد . گرفت آرد، راه گذشت در پيش مى بردبار بوده و با آسى آه به حضرتش بدى مى
معروف است، زيرا هر نيازمندى آه به درگاه او عرض » باب الحوائج«مردم عراق به 

شود و مناقب خيره  آراماِت آشكارى از او ديده مى...  نياز برده، نوميد بازنگشته است
ها را در  از آسمان شرافت برآمد و از آن فراتر رفت و اوج شايستگى. اى دارد آننده

 )٢٦(.»نورديد و به ستيغ آن رسيد

: نويسد مى)عليه السالم(در توصيف امام موسى بن جعفر» محمد بن احمد ذهبى«. ١٢
مرقد او در بغداد .  موسى از بهترين حكيمان و از بندگان پرهيزگار خدا بود]امام[
 سالگى زندگى را وداع ٥٥در .  ق١٨٣در سال . شناخته شده است) آاظمين امروز(

 )٢٧(.»گفت

چنين » ابن الساعى« را از زبان )عليه السالم(توصيف امام موسى بن جعفر. ١٣
تهّجد او بسيار و در عبادت . او داراى مقامى واال و افتخارى سترگ است: خوانيم مى

اش زبانزد است  عبادت و بندگى. گواه باشند] همگان[آرامات او را . بسيار آوشنده بود
دارى و گزاردن نماز  شب را به شب زنده.  طاعات و بندگى مواظبت داشت]حدود[و بر 

 )٢٨(.»رساند دارى به شام مى به صبح و روز را به صدقه دادن و روزه

 :آند ، امام آاظم را چنين توصيف مى»عبدالمؤمن شبلنجى«. ١٤

 ترين عابدترين اهل زمان خود، دانشمندترين، بخشنده)رضي اهللا عنه(موسى آاظم

 شد جوياى احوال فقيران و بينوايان مدينه مى. و بزرگوارترين آنان بود

برد و آنان منبع  هاى زندگى را براى آنان مى رهم و دينار و ديگر نيازمندىو شبانه د
ها  پس از وفات آن حضرت بود آه از خاستگاه اين آمك. شناختند ها را نمى اين بخشش
بار خدايا، راحتى هنگام جان دادن و بخشش : خواند او بسيار اين دعا را مى. آگاه شدند

 )٢٩(.»خواهم  را از تو مى]در روز قيامت[هنگام حساب 

موسى بن [:  گويد  مى)عليه السالم(در توصيف امام آاظم» عبدالوهاب شعرانى«. ١٥
او فرزند جعفر بن محمد بن على بن . گانه است  يكى از امامان دوازده])عليه السالم(جعفر

از آن رو آه . ـ است د بادآه خداوند از  همه آنان خشنو طالب ـ الحسين بن على بن ابى
خوانده » عبِد صالح«دار بود  آوشيد و شب زنده آرد و بسيار مى بسيار عبادت مى

                                                           
 .١١٢/اخبار الدول. ٢٦
 .٣/٢٠٩ميزان االعتدال . ٢٧
 .٣٩/ مختصر تاريخ الخلفاء. ٢٨
 .٢١٨ /نور االبصار. ٢٩



آزارد مالى براى او  مى] ... با زبان يا[شنيد آسى او را  چون مى. شد مى
 )٣٠(.»فرستاد مى

 ]امام[.  ازسرآمِد بخشندگان بود]موسى[: گويد مى» عبداهللا شبراوى شافعى«. ١٦
چقدر او را : از او پرسيدند. داشت او را بسيار دوست مى] )عليه السالم(صادق[جعفر 
 دارى؟ مى دوست

داشتم تا آسى در محبوب بودن شريك  داشتم فرزندى جز او نمى دوست مى: فرمود
 .»او نباشد

هاى آن حضرت را نقل آرده  ره امام مطالبى گفته و برخى از گفتهآن گاه دربا
 )٣١(.است

: است آورده)عليه السالم(درباره حضرت موسى بن جعفر» محمد خواجه بخارى«. ١٧
 يكى ابوالحسن، موسى آاظم، ])عليهم السالم([و از امامان اهل بيت

 .ـ است اوند از هر دوى آنان خشنود بادآه خد جعفر صادق ـ] امام[فرزند 

 آه صالح، عابد، بخشنده، بردبار، گرانقدر و سرشار از علم بود او ـ

 هر روز پس از برآمدن روز تا ظهر را به. شد خوانده مى» عبد صالح«و 

اى حاوى هزار  آزرد، آيسه براى شخصى آه او را مى. گذراند يك سجده براى خدا مى
 .دينار فرستاد

در عالم . اش آرد مهدى پسر منصور او را از مدينه به بغداد فرا خواند و زندانى
 او را مورد خطاب قرار داد، ]با اين آيه[ را ديد آه ])عليه السالم([خواب على بن ابى طالب

يا سرپرست مردم [ برگشتيد ]از خدا[ آيا اميد بستيد آه چون ]اى منافقان،[پس : گفت
 )٣٢(.هاى خود را از هم بگسليد؟ فساد آنيد و خويشاوندىزمين ] روى[ در ]شديد

 )٣٣(.»مهدى از خواب برخاست و او را آزاد آرد

 ]منشأ[او امام گرانقدر و : در توصيف امام آورده است» محمد امين سويدى«. ١٨
به دليِل . رساند ىشب را به عبادت صبح آرده و روز را به شام م. خير بسيار است

آرامات ...  خوانده شد» آاظم«پوشِى بسيار او از متجاوزان به حقوق و حريمش،  چشم
 )٣٤(.»ها در اين گفتار نيست  دارد آه مجال بيان آن]فراوانى[آشكار و مناقب 

                                                           
 .٣٤٨/ و تذآرة الخواص٦/١٦٤الكامل فى التاريخ . ٣٠
 .٥٤/اإلتحاف بحث األشراف. ٣١
 .٢٢ /محمد. ٣٢
 .٤٥٩/ينابيع المودة. ٣٣
 .٧٣/سبائك الذهب . ٣٤



عليه (درباره امام آاظم» محمود بن ُوَهيب قراغولي بغدادى حنفى«. ١٩

 موسى فرزند جعفر صادق فرزند محمد باقر، فرزند على بن ]امام[او :  گويد مى)السالم
.  است آه خدا از آنان خشنود باشدـ الحسين زين العابدين فرزند على بن ابى طالب ـ

و امين آه لقب آاظم، صابر، صالح : اش ابوالحسن و به چهار لقب خوانده شده است آنيه
 ظاهرى[اندام موزون و معتدل و بشره گندمگون، از اوصاف . نخست او مشهورتر است

ـ  آه خداوند از آنان خشنود باد او وارث علم و معرفت و آمال و فضل پدرش ـ. اوست]
آردند و  به دليل فرو بردن خشم و گذشت از آسانى آه به او ستم مى. است

نزد مردم عراق به باب الحوائج الى اهللا . شده استخوانده » آاظم«اش،  بردبارى
 )٣٥(.»ترين مردم روزگار خود بود او عابدترين، عالمترين و بخشنده. معروف است

:  گويد مى)عليه السالم(در معرفى امام موسى بن جعفر» محمد أمين غالب الطويل«. ٢٠
 همو آه به پرهيزگارى، بسيارِى )ليه السالمع(و علويان به مرد بزرگ، امام موسى آاظم

مسلمانان او را ] به دليل همين دو خصوصيت[آردند و  عبادت مشهور بود، اقتدا مى
نامى آه براساس بيان ; ملقب بود» مرد صالح«او همچنين به . خواندند مى» عبد صالح«

آاظم آريم و بخشنده امام . شد  بدان خوانده مى)عليه السالم(قرآن، همنشين موسى بن عمران
 )٣٦(.»بود

                                                           
 .١٣٩/جوهرة الكالم . ٣٥
 .١٥٨/تاريخ العلويين . ٣٦



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(اى از شخصيت امام آاظم جلوه

 

 )عليه السالم(دانش سرشار امام

گواهى داده )عليه السالم( ، بر علِم سرشار امام موساى آاظم)عليه السالم(امام جعفر صادق
وجود دارد بپرسى به يقين، عالمانه ) قرآن(نچه در اين مصحف  اگر از اين پسرم درباره آ: و فرموده است

 .دهد و آگاهانه پاسخت مى

و سر [حكمت، فهم، سخاوت و دانش امور دينِى مردم آه در آن گرفتار اختالف : و نيز فرموده است

 .اند نزد اوست  شده]در گمى

حضرت نقل هاى فراوانى و گوناگونى در عرصه دين و جز آن از آن  عالمان، دانش
عليه (جا آه امام آاظم اند تا آن هاى فراوانى از دانش آن حضرت نوشته آرده و آتاب

شهره شد و همين براى شناخت مرتبه و فراوانى دانش » عالم« در ميان محدثان به )السالم
مردم روايات بسيارى از ابوالحسن موسى نقل : گويد شيخ مفيد مى. او بسنده است

 )٣٧(.»ترين مردم زمان خود بود او فقيه. اند آرده

 

 عبادت و تقواى حضرت

 در بيت قداست و تقوا پرورش يافت و در آانون بندگى و )عليه السالم(امام موسى آاظم
پدران خود به ارث حضرتش خدا دوستى و ايمان به او را از . فرمانبردارى بزرگ شد

دو اصلى آه آنان را واداشت تا جان خود را در راه محبوب و معبود خود قربان ; برد
پرستى و  آنند و آنچه در توان دارند در راه نشر آيين الهى و سرآوب آيين دوگانه

 اساس تقوا و معدن ايمان و)صلى اهللا عليه وآله(بيت پيامبر بنابراين اهل. گمراهى به آار گيرند
آرد، و هيچ آسى او را به  اى خدا را بندگى نمى عقيده هستند و اگر آنان نبودند هيچ بنده

شد و هيچ سنتى به  خواند، هيچ فريضه و واجبى به آار بسته نمى وحدانيت و يكتايى نمى
شد و به يك سخن، هيچ قانون و حكمى در اسالم و بر پيروان آن هموار و  پا داشته نمى

 .قابل تحمل نبود

                                                           
 .٢/٢٢٥االرشاد . ٣٧



اى آه پرورش يافته بود  هاى پرهيزگارى را در خانه  تمام گونه)عليه السالم(امام آاظم
هاى آن، گوهر و شخصيت او را شكل  ديد و از اين رو پرهيزگارى با تمام صورت مى
 تا آن جا آه )٣٨(اند، نگاران او را عابدترين مردم روزگار خود خوانده تاريخ. داد مى
لقب گرفت و هرگز ) زيور آوشندگان در عبادت(» زين المجتهدين«و »عبِد صالح«

جا به چند نمونه از  در اين. آسى، همانند او در بندگى و فرمانبردارى ديده نشده
 :آنيم  اشاره مى)عليه السالم(فرمانبردارى و بندگى حضرت آاظم

 

 نماز آن حضرت

 زمانى بود )عليه السالم(از نظر امام آاظمها  ها و لحظه زيباترين و پربهاترين ساعت
آن حضرت با تمام وجود و حضور قلب به درگاه خدا . آرد آه با خداى خويش خلوت مى

ايستاد يا  چون به درگاه الهى به نماز مى«: درباره عبادت امام آمده است. رفت مى
د و از آم شد و قلبش به تپش در مى آرد، اشكش جارى مى مناجات و راز و نياز مى

شب «. گذراند بيشتر اوقات خود را به نماز مى; افتاد شوق وخوف، لرزه براندامش مى
ها را با نماز صبح  گزارد و آن نمازهاى مستحبى و نوافل مى] تا هنگام فجر صادق[را 

پرداخت و چون خورشيد طلوع  گاه تا بر آمدن خورشيد به تعقيبات مى آن. داد پيوند مى
گذارده و پيوسته به دعا و ستايش خداوند مشغول بود  ه سجده مىآرد، حضرت سر ب مى

 )٣٩(.»رسيد تا اين آه ظهر فرا مى

 اين بود آه در ابتداى )عليه السالم(هاى فرمانبردارى و بندگى امام آاظم از ديگر جلوه
نهاد و در يك سجده با  شد سر به سجده مى  مى) عليه وآلهصلى اهللا(شب وارد مسجد پيامبر

 :گفت صداى بلند آه اخالص و ترس از خدا از آن مشهود بود مى

 )٤٠(;عظم الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك«

 چه بسيار و چه[عفو و بخشش از حضرتت ] ،اما[ بزرگ است ]چه بسيار[ات  گناه بنده

 .»نيكوست]

را )عليه السالم(آن هنگام آه طاغوت زمان، هارون الرشيد، حضرت موسى بن جعفر
ها به بند آشيد، امام فرصتى به دست آورد تا به عبادت بپردازد، به  در سياهچال

                                                           
 .١٣٩ /جوهرة الكالم . ٣٨
 .٢/٢٣١به نقل از االرشاد  (٣/١٨ و آشف الغمه ٢/٢٣١االرشاد . ٣٩
 .١٣/٢٧به نقل از تاريخ بغداد  (١٩٠/ و انوار البهيه ١٣/٢٧تاريخ بغداد ; ٧٦٦/آنز اللغه ; ٤/٢٩٣وفيات االعيان . ٤٠



حضرت از اين آه چنين فرصتى براى بندگى به . اى آه خردها را مبهوت آرد گونه
 :گفت دست آورده بود به درگاه الهى عرض سپاس داشته مى

خداوندا،  بار)٤١(;اللهم إني آنت اسألك أن تفرغني لعبادتك، أللهم و قد فعلت فلك الحمد«

خداوندا، آنچه خواستم فراهم . خواستم فرصتى عنايت آنى تا به بندگى و عبادتت بپردازم از تو مى

 .نمودى، پس ستايش تو را سزاست

 نمونه عالى بندگى بود و در بندگى و عبادت و توجه به خداوند )عليه السالم(امام آاظم
و جان حضرت شيفته خداوند و دلش آآنده وجود . آسى را ياراى رقابت با حضرت نبود

عليه (درباره ابعاد و گستره عبادت حضرت آاظم» شيبانى«. از ايمانى ژرف و راسخ بود

حدود هفت سال همه روزه ] )عليه السالم(بن جعفر[ابوالحسن، موسى :  گويد  مى)السالم
 )٤٢(.داشت نهاد و ظهر سر از سجده برمى هنگام برآمدن خورشيد سر بر سجده مى

، حضرت را نمونه )عليه السالم(هارون الرشيد، دشمن سرسخت امام موسى بن جعفر
آرد، زيرا خود توجه فوق العاده امام را به بندگى  يمان معرفى مىاعال در بندگى و ا
بود، از فراز   به بند آشيده)٤٣(»ربيع«آن هنگام آه امام را در زندان . خداوند ديده بود
اى بر  او در جاى مخصوصى از آن خانه جامه. آاويد را مى) زندان(آاِخ خود خانه 

از اين موضوع درشگفت . شود و حرآتى ندارد ديد آه هرگز جا به جا نمى زمين مى
 بينم؟ روزه آن را در همين جا مىاين پيراهن چيست آه همه «: شده، از ربيع پرسيد

                                                           
 ).واربه نقل از بحاراالن (١/١٤٠) عليه السالم(حياة االمام موسى بن جعفر. ٤١
ها در محفل درس ابوحنيفه حضور يافت و نزد ابويوسف  سال) موالى بنى شيبان(شيبانى ابوعبداهللا محمد بن حسن . ٤٢

گويد دانش فراوانى از محمد بن  شافعى مى. هاى فراوانى نگاشت و دانش ابوحنيفه را گستراند آتاب. دانش اندوخت
گرفت ناخشنودى در  مسأله اختالفى مورد سؤال قرار مىهر آس آه درباره «گويد  او همچنين مى. حسن اندوختم

 .»حسن شد مگر محمد بن اش پديدار مى چهره
 ).١١٤/طبقات الفقهاء : نك( سالگى زندگى را وداع گفت ٥٨در .  ق١٨٧شيبانى به سال  
. ربيع بن يونس حاجب منصور بود و پس از ابوايوب وزير منصور شد و مورد عالقه و اعتماد آامل او قرار گرفت. ٤٣

 !بود آند اى ربيع اگر مرگ نبود دنيا چه دلپذير و چه گوارا مىخدا تو را رحمت «روزى منصور به ربيع گفت 
 .ربيع به او گفت دنياى بدون مرگ دلپذير نيست 
 منصور پرسيد چرا چنين است؟ 
 .نشستى ربيع پاسخ داد اگر مرگ نبود تو بر اين تخت نمى 
 .منصور گفت راست گفتى 
 .» فروختيم]خوش[هنگامى آه مرگ منصور فرا رسيد به ربيع گفت آخرت را به يك خواب  
هاشم بر منصور وارد شد و ال به الى گفتوگو  روزى يكى از بنى. شود آه ربيع پدرى شناخته شده نداشت گفته مى 

ربيع . آرد لب رحمت مىـ و مرتب از پدر خود ياد آرده و بسيار براى او ط آه خدايش رحمت آند پدرم ـ«گفت  مى
آنى؟ مرد هاشمى گفت تو را از  به مرد هاشمى گفت در محضر اميرالمؤمنين چقدر براى پدرت طلب رحمت مى

 .دانى دارم زيرا قدر و منزلت پدر را نمى اين بابت معذور مى
 ). چاپ بوالق٢٣٣ـ١/٢٣١وفيات االعيان : نك(از دنيا رفت . ق١٧٠ربيع به سال . ربيع از اين پيشامد شرمگين شد 



بينى پيراهن نيست، بلكه موسى بن  اى اميرمؤمنان، آنچه مى: دهد ربيع پاسخ مى
نهد و ظهر هنگام سر  جعفر است آه همه روزه هنگام برآمدن خورشيد سر به سجده مى

 .دارد از سجده بر مى

امام (اما او : هارون الرشيد مبهوت شده، نتواست شگفتى خود را پنهان آند و گفت
 .هاشم است از زاهدان بنى) »ع«آاظم

 به )عليه السالم(توجهى امام آاظم چون ربيع اعتراف هارون را در مورد زهد و بى
اى امير مؤمنان، تو را چه شده : دنيا شنيد، به اين انگيزه آه هارون امام را آزاد آند گفت

 اى؟ آه با زندانى آردن او، بر او سخت گرفته

هيهات، جز : او گفت. اسخى داد آه نشانه سنگدلى و فقدان عطوفت وى بودهارون پ
 )٤٤(.»اى نيست آه در بند باشد چاره اين

 

 دارى حضرت  روزه

داشت،  ادت زنده مىها را به عب  روزها روزه داشت و شب)عليه السالم(حضرت آاظم
در اين دوره هرگز . برد به ويژه زمانى آه به دستور هارون در زندان به سر مى

 اعمال مستحبى ديگر مشغول بود  گذاشت و به روزه و هاى مستحبى را وا نمى عبادت
و خداى را بر نعمِت فرصتى آه به دست آورده بود تا بندگى حضرتش آند سپاس 

 .گفت مى

 

 

 حج امام

 دور )عليه السالم(چه محبوب خدا و مطلوب درگاهش بود از نظر امام آاظمهر آن
پرداخت، از آن جمله سفر حج  حد بدان مى ماند و حضرتش با اخالص و رغبت بى نمى

آن حضرت در حالى آه اسبان راهوار و اصيل را در مسير سفر آزاد . و مناسك آن بود
تمام افراد خانواده حضرت . آرد ه طى مىگذاشته بود، مسافت ميان مدينه و مكه را پياد

چهار بار در سفر مكه با حضرت همراه » )عليه السالم(على بن جعفر«و نيز برادرش 
نخستين «: گويد  درباره مدت زمانى آه در راه بودند مى)عليه السالم(على بن جعفر. بودند

                                                           
 ).به نقل از عيون اخبار الرضا (١٨٩/ و انوار البهيه ١٤ حديث ١/٩٥عيون اخبار الرضا . ٤٤



وز به  ر٢١ روز و چهارمين سفر ٢٤ روز، سفر سوم ٢٥ روز، دوميِن آن ٢٦سفر 
 )٤٥(.»درازا آشيد

 

 تالوت قرآن

حضرت .  بود)عليه السالم(ها و مونس خلوت امام آاظم قرآن آريم هماره همدم تنهايى
خواند و چون به  نواتر از هر آس ديگر مى قرآن را با دقت و تدّبر و بهتر و خوش

شد، آن گونه آه هر آس تالوت حضرت را  داخت اندوهگين مىپر خواندن قرآن مى
 )٤٦(.گريست شنيد مى مى

 چنين بيان )عليه السالم(چگونگى تالوت قرآن را توسط حضرت آاظم» حفص«
پرداخت گويى آه  خواند و چون به تالوت مى او قرآن را با آهنگى حزين مى«: آند مى

 )٤٧(.»آند با مخاطبى گفتوگو مى

ها، آداب، اوامر، نواهى و احكام آن  حضرت با اين گونه تالوت قرآن، در آموزه
 .آرد تأمل مى

 

 آزاد آردن بردگان

عليه (هاى فرمانبردارى حضرت موسى بن جعفر از ديگر مظاهر و نشانه

 را به )٤٨(مهربانى و احسان در حق بردگان بود تا آن جا آه حضرت، هزار برده)السالم
 .انگيزه جلب خشنودى خدا و تقرب به درگاهش آزاد آرد

 

 زهد امام

هاى  هاى فانى و آرايه دار زاهدانى بود آه از نعمت  طاليه)ليه السالمع(امام آاظم
هايى آه خداوند در سراى باقى  دنيوى سر برتافته و به درگاه خدا روى آورده و به نعمت

 . براى آنان فراهم آورده بود دل بسته بودند

                                                           
 ).به نقل از قرب االسناد (٢ حديث ٤٨/١٠٠بحار االنوار . ٤٥
 .٤/٣٤٨مناقب . ٤٦
 .٢/٦٠٦به نقل از اصول آافى  (٤٨/١١١بحار االنوار . ٤٧
نسخه خطى موجود در آتابخانه امام سيد محسن حكيم (يوسف بن حاتم شامى الدر النظيم في مناقب االئمة اللهاميم . ٤٨

 ).نجف اشرف



نين بيان  را چ)عليه السالم(ابعاد و دامنه زهد حضرت آاظم» ابراهيم بن عبدالحميد«
در آن جا جز يك زنبيل . گزارد اى شدم آه حضرت در آن نماز مى وارد خانه«: آند مى

 )٤٩(.»آه از برگ خرما بافته شده بود و شمشيرى آويخته و يك قرآن چيزى ديگر نبود

 چنان ساده و زاهدانه توصيف شده  آن)عليه السالم(در روايت ابراهيم، زندگى امام آاظم
بود آه حداقل نيازها و وسايل زندگى آه طبقه ضعيف جامعه آن روز نيز از آن 
برخوردار بود، نداشت و اين خود دليل روشنى بر روگردانى آن حضرت از دنيا و 

زيست آه اموال فراوان و حقوق  البته امام در حالى چنين زاهدانه مى. لوازم آن است
عليه (از سوى ديگر حضرت آاظم. شد  سوى شيعيان براى امام فرستاده مىشرعى از

هاى آشاورزى داشت آه منبع درآمد سرشارى براى حضرت   نخلستان و زمين)السالم
او . داد اش به بينوايان و محرومان مى بود، اما تمام آن را در راه خدا و براى خشنودش
همو ; گفت در را براى ياران خود باز مىسيره و زندگى ابوذر غفارى، آن صحابى گرانق

 .المثل بود آه هيچ انگاشتن خود، دورى از دنيا و زهدش ضرب

پس از : گفت خداى رحمت آند ابوذر را آه مى:   درباره ابوذر فرمود)عليه السالم(امام آاظم

 آه خود را بدان  دو قرص نان جوين آه چاشت به يكى و شام به ديگرى خود را سير آنم و دو پشمينه]داشتن[

  )٥٠(.»نكوهيده باد] و آنچه بدان تعلق دارد[پوشانم دنيا 

 

 بخشندگى امام

گاه بخشش و در آرم و نيكى   به تمام معناى آلمه تجلى)عليه السالم(حضرت آاظم
بردند تا از آابوس فقر و دوزخ  بينوايان و محرومان به او پناه مى. المثل بود ضرب

اند آه او هر آنچه داشت، بدون چشمداشِت  مورخان متفقًا گفته. نوايى نجاتشان دهدبي
داد، مخفيانه و به  او آنچه به مستمندان مى. پاداش يا سپاسگويى در راه خدا به آنان داد

به همين جهت . طور ناشناس بود تا مبادا ذلت خواهش را در چهره درخواست آننده ببيند
آه آن نيازمند بداند  رفت و بدون اين ستمندان و طبقه محروم مىدر تاريكى شب سراغ م

گرفتند و   قرار مى)عليه السالم(آيد، مورد عنايت امام اين دهش از آيست و از آجا مى
هايى حاوى دويست تا  آرد و آيسه مندشان مى حضرت از آمك و نيكى خود بهره

. المثل بودند ها در زيادى و گرانى ضرب اين آيسه. داد آنان مى به )٥١(چهارصد دينار

                                                           
 ).به نقل از قرب االسناد (٤٨/١٠٠بحاراالنوار . ٤٩
 .١٣٤/ ٢اصول آافى . ٥٠
 .١٣/٢٨تاريخ بغداد . ٥١



 حاوى دينار[هاى  انگيز است آسى آه از آيسه شگفت«: گفتند خاندان حضرت مى

 )٥٢(.»موسى برخوردار شود و از آمبود و فقر شكايت آند]

بت به حضرتش شنيد آسى نس عنايت سرشار امام به جايى رسيده بود آه اگر مى
هاى پنهانى  دهش)٥٣(.فرستاد اى حاوى هزار دينار براى او مى آند، آيسه جفا و ستم مى

آرد و آنان در سايه عطاى  حضرت آن چنان بود آه زندگى فقيران مدينه را تأمين مى
 .حضرت متنعم بودند

عليه (يات حضرت آاظماز جمله آسانى است آه از عنا» عيسى بن محمد قرطى«

در حوالى (» جوانّيه«در نزديكى «: گويد او مى.  بهره برد و از درماندگى وارهيد)السالم
شود، مزرعه خربزه، خيار و آدو  خوانده مى» عضام ام«در آنار چاهى آه ) مدينه

ها به  زمانى آه بوته. آن را سامان داده بودم) قيمت دو شتر( دينار ١٢٠داشتم آه با 
پس از اين . ها قرار گرفت و نابود شد ه باردهى رسيدند، مزرعه مورد هجوم ملخمرحل

اى؟  چگونه«:  سراغ من آمد و سالم آرد و گفت)عليه السالم(حادثه امام موسى بن جعفر
 .اند ام را تباه آرده ها مرزعه ملخ. ام خاآسترنشين شده: گفتم

 اى؟ چقدر هزينه مزرعه آرده:  فرمود)عليه السالم(امام 

 . دينار، قيمت دو شتر١٢٠: گفتم

 دينار براى ١٥٠: آرد و فرمود» عرفه« رو به )عليه السالم(حضرت آاظم
پس سود : گاه رو به من آرد و دينارها را به من داد و فرمود آن. وزن آن» المغيث ابن«

 )٥٤(.»تو سى دينار و دو شتر است

 

 ى حضرتبردبار

 بود تا جايى آه در بردبارى و )عليه السالم(بردبارى از بارزترين صفات امام آاظم
او نسبت به آسانى آه به ساحتش بدى و تعدى . المثل شد فروخوردن خشم ضرب

نهاده، با آنان از در گرفت، بلكه پا را فراتر  پوشى پيش مى آردند راه گذشت و چشم مى
داشت تا بدان وسيله، روح  آمد و احسان سرشار خود را بر آنان ارزانى مى نيكى در مى

مورخان موارد زيادى از . خانه جان آنان بزدايد شرارت و خودخواهى را از نهان
يكى از نوادگان عمر بن خطاب رفتار «: اند، از جمله بردبارى آن حضرت را نقل آرده

                                                           
 .١٨٥/عمدة الطالب . ٥٢
 .٢٧، ص١٣تاريخ بغداد، ج. ٥٣
 .٢/٢١٧ و آشف الغمه ١٣/٢٩تاريخ بغداد . ٥٤



 را )عليه السالم(اى با امام داشت، پيوسته اميرالمؤمنين على بن ابى طالب يدهبد و نكوه
 بر آن شدند تا او )عليه السالم(اى از دوستان امام آاظم عده. داد گفت و دشنام مى ناسزا مى

را بكشند، اما حضرت آنان را از اين آار بازداشت و بر آن شد تا مشكل را به صورتى 
در اطراف مدينه به : رو محل او را جويا شد، به حضرت گفتنداز اين . ديگر حل آند

 .زراعت مشغول است

او را در مزرعه . خبر به سوى او روانه گرديد حضرت سوار استر خود شد و بى
ِآشت ما : آن مرد خطاب به حضرت فرياد برآورد. مشغول آار ديد و به سمت او رفت

 .را پايمال مكن

ه داد تا اين آه به وى نزديك شده، بناى مهربانى با حضرت همچنان به راه خود ادام
چقدر به : ترين گفتار با او سخن گفت، سپس به نرمى از او پرسيد او گذاشت و با لطيف

 مزرعه تو زيان رسيده است؟

 .صد دينار: گفت

 اميد دارى از اين مزرعه چه مقدار سود عايدت شود؟:  فرمود)عليه السالم(امام

 .از غيب آگاه نيستم: گفت

 اى به دست آورى؟ گفتم چه مقدار اميد دارى آه از مزرعه:  فرمود)عليه السالم(امام

 .اميد دارم آه دويست دينار عايدم شود: گفت

اين براى توست و ِآشت تو نيز :  سيصد دينار به او داد و فرمود)عليه السالم(امام آاظم
 .باقى است

تر رفتارى ناشايست با امام داشت شرمنده  اين آه پيشمرد عمرى منفعل شد و از 
بازگشت، اما )صلى اهللا عليه وآله(امام او را به حال خود ترك آرد و به مسجد پيامبر. گرديد

چون مرد . جا رسانده بود مرد عمرى را در مسجد ديد آه پيش از حضرت خود را به آن
: را چنين مورد خطاب قرار دادعمرى امام را ديد به احترام حضرتش برخاست و امام 

 ]و در چه آسى[داند رسالتش را آجا   خدابهتر مى; في َمن يشاء)٥٥(»)اهللا اعلم حيث يجعل رسالته(«

 .قرار دهد

او با . دوستاِن مرد عمرى گرد او جمع شده و اين دگرگونى او را بر او خرده گرفتند
هاى آن حضرت را برشمرده، براى   و نيكىآنان به جدال و مخاصمه پرداخته، مناقب

راه و [آدام :  رو به ياران خود آرد و فرمود)عليه السالم(امام. آرد حضرتش دعا مى

                                                           
 .١٢٤ /انعام. ٥٥



بهتر بود؟ آن آارى آه شما درصدد آن بوديد يا اين روش آه اين مقدار او را ] برخورد
 )٥٦(.»اصالح آرد؟

هاى بردبارى حضرت اين است آه روزى از جايى آه  از ديگر موارد و نشانه
ى آه در ميان آنان بود، به يك» ابن هياج«. گذشت دشمنان و رشكورزان نشسته بودند مى

 را گرفته و مدعى مالكيت آن شود، )عليه السالم(از ياران خود دستور داد تا لگام استر امام
 آه به هدف او پى برده بود از استر خود به زير آمد و )عليه السالم(امام. او نيز چنين آرد
هاى انسانيت و اوج  بديلترين نمونه  و بدين ترتيب عاليترين و بى)٥٧(.آن را بدو داد

 .بردبارى را به نمايش گذارد

آرد تا به صفت   هميشه فرزندان خود را سفارش مى)عليه السالم(امام موسى بن جعفر
خواست تا نسبت به آسى آه نسبت به ايشان  واالى بردبارى آراسته شوند و از آنان مى

 :  به آنان چنين سفارش فرمود)عليه السالم(امام آاظم. ت داشته باشندبدرفتارى آند گذش

هر گاه آسى در گوش . بند باشد از آن سود َبَرد آنم آه هر آس بدان پاى فرزندان من، به شما سفارش مى

ام،   نگفته]ناپسند[من چيزى : راست شما سخن ناپسندى گفت، سپس در گوش چپ شما عذر خواسته، گفت

 )٥٨(. بپذيريدعذر او را

 

 )عليه السالم(هدايتگرى امام

ها راهنمايى  از مهمترين امور در عرصه اصالح و پااليش جامعه از نابسامانى
 اين  عنايت فراوانى به)عليه السالم(امام آاظم. باشد مردم به راه حق و مسير صحيح مى

مسأله داشت و بر همين اساس نقش مهمى در نجات شمار زيادى از مردم آه فريفته دنيا 
 براى ارشاد و پند )عليه السالم(روشى آه امام. و غوطهور در گرداب آن بودند، ايفا آرد

بست چنان بانرمى و مالطفت، اما آميخته با حكمت بود آه افرادى را بر  دادن به آار مى
 وادى گمراهى برآمده، مسير مستقيم در پيش گيرند و به برآت دم آن داشت تا از
نگاران موارد فراوانى  تاريخ. در شمار مؤمنان پاك سيرت درآيند)عليه السالم(مسيحايى امام

اند، از جمله اين موارد،   برشمرده)عليه السالم(را از نجات يافتن گمراهان به وسيله امام
ـ ميگسارى  بنا به نقل راويان همو آه ـ; است» فىبشر حا«داستان برخورد حضرت با 

                                                           
 ٣آشف الغمه ; )٢/٢٣٣به نقل از االرشاد  (٢٧ و ٢/٢٦ى اعالم الور; ٢/٢٣٣االرشاد ; ٢٩ـ١٣/٢٨تاريخ بغداد . ٥٦

 ).است به اختصار نقل شده (٣٤٤/ ٤طالب   و مناقب آل ابى١٩ و ١٨/
 ).٨/٨٦به نقل از فروع آافى  (٤٨/٤٨١بحار االنوار . ٥٧
 .٢٣٥ /و ابن صباغ الفصول المهمه ) به نقل از الجنابذى (٣/٨آشف الغمه . ٥٨



گذراند، اما به برآت  بندوبارى مى آرد و شب و روِز خود را به هرزگى و بى مى
 )٥٩(.هدايت و ارشاد امام به داماِن پاآى و بندگى خدا بازگشت

 راه حق را بازشناخته و بدان ) السالمعليه(از ديگر آسانى آه به وسيله امام آاظم
او موقعيت ممتازى نزد شاهان داشت، اما . بود» حسن بن عبداهللا«رهنمون شدند، 

داشت و در راه انجام  آرد و از منكر باز مى زيست و امر به معروف مى زاهدانه مى
 )ه السالمعلي(روزى به ديدار امام آاظم. وظيفه و فرمان خداوند از مالمتگران باآى نداشت

امر به (اى ابوعلى، هيچ چيزى از آنچه در آن هستى «: حضرت به او فرمود. رفت
آند،  نزدم محبوبتر نيست و مرا خوشحال نمى) معروف و نهى از منكر و زهد در دنيا

 . معرفت ندارى، پس درصدد آسب آن باش]يك آاستى دارى و آن اين است آه[اما 

 .چيست؟ ]مورد نظر شما[معرفت : حسن گفت

 .در پى اندوختن دانش و در جستوجوى حديث باش:  فرمود)عليه السالم(امام

و فقيهان مدينه حديث نوشت و آن » مالك«حسن بن عبداهللا از حضور امام رفت و از 
امام آن را نپسنديده، بدو فرمود تا فقه و احكام را از اهل . را بر امام آاظم عرضه داشت

 آسب آرده، امامت آنان را بپذيرد و بدان تن در دهد و حسن رهنمود امام )عليه السالم(بيت
 )٦٠(.»را به جان پذيرفت و مسير درست را برگزيد

خواند و از روز   پيوسته مردم را به انجام آارهاى نيك فرا مى)عليه السالم(امام آاظم
روزى مردى را ديد آه . ادد قيامت و قرار گرفتن در محضر عدل الهى بيمشان مى

آيا ميان تو و خدا رشته خويشاوندى وجود دارد آه : حضرت به او فرمود. آرد آرزوى مرگ مى

  حمايتت آند؟]از گزند آيفر و روز قيامت[به جهت آن، تو را گرامى داشته و 

 .نه: آن مرد گفت

 )٦١(.خواهى بنابراين تو هالآت و تباهى جاودانه مى:  فرمود)عليه السالم(امام

 

 نيكى به مردم

آرد و هر آس با   نسبت به مسلمانان احسان و نيكى فراوانى مى)عليه السالم(امام آاظم
آرد با آرامش فكر و دلى تهى از داغ و اندوه  اى آهنگ امام مى هر حاجت و خواسته

حضرت، شاد آردن و برآوردن نياز مردم را از باالترين و واالترين . گشت نياز بازمى

                                                           
 .مفصل اين داستان در جاى خود خواهد آمد. ٥٩
 .٤/٣١٢المناقب . ٦٠
 .٤/٣١٢ابن شهرآشوب المناقب . ٦١



دانست و از همين رو در برآوردن نياز درماندگان و دور آردن دست  آارهاى نيك مى
على بن «حضرتش با همين ديدگاه به . آرد تطاول ستم از ستمديده هرگز آوتاهى نمى

آن حضرت خدمت به مردم و . يد شودالرش اجازه داد تا وارد دستگاه هارون» يقطين
جماعتى بال زده و گرفتار . خواند برادران دينى را آفاره خدمت در دستگاه سلطان مى

هايشان را   رفتند و حضرت اندوه آنان را زدود و دل)عليه السالم(مصيبت شده نزد امام
 آه به داستان زير ماجراى يكى از آن بالزدگان است. سرشار از اميد و مهربانى آرد

 : قرار گرفت)عليه السالم(حضرت پناه برد و مورد عنايت امام

 از مردم رى بود آه بدهى سنگينى به حكومت رى داشت، اما از پرداخت آن )٦٢(او
در . ستاننداش را به جاى بدهى از او ب ناتوان بود و بيم آن داشت آه حاآم رى دارايى

او به تحقيق درباره حاآم و . انديشه شد آه چه بايد بكند؟ لذا، درصدد يافتن راه حلى برآمد
به همين جهت آهنگ سفِر مدينه و . هويت او برآمد و دريافت آه حاآم از شيعيان است

اى  امام نامه.  آرد، خدمت امام رسيد و عرض حال نمود)عليه السالم(ديدار امام آاظم
حضرت پس از يادآرد خدا . ه حاآم رى نوشت و بدو داد تا به حاآم برساندخطاب ب
اين سايه مخصوص آسى است آه به برادر خود خيرى و . اى دارد خداوند زير عرش خود سايه: نوشت

 والسالم. سودى رساند يا اندوهى از او بزدايد يا دل او را شاد آند و اين برادر توست

 خارج شد و پس از گزاردن حج روانه )عليه السالم(نزد امامآن مرد نامه را گرفت و از 
خادم حاآم نشان . ديار خود شد و شبانه سراغ حاآم رفت و آوبه درب را به صدا درآورد

 .]هستم[ صابر ]ملقب به[پيك موسى : او را پرسيد، مرد پاسخ داد

برهنه به سوى حاآم با پاى . خادم سراسيمه نزد آقاى خود رفت و ماجرا را باز گفت
 را در آغوش آشيد و چندين بار ميان چشمان او را )عليه السالم(در شتافت و پيك امام

 را )عليه السالم(آن مرد نامه امام. شد بوسيده، از سر اشتياق پياپى جوياى حال حضرت مى
بدو داد و حاآم به احترام آن نامه برخاست و نامه را گرفته، بوسيد و چون نامه را خواند 
هر چه داشت با وى تقسيم آرد و آنچه آه قابل تقسيم نبود بهاى آن را به او داد و در اين 

 اى برادر، آيا تو را خشنود آردم؟: گفت حال مى

 .آرى به خدا، و بسيار خشنودم آردى: مرد پاسخ داد

آن گاه حاآم، ديوان محاسبات و مطالبات را خواست و بدهى او را قلم گرفت و 
براى . آن مرد شادمانه خانه حاآم را ترك آرد.  بدهكار نبودن به وى دادسندى مبنى بر

                                                           
 .آن گونه آه در مأخذ آمده على بن طاهر صورى نام داشت. ٦٢



عليه (جبران نيكى حاآم، بر آن شد تا به زيارت خانه خدا برود و حاآم را دعا آرده، امام

موسم حج فرا رسيد و او بدان سو روانه شد، .  را از لطف و نيكى حاآم آگاه آند)السالم
 .گفت و حضرت بسيار خرسند شد)عليه السالم( به امام آاظمسپس به مدينه رفت و ماجرا را

 آيا آار حاآم شما را خشنود آرد؟: آن مرد گفت

 .آرى به خدا، مرا و اميرالمؤمنين را خشنود آرد: حضرت فرمود

 )٦٣(.»است به خدا، جدم پيامبر خدا را خشنود آرد و به يقين خداوند را خشنود آرده

 العاده امام بههايى از اين قبيل توجه فوق  اين داستان و داستان

 امور مسلمانان و پافشارى ايشان به بر رفع نيازهاى مردم را نشان

 .دهد مى

 

                                                           
عليه (حياة االمام موسى بن جعفر: نك(اد باقر شريف القرشى را مبنا قرار داديم در نگارش اين فصل نوشته است. ٦٣

به  (٣٤/١٨٦نشريه تراثنا ش» قضاء حقوق المؤمنين«داستان على بن طاهر صورى از آتاب . ١٦٢ـ١/١٣٨) السالم
 ).٢٤ حديث ٤٨/١٧٤نقل از بحار االنوار 



 

 

 

 

 

 قسمت دوم

 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(پرورش امام آاظم

 

 بخش  دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام آاظم

 

 بخش سوم

  در آنار پدر)عليه السالم(امام آاظم



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(پرورش امام آاظم

 

او هفتمين امام از خاندان رسالت است، امام گرانقدر، عظيم الشأن، آوشاى در 

ها بلند آوازه، فرو برنده خشم و درگذرنده از مردم و عبد  عبادت، در آرامات و معجزه

 .خوانند مى» الحوائج الى اهللا باب«صالح خداست و مردم عراق، آن حضرت را 

، ششمين امام از خاندان »)صادق(ابوعبداهللا، جعفر بن محمد «گوارش پدر بزر

ها است آه  او معجزه اسالم و مايه افتخار انسانيت در تمام عصرها و نسل. رسالت است

چشم و گوش گيتى، در فضل و هوشمندى و خردمندى و دانش و آمال، چونان او را 

 .نديده و نشنيده است

 از جمله آنيزانى بود آه آنان را در بازار مدينه )عليه السالم(مادر مكرمه امام آاظم

در ميان آنان اين بانوى گرامى مورد عنايت الهى قرار گرفت و از اين شرافت . فروختند

امام . و برترى برخوردار شد تا وجود پاك امام و امامت را در داماِن خود پرورش دهد

 )عليه السالم( اين زن منزلتى واال نزد امام صادق او را به همسرى گرفت و)عليه السالم(صادق

ترين و  داشت و او برگزيده حضرت او را بيش از ديگر همسران خود دوست مى. يافت

 گراميترين و محبوبترين زنان حضرت به

 .رفت شمار مى

اند، برخى او را از مردم  مورخان در نسب اين بانوى بزرگ دچار اختالف شده

و گروهى او را رومى دانسته و آسانى نيز او را از » لؤلؤه«اش را  اندلس و آنيه

اش مورد احترام و  و در خانه» حميده«نام او . اند هاى عجم خوانده بزرگترين خاندان

 نيز او را )عليه السالم(امام صادق. تكريم بود و همه زنان علوى بدو عنايت و محبت داشتند

اى بلند از خردمندى و  نو را در مرتبهآرد، زيرا اين با غرق لطف و عنايت خود مى

حضرت درباره او . ستود ديد و هم از اين جهت بود آه او را مى آمال و ايماِن نيكو مى

 :فرمود



آردند تا اين آه  فرشتگان پيوسته از او حفاظت مى. ها پاآيزه است حميده همانند شمش طال از پليدى

 .»من به دستم رسيداى الهى براى من و حجت پس از  چون دهش و عطيه

دار   از دانش خود به آن بانوى گرامى چندان آموخت آه طاليه)عليه السالم(امام صادق

 )عليه السالم(آن گاه حضرت صادق. زنان روزگار خود در دانش و پرهيزگارى و ايمان شد

 چنين بانويى شايسته )٦٤(.او را فرمود تا زنان مسلمان را دانش و احكام شرعى بياموزد

تواند و بايد در عفت، پاآدامنى، دانش و آمال  چنين منزلت وااليى است و همو مى

 .سرآمد زنان روزگار خود باشد

 

 مولود خجسته

عليه (امام صادق.  با حميده سپرى شد)عليه السالم(روزگارى از ازدواج امام صادق

پس از اتمام مناسك حج به . براى حج راهى مكه شد و حميده را همراه خود برد)السالم

از .  رسيدند حميده درد زايمان را در خود حس آرد)٦٥(»ابواء«چون به . مدينه بازگشتند

آه پيش از هر اقدامى ايشان را .  به او سفارش آرده بود)ليه السالمع(آن جا آه امام صادق

.  را از وضع خود با خبر آند)عليه السالم(در جريان بگذارد، حميده آسى را فرستاد تا امام

اى از ياران خود مشغول خوردن غذاى چاشت بود با شنيدن اين مژده به  امام آه با عده

 آن بانوى گرامى، مهتر و سرورى از سروران ديرى نپاييد آه. سوى حميده شتافت

اين سان بود آه .  را به دنيا آورد)عليهم السالم(بيت مسلمانان و امامى از امامان اهل

نيكوآارترين مردم، مهربانترين آنان نسبت به مستمندان، پر تحملترين ايشان در راه خدا 

نين مولودى خجسته، فروغ جهان از قدوم چ. و عابدترين و ترسانترين خلق خدا زاده شد

 .ها براى اسالم بود ترين ترين و پر برآت مولودى آه در عصر خود، پرفايده; يافت

 فرزندش را در آغوش گرفت و در گوش راست او اذان و در )عليه السالم(امام صادق

پس از اين مراسم، . خواند) هاى مؤآد در اسالم است آه از سنت(گوش چپ او اقامه 

ياران به .  در حالى آه خنده بر لب داشت نزد ياران خود بازگشت)ليه السالمع(امام صادق

 خدا تو را شاد آند، فدايت شويم اى سرور ما، حميده چه آرد؟«: حضرت گفتند

                                                           
 .٢/٥ و اعيان الشيعه ١/٤٧٧ل آافى اصو; ٤٨/٦بحاراالنوار . ٦٤
 .روستايى از نواحى مدينه است و مدفن آمنه دختر وهب مادر پيامبر گرامى اسالم در آن جاست. ٦٥



حضرت مژده زاده شدن مولود مبارك را به آنان داد و آنان را با منزلت واالى 

طا فرمود و او بهترين آسى است آه خداوند آفريده خداوند فرزندى به من ع: فرزندش آشنا آرده، فرمود

 .است

 از )عليه السالم( گزاف نبود، چرا آه فرزندش امام آاظم)عليه السالم(سخن امام صادق

 آفريدگان خداوند ِنظر علم، تقوا، نيكوآارى و تحمل سختى در راه دين، بهترين و سرآمد

) امام( بدانيد، به خدا او صاحب :  فرمود به ياران خود)عليه السالم(گاه امام صادق آن. بود

 )٦٦(.شماست

 آنان را متوجه آرد آه اين نوزاد خجسته و مبارك )عليه السالم(بدين ترتيب امام صادق

 است و خداوند فرمانبردارى از او را بر خلق واجب )عليهم السالم(بيت يكى از امامان اهل

 .آرده است

 در روزگار حكومت )٦٨(.ق١٢٩ و به نقلى )٦٧(.ق١٢٨امام موسى بن جعفر در سال 

 .عبدالملك بن مروان ديده به جهان گشود

 

 آانون محبت و احترام

 از دوران خردسالى خود را با آرامش گذراند و  بخشى)عليه السالم(حضرت امام آاظم

 دريا دريا )عليه السالم(پدرش امام صادق. هماره زندگى حضرت، سرشار از احترام بود

آرد و مسلمانان نيز با آن حضرت رفتارى آميخته به  محبت و عشق خود را نثار او مى

ر ديگر فرزندان خود مقدم  او را ب)عليه السالم(امام صادق. احترام و توجه و عنايت داشتند

 محبت مىورزيد آه ديگران از آن )عليه السالم(داشت و آن چنان نسبت به امام آاظم مى

 به فرزندش آاظم اين بود آه )عليه السالم(از مظاهر محبت امام صادق. اى نداشتند بهره

 دينار خريده بود و ٢٦٠٠٠حضرت اين زمين را به مبلغ . قطعه زمينى به او بخشيد

 )٦٩(.نام داشت) نخلستان(» بسريه«

                                                           
 ).٩ حديث ١٧ باب ١٢/به نقل از بصائر الدرجات  (٤٨/٢بحاراالنوار . ٦٦
 .١٠/٣٤ و تهذيب التهذيب ٤/٣٤٩مناقب ال ابى طالب . ٦٧
. ق١٢٧ شنبه ماه صفر سال را در سحرگاه روز سه) عليه السالم(روايتى ديگر واليت امام آاظم. ٢/٥اعيان الشيعه . ٦٨

چهارمين روايت والدت آن بزرگوار را روز يك شنبه هفت روز سپرى شده از ماه ) نك تحفة االزهار(دانسته است 
 ).بحر االنساب: نك(داند   مى]همان سال[صفر 

 . ٥٠ـ٤٩ /دالئل االمامه . ٦٩



را )عليه السالم(روزى امام آاظِم خردسال سخنى بر زبان آورد آه شگفتى امام صادق

را ستايش خدا را آه تو :  در واآنش به اين سخن فرمود)عليه السالم(امام صادق. برانگيخت

بازمانده و جانشين پدران و از ميان فرزندان مايه شادمانى قرار داد و به وجود تو ما را از دوستان و همنشينان 

 )٧٠(.نياز آرد بى

 

 سيماى امام

نه و  رنگى به شدت گندمگون داشت و چهارشا)عليه السالم(حضرت موسى بن جعفر

: گويد مى)عليه السالم(در توصيف سيماى امام آاظم» شقيق بلخى«. داراى محاسِن انبوه بود

 .»سيما، به شدت گندمگون و الغراندام بود خوش«

  هيبتى چون هيبت پيامبران داشت و چهره)عليه السالم(امام آاظم

ديد  را مىيعنى امامان معصوم بود و هر آس او ; مبارك آن حضرت آينه سيماى پدرانش

 .داشت گرفت و او را بزرگ و گرامى مى تحت تأثير هيبت حضرت قرار مى

 

 نقش انگشترى حضرت

فرمانروايى تنها )٧١(;الملك لّله وحده«:  چنين بود)عليه السالم(نقش نگين انگشترى امام آاظم

 .»براى خداست

 

 آنيه حضرت

ابوالحسن، ابوالحسن الماضى، : شد ها خوانده مى  بدين آنيه)عليه السالم(امام

 .ابوابراهيم، ابوعلى و ابواسماعيل

 

 القاب امام

عليه (هايى از شخصيت و شكوه و عظمت امام آاظم القاب حضرت نشانه گوشه

 :آيد است آه به ترتيب مى)السالم

                                                           
 ).١/٢٩به نقل از عيون اخبار الرضا  (٤٨/٢٤بحار االنوار . ٧٠
 .١١٢/اخبار الدول. ٧١



و آزارهايى آه ها  خواندند، زيرا در برابر انواع سختى مى» صابر«امام را ) الف

شد، صبر پيشه  از سوى حاآمان ستمگر و جائر نسبت به حضرتش روا داشته مى

 .آرد مى

بود، چرا آه حضرتش با اخالق و ) درخشنده(» الزاهر«ديگر لقب حضرت ) ب

آرد، درخشيده  اش آه خلق و خوى جدش پيامبر اآرم را تداعى مى بخشندگِى خيره آننده

 .بود

او را از آن رو عبِد صالح لقب . بود» عبد صالح«حضرت از ديگر القاب آن ) ج

آرد و در فرمانبردارى از خداوند آوشا بود تا آن جا آه با  دادند آه بسيار عبادت مى

راويان حديث نيز آن حضرت را با اين لقب . المثل شد گذشت زمان در عبادت ضرب

 . صالح مرا حديث گفتعبِد; »حدثنى العبد الصالح«: گفت خواندند، مثال راوى مى مى

نيز از القاب آن حضرت است، زيرا او از مهتران و سروران مسلمانان و » سيد«) د

چنين ستوده » سيد«شاعر بلند آوازه، او را با لقب » ابوالفتح«. يكى از امامان ايشان است

 .و هر جا آه باشم درودهايم نثار او باد; من غالم آن سيد ارجمند و گرامى هستم«: است

ام و روزگار، غالم و  پس آزاده; و چون غالم چنين انساِن ارجمند و بزرگ باشم

 )٧٢(.»برده من است

خواندند، زيرا  مى)  عهدوفا آننده به(» الوّفى« را )عليه السالم(امام آاظم) هـ

حضرت نسبت به برادران و . بندترين مردم روزگار خود به عهد و وفاى به آن بود پاى

شيعيان وفادار و نيكوآار بود و فراتر از آن، نسبت به دشمنان و آنان آه به حضرت آينه 

 .داشت مىورزيدند نيز نيكى روا مى

م مفاهيم آن در شخصيت سترگ آن اين واژه با تما. بود» امين«ديگر لقب امام ) و

او در امور دين و احكام شريعت و نيز در امور مسلمانان امين بود . امام تجسم يافته بود

بود، مورد اعتماد   آه امين مردم)صلى اهللا عليه وآله(اش حضرت محمد و همانند جد گرامى

 .مردم قرار گرفت

و را آاظم خواندند آه در از آن جهت ا. است» آاظم«از ديگر القاب آن حضرت ) ز

برابر ستم و جور ظالمان، خشم خود را فرو خورده، هرگز نزد آسى لب به شكايت 
                                                           

 ١١٣/همان . ٧٢
 حيثما آنت فليبلغ سالمي*** أنا للسيد الشريف غالم 

 فأنا الحر و الزمان غالمي*** و إذا آنت للشريف غالمًا 



گفت و سرانجام به  ها خداى بزرگ را شكر و ثنا مى نگشوده، بلكه در برابر اين ستم

» اثير ابن«. هاى زندان به زهر جفا شهيد شد دست همين ستمگران و در سياهچال

او به سبب صبر، نرمخويى و بدى را : گويد يه آن حضرت به آاظم مىدرباره وجه تسم

 )٧٣(.»با نيكى پاسخ دادن، به اين لقب شناخته شده است

) صاحب نفس پاآيزه(» ذوالنفس الزآيه «)عليه السالم(لقب ديگر حضرت آاظم) ح

هاى مادى آلوده نشده  وى و پليدىهاى دني از آن جا آه گوهر وجود امام به آلودگى. است

خوانده » ذوالنفس الزآيه«بود و در اين ميدان نيز مانندى براى حضرت متصور نبود، 

 .شد

اين لقب . است» باب الحوائج«شود  آخرين لقبى آه حضرت بدان خوانده مى) ط

عموم مردم و خواص از اهل . ها را دارد حضرت بيشترين شهرت و گردش در واگويه

اى آهنگ آن حضرت آند،   ايمان و فرزانگان، معتقدند آه هر گرفتار و غمزدهدانش و

زدايد و هر آس به  هاى او را مى اش را برطرف آرده و غم به يقين خداوند گرفتارى

هاى او برآورده شده، با دلى آرام و رها از داغ  بارگاه ملكوتى او پناه برد به يقين حاجت

 .گردد ود باز مىهاى روزگار به خانه خ گرفتارى

ها و اختالف طبقه اجتماعى و  شيعيان آن حضرت، بلكه تمام مسلمانان باهمه گرايش

. اند  ايمان آورده، آن را مسّلم دانسته)عليه السالم(علمى، به باب الحوائج بودن امام آاظم

  در هر گرفتارِى: گويد ، پيشواى حنبليان و رهبر روحى و معنوى آنان مى»ابوعلى خّالل«

داشتم   را آردم، آن گونه آه دوست مى)عليه السالم(سختى آه براى برآمدن آن، آهنگ قبر موسى بن جعفر

 )٧٤(.خداوند گره از آارم باز آرد

 :گويد پا را فراتر نهاده، درباره امام و منزلت او مى» امام شافعى«

 )٧٥(. آاظم نوشداروى آزموده شده است]ربن جعف[قبر موسى 

گونه آه امام آاظم در حيات خود پناهگاهى براى مسلمانان بود، پس از  آرى، همان

هاى  ناپذير بود آه پناهندگان را از دست تطاول بال و گرفتارى شهادت نيز دژى شكست

 )٧٦(.بخشيد روزگار امان مى
                                                           

 .٢٠٩/مختصر تاريخ العرب . ٧٣
 ).چاپ دارالكتب العلميه بيروت (١/١٣٣تاريخ بغداد . ٧٤
 .٢/٢٠تحفة العالم . ٧٥
برطرف )عليه السالم(اغلب مسلمانان بر اين باورند آه خداوند بال را از پناهندگان به مرقد حضرت موسى بن جعفر. ٧٦

 روى؟ از او پرسيدند آجا مى. دويد آند در بغداد زنى ديده شد آه سراسيمه مى ابن شهرآشوب نقل مى. آند مى



 

                                                                                                                                                                      
 .اند هروم زيرا فرزندم را زندانى آرد گفت نزد موسى بن جعفر مى 
 .در زندان مرد) امام آاظم(مردى حنبلى مذهب از سر تمسخر گفت او  
 . را به من بنمايان]خود[ به حرمت آن آشته در زندان قدرت ]خداوندا[ زن گفت  
 .٤/٣٠٥المناقب : نك»خيلى زود فرزندش از زندان آزاد شد و فرزند مرد مسخره آننده به آيفر رسيد 



 

 

 

 بخش دّوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام آاظم 

 

آرد،   در آن زندگى مى)عليه السالم(براساس طبيعت محيط و شرايطى آه امام آاظم
 :شود بررسى زندگى آن حضرت به سه مرحله متمايز از يكديگر تقسيم مى

تا شهادت .) ق١٢٩و به نقلى .(ق١٢٨از والدت آن حضرت به سال : مرحله نخست
است ) پيش از برعهده گرفتن وظيفه امامت. (ق١٤٨ به سال )عليه السالم(امام جعفر صادق

رود و حدود بيست سال  آه دوره پرورش و زندگى آن حضرت در سايه پدر به شمار مى
اين مرحله از زندگى امام . شود  را شامل مى)عليه السالم(از عمر مبارك امام آاظم

عليه ( آه علم الهى و توانايى فوق العاده امام از اين ويژگى برخوردار بود)عليه السالم(آاظم

 در مناظره و گفتوگوهاى علمى تبلور يافت، تا آن جا آه هنوز پنج سال از زندگى )السالم
را با ادّله و برهان محكم و استوار ساآت » ابوحنيفه«خود را پشت سر نگذاشته بود، 

 .آرد

 و مسئوليت رهبرى )لسالمعليه ا(اين مرحله پس از شهادت امام صادق: مرحله دوم
در اين فضا و .  آغاز شد)عليه السالم(دينى، علمى، سياسى و تربيتى از سوى امام آاظم

هم از . رفت آه جان امام در معرض خطر قرار گيرد شرايط سخِت سياسى، بيم آن مى
به  را )عليه السالم( در زمان حيات خود، امام آاظم)عليه السالم(اين رو بود آه امام صادق

عنوان يكى از پنج جانشين خود معرفى آرد و بدين ترتيب برنامه و طرح منصور را 
اين مرحله تا زمان مرگ .  خنثى آرد)عليه السالم(براى از ميان برداشتن فيزيكى امام آاظم

.) ق١٦٩(پس از منصور، مهدى و پس از مهدى، هادى . ادامه داشت.) ق١٥٨(منصور 
ت مهدى و هادى آه بيست سال و اندى به درازا آشيد، در دوره حكوم. به قدرت رسيد

 و )عليهم السالم(ـ براى اهل بيت خصوصًا در روزگار مهدى فضاى باز و آزادى نسبى ـ
 .پيروان ايشان فراهم شد

 همزمان بود با حكومت )عليه السالم( اين مرحله از زندگى امام آاظم:مرحله سوم
توزى و دشمنى  هارون در آينه. ت رسيدبه قدر. ق١٧٠الرشيد آه در سال  هارون

اين . نسبت به اهل بيت و علويان، پس از برادرش هادى و پدرش مهدى، شهره بود



 بود و به دست يكى از )عليه السالم(آه آخرين سال زندگى امام آاظم. ق١٨٣مرحله تا سال 
 مرحله از  در اين)عليه السالم(امام آاظم. جالدان هارون به شهادت رسيد، ادامه يافت

هنوز هارون الرشيد در آغاز . هاى فراوانى مواجه بود زندگى خود با تنگناها و سختى
گاهى حضرت را در بصره و زمانى در . ها به بند آشيد راه بود آه امام را در سياهچال

ها متفاوت بود، زيرا  رحم با ديگر سال هاى بى اين سال. سپرد بغداد به زندان مى
ره درصدد آوچك آردن امام و آاستن از منزلت آن حضرت بود و هارون الرشيد هما

 .امانى براى در بند آردن و آشتن امام داشت تالش بى

 را در قبال منصور و مهدى در نظر بگيريم )عليه السالم(گيرى امام اگر موضع
بخشيد، اما عليرغم اين آه  بينيم فعاليت خود را عليه حكومت هارون فزونى مى مى

آردند، هارون اهل  هاى انقالبى عليه هارون الرشيد خوددارى مى علويان از اقدام
.  را در تنگنا قرار داد)عليه السالم( و پيروان آنان و خصوصًا امام آاظم)عليهم السالم(بيت

گيرى حاآميت بر علويان، تمام توان   در آن شرايط و نيز سخت)عليه السالم(حضرت آاظم
. به اهداف الهى و ايفاى وظايفى آه بر دوش داشت، به آار بستخود را براى رسيدن 

دانست آه تصميم نهايى هارون  شناخت و مى حضرت، سياست هارون را به خوبى مى
آند آه اين اقدام به چه بهايى تمام  از ميان برداشتن و آشتن اوست و براى او تفاوت نمى

بود آه هارون حتى وساطت اطرافيان خود  اين مطلب را نيز دريافته )عليه السالم(امام. شود
 .پذيرد را در مورد حضرتش نمى

ها  گيرى  با مقاومت و ثبات حضرت در موضع)عليه السالم(اين مرحله از زندگى امام
حضرت . هاى هارون الرشيد به پايان رسيد نشينى در برابر خواسته و عدم عقب

رابر هارون و مطامع او به ازاى آزادى  از تن دادن به ذلت و تسليم در ب)عليه السالم(آاظم
نگرى به انجام  آن بزرگوار وظايف خود را با دقت و ژرف. از زندان خوددارى آرد

 وصيت فرمود و براى جماعت صالحان )عليه السالم(رساند و به امامت فرزندش امام رضا
.  آرداستمرار و تداوم حرآت الهِى امامت را تضمين) در صورت پيروى از امام بعدى(

سرانجام با بردبارى و تحمل آزارها در راه خدا به زهر آيِن عباسيان مسموم شد و يك 
 .عمر جهاد خود را به زيور شهادت در راه خدا آراست

 

 تاريخ شهادت

به . ق١٨٣ ماه رجب سال ٢٥ در زندان سندى بن شاهك به روز )عليه السالم(امام آاظم
آرامگاه آن حضرت . اد به خاك سپرده شدشهادت رسيد و در گورستان قريش در بغد



اى  هاى عاشقان و طوافگاه جان آزادگان و آزادانديشان است و دروازه امروزه قبله دل
 .است به سوى خدا براى برآمدن نيازها

 



 



 

 

 

 بخش سوم

  در آنار پدر)عليه السالم(امام آاظم 

 

 در آنار پدر بزرگوارش )عليه السالم(دوران و مقطعى را آه امام موسى بن جعفر

توان به فراز و  از آن جمله مى. از چند وجِه تمايز برخوردار بود.) ق١٤٨ـ١٢٨(گذراند 

آن .  اشاره آرد)عليه السالم(هاى روشنگرانه امام صادق هاى تاريخى و فعاليت نشيب

حضرت توانست با استمداد از قدرتى آه خداوند در او به وديعت سپرده و 

هاى هماورد  طلبى  آه از عنايات الهى به دست آورده بود، تمام مبارزهاش آارآزمودگى

جويان را پشت سر گذارده و مسير اصيل و شاهراهى آه جامعه بشرى را به هدايت 

در همين دوران امام . شد نمايانده و وظايف امامت را ايفا آند الهى رهنمون مى

هموار و زمينه را ) »ع«امام آاظم( راه را براى اماِم پس از خويش )عليه السالم(صادق

 .آرد  آماده مى)عليه السالم(براى فرزندش امام آاظم

 در آنار پدر بزرگوارش بود و )عليه السالم(براى آشنا شدن با روزگارى آه امام آاظم

هاى اين دوره آه در نتيجه، درك و تصورى از دوران امامت حضرت  شناخت ويژگى

هاى بارز و برجسته  دهد، نقل و بيان رخدادها و پديده  به دست مى)عليه السالم(آاظم

اين . دانيم اش را ضرورى مى  با پدر گرامى)عليه السالم(روزگاِر معاصرِت امام آاظم

 :توان به اختصار اين گونه بر شمرد رخدادها را مى

گير انقالب، پشيمانى از سكوت  شورش بر ضد حاآميت و اعتقاد به اهميت چشم. ١

تى در برابر باطل و حاآمان جور و دعوت به نفع علوياِن مخالِف حكومت تفاو و بى

پديده نافرمانى و شورش محوريت و قدرت تمرآزيافته حاآمان را از بين . امويان بود

الرضا من «برد و سرپيچى و نافرمانى از فرمانروايان را در پى داشت و دعوت به  مى

صلى اهللا عليه (پذيرش و رضايت مردم از آل محمدفرد مورد ; »)صلى اهللا عليه وآله(آل محمد

اين پديده و دل مشغولى حاآمان وقت به . سخن محافل و مجالس مردم شده بود: )وآله



 بود، فرصتى براى امام )عليه السالم(هايى آه پيامد و ثمره نهضت مقدس سيدالشهدا شورش

 .دهاى خود را اجرا آن  فراهم آورد تا برنامه)عليه السالم(صادق

در اين دوره، مقدمات پيدايش دولت عباسيان در عرصه سياست چهره نمود، چرا . ٢

گرد آمدند و در » ابواء«آه عباسيان فضا و شرايِط به وجود آمده را غنيمت شمرده و در 

حكومت براى فرد «خليفه باشد و شعار » محمد نفس زآيه«ظاهر تصميم گرفتند آه 

آردند، اما در نهان،  را ترويج و تبليغ مى»  است)ه وآلهصلى اهللا علي(مورد قبول آل محمد

غالم خود، » ابراهيِم امام«همزمان . خواندند مردم را به بيعت با عباسيان فرا مى

ابومسلم خراسانى را به فرماندهى سپاه خراسان گمارد و او را به قتل عام و دستگيرى 

 .سفارش آردگرى  دشمنان اموى خويش، به صرف اتهام و گماِن توطئه

طرف   نسبت به اين حرآت و تالش عباسيان موضعى بى)عليه السالم(امام صادق

داشت و از همراهى و حمايت آن خوددارى آرده و فرجام جنبش عباسيان را بيان 

 پيشنهادهايى آه براى ايجاد حكومتى علوى )عليه السالم(از ديگر سو امام صادق. فرمود مى

، چرا آه شرايط و فضايى مناسب براى چنين حكومتى پذيرفت شد نمى به حضرتش مى

و » ابومسلم خراسانى«هنگامى آه سران دعوت عباسى، مانند . ديد فراهم نمى

 پيشنهاد برپايى حكومت علوى دادند، حضرت )عليه السالم(به حضرت صادق» ابوسلمه«

اه آه يكى نپذيرفت و يك بار نيز فرمود آه زمان، براى چنين امرى مناسب نيست و آن گ

عليه (اى با مضمون مشابه براى حضرت فرستاد، امام از همين پيشنهاد دهندگان نامه

آه با ژرف نگرى، پيشنهادهاى آميخته با )عليه السالم(امام صادق.  نامه او را سوزاند)السالم

هاى سياسى و آزمندانه آنان را درك آرده بود، با هوشمندى تمام، خود و شيعيان  انگيزه

اى  آرد وا رهاند تا زمينه  اين دام هولناك آه آيان و مكتب تشيع را تهديد مىرا از

 .تر براى جهاد و فعاليت در راه خداوند متعال پيش روى آنان قرار دهد گسترده

 در ايجاد ساختارى ويژه و مقابله فرهنگى و )عليه السالم(هاى امام صادق فعاليت. ٣

 را هدف قرار داده و آن را زير ضربات هايى آه آيان تشيع علمى با رويارويى

ها موارد زير را در بر  اين فعاليت. گرفت تمرآز يافته بود توزانه خود مى آينه

 :گرفت مى



عليه (آن هنگام آه حضرت صادق. تغيير ساختار فرهنگى و فكرى) الف

طرفى سياسى را در پيش گرفت، سياستى را در پيش گرفت آه توانست با توجه  بى)السالم

را پاسخ دهد و از راه سازماندهى  به ظرفيت جامعه، نيازهاى اجتماعى و اخالقى مردم

و ساماندهى دانشگاه اهل بيت توانست با جريان منحرف فكرى مورد حمايت و ترويج 

توانست چنين  از آن جا آه جريان سياسى موجود نمى. امويان به رويارويى برخيزد

هاى پراآنده  اقشار و جريان)عليه السالم(رت صادقهايى را از ميان بردارد، حض انحراف

هاى اسالمى رواج  در سرزمين) مكتب جعفرى(بدين ترتيب مكتب جديد . را جذب آرد

را ترويج و نماينده ) شيعى(هاى جعفرى  يافت و به صورت جريانى فكرى آه گرايش

قش بارز و برجسته  در اين زمينه، ن)عليه السالم(امام آاظم. خط خاندان رسالت بود، درآمد

 .اى داشت و ويژه

 همزمان با متحول آردن جريان فكرِى جامعه، اذهان افراد )عليه السالم(امام صادق) ب

. نمود  و ايمان آامل به آن آماده مى)عليه السالم(خاصى را براى پذيرش رهبرى امام آاظم

 بودم آه ابوابراهيم، امام )عليه السالم(در محضر امام صادق«: گويد مى» مفّضل بن عمر«

 او سفارش مرا بپذير و ]امامت[ درباره :  فرمود)عليه السالم(امام صادق.  وارد شد)عليه السالم(آاظم

 )٧٧(.را با آن دسته از يارانت آه مورد وثوق تو هستند در ميان بگذار) امامت(اين امر 

است آه با  هاى مشكوآى  به بستن راه بر دعوت)عليه السالم(م صادقاقدام اما) ج

مطرح آردن خويش به عنوان جانشين امام، در هم شكستن صف متحد شيعيان را در سر 

» اسماعيليه« با جريان )عليه السالم(يكى از اين موارد برخورد امام صادق. پروراندند مى

هنگامى آه .  اماِم پس از او نيست،»اسماعيل«حضرت به شيعيان فهماند آه . بود

اى از شيعيان را گرد آورد   درگذشت، حضرت عده)عليه السالم(اسماعيل فرزند امام صادق

تا مرگ اسماعيل را خود ببينند، مبادا آه منحرفان از نبود اسماعيل سوء استفاده آرده و 

وديت تشيع هاى گوناگون، وسيله فروپاشى تدريجى آيان و موج مرگ او را به بهانه

 .آنند

هاى پدر و احضار مكرر او توسط   در رنج)عليه السالم(امام موسى بن جعفر. ٤

 را به )عليه السالم( امامت حضرت آاظم)عليه السالم(منصور و آن هنگام آه امام صادق
                                                           

 .٢/٢١٦ و االرشاد ٤ حديث٣ ـ ١/٨اصول آافى . ٧٧



شيعيان نزديك و رازدار خود اعالم آرد و بين ديگر شيعيان و امامِت حضرت آاظم 

 . راه پدر بودپيوند زد، همدم و هم

بى ترديد، امامت، منصب و موهبتى است الهى آه به شايستگى نامزد اين مقام و .  ٥

توانايِى او در به دوش آشيدن اين مسئوليت بزرگ و سترگ بستگى دارد و در چنين 

شود و هم توسط  از اين روست آه بايد از سوى خداوند برگزيده. يابد فردى تبلور مى

هاى  نصوص زيادى در آتاب.  تعيين و نام برده شوند)عليهم السالم(صومفرد فرِد امامان مع

 درباره جانشيِن خود با )عليه السالم(ها پيامبر اآرم حديث و اخبار آمده است آه طى آن

البته روايات و . صحابه و خاندان خويش سخن گفته و ايشان را معرفى آرده است

 از خويش بيان فرموده، از نظر نص، مطالب مستقيمى آه هر امام درباره اماِم پس

اسلوِب تعبير و داللت، تحت تأثير شرايط زمانى و مكانى، گاهى صريح و زمانى در 

 .قالب آنايه و اشاره بوده است

 در مورد امامت فرزندش حضرت )عليه السالم(بانگرش در رواياتى آه از امام صادق

در اين زمينه )عليه السالم(مام صادقآاظم و ترتب زمانِى آن روايت شده، شيوه روشنگرى ا

هاى موجود در جامعه روزگار   دگرگونى)عليه السالم(روشن خواهد شد آه چگونه امام

 )عليه السالم(تا شهادت امام صادق) )عليه السالم(از والدت امام آاظم(آه دو دهه  خويش را ـ

عليه ( صادقاين در حالى بود آه حضرت. ـ مد نظر قرارداده است به طول انجاميد

» فاطمه«مادر اسماعيل . ها اسماعيل بود فرزندانى ديگر داشت آه از جمله آن)السالم

امام .  بود)عليه السالم(عموى امام صادق» األثرم«معروف به » حسين اصغر«دخت 

داشت و همين محبت، برخى از شيعيان   اسماعيل را بسيار دوست مى)عليه السالم(صادق

درگذشت . ق١٤٢اسماعيل به سال . د آه او جانشين پدر خواهد شدرا دچار توهم آرده بو

 )عليه السالم(، بزرگترين فرزند امام صادق»افطح«معروف به » عبداهللا«و پس از اسماعيل 

 و عنايت و محبت ايشان نسبت به اسماعيل و نيز )عليه السالم(تعدد فرزندان امام صادق. بود

 را در )عليه السالم( درباره امامت حضرت آاظمبودن فرزندان بزرگتر، نصوص وارد شده

ها به فرزندان، برخى ديگر به ياران  اى از آن داد آه پاره اى از ابهام قرار مى هاله

لذا براى رفع . گشت حضرت و قسمتى به وضع سياسِى حاآم بر آن روزگار برمى



مت حضرت را آه در مورد اما)عليه السالم(ها نصوص وارد شده از امام صادق ابهام

 .آنيم صادر شده است با رعايت تسلسل زمانِى صدوِر آن نقل مى)عليه السالم(آاظم

 

 )عليه السالم( درباره امامت حضرت آاظم)عليه السالم(روايات امام صادق

شدم،  شرفياب )عليه السالم(حضور امام صادق«: نقل شده است» يعقوب سّراج«از . ١

ديدم آه با موسى مالطفت و مهربانى » ابوالحسن موسى«حضرت را در آنار گهواره 

 )عليه السالم(مدتى نه چندان آوتاه نشستم تا امام صادق. داد آرد و او را بازى مى مى

به : حضرت به من فرمود. برخاسته، به سوى او رفتم. موسى را به حال خود واگذاشت

 .اره موسى نزديك شدم و بر او سالم آردم به گهو.آقاى خود نزديك شو

برو و نام دخترت را آه : او با زبانى رسا و گفتارى شيوا پاسخ سالم مرا داد و فرمود

 .اى تغيير ده آه خداوند از اين نام بيزار است ديروز بر او نهاده

» حميرا«خداوند مرا دخترى عطا آرد و من نام او را : گويد يعقوب سّراج مى

 .نهادم

 .يابى  فرمان او را به آار گير، راه درست را مى: به من فرمود)عليه السالم(ن گاه امام صادقآ

 )٧٨(.»من نيز نام دخترم را تغيير دادم: گويد يعقوب مى

 بوديم، )عليه السالم(روزى نزد امام صادق: نقل شده است» سليمان بن خالد«از . ٢

:  را خواند و به ما فرمود)عليه السالم(، ابوالحسن، موسى بن جعفر)عليه السالم(حضرت صادق

به خدا سوگند آه . به او] به پيروى از او و اقتداى[بر شما باد  )٧٩(;عليكم بهذا، فهو والّله صاحبكم بعدي

 .پس از من او امام شماست

عليه (در محضر امام صادق«: آمده است» فيض بن مختار«در روايتى از . ٣

او را گرفتم و .  آه خردسال بود وارد شد)عليه السالم(بودم آه ابوالحسن موسى)السالم

 .بوسيدم

) )عليه السالم(امام آاظم(آشتى هستيد و اين ] امت، چونان[شما :  فرمود)عليه السالم(حضرت صادق

 .ناخداى آشتى است

                                                           
 .١١ حديث١/٣١٠همان . ٧٨
 .١٢همان جا حديث. ٧٩



عليه (دو هزار دينارى آه همراه داشتم، نيمى براى امام صادق. سال بعد به حج رفتم

زمانى آه بر حضرت وارد .  فرستادم)عليه السالم( و نيم ديگر را براى امام آاظم)السالم

 او را با من همسنگ آردى؟: شدم، فرمود

 .م بنا به گفته شما چنين آرد]اين آار خودسرانه نبود بلكه[: عرض آردم

 )٨٠(.»است به خدا سوگند آه من چنين نكردم بلكه خداوند چنين مقرر فرموده: حضرت فرمود

 عرض )عليه السالم(به امام صادق«گويد  است آه مى» فيض بن مختار«نيز از . ٤

چه آسى پس . ]و امام پس از خويش را به ما بنمايان[ما را از آتش دوزخ وارهان : آردم

 . آه خردسال بود وارد شد)عليه السالم(از تو امام ماست؟ در همين حال ابوابراهيم موسى

 )٨١(.»]و از او جدامشو[ چنگ انداز ]و فرمان او[بدو . اين سرور و امام شماست:حضرت فرمود

:  عرض آردم)ليه السالمع(به امام صادق«: خوانيم مى» معاذ بن آثير«در روايت .  ٥

خواهم تا آن گونه آه به پدرت فرزندى چون تو و با چنين منزلتى عطا  از خداوند مى

 .]و جانشينى براى تو مقرر فرمايد[آرده، تو را نيز چنين موهبتى عنايت آند 

 .خداوند چنين آرده: امام فرمود

 فدايت گردم، او آيست؟: گفتم

آه در سن خردسالى ) )عليه السالم(امام آاظم(»  صالحعبد« به )عليه السالم(امام صادق

 )٨٢(.است] جانشين من[ همين خفته، :بود اشاره آرد و فرمود

در سالى آه ابوالحسن «: روايت شده است آه گفت» عبدالرحمان بن حجاج«از . ٦

در دست ) )عليه السالم(امام آاظم(اين مرد :  را گرفتند، به عبدالرحمن گفتم)عليه السالم(ماضى

آيا از . دانيم چه سرنوشتى دارد و نمى) حاآم مدينه يا هارون بوده است(اين شخص است 

  يكى از فرزندانش مطلبى به تو رسيده است؟]امامت[درباره ) »ع«امام صادق(او 

و بعد نقل [ر اين باره چيزى از من بپرسدآردم آسى د گمان نمى: عبدالرحمن گفت

او را در اتاقى چنين و چنان .  وارد خانه جعفر بن محمد شدم]ها قبل آرد آه سال

مشغول )عليه السالم(حضرت صادق. يافتم آه مصالى او بود] مشخصات اتاق را برشمرد[

» آمين«دعا بود و موسى بن جعفر در سمت راست پدرش نشسته بود و دعاى پدر را 
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فدايت گردم، دلدادگى و خدمتگزارى مرا نسبت به خويش : عرض آردم. گفت مى

 آيست؟ پس از شما ولّى و امام مردم. دانيد مى

 .آمد را بر تن آرد و بر اندام او راست) خلعت امامت( موسى زره : فرمود)عليه السالم(امام صادق

امام خويش را و [از اين پس نياز به بيان و توضيحى ندارم : به حضرت گفتم

 )٨٣(.»]شناختم

عليه (اسحاق بن جعفر«: آمده است» يعقوب بن جعفر جعفرى«در روايت .  ٧

: به پدرم گفت» على بن عمربن على«. روزى در محضر پدرم بود: برايم نقل آرد)السالم

 يم؟فدايت گردم، پس از تو ما و مردم به آه پناه ببر

به صاحب دو جامه زرد و دو طّره گيسو، همو آه از اين درب درآمده و درب را با دو : پدرم گفت

 .گشايد دست خويش مى

او ابوابراهيم، موسى بن . ديرى نپاييد دو دست دو درب را گشود و آشكار شد

 )٨٤(.» بود)عليه السالم(جعفر

عليه (منصور بن حازم به امام صادق«: روايت شده است» صفوان جّمال«از .  ٨

ها را  ها و نفس پدر و مادرم فدايت باد، بامدادان و شامگاهان، جان:  گفت)السالم

  آيست؟]جانشين شما[چون آن هنگام فرا رسد . گيرند مى

آن گاه با دست .   فرا رسد، او امام شماست ]رفتن[ چون وقت : فرمود)عليه السالم(امام صادق

آن هنگام حضرت .  زد)عليه السالم(ـ بر شانه راست حضرت آاظم آن گونه آه به ياد دارم ـ

بود و عبداهللا فرزند امام ) پنج ساله يا قامت او پنج وجب( خماسى )عليه السالم(آاظم

 )٨٥(.» نيز در مجلس حضور داشت)عليه السالم(صادق

عليه ( از حضرت آاظم)عليه السالم(امام صادق«: نقل شده است» مفضل بن عمر«از . ٩

اين همان مولودى است آه چون او مولودى خجسته : آه در سنين آودآى بود نام برد و فرمود)السالم

 .براى شيعيان ما زاده نشده است] و پر خير[

 )٨٦(.جفا نكنيد) ديگر فرزند امام صادق( حق اسماعيل در: سپس به من فرمود
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روايت » )عليه السالم(عيسى بن عبداهللا محمد بن عمر بن على بن ابى طالب«از . ١٠

خداى آن روز  در صورتى آه آن واقعه ـ:  پرسيدم)عليه السالم(از امام صادق«: شده است

 ـ رخ دهد آه را به امامت برگزينيم؟ يمرا پيش نياورد و آن را نبين

 .حضرت به فرزندش موسى اشاره آرد

 اگر موسى دچار سرنوشت حتمى خود شد آه را به امامت برگزينم؟: گفتم

 .فرزند موسى: امام فرمود

اگر اونيز نبود و برادرى بزرگ و فرزندى خردسال بر جاى گذاشت آه را : گفتم

 برگزينيم؟

 .به همين منوال تا آخر:  سپس افزود.فرزندش را: امام فرمود

 اگر او را نشناسم و جاى او را ندانم چه آنم؟: گفتم

اللهم إني أتوّلى َمن بقي من حججك من ُولد اإلمام :  بگو]در اين صورت[: امام فرمود

 ;الماضي

و دوستى او [يرفته هاى تو را آه از امام پيشين بر جاى مانده پذ  حجت]حجتى از[بار خدايا، من واليت 

 )٨٧(.»است ـ تو را بس ان شاء اهللا همين ـ. ]دانم اش را بر خود الزم مى و پيروى

» فيض بن مختار« از )عليه السالم(روايتى مفّصل درباره امامت حضرت آاظم. ١١
نزد او برو و . او امام توست:  فرمود)المعليه الس(امام صادق«: گويد است آه در آن مى نقل شده

 .به حقش اقرار آن

 رفتم، سر و دست او را بوسيدم و براى او به )عليه السالم(برخاسته، نزد امام آاظم
پيش از اين در گفتن :  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام صادق. درگاه خداوند دست به دعا برداشتم

 .اين امر به تو مجاز نبوديم

 دايت گردم، آيا اين را به آسى بگويم؟ف: گفتم

 .آرى به همسر و فرزندانت:حضرت فرمود

از » يونس بن ظبيان«همسر و فرزندانم و دوستانم آه : گويد فيض بن مختار مى

چون آنان را از اين مطلب آگاه آردم همگى سپاس خداوند . آنان بود همراه من بودند

امام ( سوگند، بايد اين مطلب را از او به خدا: ـ گفتند، اما يونس گفت عز و جل ـ

 را در پيش گرفت و من او )عليه السالم(بشنوم، سپس راه خانه امام صادق) )عليه السالم(صادق
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تر از خود بر در سراى  چون به درب خانه امام رسيدم، او را پيش. را دنبال آردم

اى يونس، :گويد نس مى به يو)عليه السالم(در آن هنگام شنيدم آه امام صادق. حضرت ديدم

 . است آه فيض براى تو باز گفته است مطلب همان گونه

 . اطاعت آردم]به جان[شنيدم و : يونس گفت

 )٨٨(.اى فيض، او را با خود ببر: به من فرمود)عليه السالم(آن گاه امام صادق

 درباره امام بعد از او )عليه السالم(از امام صادق«: گويد مى» صفوان جّمال«. ١٢

 .پردازد صاحب منصب امامت به بيهودگى و بازى نمى: پرسيدم، حضرت فرمود

اى از نژاد بزهاى مكه به  آه خردسال بود و بزغاله(در اين هنگام ابوالحسِن موسى 

 ! براى پروردگارت سجده آن:گفت او به بزغاله مى. وارد شد) همراه داشت

پدر و مادرم فداى او باد آه به :  او را در آغوش گرفت و فرمود)يه السالمعل(امام صادق

 )٨٩(.»پردازد بيهودگى و بازى نمى

با خداى خويش :  فرمود)عليه السالم(روايت شده است آه امام صادق» زيد نرسى«از . ١٣

ياز بردم تا فرزندم اسماعيل جانشين من باشد، اما خداوند مقام به راز و نياز پرداخته و به درگاه او دست ن

 )٩٠(.پسنديد امامت را فقط براى فرزندم موسى مقرر داشته و امامت را جز براى او نمى

 را در )عليه السالم(امام صادق«: روايت شده است آه گفت» زيد بن اسباط«از . ١٤

عليه (امام صادق [: فرمود)عليه السالم(امام. او انجاميد ديدار آردماش آه به رحلت  بيمارى

بينى؟ چون ديدى مردم درباره  اى زيد، اين آودك را مى] :فرمود[با اشاره به فرزندش موسى ] )السالم

از آن رو برادران يوسف او را در : او دچار اختالف شدند، گواهى بده آه من تو را آگاه آردم و گفتم] امامت[

: چاه افكندند آه نسبت به وى حسد ورزيدند، زيرا گناهى جز بازگفتن خواب خويش نداشت، آن هنگام آه گفت

اين آودك نيز بى ترديد مورد حسد قرار . آنند يازده ستاره و خورشيد و ماه را در خواب ديدم آه مرا سجده مى

اهللا، اسحاق، محمد و عباس را فرا خواند  موسى، عبد]فرزندانش[)عليه السالم(آن گاه امام صادق. خواهد گرفت

 دانش عالمان و گواه بر مردگان و زندگان ]و خزانه[وصىِّ اوصياء، عالم ) موسى(اين : و به آنان فرمود

 )٩١(.»شود و از آن پرسيده خواهند شد گواهِى ايشان به زودى نوشته مى«اى يزيد : سپس فرمود. است
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 )عليه السالم(هاى عصر امام آاظم ويژگى

 

ها و   و سرآوب قيام)عليه السالم(منصور عباسى پس از به شهادت رساندن امام صادق

انقالب علويان در روزگار خود، نه تنها سياست جبارانه خود را نسبت به علويان تغيير 

اى آآنده از   با سينهنداد، بلكه در حالى آه ترسى از ايشان بر زندگى او سايه افكنده بود،

آينه و دشمنِى اين خاندان، شيوه خود را پى گرفت و عرصه را بر آنان به شدت تنگ 

آرد و برخى  ها افكنده، زندان را بر سر ايشان ويران مى بيگناهان را به سياهچال. آرد

جاسوسانى را گمارد تا او را از تمام . داد ها قرار مى را زنده زنده در ميان ستون

خدمتى هر  آنان نيز به منظور جلب نظر خليفه و خوش. هاى علويان با خبر آنند ليتفعا

سازى به اطالع خليفه  ديدند پس از تحريف و دروغ حرآتى را آه از علويان مى

 . رساندند مى

هاى الحادى، مانند غالت و زنديقان را آزاد گذارده بود  از ديگر سو، منصور جريان

عليهم (بيت كرى آرده، آنان را به گمراهى آشيده و از مسير اهلتا در ميان مردم نفوذ ف

عنصر را به خود نزديك آرد تا  او همچنين برخى از عالمان سست.  منحرف آنند)السالم

وضع حاآم بر آن . مهر تأييدى بر حكومت او باشند و به آن مشروعيت دينى بخشند

توان  كنده بود در چند نكته مىروزگار را و نيز بيم و هراسى آه بر آن دوره سايه اف

 :روشن آرد

 براى عموم مردم و با توجه )عليه السالم(اى را آه امام صادق نامه وصيت: نكته نخست

برد آه  به وضعيت موجود تنظيم آرده بود، از پنج نفر به عنوان جانشين خويش نام مى

» موسى«، »هللاعبدا«، »محمد بن سليمان«، )خليفه وقت(» ابوجعفر منصور«: به ترتيب

از سوى ديگر نامه منصور به آارگزار خود در مدينه بود آه طى آن . بودند» ُحَميده«و 

 فرد مشخصى )عليه السالم(به آارگزار خود دستور داده بود تا در صورتى آه امام صادق

 )عليه السالم(نامه امام صادق تأمل در وصيت. را به جانشينى خود معرفى آند، او را بكشد



مان منصور مبنى بر آشتن جانشين آن حضرت، روشى را آه منصور در برخورد و فر

 در پيش گرفته بود و نيز دامنه زير نظر گرفتن حرآات و سكنات )عليه السالم(با امام آاظم

گرفت   را آه از طريق جاسوسان مورد اعتماد منصور صورت مى)عليه السالم(امام آاظم

 .آند روشن مى

با علم به اين آه آينده آبستن چه حوادثى است و چه خطرهايى )المعليه الس(امام صادق

آند، با بيانى خاص، حقيقت امر و مسأله   را تهديد مى)عليه السالم(فرزندش امام آاظم

عليه (البته بيانى آه امام صادق. امامت و جانشينى به حق خود را به اطالع شيعيان رساند

شيعيان براى مدتى آوتاه يا دراز در شناخت امام اى از  برگزيد باعث شد تا عده)السالم

خود دچار اشتباه و سرگردانى شوند، اما حفظ جان جانشين امام آه از سوى خداوند 

تعيين و اطاعت از او واجب شده بود، در چنان شرايطى ضرورى بوده و ادامه راِه 

روشن است . دگيرى از ابزار متناسِب با شرايط آن زمان ممكن نبو امامت جز با بهره

 در مورد وصيت آن حضرت آه امامت حضرت )عليه السالم(ياران هشيار امام صادق

 .شدند  را مدنظر داشت، دچار اشتباه و سردرگمى نمى)عليه السالم(آاظم

آنيه داشت عازم » ابوجعفر«مردى خراسانى آه «: گويد مى» داوود بن آثير رّقى«

حقوق شرعى (و آمده، از او خواستند تا اموال اى از مردم خراسان نزد ا عده. آوفه بود

ابوجعفر چون به آوفه رسيد منزلى . را به آوفه ببرد و مسائل شرعى ايشان) و هدايا

او در گوشه مسجد مردى را .  رفت)عليه السالم(گزيد، سپس به زيارت مرقد اميرالمؤمنين

فراغت يافت به آنان نزديك شد زمانى آه از زيارت . اند ديد آه گروهى گرد او جمع شده

دانش فرا » ابوحمزه ثمالى«و دريافت آه آنان فقيهان شيعى هستند و از شيخ خود 

 .گيرند مى

پيش ) باديه نشين(در همين حال آه نشسته بودم مردى اعرابى : گويد ابوجعفر مى

ابوحمزه . افت به ديار باقى شت)عليه السالم(جعفر بن محمد. ام من از مدينه آمده: آمد و گفت

آيا از : اى دردمندانه برآورد و دست بر زمين آوفت، سپس از مرد اعرابى پرسيد نعره

 اى؟ او وصيتى شنيده

براى فرزندانش عبداهللا و موسى و نيز براى منصور وصيت : مرد اعرابى گفت

 .آرد



ستايش خداى را آه گمراهمان نكرد، آوچك و بزرگ را آشكار و : ابوحمزه گفت

 .د و امر بزرگ را پنهان داشتروشن آر

 رفت و نماز گزارد و ما نيز نماز )عليه السالم(آن گاه به سوى مرقد اميرالمؤمنين

 .معناى آوچك و بزرگ را براى من بازگو: سپس به سوى او رفتم و گفتم. گزارديم

را در آنار بزرگ ) موسى(نقص دارد و آوچك ) عبداهللا(بزرگ : ابوحمزه گفت

ر بزرگ را به وسيله منصور پنهان داشت، چرا آه اگر منصور قرار داد و ام

 .تو وصى او هستى: شنيد  آيست؟ پاسخ مى)عليه السالم(وصى جعفر بن محمد: پرسيد مى

  آن گاه به مدينه رفت تا خود،)٩٢(.معناى پاسخ او را نفهميدم: گويد مرد خراسانى مى

 .» را بازشناسد)عليه السالم(وصى امام صادق

 حاآميت، شيعيان را به شدت زير )عليه السالم( پس از شهادت امام صادق:نكته دوم

نظر داشت و از همين رو آشفتگى و درماندگى جامعه تشيع را در بر گرفت و محيط، 

اريخ تشيع حايز حال و هواى اين مقطع زمانى را آه از نظر ت. آآنده از احتياط و تقيه شد

يكى از برجستگان و چهره شناخته شده تشيع » هشام بن سالم«اهميت است، از زبان 

» مؤمن طاق« من و )عليه السالم(پس از وفات امام جعفر صادق«: گويد او مى. شنويم مى

را جانشين پدرش امام » عبداهللا افطح«مردم يكصدا . در مدينه بوديم) ابوجعفر(

آردند آه فرموده   نقل مى)عليه السالم(دانستند، زيرا از امام صادق مى )عليه السالم(صادق

 . است اگر نقصى نداشته باشد]تر[ از آِن بزرگ]امامت[امر : است

همان . بر عبداهللا  وارد شديم و مردم را گرد او جمع شده ديديم» صاحب طاق«من و 

زآات بر چه : ال آرديمپرسيديم، از او سؤ گونه آه پيش از آن از پدرش مسائلى را مى

 مقدار واجب است؟

 .در دويست درهم، پنج درهم: گفت

 زآات صد درهم چه مقدار است؟: پرسيديم

 )٩٣(.دو و نيم درهم: گفت

 .گويند به خدا سوگند مرجئه نيز اين را نمى: به او گفتيم

                                                           
 .١٧٥/) عليه السالم(عوالم العلوم االمام الكاظم. ٩٢
گيرد اما افطح اين حكم را  اصل ثابت نزد مسلمانان اين است آه به آمتر از دويست درهم زآات تعلق نمى. ٩٣

 .دانست نمى



دانم مرجئه در اين  به خدا سوگند نمى: عبداهللا افطح دست به سوى آسمان برد و گفت

 !گويند باره چه مى

 سرگشته و درمانده از نزد عبداهللا خارج )٩٤(»ابوجعفر احول«من و : گويد هشام مى

در اين گفتوگو بوديم آه نزد . دانستيم آجا بايد برويم و آهنگ چه آسى آنيم شديم و نمى

 در اين وادى )٩٥(.دانستيم مرجئه قَدرّيه، زيديه، معتزله، يا خوارج برويم، نمى

از آن جا آه . خواند سرگردانى بوديم آه ديدم مردى آهنسال با اشاره دست، مرا فرا مى

عليه (در مدينه جاسوسانى بودند آه منصور دوانيقى گمارده بود تا شيعيان جعفر بن محمد

 را شناسايى آرده، براى گردن زدن به حكومتيان بسپارند، آن پيرمرد را از جمله )السالم

از من فاصله بگير، مبادا : گفتم) مؤمن طاق(از اين رو به ابوجعفر . وسان پنداشتمجاس

 .خواهد و با تو آارى ندارد خود را به آشتن دهى آه اين پيرمرد مرا مى

پنداشتم راه گريزى ندارم، دنبال  ابوجعفر آمى از من فاصله گرفت و من آه مى

رساند و )عليه السالم(سن، موسى بن جعفراو مرا به درب خانه ابوالح. پيرمرد روانه شدم

وارد شو : در همين حال خادمى را در درگاه خانه ديدم آه به من گفت. خود بازگشت

 .خدايت رحمت آند

او سخن خود را با من .  رو به رو شدم)عليه السالم(چون وارد خانه شدم با امام آاظم

 به سوى يزيديه، نه به سوى معتزله، و نه به نه به سوى مرجئه، نه به سوى قدريه، نه: چنين آغاز آرد

 .سوى خوارج، به سوى من، به سوى من، به سوى من

 فدايت شوم، پدرت از دنيا رفت؟:  گفتم)عليه السالم(به امام

 .آرى: حضرت فرمود

 فدايت گردم، پدرت به مرگ درگذشت؟: گفتم

 .آرى: فرمود

 فدايت شوم، پس از او چه آسى امام ماست؟: گفتم

 .خداوند اگر بخواهد تو را هدايت آند چنان خواهد شد: ودفرم

 .باشد فدايت شوم، عبداهللا افطح مدعى است آه پس از پدرش امام مى: گفتم

 .خواهد از فرمان خدا سرپيچى آرده، بندگى او را نكند عبداهللا مى: حضرت فرمود
                                                           

ك اختيار معرفة الرجال ن. است» محمد بن على بن نعمان«هاى  مؤمن طاق ابوجعفر صاحب طاق و احول لقب. ٩٤
٢/٤٢٥. 
 .٦/٢٠٨ و مدينة المعاجز ٢/٢٢١مفيد االرشاد . ٩٥



 ام ما خواهد بود؟ام) )عليه السالم(امام صادق(فدايت گردم، پس چه آسى پس ازاو : گفتم

اگر خداوند بخواهد تو را هدايت آرده راه را بنماياند هدايتت :  فرمود)عليه السالم(امام

 .خواهد آرد

 فدايت شوم تو خود امام هستى؟: گفتم

 ).ادعاى اين امر را ندارم(گويم  چنين نمى: فرمود

ام انتخاب ام و شناختن ام با خود انديشيدم آه راه درستى براى رسيدن به خواسته

: اين بود آه به حضرت گفتم. ام ام و در مطرح آردن پرسش خود به بيراهه رفته نكرده

 فدايت گردم، آيا شما امام داريد؟

 .نه: حضرت پاسخ داد

از هيبت و شكوه آن حضرت حالتى به من دست داد آه هنگام ديدار با امام 

گرفتم و تنها  حضرت قرار نمى اين چنين تحت تأثير جالل و عظمت آن )عليه السالم(صادق

 .خداوند از آن آگاه است

فدايت شوم، آنچه را آه از پدرت : باز گفتوگو را با حضرت دنبال آرده، گفتم

 پرسيدند، از شما بپرسم؟ مى

شوى و آن را فاش مكن آه اگر چنين آنى  بپرس با خبر مى:  فرمود)عليه السالم(امام

 .فرجام، سر بريدن است

 آردم و او را دريايى از دانش )عليه السالم(هايى از امام آاظم پرسش: گويد هشام مى

فدايت گردم، شيعيان تو و شيعيان پدرت سرگشته و راه : آن گاه به او گفتم. يافتم

 امامت شما[اى آنان را از خبر  با اين آه مرا به راز نگاه داشتن امر فرموده. اند آرده گم

 و به سوى شما دعوتشان آنم؟. آگاه آنم]

يافته ديدى، از اين امر آگاه آن و از او پيماِن  هر يك از آنان را راه:  فرمود)عليه السالم(امام آاظم

را فاش آنند فرجام آار، سربريدن است و در اين هنگام امام ) امامت(رازدارى بگير، چرا آه اگر اين امر 

 )٩٦(. گلوى خويش اشاره فرمود با دست به)عليه السالم(آاظم

هايى را از فضاى حاآم بر  اين روايت آه از هشام بن سالم نقل شده است واقعيت

 :آيد آند آه به شرح زير مى  روشن مى)عليه السالم(مام آاظمروزگار ا

                                                           
به نقل از االرشاد  (١٧ـ٢/١٦اعالم الورى ; ٢٢٢ـ٢/٢٢١االرشاد ; ٥٠٢ حديث ٢/٥٦٥اختيار المعرفة الرجال . ٩٦

 .٤٨/٥٠ و بحاراالنوار١٣ـ٣/١٢آشف الغمة ; )٢٢٢ـ٢/٢٢١



جاسوسان فراوانى جامعه شيعى را آامال زير نظر داشتند و ترس، ناامنى و . ١

آلود، مسلمانان و برجستگان آنان، به ويژه آن دسته از آنان را آه ساآن  فضاى وحشت

 . مدينه بودند فرا گرفته بود

اى   براى همگان بود، چرا آه تنها عده)عليه السالم(اظمعدم اعالن امامت حضرت آ. ٢

 به )٩٧( آگاهى يافته بودند،)عليه السالم(شمار از شيعيان از امامت حضرت موسى انگشت

بود، پس از گذشت زمانى و از آه از بزرگان شيعه » هشام بن سالم«اى آه  گونه

اين تجربيات، شيعه را . هاى شرعى و عقلى توانست امام زمان خود را بشناسد راه

آارى، خود را از گزند ستمگران و لبه تيز شمشير آنان ايمن  واداشت تا با تقيه و پنهان

قل  ن)عليه السالم(خواستند از امام آاظم به همين دليل است آه چون راويان مى. سازد

سيد «، »عبد صالح گفت«بردند، بلكه با تعبير  روايت آنند از حضرت صريحًا نام نمى

 .آردند  نقل مى)عليه السالم(مطلبى رااز امام...   و»عالم گفت«، »گفت

هاى  ها، تعقيب مخالفاِن حكومت، سرآوب انديشه اختناق، محدوديت و ممنوعيت. ٣

ميت، زمينه را براى رشد افراد پست و هايى دروغين از سوى حاآ پاك، ترويج شايعه

شان فراگير شد و  در اين دوره، فعاليت اينان فزونى گرفت، آوازه. ناپاك فراهم آورد

دريغ خليفه، خود را به  هاى بى آنان با حمايت. هاى متعددى را به وجود آوردند گروه

ى پيدا عنوان رهبران فكرى، فقهى و حديثى امت مطرح و در جامعه آن روز موقعيت

هايى را آه در آن  به همين دليل بود آه هشام بن سالم دچار سرگردانى شده، فرقه. آردند

نزد مرجئه، قدريه، زيديه، : روزگار مطرح بودند برشمرده و با ابوجعفر همزبان شده آه

 .معتزله يا خوارج برويم

بداهللا افطِح  راهى جز راه ع)عليه السالم(بينيم آه امام آاظم در ماجراى هشام مى. ٤

حضرت در برخورد با هشام، ابتدا گفتوگوى او و ابوجعفر . مدعى امامت، برگزيده بود

هايى آه آنان در نظر  را آه تنها آن دو از آن آگاه بودند باز گفت و از رفتن نزد فرقه

 .من به سوى من، به سوى من، به سوى: داشتند بازداشته، سپس فرمود

اين ماجرا از جمله حقايق تاريخى است آه از . است» خزانه« ماجراى :نكته سوم

منصور . دارد سياست منصور مبنى بر از ميان برداشتن و آشتار علويان، پرده بر مى

فهماْند آه دستگاه خالفت تنها با اين  مى» مهدى«با اين اقدام به فرزند و جانشين خود 
                                                           

 .از جمله اين خواص زراره، داوود بن آثير رقى، حمران، ابوبصير و مفضل بن عمر هستند. ٩٧



من به زندان افكنده شده، پس شمارى از شيعيان معتقد و مؤ جمع بى. ماند شيوه پايدار مى

 از اين رخداد )عليه السالم(شدند و رنجى آه امام آاظم از شكنجه به آام مرگ فرستاده مى

زمانى . آشيد، از ديگر حقايق آن روزگار است آه در اين واقعه تاريخى آمده است مى

، محل جمع ها شنويم يكى از اين خزانه بريم آه مى پى مى)عليه السالم(به رنج امام آاظم

اين . آورى سرهاى بريده آهنساالن، جوانان و خردساالن از خاندان رسالت بوده است

ريطه «هنگامى آه منصور عازم حج شد «: خوانيم ماجرا را در تاريخ طبرى چنين مى

هايى آرد، چرا آه در اين  و همسر مهدى را فرا خواند و به او سفارش» دختر ابوالعباس

ها  منصور امر حكومت را به ريطه واگذارد و آليد خزانه. ودب» رى«زمان مهدى در 

آن گاه او را سوگندهاى سخت داد و از او پيمان گرفت آه تا زمانى آه . را بدو سپرد

منصور زنده است خزانه را باز نكند و چون مرد، تنها او و همسرش مهدى درب خزانه 

 هنگامى آه مهدى از رى به .را بگشايند و تأآيد آرد آه شخص سومى با آنان نباشد

هاى منصور را در مورد خزانه به مهدى  بغداد آمد، ريطه آليدها را به او داد و سفارش

چون خبر مرگ منصور به مهدى رسيد و مهدى بر تخت خالفت نشست درب . رساند

او عمارتى بزرگ ديد آه جوانان و پيران . خزانه را باز آرد و با همسرش وارد آن شد

اند و به گوش هر يك از آنان  ن فراوانى در آن آشته شده، بر زمين افتادهو خردساال

آن چنان تكان [اين صحنه . اى حاوى مشخصات و نسب ايشان آويخته شده بود برگه

به دستور مهدى گودالى آنده شد و پيكر . مهدى را به وحشت انداخت] دهنده بود آه

 )٩٨(.»آشتگان را در آن دفن و روى آن را هموار آردند

 تشكيك در مسأله رهبرى امت اسالمى و اين آه چه آسى پس از امام :نكته چهارم

 دار اين مقام خواهد شد، يكى ديگر از مسائلى بود آه در آغاز  عهده)عليه السالم(صادق

 و به انگيزه بر هم زدن صفوف شيعيان و از )عليه السالم(امامت حضرت موسى بن جعفر

مايه اين  بن. ميان بردن آنان و نيز برافروختن آتش آشوب و هرج و مرج، دامن زده شد

 در مورد امامت بود آه )عليه السالم(امر ادعاى عبداهللا افطح، برادر بزرگ امام آاظم

 افزود، زيرا در مى)عليه السالم(هاى امام آاظم جبالطبع رنجى بر ديگر رن

 هاى ستمگِر وابسته به منصور، لحظات زندگى اين وضعيت، دستگاه

                                                           
 ).چاپ مؤسسة االعلمى للمطبوعات ـ بيروت (٣٤٤ـ٦/٣٤٣طبرى . ٩٨



 را زير نظر داشتند و به آن به ديده شك )عليه السالم(و هر حرآت امام آاظم

 )٩٩(.نگريستند مى

هايى آه حاآمان عباسى، به ويژه منصور عباسى در   از ديگر سياست:نكته پنجم

پس . بود» واعظان دربارى«يعنى ;  گرفتند، ايجاد جريان دينِى وابسته به حاآميتپيش

 از عرصه سياسى و فكرى دور نگهداشته شد، )عليه السالم(از آن آه امام موسى بن جعفر

 بود آه خليفه با تمام توان و آنچه )عليه السالم(پديده واعظان دربارى جايگزينى براى امام

 را پر آرده، )عليه السالم(آرد تا از يك سو جاى خالى امام مايت مىدر دست داشت از آن ح

منصور با . هاى منصور را تأييد آنند از سوى ديگر اين عالمان حكومت ساخته، سياست

صلى (رو و سيره پيامبر خواست به امت اسالمى القاء آند آه دنباله اجراى اين سياست مى

. بود» مالك بن انس« شمار اين واعظان و عالمان، در.  و در خط اسالم است)اهللا عليه وآله

گزيد آه با سياست منصور در تعارض نباشد و بدين  او آن بخش از اعتقادات را برمى

) آتاب فقهى مالك(» الموطأ«همين امر باعث شد تا منصور . آواز شد ترتيب با خليفه هم

پرست تمام آارگزاران را با زور سر نيزه و شمشير بر مردم تحميل آرده، مالك را سر

شدند و واليان و  مردم نيز بر درب سراى او جمع مى. و عمله دولت در حجاز گرداند

خواست بر مالك وارد شود از والى » شافعى«هنگامى آه . ترسيدند حاآمان از او مى

شهر خواست تا وساطت آند، باشد آه به آسانى به ديدار مالك نايل آيد، ولى شافعى در 

با پاى برهنه و پياده از مدينه به مكه رفتن بر من آسانتر است از اين آه به  «:پاسخ گفت

آنم آه بر درب سراى او  من خوارى را زمانى حس و لمس مى. درب سراى مالك بروم

 .»بايستم

آنان با در نظر . ديگر واعظاِن وابسته نيز راهى مشابه آنچه مالك برگزيد، پيمودند

صور، تمام ستايش خود را نثار منصور و خاندان او  تمايل من]سليقه و[گرفتن 

 )١٠٠(.آردند مى

ملحدان، : اى منحرفى چونه  اين مرحله شاهد گسترش و شيوع فرقه:نكته ششم

زنديقان، غاليان، جبريان و مرجئه بود آه همگى داراى عقايدى منحرف بودند و 
                                                           

چاپ دارالتعارف )(عليه السالم(ن جعفر حياة االمام موسى ب٢/٣٢٥هاشم معروف الحسنى سيرة االئمة االثنى عشر . ٩٩
و عددهم و اسمائهم و طرف من اخبارهم ) عليه السالم( ذآر اوالد ابى عبداهللا ٢/٢٠٩االرشاد ; )للمطبوعات ـ بيروت

 ).البيت إلحياء التراث ـ قم چاپ مؤسسه آل(
; ٢/٣٢٦سيرة األئمة االثني عشر ; ، مهابة مالك ٦حياة مالك بن انس، الفصل الخامس، باب ; ٢/١٠٠األئمة األربعه . ١٠٠

 ).عليه السالم(حياة االمام موسى بن جعفر الكاظم



البته اين اعتقادها زاييده اين دوره . آردند صاحبان و طرفداران اين عقايد از آن دفاع مى

نبودند، بلكه وضعيت موجود زمينه را براى فعال شدن و رشد اين افكار و اعتقادها 

ها را پذيرفته و از آن  هم آرد، زيرا برخى از خلفا يكى از اين اعتقادها و فرقهفرا

 .دادند آردند و به برخى ديگر از آنان اجازه رواج يافتن و فعال بودن مى پيروى مى

غاليان ابتدا به . ها بود يكى از اين فرقه» غاليان«طور آه پيشتر گفته شد فرقه  همان
 و )عليه السالم(خواندند، سپس امام صادق و آنان را پيامبر مىرسالت امامان معتقد بوده 

 از ايشان بيزارى )عليه السالم(از همين رو امام صادق. پدران گرامى ايشان را خدا خواندند
حاآميت، بيشترين استفاده را از وجود . جسته، آنان را مورد لعن شديد خويش قرار داد

شان را تقويت آرده، از ديگر سو و به منظور آنان برد، به اين ترتيب آه از سويى اي
بعدها نيز اين . داد را مورد اتهام قرار مى بدنام آردن شيعيان و مكتب تشيع، غاليان

تهمت را دستاويزى براى سخت گرفتن و در تنگنا و تحت پيگرد قرار دادن شيعيان قرار 
يفه دولت و حكومت داد، چرا آه اينان زنديق بودند و تحت تعقيب قرار دادن آنان وظ

 !بود

 بود و خطرى بزرگ براى حال و )عليه السالم(جريان ديگرى آه معاصر امام آاظم
اين جريان پيشتر در برابر . بود» مرجئه«رفت، فرقه  آينده امت اسالمى به شمار مى

 همگان، به ويژه جوانان را از )عليه السالم( قد علم آرده بود و امام)عليه السالم(امام صادق
اينان معتقد بودند آه داورى درباره مرتكب گناه . داشت آنان و افكارشان برحذر مى

آبيره را بايد به قيامت واگذاشت و از اين رو در دنيا و طبق داليل و شواهد و رفتار 
صاحبان اين . آردند افراد، نسبت به آنان آه آيا دوزخى هستند يا بهشتى، داورى نمى

آنان ميان . يق را لوث آرده، شر و خير را با هم درآميزندآردند حقا اعتقاد تالش مى
 و يزيد )عليه السالم(گيرى امام حسين  و معاويه و ميان موضع)عليه السالم(رفتار امام على

هيچ تفاوتى قائل نبودند، چرا آه معتقد بودند داورى نسبت به گناهكاران از وظايف ما در 
روز واپسين و داورى الهى وا گذاشت تا حق از اين دنيا نيست، بلكه بايد آن را براى 

 !باطل بازشناخته شود

بعدها اين فرقه باور و اعتقادى برگزيدند و پذيرفتند آه از نظر خطرآفرينى، به ويژه 
بر اساس اين اعتقاد، ايمان مورد . شان نبود براى جوانان آمتر از باور و اعتقاد قبلى

تار و سلوك خارجى، زيرا سلوك و رفتار خارجى نظِر خداوند، ايمان قلبى بوده، نه رف
ممكن است فريبكارانه باشد و لذا فاقد ارزش است و آنچه مورد توجه و عنايت خداوند 



ـ دامان به زنا  العياذ باهللا تواند ـ بنابراين از نظر آنان انسان مى. است، ايمان قلبى است
 تصرفات خارجى بوده و مهم اين ها بيااليد، ميگسارى آند و مرتكب قتل بشود، زيرا اين

 !است آه اين فرد اعتقاد و ايمان قلبى به خداوند داشته باشد

را آه در زمان » جبر«از پاى ننشستند و اعتقاد به » ها جبرى«در اين مقطع زمانى 
ها  جبرى. معاويه پديد آمده بود و عباسيان نيز بدان تمسك جسته بودند، رواج دادند

پس اگر خداوند اراده آند آه نماز بگزاريم . فعال خود اختيارى نداريمما در ا«: گويند مى
دهيم و به يك  گزاريم و اگر اراده او بر آن باشد آه شراب بنوشيم، تن به آن مى نماز مى

 .»!سخن، هر چه آنيم تبلور اراده الهى است و ما را در آن اختيارى نيست

د اين است آه هر يك از اين افكار و آن ها جلب توجه مى آنچه در اين عقايد و فرقه
. هاست اند و اين، وجه مشترك ميان آن اعتقادها و پيروان آن در خدمت حاآميت بوده

زد، با اين افكار و  آنان آارهاى غير دينى و بيگانه با اسالم را آه از حاآمان سر مى
رك و دانش عنصر را آه د عقايد باطل توجيه نموده، از ديگر سو عامه مسلماناِن سست

 .آردند عميق نداشتند با اين اباطيل آرام و قانع مى

ـ سبب شد تا حاآمان  البته از نظر حاآمان جور همين عوامل و پيامدهاى مثبت آن ـ
ها آه از تراوشات انديشه يهوديان و ديگر دشمنان  زمينه را براى نشر و گسترش آن

 .راهم آنندآيين محمدى بود و به جهان اسالم رخنه آرده بود، ف

ها و رخدادهاى سياسى، فكرى، و فرهنگى  آنچه نگاشته شد نگاهى گذرا به  پديده
در قسمت دوم اين بحث، روش و اسلوب و .  بود)عليه السالم(روزگار منصور و امام آاظم

 را آه در چنان فضاى آآنده از شبهات، تهمت و )عليه السالم(گيرى سخت امام آاظم موضع
 .بست بررسى خواهيم آرد تنگنا به آار مى

 



 

 

 

 بخش دّوم

  در عصر منصور عباسى)عليه السالم(گيرى امام آاظم موضع

 

 در برابر شرايط فراهم شده )عليه السالم(هاى امام آاظم تاريخ درباره جنبش و فعاليت
برخى از البته . دوران آن حضرت آمارى دقيق و گزارشى مفصل ارائه نكرده است

 در يك دهه حكومت )عليه السالم(هاى تاريخى بدين مطلب اشاره دارند آه امام آاظم نقل
 بوده، تمهيداتى را به آار بسته )عليه السالم(منصور آه پس از به شهادت رسيدن امام صادق

هاى نقل شده، آن دسته را آه با اين دوران و شرايط آن سازگارى  از ميان فعاليت. است
 در پيش گرفته بود به طور آلى )عليه السالم(گزيده، سپس روندى را آه امام آاظمدارد بر

روند آلى و . آنيم ها خوددارى مى محور قرار داده و از پرداختن به تفصيل جريان
 در اين دوره برگزيده بود، به انگيزه برخورد با برخى از )عليه السالم(روشى آه امام آاظم

ريزى اصول حاآم بر آينده  ردارنده اهداف آن حضرت در پىهاى انحرافى و در ب پديده
 :آنيم بر همين مبنا بحث را در قالب چند عنوان بيان مى. جامعه بود

 

  و تقويت پايگاه امامت)عليه السالم(امام آاظم

شان   در آشكار آردن قدرت ماورايى)عليه السالم(در اين بخش به نقش امام آاظم
هاى گمراه آن روز باز  م را از مدعيان امامت و رهبران فرقهقدرتى آه اما; پردازيم مى
 به امت اسالمى توجه داد و امت توانست با )عليه السالم(بدين ترتيب امام آاظم. شناساند مى

 به ظهور رسانده بود، )عليه السالم(انگيزى آه امام آاظم هاى شگفت الهام گرفتن از صحنه
اين امر، عرصه تالش . حق را از باطل باز شناسدها داورى آرده،  در مورد اين جريان

آند آه  را روشن مى)عليه السالم(براى از ميان بردن سر درگمى فكرى حاآم بر عصر امام
 :آنيم  را در اين راستا به شرح زير مرور مى)عليه السالم(هاى امام آاظم فعاليت

امرى آه ;  مردم از امور غيبى به عموم)عليه السالم( خبر دادن امام آاظم:نخست
در اين زمينه روايات فراوانى وجود . رسيدن به آن براى مردم عادى غير ممكن بود

 :آنيم ها را نقل قول مى دارد آه به عنوان نمونه برخى از آن



 شنيدم آه خبر مرگ )عليه السالم(»از عبد صالح«: آمده است» اسحاق بن عمار«از . ١
اش چه  داند آه شيعه او مى: با خود گفتم. دهد يكى از شيعيان خود را به خود او مى

 ؟!ميرد هنگام مى
اى :  چنان در من نگريست آه گويى خشمگين شده است، سپس فرمود)عليه السالم(امام

را داشت و از آن آگاه بود و امام بدان دانش ) اجل افراد و حوادث(» منايا و باليا«اسحاق، رشيد َهَجرى علم 

آه عمر ) هاى خود را بنما وصيت(خواهى انجام بده  اى اسحاق، هر چه مى: د، سپس فرموسزاوارتر است

 .است تو به سر آمده و آمتر از دو سال از زندگى تو باقى

 به اسحاق داد چندى نگذشت )عليه السالم(از اين مجلس و اين خبر غيبى آه امام آاظم
 )١٠١(.»آه اسحاق درگذشت

دوستان و ياران ما :  گفتم)عليه السالم(به موسى«: نقل است آه» خالد بن نجيح«از . ٢
اند، پس به درگاه خدا براى  خبر آورده» مفّضل«مارى و درِد سخِت از آوفه آمده و از بي

 .او دعا آن

 . راحت شد]از درد رهايى يافت و[; قد استراح: حضرت فرمود

 به )عليه السالم( مفضل سه روز پيش از سخن امام]چون خبر گرفتيم، دريافتيم آه[
 )١٠٢(.»ديدار معبود شتافته بود

در موسم حج پدرم را در حرم رها آردم و به «: گويد مى» ابن نافع تفليسى«. ٣
چون به حضرت نزديك شدم و .  رفتم)عليه السالم(ديدار حضرت موسى بن جعفر

.  حج تو قبول باشد اى پسر نافع:واستم سالم بدهم، حضرت به من نزديك شد و فرمودخ مى

 .برخيز و به امر تجهيز او بپرداز.  پدرت پاداش دهد آه هم اآنون خدا او را فرا خواند]سوگ[خداى تو را در 

عليه (من آه پدرم را سالم و بدون هيچ مرضى ترك آرده بودم از اين گفته امام

  ايمان ندارى؟]به اين گفته[اى پسر نافع، :  فرمود)عليه السالم(امام. حيرت فرو رفتمدر )السالم

حضرت را ترك آردم و چون به جايگاه خويش رسيدم، آنيزان را ديدم آه بر چهره 
 شما را چه شده است؟: گفتم. زنند خود مى

 .پدرت زندگى را وداع گفت: گفتند

تا از او بپرسم آه پدرم چيزى را پس از من پنهان  باز گشتم )عليه السالم(نزد امام آاظم
هرگز چيزى پس از تو پنهان نمانده :  است؟ حضرت پاسخ داد]اى داشته و ناگفته[داشته 

                                                           
 ٧٨ حديث ٥/٥٤١اثبات الهداة ) اسحاق بن منصور (٣ حديث ١/٣١٠ الخرائج و الجرائح ١/٤٨٤اصول آافى . ١٠١
 ).به نقل از اصول آافى و الخرائج (٩١ و ٩٠حديث ٤٨/٦٨و بحار االنوار ) اسماعيل بن منصور به نقل از پدرش(
 حديث ٢/٥١٧الخرائج و الجرائح، ; ٥٩٧ حديث ٣٢٩/اختيار معرفة الرجال ; ١٠ حديث ٢٦٤ /بصائر الدرجات . ١٠٢

 ).به نقل از الخرائج (٤٨/٧٢ و بحار االنوار ١٣



 ها را بر شمرد  آن)عليه السالم(آه امام[اى پسر نافع، اگر بخواهى چنين و چنان : سپس فرمود. است

 )١٠٣(.» من مجاور و همنشين خدا و آلمه ماندگار و برهان رساى او هستم]بدان آه[بپرسى ]

 آه او را از ديگران )عليه السالم(يكى ديگر از آارهاى خارق العاده امام آاظم: دوم
روشن است آه . هاى گوناگون بود آرد، سخن گفتن حضرت به زبان متمايز مى

. ها را از ديگران فرا نگرفته، بلكه الهام خداوندى بود  اين زبان)عليه السالم(حضرت آاظم
 : خوانيم در اين مجال و به عنوان نمونه شواهدى را با هم مى

وارد ) )عليه السالم(امام آاظم(بر ابوالحسن ماضى «:  نقل شده است» ابوبصير«از . ١
عليه (زمانى نگذشت آه مردى از خراسان وارد شد و به زبان عربى با امام. شدم

مرد . پاسخ او را داد) فارسى(سخن گفت، اما حضرت به زبان مردم خراسان )السالم
خدايت به سالمت دارد، از آن رو با تو به زبان فارسى سخن نگفتم آه : خراسانى گفت

 .آيى شتم به خوبى از عهده آن برنمىپندا مى

 پاسخت را بدهم، چه ]گفت و گو آنم و[منزه است خداوند، اگر نتوانم با زبان تو :حضرت فرمود

 فضيلتى بر تو دارم؟

انسان، پرنده و چهارپا از امام پنهان : اى از قبيل اى ابومحمد، زبان و گفتار هيچ جنبنده: سپس فرمود

شود و اگر اين ويژگى و خصلت در او نباشد،  ايى است آه امام شناخته مىماند و با همين توان نمى

 )١٠٤(.»نيست امام

عليه (ابوالحسن موسىدر محضر «: نقل شده است» على بن ابى حمزه«از . ٢

بودم آه سى تن برده حبشى آه براى حضرت خريدارى شده بودند، بر او وارد )السالم
. اى زيبا داشت، به زبان مادرى شروع به سخن گفتن آرد يكى از آنان آه چهره. شدند

او و ديگران از پاسخ حضرت در .  به زبان حبشى پاسخ برده را داد)عليه السالم(امام آاظم
آن گاه .  زبان آنان را بداند)عليه السالم(آردند حضرت آاظم شدند، چرا آه گمان نمىشگفت 

 .دهم و تو به هر يك از آنان سى درهم بده مبلغى به تو مى:  به او فرمود]با زبان آنان[حضرت 

از ما به او : گفتند شدند، با يكديگر مى بردگان در حالى آه از محضر امام خارج مى
 .است زبان ما آشناتر است و اين، نعمتى است آه خداوند بر ما ارزانى داشته

اى :  گفتم)عليه السالم(پس از رفتن بردگان به امام آاظم: گويد على بن ابى حمزه مى
 !گفتى پسر رسول خدا، ديدم آه با اين حبشيان به زبان حبشى سخن مى

                                                           
 ).٤/٣١١طالب  به نقل از مناقب آل ابى (٤٨/٧٢ و  بحاراالنوار ٤/٣١١طالب  مناقب آل ابى. ١٠٣
) ١٢٦٣حديث / ٢٦٥/به نقل از قرب االسناد (٢٥ حديث ٢٥/١٣٣ بحار االنوار ١٢٦٣ حديث /٢٦٥/قرب االسناد . ١٠٤

 .٧٢ حديث /٥/٥٣٥و اثبات الهداة 



 .آرى: حضرت فرمود

 رشى فرموديد آه ديگران را از آن مستنثا آرديد؟به آن برده سفا: گفتم

از او خواستم تا سفارش مرا نسبت به آنان به گوش گرفته، با آنان رفتارى نيك . آرى: حضرت فرمود

داشته باشد و هر يك را هر ماه سى درهم بدهد، چرا آه گفتارش نشانه آمال و دانِش برتر او نسبت به آنان بود 

 در عين اين آه شاهزاده است، اما[اين رو او را به سرپرستى آنان گماردم آه او از . و او شاهزاده است

 .درستكار است]

 شايد از اين آه به زبان حبشى با آنان سخن گفتم شگفت زده شدى؟: آن گاه فرمود

 آرى به خدا: گفتم

من بر تو پنهان مانده، ] قدرت و دانش[زده مشو، زيرا آنچه آه از  شگفت: حضرت فرمود

 )١٠٥(.»انگيزتراست انگيز و شگفت شگفت

اسحاق بن عّمار بر امام موسى بن «: گويد ى م)عليه السالم(خادم امام رضا» بدر«. ٣
 وارد شد در همين حال مردى خراسانى اجازه ورود خواست و خدمت )عليه السالم(جعفر

ماند و تا آن روز نشنيده بودم با  او به زبانى آه به صداى پرندگان مى. حضرت رسيد
 .گفت حضرت سخن مى

هاى او را پاسخ داد  بان تمام سؤال به همان ز)عليه السالم(امام موسى: گويد اسحاق مى
 .و مرد خراسانى از نزد حضرت رفت

 . نشنيده بودم]تا به امروز[اين زبان را : به حضرت گفتم

. گويند اين، زبان مردم چين است، ولى همه مردم چين با اين زبان سخن نمى:  فرمود)عليه السالم(امام
  گفتم در شگفت هستى؟آيا از اين آه به زبان و گويش او سخن: سپس فرمود

 !انگيز است همين امر شگفت: گفتم

امام زبان پرندگان و هر جاندارى را . انگيزتر از اين آگاه آنم تو را از شگفت: حضرت فرمود

 )١٠٦(.»ماند داند و هيچ چيز از امام پنهان نمى مى

 

  و پيشگيرى از فروپاشى اخالقى)عليه السالم(امام آاظم 

هاى اسالمى  تحت تأثير عوامل سياسى، فكرى، و فرهنگِى پيش گفته شده، ارزش
ار تزلزل شده، امت اسالمى در معرض سقوط معنوى و وادادگى محسوس و سخت دچ

                                                           
 حديث ٢٦٥/به نقل از قرب االسناد  (١٠٠ و ٤٨/٧٠ و ٢٦/١٩٠بحار االنوار ; ١٢٥٧ حديث ٢٦٢/قرب االسناد . ١٠٥

 . ٥ حديث ٣١٢/ ١ و الخرائج و الجرائح ١٦٩/دالئل االمامه ) ١/٣١٢ و الخرائج و الجرائح ١٢٦٣
 ١/٣١٣الخرائج و الجرائح ; )١٧١/به نقل از دالئل االمامه  (٣٨ حديث ٤٣٨/ مدينة المعاجز ١٧١/دالئل االمامه . ١٠٦

 .٩٤ حديث ٤٨/٧و بحار االنوار ) ٦ حديث ١/٢١٣به نقل از الخرائج و الجرائح  (٢/٢٤٧آشف الغمه ; ٦حديث 



امام . شد بود آه هدفمند از سوى عوامل حكومتى تقويت و ترويج مى ملموسى قرارگرفته
 براى پيشگيرى از اين فروپاشى آه امت و جامعه اسالمى را تهديد )عليه السالم(آاظم
اى عامه مردم و ديگرى براى جماعت يكى بر: آرد، دو راه و روش در پيش گرفت مى

آه در   در برخورد با فروپاشى اخالقى ـ)عليه السالم(امام آاظم). شيعيان خاص(صالحان 
انديشى براى آن،  ـ و چاره شد هاى اسالمى رواج يافته و تحكيم مى بخش اعظم سرزمين

 .هاى وعظ و ارشادِى متعددى برگزيد روش

با شيوه ارشادى و تبليغى و نيز تأثيرگذارى خويش،  توانست )عليه السالم(امام آاظم
جمعى از دوستداران حقيقت را در جامعه اسالمى پرورش دهد تا در بازداشتن سرآشى 

روشن است آه . ها و خاموش آردن شعله تمايالت نفسانى الگويى آارآمد باشند شهوت
 حاآمان، با هايى بود آه هاى اخالقى، نتيجه فريبايى اين فروپاشى و نابسامانى

هاى َپست خود، بدان دامن  اندوزى آزمندانه و هزينه آردِن آن در راه هوس ثروت
البته قدرت سياسى و نظامى اين حاآمان نيز در پديده شوم فروپاشى اخالقى . زدند مى

 .نقش قابل توجهى داشت

 تأثير پذيرفت و نام او در )عليه السالم(از جمله آسانى آه از مكتب تربيتى امام آاظم
او . بود» ابونصر، بشر بن حارث بن عبدالرحمن«جامعه اسالمى درخشيدن گرفت، 

بشر روزگارى دراز به عيش و . اصالتًا از مردم مرو بود و در بغداد سكونت داشت
 توبه آرد و در شمار عارفان زاهد )عليه السالم(طرب سرگرم بود، اما به دست امام آاظم

از محل )عليه السالم(روزى امام آاظم«: اند  مورخان در بيان توبه او آورده)١٠٧(.درآمد
آه از خانه او صداى تار و تنبور و نى و آواز . گذشت زندگى بشر در بغداد مى

در همين حال آنيزآى درب خانه را گشود و . خوانندگان زن به گوش حضرت رسيد
 رو به او )عليه السالم(امام آاظم. ت داشت به خارج از منزل انداختاى آه در دس خاآروبه

 اى آنيزك، صاحب اين خانه آزاداست يا بنده؟ :آرد و فرمود

 .آزاد است: آنيزك پاسخ داد

 .ترسيد بود يقينًا از موالى خود مى راست گفتى، اگر بنده مى:  فرمود)عليه السالم(امام

ه شد و بشر آه بر خوان شراب نشسته بود از او پس از اين گفتوگو آنيزك داخل خان
بشر با شنيدن اين . علت تأخيرش را جويا شد و او تمام ماجرا را براى بشر نقل آرد

 سراسيمه از خانه خارج شد و خود را به امام رساند، به دست ]پا برهنه و[مطلب 

                                                           
 .٢/٦٧الكنى و االلقاب . ١٠٧



 از )١٠٨(.آرده خويش گريست عذرخواهى آرد و بر )عليه السالم(حضرتش توبه و از امام
آن پس بشر به تهذيب نفس پرداخت، با شناخت و ايمان آامل راه خداوند را در پيش 
گرفت، از بندگان ممتاز حضرت احديت گرديد و سرانجام در زهد و پرهيزگارى سرآمد 

 .»روزگار خويش شد

مندتر در گفتار و بغداد، خرد«: بشر را چنين توصيف آرده است» ابراهيم حربى«
در هر رشته موى . دارتر از بشر بن حارث به خود نديده و عرضه نكرده است خويشتن

 )١٠٩(.»او خرد نهفته است

به برآت ) پابرهنه(» بشر حافى«بدين ترتيب، بشر بن حارث، معروف به 
هاى دنيا  يگردانى از جلوه از وادى غفلت رها شد و با رو)عليه السالم(هدايتگرى امام آاظم
نيازى  اگر در قناعت فقط عزِت بى«: او درباره قناعت گفته است. قناعت پيشه آرد

 .»باشد، همين بسنده است

جوانمردِى در قناعت، برتر از جوانمردى در بخشش و «: هاى اوست و نيز از گفته
 )١١٠(.»ِدهش است

آرد  گريست و بيتابى مى بن حارث مىروزى بشر «: آورده است» خطيب بغدادى«
اى و بيش از منزلتم  خداوندا، اگر مرا در دنيا بلند آوازه آرده: گفت و در همين حال مى
اى تا در روز واپسين رسوايم آنى، پس در آيفر من شتاب آن و به  قدر و منزلت داده
 )١١١(.»قدر توانم آيفر ما

بشر بن حارث «: گفت مى» سليمان لؤلؤى« به »حجاج بن شاعر«نقل شده است آه 
 خداوند با تو چه آرد، اى ابونصر؟: از او پرسيدند. را در خواب ديدند

اى بشر، به آن مرتبه آه تو را بلند : بشر گفت، از گناهان من درگذشت و فرمود
 )١١٢(.»آوازه آردم مرا بندگى نكردى

 افزون بر شناخِت )عليه السالم(امام موسى بن جعفربا تأملى در گفتار به جاى مانده از 
 آه حضرتش را قبله دل عارفان، )عليه السالم(سيره و سلوك عطرآگين و دور از آژى امام

بخش مؤمنان و ماه پرتوفشان مسلمانان آرده بود،  الگوى پرهيزگاران، خورشيد روشنى
شى براى از بين بردن مفاسد اخالقى اندي  را در راه چاره)عليه السالم(عنايت فوق العاده امام

                                                           
 .١٦٧/همان . ١٠٨
 .٢/٧٣تاريخ بغداد . ١٠٩
 .٧٩/همان . ١١٠
 .٨١/همان . ١١١
 .٨٣/همان . ١١٢



اى از رهنمودهاى اخالقى امام موسى بن  در اين جا گزيده. بينيم و بر آندن بن آن مى
 :آنيم  را نقل مى)عليه السالم(جعفر

 ;ِان العاقل، الذي اليشغُل الحالل شكرُه َو اليْغلب الحرام صبره. ١

 ]گرى و فريبندگى جلوه[ باز ندارد و ]نعمت[آن خردمند آسى است آه مال حالل او را از سپاس گفتن 

 .حرام بر صبر او در برابر حرام چيره نشود

َمن أظلم نور فكره بطول أمله، و : َمن سلط ثالثًا على ثالث فكأنما أعان هواه على عقله. ٢

أعان هواه على أْطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما  محا طرائف حكمته بفضول آالمِه، و

 ;َمن هدم عقله أفسد عليه دينه و دنياه هدم عقله، و

هر آس سه چيز را بر سه چيز چيره آند، چنان است آه هواى نفس خويش را بر خرد خود يارى داده 

آميز خود را با پرگويى از بين  هاى حكمت هر آس با اميد دراز خود نور انديشه خود را تاريك آند، نكته: است

ها خاموش آند، چنان است آه هواى نفس خويش را بر  عبرت خويش را با شهوت] چراغ[فروغ ببرد و 

خردش ويران شود، دين و دنياى او تباه ] بنيان[خرِد خويش يارى داده است و هر آس ] بنيان[ويران آردن 

 . است]و بر باد رفته[شده 

ما وعى،   البْطن و ما حوى و  رحم الّله َمن استحيا من الّله حق الحياء فحفظ الرَّأس و. ٣

 ;النار محفوَفة بالشهواِت علم أنَّ الجنَّة محفوفة بالمكاره و البلى، و  ذآر الموت و  و

چشم و (ـ شرم آند، سر و آنچه را آه فرا گرفته  آن گونه آه بايد خدا رحمت آند آن آس را آه از خدا ـ

آيد و به شكم  ه از راه نامشروع به دست مىاطعامى آ(و شكم و آنچه در آن است ) گوش، زبان و انديشه

 اى برسد آه به مرحله[حفظ آند، به ياد مرگ و پوسيدگى و نابودى باشد و ] از خطرها[) شود سرازير مى

و دوزخ را شهوات  در ) ها همراه است رسيدن به بهشت با تحمل سختى(ها فرا گرفته  بداند بهشت را سختى]

 ).فرجامى جز دوزخ نداردپيروى از شهوات (اند  برگرفته

 ;َمن رضى من الّله بالدْنيا فقد رضي ِباْلخسيس. ٤

 و بدان بسنده آرده[هر آس از خدا دنيا بخواهد و بدان خشنود شود، به يقين به چيزى پست خشنود شده 

 .است]

 ;أناب َمن لم يعمل بالخطيئة أروح همًّا ممَّن عمل الخطيئة، و إن أْخلص التَّوبة و.  ٥

است از آن آس آه گناه آرده، هر چند با اخالص توبه  س مرتكب گناه نشود دل و روانش آرامترهر آ

 .آرده و بازگشته است

يصغِّرها في أعينكم  محقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم و ِإنَّ صغار الذنوب و. ٦

 ;تحيط بكم تكثر و  فتجتمع و



ها را در چشم شما ناچيز و  هاى شيطان است آه آن ها و دامگاه ناهان ُخرد و ناچيز، از نيرنگبه يقين گ

 .گيرند دهد و اين گناهان جمع و زياد شده، شما را در ميان مى ُخرد جلوه مى

 ;إن الّله حرم الجنة على آل فاحش بذي قليل الحياء اليبالي ما قال و ال ما قيل فيه.  ٧

رام آرده است بر هر دشنام دهنده بدگفتاِر آم شرم آه چون سخن گويد بيباك باشد و از خداوند بهشت را ح

 )١١٣(.هر چه درباره او گويند او را باآى نباشد

بينيم آه  هاى بعدى خواهد آمد، مى  آه در بخش)عليه السالم(در زمينه ميراث امام آاظم
دار و  حضرت چاره انديشى و راهنمايى فراگير و اساسِى مبتنى بر قرآن و تاريِخ ريشه

 .فرمايد سره را در قالب وصيتى به هشام ارائه مى

 

 هاى داخلى  و چالش)عليه السالم(امام آاظم

 در برابر برخى )المعليه الس(گيرى امام آاظم اين بخش را به بررسى موضع
 آه )عليه السالم(هاى حاآميت با مرجعيت علمى امام آاظم هاى داخلى از جمله چالش چالش

 .پردازيم تأثير منفى و مستقيم بر مذهب شيعه داشت مى

 پس از پدر )عليه السالم(برادر امام آاظم» عبداهللا افطح« عليرغم اين آه :نخست
 و اين ادعا خطرى بزرگ )١١٤(خواند  امام مىشان مدعى امامت بود و خود را گرامى

عليه (آرد، اما حضرت موسى بن جعفر بود آه موجوديت تشيع و آينده آن را تهديد مى

مانه نگرفت، توان خود را براى حل اين  در برابِر برادرش عبداهللا موضعى خص)السالم
مشكل به آار نبست، فشار بر حريف را وجهه همت خود قرار نداد و جماعت شيعه را 

به جاى پرداختن به جنگ )عليه السالم(امام آاظم. به دو دسته دوست و دشمن تقسيم نكرد
 آمده و هاى آالمى، با روشى منطقى و آرام و آارآمد اين شكاف پديد روانى و جنجال

 براى اين منظور چند شيوه را در )عليه السالم(حضرت آاظم. ساز را سامان بخشيد بحران
 :پيش گرفت

 آار بازشناختن امام حقيقى و مدعى امامت را به شيعيان و )عليه السالم(امام) الف
هاى مدعى را  هاى علمى، مرتبه علمى و توانمندى دانشمندان آنان واگذاشت تا با آزمون

يكى تحقيق : بود اين آزمون از دو راه ممكن. ـ بازشناسند  صورتى آه داشته باشددر ـ

                                                           
 .ك بخش ميراث از همين آتاب.هاى ديگر ر در اين زمينه و موضوع. ١١٣
 و االرشاد ٥٠٢حديث ٢٨٢/ اختيار معرفة الرجال ٧ حديث ١/٣٥١ اصول آافى ٤ حديث٢٥١/بصائر الدرجات . ١١٤
٢/٢٢١. 



 بود آه پيش )عليه السالم(مستقيم و بدون واسطه و ديگرى مقارنه ميان مدعى امامت و امام
 .از اين در داستان هشام و مؤمن طاق گفته شد

ا برادرش عبداهللا حفظ  روابط دوستانه و صميمانه خود را ب)عليه السالم(امام آاظم) ب
 را به قطع رابطه با برادرش وادارد، بلكه )عليه السالم(آرده، ادعاى عبداهللا، نتوانست امام

ـ به خانه خويش دعوت  چنان آه در همين مبحث خواهيم خواند  او را ـ)عليه السالم(امام
 .آرد

 اطاعت از او  را به عنوان امامى آه)عليه السالم(اى بود آه امام معجزه، وسيله) ج
حضرت براى اثبات امامت . آرد يعنى عبداهللا متمايز مى; واجب است از مدعى امامت

مفضل «. آرد خويش در برابر جمع شيعيان و ياران خاص خود از معجزه استفاده مى
اى آه از خود برجاى  نامه  در وصيت)عليه السالم(امام جعفر صادق«: گويد مى» بن عمر

.  را امام پس از خويش معرفى آرده بود)عليه السالم( جعفرگذارد، حضرت موسى بن
 آه در آن روزگار )عليه السالم( و برادر امام آاظم)عليه السالم(عبداهللا افطح فرزند امام صادق

امام .  بود، مدعى امامت شد)عليه السالم(و با نبود اسماعيل، بزرگترين فرزند امام صادق
آن گاه برادر خود . هيزم فراوانى در ميان خانه جمع آنند دستور داد تا )عليه السالم(آاظم

 رفت و در آنار برادر )عليه السالم(عبداهللا به خانه امام. عبداهللا را به خانه خويش خواند
 .در آن جا جمعى از بزرگان شيعه حضور داشتند. نشست

حاضران به انگيزه . ها افروخته شود  دستور داد تا آتش در هيزم)عليه السالم(امام آاظم
ها آه به  هيزم.  و فرمان آن حضرت به افروختن آتش پى نبرده بودند)عليه السالم(امام آاظم

هايى آه بر تن داشت درون آتش شده، زمانى با   با لباس)عليه السالم(امام. اخگر تبديل شد
ز روى آتش برخاست و لباس خويش را تكان داده، حاضران به گفتوگو پرداخت، سپس ا

اگر همچنان مدعى امامِت پس از پدرت : در اين هنگام به عبداهللا فرمود. به جاى خويش بازگشت

 .هستى درون آتش شو و در آن بنشين

عليه (در اين هنگام چهره عبداهللا رنگ باخت و از خانه امام آاظم: حاضران گفتند

 )١١٥(.» بيرون رفت)السالم

شايان توجه است چون ادعاى بى اساس عبداهللا از يك سو و دليل و برهان و آراى 
ريِن آنان  براى ياران و پيروان عبداهللا روشن و آشكار شد، بيشت)عليه السالم(محكم امام آاظم

 )١١٦(. را پذيرفتند)عليه السالم(از عبداهللا روى گردانده و امامت برادرش موسى

                                                           
 ١/٣٠٨به نقل از الخرائج و الجرائح  (٤٨/٦٧ و ٤٧/٢٥١ و بحاراالنوار ٢ حديث ١/٣٠٨الخرائج و الجرائح . ١١٥

 ).٢حديث



 در برابر عناصرى بود آه مرجعيت دينى و )عليه السالم(گيرى امام آاظم موضع: دوم
هاى حاآم وقت مرجعيت عامه را به دست  هايى آه بعدها با حمايت همان; علمى داشتند

وردند و از عنايت حاآم برخوردار شدند تا ابزارى در دست حاآم و براى توجيه خالفت آ
 صيانت از ساختارهاى اصيل را )عليه السالم(از آن جا آه امام. و تصرفات او باشند

هاى  ها و روش رفت آه بر اثر گرايش دانست و از ديگر سو بيم آن مى ضرورى مى
دستخوش تحريف شود، به مقابله )صلى اهللا عليه وآله(امبرپديد آمده در مكتب خلفا، شريعت پي

ها و  هاى موجود پرداخت تا عدم مشروعيت صاحبان اين گرايش ها و گرايش با روش
هاى فتوارا به خود  هايى آه اينك در چارچوب حاآميت جاى گرفته و منصب روش

 .اختصاص داده بودند، از آنان سلب آند

خدا را با چه چيزى به : به ابوالحسن اول گفتم«: گويد مى» يونس بن عبدالرحمن«
 يگانگى بخوانم؟

 به رأى خود عمل آرد ]در احكام،[اى يونس، بدعتگزار مباش، زيرا هرآس :  فرمود)عليه السالم(امام

و گفتار پيامبر ) قرآن(تباه شده، هر آس اهل بيت پيامبر خويش را رها آرد گمراه گرديده و هر آس آتاب خدا 

 )١١٧(. وانهاد آفر ورزيده استخدا را

؟ به يقين هالك ]در احكام[شما را چه به قياس : فرمايد  در جايى ديگر مى)عليه السالم(امام آاظم

 )١١٨(.اند شدگاِن پيشتر از شما با قياس هالك و تباه شده

هاِى دست ساخته خلفا بسنده نكرده،   به محكوم آردن اين گرايش)عليه السالم(امام آاظم
 .آرد تا به تفصيل، موارد خطا و انحراف آنان را بيان آند بلكه تالش مى

آه » حسن بن عبداهللا«اى داشتم به نام  عموزاده«: گويد مى» محمد رافعى«
آرد و او با  سلطان با وى ديدار مى. زاهدترين و عابدترين مردم روزگار خويش بود

سلطان، به دليل . آرد سخنانى تند و گزنده، سلطان را امر به معروف و نهى از منكر مى
حسن . آرد درستى آردار و تقواِى حسن، درشتِى سخنان او را بر خود هموار مى

 وارد مسجد شد و )عليه السالم(روزى امام آاظم. گذراند روزگار را به همين صورت مى
اى چه بسيار مورد پسند  اى ابوعلى، آنچه بدان پرداخته: حسن را ديد او را نزد خود خواند و فرمود

 .اى، پس در پى آسب معرفت باش نبرده» معرفت«اى از  من است و مرا شادمان آرده است، اما بهره

 فدايم شوم، معرفت چيست؟: حسن گفت

                                                                                                                                                                      
 .٢١١ـ٢/٢١٠االرشاد . ١١٦
 .٥٨ ـ ١/٥٦اصول آافى . ١١٧
 ).١٦ حديث١/٥٧به نقل از اصول آافى  (١٥ حديث ٢٧/٤٢ و وسائل الشيعه ١٦ حديث ٥٧ /همان . ١١٨



 .برو دانش بياموز و حديث فراگير: فرمود)عليه السالم(امام

 از چه آسى؟: حسن گفت

آه فرا [ حديث را ]آنچه از[ از مالك بن أنس و فقيهان مدينه فراگير، سپس :  فرمود)عليه السالم(امام

 .براى من بازگو] اى گرفته

ان رفته، با آنان گفتوگو آرده نزد حضرت آمده حسن نزد آن: گويد محمد رافعى مى
تمام آن را )عليه السالم( بازخواند و امام)عليه السالم(آنچه را فراگرفته بود براى حضرت آاظم

 )١١٩(.»)ارزش خواند بى(ساقط آرد 

 

  و ايجاد رهبرى سياسى مشروع)عليه السالم(امام آاظم

هاى متعدد تربيتى، مسأله رهبرى و واليت مشروع را   با روش)عليه السالم(امام آاظم
گيرى در برابر رهبرى سياسى منحرف  يابد و نيز موضع آه در امام معصوم تبلور مى

. و آشنا آردن شيعيان و ياران خاص با امامت و رهبرِى حق را اساس آار خود قرار داد
هاى گوناگونى انتخاب آرد آه ذيال   اين امر زمينه براى عمق بخشيدن به)عليه السالم(امام

 :شود بيان مى

 

 عرصه انديشه. ١

صلى اهللا (دعوت به سوى فرد مورد قبول از آل محمد«پس از آن آه عباسيان با شعار 

نظريه «به قدرت رسيدند، به منظور به بيراهه آشاندن امت اسالمى، » )عليه وآله
.  با هم آميخته بود اساس خالفت خود قرار دادندخود را آه ناسره و سره را» حكومتى

 مبانى فكرى و اصول اعتقادى را آه امامان )عليه السالم(در اين شرايط بود آه امام آاظم
هاى مخالف  گذارده بودند و در واقع چونان استحكاماتى بود آه انديشه پيش از او پايه

. مق بخشيده و متمرآز آردآرد در ميان مسلمانان ع شرع و مجعول را طرد و نفى مى
از اين رو معيارى روشن ارائه داد تا امت اسالمى بتواند براساس آن، مدعيان رهبرى و 

 .خالفت شرعى را از صاحبان و شايستگان اين منصب بازشناسد

فدايت شوم، : بر ابوالحسن ماضى وارد شده، به او گفتم«: نقل شده» ابوبصير«از 
 ود؟ش امام به چه چيز شناخته مى

                                                           
 او را ٢/٢٢٣االرشاد ; )راوى را محمد واقفى خوانده (٧ حديث١/٣٥٢اصول آافى ; ٢٥٤/بصائر الدرجات . ١١٩

الخرائج و الجرائح ; ١٤ و ٣/١٣آشف الغمه ; )٢/٢٢٣به نقل از االرشاد  (١٩ و ٢/١٨اعالم الورى ; )عى خواندهراف
 ).به نقل از البصائر االرشاد االعالم و الخرائج (٤٨ حديث ٤٨/٥٢بحاراالنوار ; ٢حديث ٢/٦٥٠



ها اين است آه از پدرش  نخستيِن آن: ]توان شناخت مى[ به چند خصلت و صفت ]امام را[: او فرمود

 او مطلبى و نصى آمده و او را به مردم معرفى و در ميان مردم به عنوان ]امامت[درباره ) امام پيش از او(

عليه (، على)صلى اهللا عليه وآله(اپيشوا منصوب آرده باشد تا حجت و برهانى براى مردم باشد، زيرا رسول خد

آنند و به  امامان نيز اماِم پس از خود را منصوب مى.  را به راهبرى و پيشوايى مردم منصوب آرد)السالم

دهد و چون سؤال آننده از پرسش بازماَند، او سخن  و چون پرسيده شود پاسخ مى. شناسانند مردم مى

 )١٢٠(.»گويد و با هر آس به زبان خودش سخن مىآغازد، مردم را از آينده با خبر آرده  مى

 به )عليه السالم(در روزى بسيار سرد، امام آاظم«: نقل شده است»  زّبالىابوخالد«از 
اى نداشتيم تا با  آن سال، بسيار خشك و بيابان تهى از بوته بود و ما هيمه. منزل ما آمد

و با آن گرم [اى بياور تا آتشى روشن آنيم  هيمه; اى ابوخالد:  فرمود)عليه السالم(امام. آن آتش بيفروزيم

 .]شويم

 .به خدا سوگند در اين جا حتى يك تكه چوب سراغ ندارم: گفتم

 بينى؟ بدان اين گونه نيست اى ابوخالد، اين شكاف ميان دو آوه را مى: امام فرمود

 بر سر[ها را از او بخر و  آن. بينى با دو پشته هيزم جا برو آه در آن جا مردى اعرابى مى

 .با او خساست نورز] قيمت

 فرموده بود )عليه السالم(سوار درازگوش خود شده، بدان سو آه امام: گويد ابوخالد مى
ها را از او  آن. رهسپار شدم و مرد اعرابى را ديدم آه دو پشته هيزم همراه داشت

آن روز با آن هيزم آتشى فراهم آرديم و .  بازگشتم)عليه السالم(خريدم و به خانه نزد امام
 .اضر آردم و او از آن خورداندك خوراآى آه داشتيم براى حضرت ح

و [اى ابوخالد، پاپوش و آفش آودآان را سامان بده تا در ماه آذايى :  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام

 . به ديدارت بيايم]حضرت وقت را معّين فرمود

 معّين فرمود يادداشت آردم و در )عليه السالم(تاريخى را آه امام: گويد ابوخالد مى
درازگوش خود شدم و چون به سراشيبى رسيدم و از مرآب خود پياده روز موعود سوار 

آهنگ او آردم آه مرا به نام . آمد شدم، سوارى را ديدم آه به سمت آاروان ما مى
 .خواند

 .لبيك فدايت شوم: پاسخ دادم

 اى آه به تو داديم وفا آرديم؟ آيا به وعده: فرمود

                                                           
اعالم ; ١٦٩/دالئل االمامه ; ٢/٢٢٤االرشاد ; ٧ حديث١/٢٨٥اصول آافى ; ١٢٦٣ حديث ٢٦٥/قرب االسناد . ١٢٠

به نقل از قرب االسناد االرشاد االعالم و  (٣٣حديث ٤٨/٤٧و بحاراالنوار ) به نقل از االرشاد (٢/٢٢الورى 
 ).الخرائج



 آه در آن وارد شديم چه آردى؟) اتاق(اى ابوخالد، با آن دو قبه : سپس فرمود

ام و با او تا محل مورد نظر همراه  ها را براى شما آماده آرده فدايت شوم، آن: گفتم
 .شدم

 پاپوش و آفش آودآان در چه وضعيتى است؟:  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام

 . نشان دادم)عليه السالم(ها را به امام ها را تعمير آردم، سپس پاپوش آن: گفتم

 .اى ابوخالد نيازت را از من بخواه:  فرمود)عليه السالم(امام

پيش از آن آه بر . آنم فدايت گردم، از وضعيتى آه در آن بودم تو را آگاه مى: گفتم
من وارد شوى و از من هيزم بخواهى و وقت آمدن مجدد خود را بگويى زيدى مذهب 

 دانستم تو امامى هستى آه خداوند اطاعت از او را واجب ]با وجود اين داليل[بودم، اما 
 .آرده است

 آيين[اى ابوخالد، هر آس امام خود را نشناخته بميرد، بر:  فرمود)عليه السالم(در اين جا امام

 )١٢١(.»شود از او بازخواست مى] مانند مسلمانان[جاهليت مرده است و از اعمال او در اسالم ]

 

 عرصه آار. ٢

 شيعيان و پيروان خود را آه به حاآمان و واليان متمايل بودند )عليه السالم(امام آاظم
داد و بر عملكرد و  آرد و جز در موارد خاّصى آه به ايشان دستور مى بازخواست مى

داد وارد دستگاه ستمگران شده و در شمار  نان اجازه نمىروش آنان نظارت داشت به آ
 .ياران آنان درآيند

حضرت .  واردم شدم)عليه السالم(بر ابوالحسن موسى«: گويد مى» زياد بن ابى سلمه«
 آنى؟ اى زياد، تو در دستگاه سلطان آار مى: فرمود

 آرى؟: گفتم

 چرا؟:  پرسيد)عليه السالم(امام

اى  اى سنگين دارم و پشتوانه و عايله) روى گدايى ندارم (من جوانمردى هستم: گفتم
 .ندارم

اى زياد، اگر از جايى بسيار بلند به زير فرو افتم و قطعه قطعه شوم بر من :  فرمود)عليه السالم(امام

آارى و مسئوليتى بپذيرم يا نزد ) سالطين(تر است از اين آه در دستگاه يكى از آنان  داشتنى گواراتر و دوست

 آنان بروم، مگر براى چه؟

                                                           
 ).٤/٣١٩طالب  به نقل از مناقب آل أبى (٤٨/٧٧ و بحاراالنوار ٤/٣١٩مناقب آل ابى طالب . ١٢١



 .دانم فدايت گردم، نمى: گفتم

 .مگر براى زدودن اندوه مؤمنى يا آزاد آردن او يا پرداخت قرضش:  فرمود)عليه السالم(امام

آند اين است  با آارگزاران سلطان مى] در قيامت[اى زياد، آمترين آارى آه خداوند ] :سپس فرمود[

 .دهد تا از حسابرسى خلق فارغ گردد  مىاى از آتش قرار آه او را در خيمه

خود نيكى آن، زيرا هر ] دينى[اى زياد، اگر زمانى متولى آارى از آارهاى سلطان شدى، به برادران 

 .عملى پاداشى دارد و خداوند از آن آگاه است

عى شود مد[دار آارى شود، آن گاه  در دستگاه يكى از آنان عهده) شيعيان(اى زياد، هر گاه يكى از شما 

 .او را دروغزن بخوانيد] آند و به حق رفتار مى [داند  شما و آنان را يكسان مى]آه

اى زياد، چون از توانمندى و قدرت و چيرگى خود بر مردم ياد آردى، قدرت و سلطه خداوند را بر 

ا ياد ها بر خويش ر بر آنان روا داشتى و نيز ماندگارى عواقب آن ستم] ستمى آه[خود، پايان گرفتن 

 )١٢٢(.»آن

در حالى   از امور غيبِى مربوط به آينده، مانند مرگ منصور ـ)عليه السالم(امام آاظم
دهد و اين امر نشانه ملموس و محسوس  ـ خبر مى آه همچنان در اوج قدرت قرارداشت

از سوى ديگر خبر دادن از آينده، اميد به رهايى از بحرانى را . بر امامت اوستديگرى 
 .آورد گر  شده بود به وجود مى آه در سرآشى و ستمگرى منصور جلوه

 

 بينى مرگ منصور  و پيش)عليه السالم(امام آاظم

 برخى از شيعيان )عليه السالم(امام موسى بن جعفر. ابوجعفر منصور آهنگ مكه آرد
عليه ( را از مرگ منصور پيش از رسيدن به مكه آگاه فرمود و اين خبر غيبِى امامخود

 .عينًا تحقق يافت)السالم

: گفت  شنيدم آه مى)عليه السالم(از ابوالحسن موسى«: گويد مى» على بن ابى حمزه«
 .هرگز خانه خدا را نخواهد ديد) منصور(به خدا سوگند آه ابوجعفر 

ديرى نپاييد آه منصور . ن خود را از اين مطلب آگاه آردممن به آوفه رفتم و يارا
 )عليه السالم(سفر خود را آغاز آرد و چون به آوفه رسيد، ياران و اصحاب، گفته امام آاظم

 .به خدا سوگند هرگز خانه خدا را نخواهد ديد: به آنان گفتم. را به من گوشزد آردند

چيزى به رسيدن : رسيد باز ياران نزد من آمده، گفتند» ستانب«چون منصور به 
 .منصور به مكه نمانده است

 .به خدا سوگند، خانه خدا را هرگز نخواهد ديد: گفتم

                                                           
 ).١١٠ـ٥/١٠٩به نقل از اصول آافى  (٤٨/١٤٧ و بحاراالنوار ١١٠ـ٥/١٠٩اصول آافى . ١٢٢



 رفتم و او را در )عليه السالم(رسيد نزد امام آاظم» بئر ميمون«هنگامى آه منصور به 
 خود را طوالنى آرد و چون سر از  سجده)عليه السالم(امام. محراب و در حال سجده ديدم
 .گويند خارج شو و بنگر مردم چه مى: سجده برداشت به من فرمود

 خارج شدم صداى پيكى را شنيدم آه مرگ منصور )عليه السالم(چون از محضر امام
 بازگشتم و او را از ماجرا با خبر آردم، حضرت )عليه السالم(نزد امام. آرد را اعالم مى

 )١٢٣(.»بايست هرگز خانه خدا را ببيند نمى] چنين مقدر بود آه[رگتر است خداى بز: فرمود

زندگى منصور عباسى به پايان رسيد و مهدى عباسى . ق١٥٨و بدين ترتيب در سال 
 با به قدرت رسيدن مهدى، دوره جديد سياسى با .پسر منصور قدرت را به دست گرفت

عليه (هاى متعهدانه امام آاظم گيرى در بخش بعدى موضع. هاى خود آغاز شد ويژگى

 .آنيم  نسبت به اين دوره سياسى را مرور مى)السالم

 

 

 

 

 بخش سوم

  و حكومت مهدى عباسى)عليه السالم(امام آاظم 

 

 هاى روزگار مهدى عباسى ويژگى

 :آنيم هاى حكومت و روزگار مهدى عباسى را به اختصار بررسى مى ويژگى

گيرى نبود آه بتوان مورد   سياست حكومتى مهدى عباسى شاهد تحول چشم:نخست
توجه قرار داد، بلكه مهدى از سياست عباسيان با عنوان اصلى ثابت پيروى آرده، در 

شد از روش  رو به رو مىبرخورد با رخدادهايى آه در دوران حكومت خود با آن 
البته پس از تنگناهايى آه . پيمود گرفت و راه همانان را مى پيشينيان خود الهام مى

هايى را به نفع  منصور براى علويان به وجود آورده بود، اين دوره برخى دگرگونى
روشن است آه روش جديد دستگاه خالفت عباسيان و ماليمت . علويان به همراه داشت

انديشى و مقتضاى حكومت آنان  رخورد با علويان تنها و تنها به دليل مصلحتآنان در ب
از فرصت به دست آمده به نفع ياران و گسترش فعاليت خود )عليه السالم(امام آاظم. بود

 .بهره جست

                                                           
 ).١٢٥٩حديث ٢٦٤/به نقل از قرب االسناد  (٤٨/٤٥ و بحاراالنوار ١٢٥٩ حديث ٢٦٤/قرب االسناد . ١٢٣



 رفتار نرم و به دور از خشونت مهدى عباسى نسبت به علويان در آغاز :دوم
هاى منقول  تور داد تا تمام زندانيان آزاد شده، دارايىاو در اين مقطع دس. حكومت او بود

از جمله اين . و غيرمنقول آه پدرش به ستم مصادره آرده بود بازگردانده شود
آرده بود و مهدى   بود آه منصور آن را مصادره)عليه السالم(ها، اموال امام صادق دارايى

 . بازگرداند)عليه السالم(ها را به امام آاظم آن

 در حكومت مهدى عباسى فعاليت خود را دنبال )عليه السالم(مانى آه امام آاظم ز:سوم
عليه (گيرى را عليه امام آرد و آوازه حضرتش فراگير شد مهدى سياست تشّدد و سخت

 را به بغداد خواند او را در همان جا )عليه السالم(او حضرت آاظم.  به آار گرفت)السالم
 )١٢٤(.ه بازگرداندزندانى آرد، سپس او را به مدين

در همين زمان، مهدى . ، در اواخر خالفت مهدى بود)عليه السالم(اين فراخوان امام
او نيمه شبى حميد را .  امام را بكشد»حميد بن قحطبه«طرحى ريخت تا به وسيله 

اخالص و ارادت پدر و برادرت نسبت به ما از روز «: فراخواند و به او گفت
 .خبريم تراست، اما نسبت به ارادت تو بى روشن

 .آنم جان و مالم را فدايت مى: حميد گفت

 .آنند اين آار را توده مردم نيز مى: مهدى گفت

 .مهدى پاسخى نداد. آنم  فرزندانم را فدايت مىجان و مال و همسر و: حميد گفت

 !آنم جان و مال و همسر و فرزندان و دين خود را فدايت مى: حميد ادامه داد

 !خدا خيرت دهد: مهدى گفت

گرفت، سپس اش  در اين جا مهدى از حميد بن قحطبه پيمان وفادارى نسبت به گفته
آن گاه مهدى . را بكشد)عليه السالم(به او دستور داد تا سحرگاهان به طور ناگهانى امام آاظم

 را ديد ])عليه السالم([على ] اميرالمؤمنين[در خواب . به بستر رفت و تن به خواب سپرد
ِفى ْ َفَهْل َعَسْيُتْم ِإن َتَولَّْيُتْم َأن ُتْفِسُدوا(: خواند آرد و اين آيه را مى آه به مهدى اشاره مى

 )١٢٥(;)َأْرَحاَمُكْمْ االَْْرِض َوُتَقطُِّعوا

زمين ] روى[در ) يا سرپرست مردم شديد(برگشتيد ] از خدا[آيا اميد بستيد آه چون ] اى منافقان[پس 

 .»هاى خود را از هم بگسليد؟ فساد آنيد و خويشاوندى

                                                           
 و شبلنجى در ٢١٦/مالكى اين مطلب را در الفصول المهمه; ٣٢ حديث ٤٨/٢٢٨بحاراالنوار ; ١٤٠/قرب االسناد . ١٢٤

 . آورده است١٦٥ /نوراالبصار 
 .٢٢ /محمد. ١٢٥



عليه (ى آشفته حال و بيمناك از خواب برخاست و حميد را از آشتن امام آاظممهد

 )١٢٦(.» را تكريم آرد و حق خويشاوندى را به جاى آورد)عليه السالم( بازداشت و امام)السالم

هاى اين  حمايت مهدى عباسى از وّضاعان و جعل آنندگان از ديگر ويژگى:چهارم
اى به راه انداخته، حاآمان را با  افراد مورد حمايت مهدى تبليغات گمراه آننده. دوره بود

 ايشان تبلور اراده الهى در زمين هستند و دستخوش خطا و اشتباه«اين بيان آه 
از جمله اينان . قداست بخشيده و به آنان مقامى واال در جامعه بخشيدند» شوند نمى
او به عشق و عالقه مهدى به آبوتران پى . اشاره آرد» غياث بن ابراهيم«توان به  مى

مسابقه، «: براى او نقل آرد آه گفته است» ابوهريره«از اين رو حديثى از . برده بود
 ».ازى و آبوترپرانى روا نباشددوانى و تيراند جز در اسب

را به روايت ابوهريره آه فقط به » آبوتر پرانى«البته او براى جلب توجه مهدى 
مهدى ده هزار درهم به پاس جعل حديث . دوانى و تيراندازى اشاره دارد، افزود اسب

: زمانى آه غياث از مجلس مهدى خارج شد، مهدى به مجلسيان گفت. غياث به او داد
 دروغ بست و رسول خدا چنين )صلى اهللا عليه وآله(دهم آه او بر رسول خدا مىگواهى 

 )١٢٧(.»شود خواست با جعل حديث به من نزديك چيزى نگفت، اما او مى

شاعران . مهدى عباسى مبالغ هنگفتى براى آوچك و خوار آردن علويان هزينه آرد
از . پردازى به هجو علويان پرداختند يدند با دروغد و سودطلبان آه زمينه را مناسب مى

او روزى بر مهدى وارد شده خطاب به . زنديق بود» مروان بن ابى حفصه«جمله آنان 
 :او و به عنوان هجوعلويان چنين سرود

 .اى فرزند آسى آه از ميان نزديكاِن خويشاوند، وارث و جانشين پيامبر شد«

وحى، نزاع ميان فرزندان دخترى و شما را پايان داد و ديگر جاى ستيز و نزاع 
 .نمانده است

و گواه [زنان را هم سنگ مردان ارث نباشد آه سوره انعام در همين معنا نازل شده 
 . است]آن

برند؟ اين امر،  چگونه و آجا نوادگان دخترى از عموها ارث مى
 )١٢٨(.»است ناشدنى

                                                           
به نقل از تاريخ  (٣١٣/ تذآرة الخواص ١٣/٣٠تاريخ بغداد ; ١٥ حديث ٤٨/١٣٩ بحاراالنوار ٤/٣٢٥المناقب . ١٢٦

 .٥/٣٠٨و وفيات االعيان ) ١٣/٣٠بغداد 
 .٢/١٩٣تاريخ بغداد . ١٢٧
١٢٨ . 

 دون األقارب من ذوي األرحام*** ث النبي محمدًا يا ابن الذي ور



به او داد تا او و ديگر همفكران او را مهدى براى قدردانى از او هفتاد هزار درهم 
 .اند حمايت و تشويق آرده باشد در راهى آه در پيش گرفته

.  از سروده مروان با خبر شد به شدت آزرده خاطر گرديد)عليه السالم(چون امام آاظم
 :خواند، به اين ترتيب همان شب آوايى شنيد آه اشعارى در پاسخ اشعار مروان مى

 .هاى اسالم باشند؟ نه چنين نخواهد بود آه مشرآان، استوانهچگونه ممكن است «

برند و عمو بى بهره از ارث، وا نهاده  فرزندان دخترى از جد خويش ارث مى
 .شود مى

را )  آزاد شدند)صلى اهللا عليه وآله(طلقاء آنان آه در فتح مكه به دستور پيامبر«(» طليق«
م شمشير، پيشانى بر خاك ساييد و سجده چه به ميراث رسالت؟ چرا آه طليق از بيم َد

 .آرد

) خالفت= ميراث (توزانه در آن  آينه) عباس همسر عباس نياى بنى(» نثله«پسر 
 . از آن دور نگاه داشته شده بودند]شايسته رهبرى[داد و خويشاونداِن  جوالن مى

دست ) خالفت(آه نامش برده شد، به اين ميراث ) س( فرزند فاطمه]در حالى آه[
 )١٢٩(.»يافته و شايسته آن است، نه عموزادگان

گرى، دستگاه مهدى، خليفه  بى بند و بارى، هرزگى، گستاخى و الابالى: پنجم
رت او را و مها» ابراهيم موصلى«زمانى آه مهدى توصيف . عباسى را فرا گرفته بود

 )١٣٠(.خوانى شنيد، او را به خود نزديك و از جايگاهى واال برخوردارش آرد در آوازه

مردم آه به آارهاى . گذراند بارى روزگار مى و مهدى به خوشگذرانى و بى و بند
هاى مردم  واگويه» بشار بن برد«. دادند او پى برده بودند او را آماج هجو خود قرار مى

 :را در قالب هجو درآورده سروده است

آند و دّف نواخته و چوگان  شود و زنا مى اى آه با عمه خود همخوابه مى خليفه«
 . بازد مى

                                                                                                                                                                      
 قطع الخصام فالت حين مناص*** الوحي بين بني البنات و بينكم 
 نزلت بذلك سورة األنعام*** ما للنساء مع الرجال فريضة 
 . لبني البنات وراثة األعمام*** أنى يكون و ليس ذاك بكائن 

 ١٦٨ و ٢/١٦٧طبرسى احتجاج . ١٢٩
 للمشرآين دعائم االسالم*** أنى يكون و اليكون و لم يكن 
 و العم متروك بغير سهام*** لبني البنات نصيبهم من جدهم 

 سجد الطليق مخافة الصمصام*** ما للطليق و للتراث و إّنما 
 فيه و يمنعه ذوو األرحام*** واقفًا متلددًا » ابن نثلة«و بقي 

 حاز التراث سوى بني األعمام*** إّني ابن فاطمة المنّوه باسمه 
 . ٥ /٥األغانى . ١٣٠



را به شرمگاه ) هادى عباسى(خداوند بهتر از او را به ما عطا آند و موسى 
 )١٣١(.» خيزران فرو آند]مادرش[

هاى خود را به ستم از امت اسالمى به دست  منصور عباسى آه اندوخته: ششم
آورده بود و از هزينه آردن آن در راه آبادانى مملكت اسالمى و بهبود بخشيدن به 

ها، بى بند و بارى و  مىورزيد، پسرش مهدى در راه هوسوضعيت معيشتى امت دريغ 
آه  اين در حالى بود آه مهدى بينوايى و فقر حاآم بر مردم را ـ. شهوات خود هزينه آرد

 .ديد ـ به چشم مى در روزگار حكومتش پديد آمده بود

تدارك » زبيده«بنا به نقل راويان، جشنى آه مهدى براى ازدواج فرزندش هارون با 
: گويد درباره لباس عروس مهدى مى» معتز«.  بود در اوج اسراف قرار داشتديده

 در دربار خسروان ايرانى، قيصران روم و شاهان عرب ]عروسى[اين تدارك و هزينه «
 )١٣٢(.»مانندى نداشته است

ر امور مملكتى دخالت آنند، دادند د سفاح و منصور به زنان خود اجازه نمى: هفتم
زمانى آه مهدى قدرت را به دست . اى ديگر بود اما در روزگار مهدى وضع به گونه
همسر مهدى از نفوذى » خيزران«بدين ترتيب آه . گرفت، سلطه زن بر دربار آغاز شد

خواست به دستگاه حكومتى  اى برخوردار گرديده، هر آه را مى چشمگير و گسترده
از اين دوره، نفوذ زنان در دربار حاآمان عباسى فزونى . راند  يا مىآرد نزديك مى

گرفت، در روزگار ميانى حكومت عباسيان به اوج خود رسيد و تا زوال حكومت آنان 
 )١٣٣(.اين حاآميت همچنان پا بر جا بود

مشغولى مهدى به مجالس انس از يك سو و نياز وى به   سرگرمى و دل:هشتم
دهاى زياد براى ادامه خوشگذرانى از سوى ديگر او را بر آن داشت تا آارگزاران درآم

در نتيجه، پديده . خود را به غارت دارايى امت اسالمى ترغيب و تشويق آند
داران گسترش  خوارى آه آبشخور آن دستگاه حكومت مهدى بود در ميان وظيفه رشوه

خود مهدى نيز راه . خت گرفتنديافت و آارگزاران او در گرفتن خراج بر مردم س

                                                           
 ١/٣٦٥شذرات الذهب . ١٣١

 يلعب بالدف و بالصولجان*** ني بعّماته خليفة يز
 و دّس موسى في حر الخيُزران*** أبدلنا الّله به غيره 

 .٤٤٠ـ١/٤٣٩حياة االمام موسى بن جعفر : ك.ر. ١٣٢
 .١/١٤١همان . ١٣٣



احجاف نسبت به مردم را در پيش گرفت و دستور داد تا بر آاسبان بازار خراج بسته و 
 )١٣٤(.]چيزى آه تا به آن روز مرسوم نبود [از آنان آرايه بگيرند

ى رخ هايى بود آه در روزگار حكومت مهد آنچه بدان اشاره شد تنها برخى از پديده
آه عباسيان و امويان  اى به تاريخ آميخته به رنج و درد امت اسالمى ـ نمود تا برگه

 .ـ اضافه شود پيشتر براى آنان رقم زده بودند

 وضعيت و فرصت محدود به دست آمده را مغتنم شمرده، )عليه السالم(امام آاظم
 :هاى خود را در دو جهت و مسير دنبال آرد فعاليت

مسير حرآت عمومى در چارچوب امت اسالمى و جذب امت در قالب ساختار ) الف
هاى سياسى و تربيتى به منظور اصالح و هدايت امت بود تا از اين طريق  و روش

 .اش را به امت بازگرداند هاى مكتبى بيدارى اسالمى و ارزش

د آه امام مسير ايجاد جماعت صالحان و عمق بخشيدن به جريان و روند تشيع بو) ب
زمانى آه هارون .  در اين مدت آوتاه با تمام توان اين مسير را دنبال آرد)عليه السالم(آاظم

 را به زندان )عليه السالم(الرشيد بر اريكه قدرت تكيه زد، بر حضرت سخت گرفت و امام
هاى امام و سرانجام شخص  افكند، سپس به از ميان برداشتن آثار تبليغى و ثمره فعاليت

 .رت پرداختحض

  

 )عليه السالم(هاى عمومى امام آاظم فعاليت

اش عدم تماس و ارتباط   در برنامه آلى)عليه السالم(وجه غالب زندگى امام آاظم
گسترده با امت اسالمى بود، زيرا خلفاى عباسى و دستگاه جاسوسِى آنان، بر حضرت 

زد به ديده شك   سر مى)عليه السالم(سخت گرفته، هر حرآتى را آه از امام آاظم
هاى گوناگونى را عرصه فعاليت   زمينه)عليه السالم(نگريستند، اما در عين حال امام مى

 :پردازيم مى)عليه السالم(هاى فعاليت امام آاظم در اين جا به مواردى از زمينه. خويش آرد

 

 فعاليت در عرصه سياست. ١

خورد با دستگاه خالفت جان حضرتش  با علم به اين امر آه بر)عليه السالم(امام آاظم
دهد، موضع خود را در قبال خلفا و منصب خالفت براى  را در معرض خطر قرار مى

 به منظور جلوگيرى از رخنه درك )عليه السالم(اين حرآت امام. امت روشن و آشكار آرد

                                                           
 .٢/٣٩٩تاريخ يعقوبى . ١٣٤



يزى گيرى امام تأييد وضع موجود و دستاو ها بود تا مبادا سكوت و آناره غلط به انديشه
براى هدفى آه در )عليه السالم(امام. هاى شكست خورده دنياطلبان باشد گيرى براى موضع
 :هايى داشت آه موارد زير از آن جمله است گيرى پروراْند، موضع انديشه مى

 همان طور آه گفتيم، مهدى عباسى در آغاز خالفت خود، با :گيرى نخست  موضع
ين راه آنان را به خود جذب آرده، از اين علويان سياست نرمش به آار بست تا از ا

طريق، ستمگرى عباسيان را به روزگار گذشته نسبت دهد و اقتدار و مشروعيت و 
به همين منظور اعالم آرد آه . خواهى دستگاه خالفت و خليفه را به مردم القا آند عدالت

 را آزاد آرد و دهد و طى فرمانى زندانيان حقوق و دارايى علويان را به آنان باز پس مى
 )عليه السالم( به ستم گرفته بود، به امام آاظم)عليه السالم(اموالى را آه پدرش از امام صادق

 . بازگرداند

 فرصت طاليى به دست آمده را مغتنم شمرده، از مهدى خواست )عليه السالم(امام آاظم
 خط سقيفه و تا فدك را بازگرداند، چرا آه فدك بار سياسى داشت و نماد چالش تاريخى

 به همين جهت بر مهدى وارد شد و او را سرگرم )عليه السالم(امام آاظم. خط اهل بيت بود
 چرا اموالى آه به ستم از ما :  به او فرمود)عليه السالم(امام. استرداد امواِل به ستم گرفته شده ديد

 شود؟ گرفته شده بازگردانده نمى

 آن اموال آدام است؟: مهدى گفت

ـ فدك و توابع آن را بدون اين آه  تبارك و تعالى چون خداوند ـ:  فرمود)ه السالمعلي(امام
 فتح آرد، آيه )صلى اهللا عليه وآله(سپاهى و لشكرى بر آن بتازد و وارد آن شود به دست پيامبر

 آه مصداق آن را )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر. نازل فرمود» و حق خويشاوند را به او بده«
از جبرئيل يارى خواست و جبرئيل از خداوند راهنمايى طلبيد و خداوند به دانست  نمى

 . بده)عليها السالم(فدك را به فاطمه:  وحى فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

اى فاطمه، :  را فراخواند و به او فرمود)عليها السالم( فاطمه)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
 .  بدهمخداوند مرا فرمود تا فدك را به تو

 .اى رسول خدا، از خدا و از تو پذيرفتم: فاطمه گفت

و [ در فدك بودند )عليها السالم( نمايندگان فاطمه)صلى اهللا عليه وآله(در زمان حيات پيامبر
عليها (زمانى آه ابوبكر به حكومت رسيد نمايندگان فاطمه. ]اداره امور آن را دست داشتند

 نزد ابوبكر رفت و از او خواست تا فدك )عليها السالم(طمهفا.  را از فدك بيرون راند)السالم
 .را به او بازگرداند

 .را به گواهى بياور) آسى(سياهى يا سرخى :  گفت)عليها السالم(ابوبكر به فاطمه



را همراه آورد و آن دو گواهى » ام ايمن«و )عليه السالم(، اميرالمؤمنين)عليها السالم(فاطمه
اى مبنى بر عدم تعرض به  ابوبكر نوشته. ند] را تأييد آرد)عليها السالم(ه، گفته فاطمه[داد

 را ديد و )عليها السالم(عمر فاطمه.  داد و او نوشته را گرفت و بيرون شد)عليها السالم(فاطمه
 چه همراه دارى اى دختر محمد؟: از او پرسيد

 ورد فدك و بازگردان آندر م[اى است آه ابن ابى قحافه  نامه:  گفت)عليها السالم(فاطمه
 .براى من نوشته است]

 خوددارى )عليها السالم(آن را به من نشان بده و فاطمه:  گفت)عليها السالم(عمر به فاطمه
 آشيد و آن را خواند، سپس آب دهان بر آن )عليها السالم(عمر نامه را از دست فاطمه. آرد

را پدرت با جنگ ) فدك(اين :  گفت)سالمعليها ال(آن گاه به فاطمه. انداخت و آن را پاره آرد
چرا [را بر گردن ما ِنه، ) ها ريسمان(ها  و لشكرآشى به دست نياورده است، پس تو آوه

 .]پردازى آه اگر فدك را داشته باشى قدرت يافته و با ما به چالش مى

 .حدود فدك را تعيين آن:  گفت)عليه السالم(مهدى به امام آاظم

مصر، سومين » عريش«و حّد ديگِر آن » آوه احد«يك حّد آن : رمود ف)عليه السالم(امام
 .است» دومة الجندل«و آخرين حّد فدك » سيف البحر«حدِّ آن در 

 آنچه بازگفتى چهار حّد فدك است؟: مهدى گفت

صلى اهللا (آرى اى اميرمؤمنان، تمام اين فدك است و رسول اهللا:   فرمود)عليه السالم(امام

 .آن را بدون حمله به آن و يورش بر ساآناِن آن به دست آورده استتمام )عليه وآله

 متغير شد و آثار خشم بر چهره او نمايان )عليه السالم(مهدى از شنيدن سخنان امام
آرد آه تمام  هاى ياد شده اعالم مى  در قالب عبارت)عليه السالم(گشت، زيرا امام

 .ستهاى اسالمى از آنان به ستم گرفته شده ا سرزمين

اين بسيار زياد است، ببينيم چه شود؟ راه خود : گفت مهدى عباسى در حالى آه مى
 )١٣٥(.»را گرفت و رفت

 به همبستگى شيعيان در جامعه )عليه السالم(در اين مرحله، امام آاظم:گيرى دوم  موضع
ايِط سخت حاآم بر جامعه، اسالمى و وحدت آنان اهتمام بسيارى داشت، زيرا شر

توز آه درصدد تخريب چهره و  فرصتى مناسب براى نفوذ افراِد ضعيف النفس و آينه
ها، مسأله خويشاوندى  تريِن اين پديده برجسته. آيان شيعه برآمده بودند، فراهم آورده بود

                                                           
 زمخشرى در ربيع االبرار آورده است آنچه گفته شد از ٤٨/١٥٦ و بحاراالنوار ٢ حديث ١/٥٣٤اصول آافى . ١٣٥

امام (گفت فدك را بازستان ولى او  مىاو به موسى الكاظم . مهدى عباسى نبوده بلكه از هارون الرشيد بوده است
دهى چون هارون اصرار ورزيد  گفت اگر حدود فدك را تعيين آنم آن را پس نمى خود دارى آرده مى) »ع«آاظم

...   فرمود ]امام[رسد؟  هارون گفت حدود آن به آجا مى. گيرم  فرمود آن را به طور آامل و با همان حدود مى]امام[
نك سبط ابن .  گرفت]ع[در اين هنگام بود آه هارون ماجراى فدك را مسكوت گزارد و تصميم به آشتن موسى

 .٣١٤/الجوزى تذآرة الخواص



هاى حكومت خلفاى عباسى بر آن استوار گشته و  و محبوبيت و مقبوليت بود آه پايه
 )عليه السالم(از همين رو امام آاظم. رفت همترين معيار و مقياس به شمار مىم

امام . گيرى قاطعى در برابر مسأله خويشاوندى و قرابت از خود نشان داد موضع
 به منظور پالودن آيان شيعه از هر آژى و عناصر مضّر به تشيع، بدون )عليه السالم(آاظم

ند آه پيوند، نزديك باشد، با عموى خود، يعنى در نظر گرفتن ُعلقه خويشاوندى هر چ
قطع رابطه آرد و آن را در مأل عام اعالن آرده، بدو اجازه » محمد بن عبداهللا ارقط«

هايى  ها و موقعيت نداد تا از خويشاوندى خود به عنوان ابزارى براى رسيدن به خواسته
 .استفاده آند

 از.  بودم)عليه السالم( ابوالحسنروزى در محضر«: نقل شده است» عمر بن يزيد«از 

 .نشوم ام آه با او زير يك سقف جمع سوگند ياد آرده: محمد بن عبداهللا ارقط نام برد و فرمود

دهد، ولى خود درباره  با خود انديشيدم آه او به نيكى و پيوند با خويشان فرمان مى
 !گويد عمويش چنين مى

پيوند ] رعايت[خود از نيكى و ] اين قطع رابطه[:  نگاهى به من افكند و فرمود)عليه السالم(امام

اش را  هرگاه او بر من وارد شود، سپس چيزى بگويد، مردم او را تصديق آرده، گفته. خويشاوندى است

 )١٣٦(.»پذيرند اش را نمى پذيرند و چون از آمدن نزد من بازداشته شود، اگر مطلبى را بيان آند مردم گفته مى

چون مردم : عبارت زير اضافه شده است» ابراهيم من مفضل بن قيس«در روايت 

و [آند آه خير  پذيرند و او از بردن نام من خوددارى مى اش را نمى گويم، گفته دريافتند آه با او سخن نمى

 )١٣٧(.» او در آن است]صالح

 در برابر قيام حسين بن على بن )عليه السالم( واآنش امام آاظم:گيرى سوم  موضع
ديگر ، صاحب قيام فخ از )عليه السالم(فرزند امام حسن مجتبى) مثنى(الحسن بن الحسن 

 در جاى )عليه السالم(عليرغم اين آه شيعياِن امام صادق. هاى حضرت بود گيرى موضع
 در تمام دوران )عليه السالم(هاى اسالمى حضور داشتند، اما امام آاظم جاِى سرزمين

زندگى خود، گزينه رويارويى مسلحانه را برنگزيد و پرهيز از اقدام مسلحانه در برابر 
 را به )عليه السالم(هنگامى آه مهدى عباسى امام آاظم. ان آوردحكومت مهدى را بر زب
و ) اين داستان پيشتر گفته شد( را در خواب ديد )عليه السالم(زندان افكند و امام على

.  گفت، سپس تصميم گرفت امام را آزاد آند)عليه السالم(ماجراى خواب خود را براى امام
  يا يكى ازآنى آه بر من تضمين مى: او به امام گفت

 فرزندانم قيام نكنى؟

                                                           
 ).٥ حديث ١٠ ب ٦٤به نقل از بصائر الدرجات  (٤٨/١٦٠بحار االنوار . ١٣٦
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آنم و آن را در خور شأن و منزلت   به خدا سوگند آه چنين آارى نكرده و نمى: فرمود)عليه السالم(امام

 )١٣٨(.دانم خود نمى

 بنا به داليلى آه پيشتر بدان اشاره شد و موضوعيت داشت، )عليه السالم(امام آاظم
عباسى دنبال آرد، اما با هدف ) هادى(گيرى را در برابر حكومت موسى  همين موضع

نشينى مطلق در   قبال خطر عقببيدار آردن وجدان امت و برانگيختن اراده مسلمانان در
صاحب (برابر حاآمان منحرف و ناديده انگاشتن شخصيت و آرامت خود، از قيام حسين 

هنگامى آه حسين مصمم بر قيام عليه حاآمان . آرد حمايت و آن را تأييد مى) قيام فخ
 : به او فرمود)عليه السالم(ستمگر شد، امام آاظم

وم فّساق يظهرون إيمانًا و يضمرون نفاقًا و شرآًا، إنك مقتول فأحّد الضراب، فإن الق
 ;فإنا هللا و إنا إليه راجعون و عنداهللا أحتسبكم من عصبة

اند، در ظاهر ايمان مىورزند، ولى  بينم، پس سخت آارزار آن آه اين قوم فسق پيشه تو را آشته مى

اجر و پاداش . گرديم باز مىهمه از آِن خدا هستيم و به سوى او . دلشان نهانخانه نفاق و شرك است

 )١٣٩(.خواهم شما را از خداوند مى

ـ  آه خداوند از او خشنود باد  خبر آشته شدن حسين را ـ)عليه السالم(چون امام آاظم
 :شنيد، بر او گريست و او را چنين مرثيه گفت

هللا و إنا إليه راجعون، مضى و اهللا مسلمًا صالحًا، صوامًا قّوامًا، آمرًا بالمعروف، إنا 
 ;ناهيًا عن المنكر، ما آان في أهل بيته مثله

 به خدا سوگند، او مسلمانى صالح. گرديم همه از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى

مود و آمر به معروف و ناهى از ن آرد، شب را به عبادت صبح مى بود، روز را به روزه سپرى مى

 )١٤٠(.در خاندانش همانند او وجود نداشت. منكر از دنيا رفت

 

 عرصه اخالق و تربيت. ٢

 هاى اسالمى حاآمان عباسى با ترويج منش و رفتار جاهلى، بنيان اخالق و ارزش
. هاى عالى و آرمانى انسانى را در معرض نابودى قرار دادند را متزلزل آرده و نمونه

البته برنامه انتقامجويانه حاآمان عباسى براى مسخ فرهنگ امت اسالمى چيز جديد و 
برآمده از سرآشى و هوسبازى آنان نبود، بلكه پشتوانه تاريخى داشت و بخشى از 

ها و آثار  رفت آه براى دگرگونى نشانه ى به شمار مىتوزانه جاهل ريزِى آينه برنامه

                                                           
به نقل  (٣ـ٣/٢ آشف الغمه ٨٣/ابن طلحه شافعى مطالب السؤول ; )به نقل از تاريخ بغداد (٣١١/تذآرة الخواص . ١٣٨

 ).٣ـ٣/٢به نقل از آشف الغمه  (٢٢ حديث ٤٨/١٤٨حاراالنوار و ب) از جنابذى
 ).١/٣٦٦به نقل از اصول آافى  (٦ حديث ٤٨/١٦١ و بحاراالنوار ١/٣٦٦اصول آافى . ١٣٩
 ).به نقل از ابوالفر اصفهانى مقاتل الطالبيين (٤٨/١٦٥بحاراالنوار . ١٤٠



 طراحى )صلى اهللا عليه وآله(فرهنگ و امت اسالمِى پرورش يافته مكتب قرآن و پيامبر اآرم
 .شده بود

 با درك و شناخت دقيق و صحيح، در برخورد با برنامه )عليه السالم(امام آاظم
هاى  رگزيد آه يادآور ويژگىعباسيان، روشى مناسب و هماهنگ با اهداف رسالت ب

صلى اهللا (ها و معيارهاى پيامبر هايى از خصلت  بود و جلوه)صلى اهللا عليه وآله(اخالقى پيامبر

 )عليه السالم(هايى از فعاليت حضرت آاظم در اين جا به نمونه. آرد  را متبلور مى)عليه وآله
 :آنيم در عرصه اخالق و تربيت اشاره مى

آه بر  موسى بن عيسى از خانه خود ـ«: نقل شده است» ثمانحماد بن ع« از :نخست
 را ديد آه سوار بر استر از سوى )عليه السالم(ـ ابوالحسن آاظم اشراف داشت» مسعى«

) آه از قبيله هْمدان و وابسته به موسى بود(» ابن هّياج«موسى از . آمد مروه مى
او نيز .  مدعى مالكيت استر شود را گرفته،)عليه السالم(خواست تا لگام استر امام آاظم

 . دستور موسى را اجرا آرد

زين را برگيريد و :  از استر به زير آمد و به غالمان خود فرمود)عليه السالم(ابوالحسن
 .استر را او بدهيد

 .زين نيز از آِن من است: ابن هّياج گفت

استر .  از آِن محمد بن على استما دليل داريم آه اين زين. دروغ گفتى:  فرمود)عليه السالم(ابوالحسن

 )١٤١().اى چه ادعايى آرده(اى  دانى آه چه گفته ام و خود بهتر مى را نيز به تازگى خريده

 را )عليه السالم(او ابوالحسن. آردند را جمعى همراهى مى» عبدالصمد بن على«: دوم
: عبدالصمد به همراهان خود گفت. آمد ديد آه بر استر سوار بود و از رو برو مى

 . موسى بن جعفر، شما را بخندانم]به ريشخند گرفتن[درنگ آنيد تا با «

اين چه چارپايى است آه با آن :  نزديك شد، عبدالصمد گفت)عليه السالم(چون امام
 ار دارد؟خواهى بروى و نه شايستگى آارز توان به خون نمى

 چون گورخران ] ، اما[ شكوه اسبان را ندارد ]اين مرآب[:  به او فرمود)عليه السالم(ابوالحسن

 .هاست  بهترين امور ميانه و حّد وسط آن]بدان آه[. پست و خوار نيست

 )١٤٢(.»عبدالصمد از گفتن باز ماند و پاسخ نداد

مردى از نوادگان عمر بن خطاب در «: نقل شده است» حسن بن محمد« از :سوم
ديد وى و  آزرد و هرگاه او را مى  را مى)عليه السالم(او ابوالحسن. مدينه سكونت داشت

 . ... داد  را دشمنام مى)عليه السالم(على

                                                           
 ).٨/٨٦به نقل از فروع آافى  (٢٣ حديث ١٤٨/همان . ١٤١
 ).٦/٥٤٠به نقل از فروع آافى  (٢٦ حديث ١٥٤/همان . ١٤٢



اييد و  تحت تأثير رفتارى نيكوى حضرت، به درستى گر)عليه السالم(اين دشمنِى امام
 )١٤٣(.آرد دست از رفتار گذشته خود برداشته، حضرت را تكريم مى

 

 

 

 عرصه دانش. ٣

به » ابويوسف«.  در مجلس مهدى عباسى حضور داشت)عليه السالم(امام آاظم: يكم
و در پاسخ [بپرسم آه از آن نا آگاه است دهى مسائلى از او  اجازه مى«: مهدى گفت

دهى بپرسم؟  اجازه مى: ؟ مهدى به او اجازه داد، سپس به موسى بن جعفر گفت]ماند مى
 .آرى: گفت

زير سايه قرار (» تظليل«در مسأله :  گفت)عليه السالم(ابويوسف به موسى بن جعفر
 گويى؟ ُمحِرم چه مى) گرفتن

 .يستدرست ن:  فرمود)عليه السالم(امام

 اگر خيمه بر پا شود و محرم در آن رود؟: ابويوسف

 .آرى، درست است:  فرمود)عليه السالم(امام

 تفاوت ميان آن دو چيست؟: ابويوسف گفت

 آند؟ گويى؟ آيا نمازهاى ناخوانده را قضا مى در مورد حائض چه مى:  فرمود)عليه السالم(امام

 .نه: ابويوسف گفت

 آند؟  را قضا مى]هاى ناگرفته[س روزه پ:  فرمود)عليه السالم(امام

 .آرى: ابويوسف گفت

 چرا؟:  پرسيد)عليه السالم(امام

 . چنين آمده است]چون در شرع[: ابويوسف گفت

 . نيز چنين آمده است]در مورد ُمحرم[:  فرمود)عليه السالم(امام

 آارى انجام ندادى؟: مهدى عباسى رو به ابويوسف آرد و گفت

 )١٤٤(.» دندان شكن خاموش آرد]دليلى قاطع و پاسخى[مرا با سنگى : ابويوسف گفت

                                                           
 .در همين آتاب) عليه السالم(باب اول فصل سوم بخش بردبارى امام: ك.ر. ١٤٣
» و تظليل» حيض«البته بحث . به نقل ازالفقيه (٤/٣٣٨المناقب ; ٨١/١٠٨بحاراالنوار ; ١/٧٨عيون اخبار الرضا . ١٤٤

 اين روايت و نيز از مرحوم مفيد نيز) به نقل از مرحوم آلينى (١/١٨٨و الكنى و االلقاب ) در الفقيه نيامده است
 .٢/١٦٨نك احتجاج . نقل آرده و آن را در حضور هارون الرشيد دانسته است» محمد بن حسن شيبانى«



 )عليه السالم( و از پدرش امام صادق)عليه السالم(از امام آاظم» احمد بن حنبل«: دوم
ديث آن چنان انتساب ح(اين إسناد : گفت روايت آرده، سند آن را به پيامبر رسانده، مى

 )١٤٥(.اى خوانده شود، عاقل و هشيار خواهدشد اگر بر ديوانه) محكم و استوار است آه

چون .  رسيد)١٤٦(»العبادى) قصر(قبر « مهدى عباسى حج گزارد، سپس به :سوم
آار حفر چاه به . مردم را از تشنگى سراسيمه و بيتاب ديد، دستور داد تا چاهى حفر آنند

شد آه تند بادى از چاه برخاست و دلوها به درون چاه افتادند،  پايان خود نزديك مى
ن خود بيرون آارگران آه درون چاه مشغول بودند از بيم جا. ناچار آار متوقف شد

به دو تن به اين شرط آه آار حفارى را دنبال آنند، مبالغ » على بن يقطين«. آمدند
زده و با رخسار  آنان درون چاه رفته، مدتى در چاه ماندند، اما وحشت. فراوانى داد

 . باخته بيرون آمدند رنگ

وسايل و نيز درون چاه آثار و «: على بن يقطين ماجرا را از آن دو پرسيد، آنان گفتند
به غبار تبديل ) زديم دست مى(آرديم  مردان و زنانى ديديم آه به هر يك اشاره مى

 .شد مى

. دانستند مهدى عباسى درباره اين واقعه از هر آس پرسوجو آرد، دليل آن را نمى
خداوند قرار  خشمبودند آه مورد » اصحاب احقاف«اينان :  در پاسخ فرمود)عليه السالم(امام آاظم

 )١٤٧(.ها و خودشان را در خود گرفت و فروبرد ها، دارايى گرفتند،لذا زمين خانه

ابرهه « به )عليه السالم(موسى بن جعفر«:  از هشام بن حكم نقل شده است آه:چهارم
 . خود آشنا هستى؟]آسمانى[به چه اندازه با آتاب : فرمود» نصرانى

 .به آتاب خود و تأويل آن آگاه هستم: ابرهه گفت

مسيح : ابرهه گفت.  شروع آرد به خواندن انجيل)عليه السالم(در اين هنگام امام آاظم
. خواند و آسى جز مسيح، انجيل را اين گونه نخوانده است نيز آن را همين گونه مى

 مسلمان )عليه السالم(آن گاه به دست امام آاظم. ام  سال است آه در جستوجوى او بودهپنجاه
 )١٤٨(.»شد

                                                           
 .٤/٣٤١المناقب . ١٤٥
قصر  «٢/٣٣٣در احتجاج . گاهى است آه در راه مكه از قادسيه به ُغديب قرار دارد منزل» قبر العبادى«. ١٤٦

 .خوانده شده است» العبادى
 .١٦١ـ٢/١٥٩تفصيل اين ماجرا نك احتجاج. ٤٨/١٠٤ و بحاراالنوار ٤/٣٣٦مناقب آل ابى طالب . ١٤٧
 ).٤/٣٣٥به نقل از مناقب آل ابى طالب (٤٨/١٠٤ و بحاراالنوار ٤/٣٣٥مناقب آل ابى طالب . ١٤٨



نقل )عليه السالم(مردم روايات زيادى از ابوالحسن:نقل شده است» شيخ مفيد«از : پنجم
تريِن حافظان قرآن و در خواندن قرآن  و حافظ...  ترين او دانشمندترين و فقيه. دان آرده

 )١٤٩(.خوش نواترين مردم روزگار خود بود

صلى (مهدى عباسى فرمان توسعه مسجدالحرام و مسجد پيامبر. ق١٦١ به سال :ششم

هاى خود به حكومت   را صادر آرد، اما همسايگان دو مسجد از فروختن خانه)اهللا عليه وآله
فقيهان وقت نيز فتوا دادند آه اآراه مالكان به فروش اجبارى امالك . آردند خوددارى مى

 .خود جايز نيست

مهدى عباسى با راهنمايى على بن يقطين، مسأله مورد مناقشه را از امام موسى بن 
اگر آعبه بر مردم وارد شده، پس مردم به :  در پاسخ نوشتند)عليه السالم(امام.  پرسيد)عليه السالم(جعفر

اند، پس آعبه به پيرامون و اطراف خود از مردم  بناى آن سزاوارترند و اگر مردم گرد آعبه سكنا گزيده

 .سزاوارتر است

هاى   به مهدى عباسى رسيد فرمان داد تا خانه)عليه السالم(چون پاسخ امام آاظم
 )١٥٠(.»پيرامون دو مسجد را ويران آرده، زمين آن را به فضاى دو مسجد اضافه آنند

مهدى عباسى با درخواست دليلى قرآنى مبنى بر حرمت شراب از امام : هفتم
شراب را آيا شراب از نظر آتاب خدا حرام است؟ چرا آه مردم «: ، گفت)عليه السالم(آاظم
 .دانند شناسند، اما حرمت آن را نمى مى

 .آرى آه آتاب خدا آن را حرام آرده است:  فرمود)عليه السالم(امام

 در آجاى قرآن شراب حرام شده است؟: مهدى گفت

 :فرمايد آن جا آه خداوند مى:  فرمود)عليه السالم(امام

و  )١٥١()...اْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ  ا َوَماَبَطَن َواإلِْْثَم َوِحَش َماَظَهَر ِمْنَه  ِإنََّما َحرََّم َربَِّى اْلَفَو(

َيْسـَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر (: هي الخمرة بعينها بقوله تعالى» اإلثم«أستشهد على أن 

فاإلثم في آتاب اهللا هو الخمر و )١٥٢()...َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَمآ ِإْثٌم َآِبيٌر َوَمَنـِفُع ِللنَّاِس 

  ;ـ جّل  و عز  الميسر، و إثمهما آبير آما قال اهللا ـ

ـ و گناه و ستِم ناحق را   و چه پنهان]باشد[چه آشكارش  ها را ـ پروردگار من فقط زشتكارى«: بگو

: آنم آه فرمود استشهاد مىهمان شراب است به گفته خداوند » گناه«و اين آه »حرام گردانيده است

در آن، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است، : پرسند، بگو درباره شراب و قمار، از تو مى«
                                                           

 .٢/٣٣٥به نقل از االرشاد  (٣/٢٠ و آشف الغمه ٢/٣٣٥االرشاد . ١٤٩
 .٤٥٢ـ١/٤٥١حياة االمام موسى بن جعفر . ١٥٠
 .٣٣آيه ) ٧(اعراف . ١٥١
 .٢١٩آيه ) ٢(بقره . ١٥٢



در آتاب خداوند همان شراب و قمار » گناه«بنابراين . » گناهشان از سودشان بزرگتر است]ولى[و

 . استاست و آن گونه آه خداوند فرموده است، گناهشان از سودشان بزرگتر

به خدا سوگند آه اين، : در اين هنگام مهدى عباسى رو به على بن يقطين آرد و گفت

 .فتواى هاشمى است

سپس چنين ادامه [به خدا سوگند راست گفتى اى امير مؤمنان، : على بن يقطين گفت

 ]پيامبر[ حمد و ستايش خاّص خداوندى است آه اين دانش را از ميان شما خاندان ]داد

 .بيرون نكرد

 مهدى عباسى از اين گفته على بن يقطين برافروخته شد، به

راست گفتى اى : دارى آند، لذا به على گفت اى آه نتوانست خويشتن گونه

 )١٥٣(.»!رافضى

 

  و تربيت جماعت صالحان)عليه السالم(امام آاظم

ربيت جماعت صالحان حضرت موسى بن جعفر تمام تالش خود را مصروف به ت

 از ايجاد چنين جماعتى حفاظت و صيانت از شريعت و ارائه )عليه السالم(هدف امام. آرد

دار ايجاد دگرگونى در امت اسالمى و سپس  الگويى آارآمد و مناسب بود تا عهده

به همين جهت فعاليت و تالشى چشمگير در اين . پرورش فكرى و اعتقادى آن شود

عليهم (بيت و معيارهايى مناسب و شايسته آه ريشه در مكتب اهلعرصه داشت و الگو 

ها اشاره  شد، ارائه داد آه ذيال بدان  داشته و از آبشخور ناب شريعت سيراب مى)السالم

 :شود مى

 

 

 

 

 )عليهم السالم(تثبيت گرايش به خط اهل بيت

 گرايش سياسى. ١

، به ويژه )عليهم السالم(ل بيت تثبيت گرايش و تمايل به خط اه)عليه السالم(امام آاظم
گرايش و انتساب سياسى به اين خاندان را مبناى آار خود قرار داد تا آن جا آه به برخى 

                                                           
 .٤٨/١٤٩بحاراالنوار . ١٥٣



ورود على بن يقطين به دستگاه . از پيروان خود اجازه پيوستن به دستگاه حكومت داد
 در اين )سالمعليه ال(امام آاظم. عباسيان و رسيدن به منصب وزارت، يكى از اين موارد بود

 :پردازيم مرحله سياسِى همراِه با تنگناها، در پى تحقق اهدافى بود آه بدان مى

 

 احاطه بر اوضاع سياسى: هدف اول

شد،  هاى سياسى و اجتماعى آه در دربار طراحى مى احاطه آامل بر برنامه
ها، تدابيرى  گيرى بايست با شناخت صحيح از تصميم نمود، چرا آه مى ضرورى مى

رسيدن به . نديشيد تا آيان و موجوديت تشيع و شيعه از نابودى و فروپاشى در امان بماندا
مطلب زير . يابى به باالترين جايگاه سياسى، غيرممكن بود اين هدف جز با دست

 : وضعيِت آن روزگار را براى ما روشن آرده و بهترين گواه بر اين گفته است

، درصدد )هادى(موسى ) صاحب فخ(اد ـ پس از قيام حسين ـ رحمت خدا بر او ب
امام «با بيان اين مطلب آه » ابويوسف قاضى« برآمد، اما )عليه السالم(آشتن امام آاظم

، موسى را متقاعد »و هيچ يك از فرزندانش معتقد به قيام و انقالب نيستند)عليه السالم(آاظم
 .آرده، او را از تصميمى آه گرفته بود منصرف آرد

 نوشت و بدين ترتيب، )عليه السالم(ن شرح جريان را براى امام آاظمعلى بن يقطي
 نقش تأثيرگذارى آه على بن )١٥٤(. را از حضور فعاالنه خود آگاه آرد)عليه السالم(امام

 و شيعيان و پيروان )عليه السالم(يقطين در دستگاه خالفت هارون الرشيد به نفع امام آاظم
 .حضرت ايفا آرد، در بخش بعدى بررسى خواهد شد

 

 برآوردن نياز مؤمنان: هدف دوم

برآوردن نياز مؤمنان و پيروان خط اهل بيت آه زير پرچم حاآميت ستمگر زندگى 
مورد تهديد قرارداشت، شان  آرده، هماره تحت پيگرد عوامل آن بودند و موجوديت

از اين رو هر . مهمترين هدف براى ماندگارى آيان اين جماعت صالح و درستكار بود
خواست تا اجازه دهد از دستگاه خالفت  مى)عليه السالم(گاه على بن يقطين از امام آاظم

اى : دفرمو  هر بار او را از اين آار بازداشته، به او مى)عليه السالم(گيرى آند، امام آناره

ستِم [على، خداوند را دوستانى است آه در آنار دوستداران و ياوران ستمگران قرار دارند تا به وسيله آنان 

 )١٥٥(. از دوستان خود دور آند و تو اى على از آنان هستى]ستمكاران را

                                                           
 .٣٦٦/ و عوالم العلوم و المعارف و االحوال ١/٢٢٩مهج الدعوات . ١٥٤
 .٨١٧ حديث ٤٣٣/اختيار معرفة الرجال . ١٥٥



 اين آار را مكن، زيرا با تو :ين فرمود به على بن يقط)عليه السالم(در جايى ديگر امام آاظم

اى را به وسيله تو  شكسته] دِل[ات به وجود تو عزيز هستند، باشد آه خداوند ]دينى[انس داريم و برادران 

اى على، آفاره .  يا به وجود تو آتش آينه مخالفان را از دوستانش فرو نشاند]و مرهمى بر آن نهد[سامان دهد 

در مورد يك چيز تضمين بده و من ...  نيكى به برادرانتان است) ت جور و ستمحضور در حاآمي(آار شما 

تضمين بده هر گاه يكى از دوستان ما را ديدى آه براى نيازها . آنم  سه چيز را براى تو تضمين مى]ايمنى از[

آنم   مىتضمين] در چنين صورتى[. هاى خود نزد تو آمد او را گرامى داشته، نيازش را برآورى و گرفتارى

، تيزى َدم شمشير هرگز تو را گزند نرساند و بينوايى )زندانى نشوى(آه هرگز زير سقف زندان قرار نگيرى 

 )١٥٦(.ات راه نيابد و فقر هرگز به خانه

يحيى بن «يكى از دبيران «: نقل شده است آه گفت» على بن طاهر صورى«از 
مقدارى به عنوان مخارج ساالنه بدهكار بودم و يحيى آن را از من . والى ما شد» خالد

سرمايه (ام به بينوايى دچار شوم  آرد و بيم آن داشتم آه با دادن بدهى مطالبه مى
ترسيدم نزد او  به من گفتند آه يحيى شيعى مذهب است، اما مى. )ام بر باد رود زندگى

از اين رو تنها . بروم و در صورتى آه شيعه نباشد و به آنچه خوش ندارم گرفتار شوم
موسى بن (» صابر«لذا آهنگ حج آردم و به ديدار . راه حل خود را نزد خدا ديدم

 )عليه السالم(امام آاظم. اشتمرفتم و شرح حال خود را با حضرت در ميان گذ) »ع«جعفر
 :اى نوشت به اين شرح خطاب به والى،نامه

إعلم أّن لّله تحت عرشه ظالًّ اليسكنه إّال َمن أسدى إلى أخيه . بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ;معروفًا، أو نّفس عنه آربة، او أدخل على قلبه سرورا، و هذا أخوك، و السالم

اى است، آسى در آن قرار  دان خداى را زير عرش سايهب. به نام خداوند بخشايشگر مهربان

گيرد آه در حق برادر خود نيكى آند، اندوهى از او بزدايد يا دل او را شادمان آند و اين برادِر  مى

 )١٥٧(.توست و السالم

گرفتن خراج به صورت ظاهر و بازگرداندن آن در نهان، از ديگر مصاديق 
 اين روّيه )عليه السالم(على بن يقطين در پى رهنمود امام آاظم. برآوردن نياز مؤمنان است

در مورد تصدى و پذيرش، «:  گفت)عليه السالم(او روزى به امام آاظم. را در پيش گرفت
 گويى؟ چه مى) عباسيان(منصبى در دستگاه اينان 

                                                           
به نقل از  (٢٨٧ـ٢/٢٨٦) عليه السالم(و حياة االمام موسى بن جعفر) خبر ضمان (٨١٨ حديث ٤٤٣ /همان . ١٥٦

 ).٨١٨ حديث ٤٤٣ /اختيار معرفة الرجال 
 .هاى پيشين آمده است تمام اين خبر و مصادر آن را در بخش. ١٥٧



 ]پرهيز آن و[ در اموال شيعه ] ورود به دستگاه دولتى[اگر ناچار باشى،از :  فرمود)عليه السالم(امام

 .از خدا بترس

گرفت،  آشكارا از شيعيان خراج مى: على به من گفت«: گويد راوى اين مطلب مى
 )١٥٨(.»گرداند ها را به صاحبانش باز مى ولى در خفا آن

 

  بر سياست عمومى)عليه السالم(تأثيرگذارى امام: هدف سوم

 و نيز فراهم  در عرصه آسب اطالعات و پرسوجو)عليه السالم(امام موسى بن جعفر
آوردن امنيت ارتباط پنهانى خود با على بن يقطين و ديگر شيعيانى آه در مرآز حاآميت 

 )عليه السالم(امام. گرفت و دستگاه خالفت نفوذ آرده بودند، ابزارهاى مطمئنى به آار مى
هاى بزرگ دو هدف  از گماشتن افراد مورد اعتماد در حاآميت و به دست گرفتن منصب

تأثيرگذارى در سياست عمومى حاآميت و جامه عمل پوشاندن به : آرد  مىرا دنبال
توانست مصالح امت اسالمى   مى)عليه السالم(اهداف سياسى يا فقهى بود آه از اين راه امام

» اسماعيل بن سالم«هاى مرتبط با آن را  ابزارهاى اين روابط و فعاليت. را تأمين آند
 :آند چنين معرفى مى

على بن يقطين ما را فرا خوانده، «: گويند مى» حميد ابن«و »  سالماسماعيل بن«
دو ماده شتِر راهوار بخريد و دور از مسير همگانى : هايى به ما داد و گفت اموال و نامه

توجه داشته . برسانيد)عليه السالم(ها را به ابوالحسن موسى راه پيموده، اين اموال و نامه
 .آگاه نشودباشيد آه آسى از مأموريت شما 

وارد آوفه شديم، دو شتر و توشه سفر تدارك ديديم و از آوفه : گويد اسماعيل مى
رسيديم » بطن الرمه«چون به . بيرون شده، راهى غير از راه عمومى در پيش گرفتيم

. ها علوفه داديم و خود به خوردن غذا پرداختيم فرود آمده، شتران خود را بسته، به آن
چون به ما . آمد را ديديم آه همراه غالم خود به سوى ما مىدر همين حال سوارى 

ها  برخاستيم سالم آرديم و اموال و نامه.  است)عليه السالم(نزديك شد دريافتيم آه ابوالحسن
ها  اين: هايى را بيرون آورد و فرمود آن حضرت از آستين خود نوشته. را به او داديم

 )١٥٩(.»هاى شماست پاسخ نامه

 
                                                           

دبير على بن يقطين و » اميه«اين ماجرا را . ٣١ حديث ٤٨/١٥٨ بحاراالنوار ٣ حديث ٥/١١٠اصول آافى . ١٥٨
 .٨٢٠ حديث ٤٣٥/ك اختيار معرفة الرجال .ر. اند ديگران نيز نقل آرده

به نقل از  (٥ حديث ٤٨/٣٤ و بحاراالنوار ١/٣٢٧الخرائج و الجرائح ; ٨٢١ حديث ٤٣٦/ة الرجال اختيار معرف. ١٥٩
 ).١/٣٢٧اختيار و الخرائج 



 پرورش انديشه سياسى. ٢

همراه هايى آه به   در اين مرحله و به دليل سختى)عليه السالم(فعاليت سياسى ياران امام
همين . اى به بيدارى و دقت در نگرش و تعميق ايمان نيازمند بود داشت به طور ويژه

هاى آنان نظارت و   را بر آن داشت تا خود بر اعمال و فعاليت)عليه السالم(ويژگى، امام
خواص از شيعيان را به پيمودن اين راه ترغيب و تشويق آند، روح ديندارى را در 

اى از ايمان برساند، آن گاه آنان را به  يزد و به مرحله ويژهژرفاى وجود آنان درآم
هايى به بهترين وجه با خصم برخورد  هاى سياسى گسيل دارد تا با چنين اندوخته عرصه

. آرده، از قدرتى برخوردار شوند و به عزت و بلندهمتى و وااليى و تداوم راه دست يابند
 :آارهايى را در پيش گرفته به اين شرح داف راهبراى نيل به اين اه)عليه السالم(امام آاظم

داد آه امر امامت تابع   مؤمنان را به اين امر توجه مى)عليه السالم( امام آاظم)الف
امام آاظم (عبد صالح «: آمده است» سماعة بن مهران«از . فراوانى يا آمى ياران نيست

 :به من فرمود) »ع«

 يار و بى[ در بستر أمن خود آرام گرفتند و مرا ترسان ]دنيا طلبان و پيروان باطل[اى اسماعيل، 
آرد و اگر جز او  هان، به خدا سوگند در تمام  دنيا تنها يك تن بندگى و اطاعت خدا مى. وانهادند]

به راستى ابراهيم، پيشوايى مطيع «است  برد آه فرموده بود خداوند او را نام مى آسى ديگرى مى

خواست شكيبايى  پس ابراهيم تا آن زمانى آه خداوند مى. »رآان نبود حقگراى بود و از مش]و[خدا 

را همنشين و همدل او گرداند و آنان سه تن » اسحاق«و » اسماعيل«گاه خداوند  در پيش گرفت، آن

 دانى؟ آيا دليل آن را مى. اند و پيروان باطل فراوان آم] حقيقى[هان به خدا سوگند آه مؤمنان . شدند

 .دانم فدايت شوم نمى: گفتم

 قرار داده شدند تا ]واقعى[ همنشين مؤمناِن ]مؤمنان دو چهره و متظاهر[:  فرمود)عليه السالم(امام

 )١٦٠(.»مؤمنان درِد دل خود را با آنان واگويند و بدين وسيله به آرامش دست يابند

قويِت  تالش خود را به آار بست تا براساس ت)عليه السالم( امام موسى بن جعفر)ب
رشته برادرى و دوستِى مبتنى بر ايمان، شيعيان را تربيت آند تا اين جماعت صالحان به 

ناپذير  مقتضاى پيوندهاى اعتقادى و روحى، به نيرويى منسجم و به هم پيوسته  و تزلزل
خوانيم گواهى بر اين گفتار و يكى از اين  مطلبى آه در زير مى. مبدل شوند

 :هاست آموزه

                                                           
در تفسير اين ). ٢/٣٤٣ ا صول آافى به نقل از (٦٧/١٦٢ و ٩٤ حديث ٣٧٣/ و بحاراالنوار ٢/٣٤٣اصول آافى . ١٦٠

اى دارد به اين شرح از آن رو خداوند اين منافقان را به صورت مؤمنان و در ميان آنان قرار داده است تا  خبر تعليقه
 .مؤمنان از آمى افراد دستخوش بيم و هراس نشوند



اى عاصم، : پرسيد» عاصم« از يكى از ياران خود به نام )عليه السالم(آاظمروزى امام 

 ايد؟ چگونه] به يكديگر[در رسيدگى و نيكى 

 .در بهترين و برترين وضعيتى آه آسى در اين راه داشته است: عاصم گفت

 ]دينى[برادر يكى از شما در گرفتارى و تنگدستى به خانه ] ايد آه به آن مرحله رسيده[: امام فرمود
 او را بياورند، سپس مهر آن را برداشته و ]درهم و دينار[خود برود، او را نيابد، آن گاه دستور دهد تا آيسه 

 نكند؟ به مقدار نياز، از آن بردارد و آسى بر او خرده نگيرد و او را سرزنش

 .نه: عاصم گفت

ام تنگدستى و بينوايى به يكديگر رسيدگى آن گونه آه من دوست دارم، به هنگ:  فرمود)عليه السالم(امام

 )١٦١(.»!آنيد نمى

 

 ايجاد ساختار علمى و پيوند فكرى. ٣

 آن را محور آار خود قرار داده بود تربيت )عليه السالم(از ديگر مواردى آه امام آاظم
 )عليهم السالم(بيت رورت پيوند فكرى و علمى با مكتب اهلجماعت  صالحان براساس ض

 آن را تحقق بخشيده بود و )عليه السالم(او از بيدارى و نهضت فكرى آه امام صادق. بود
رفت، استفاده آرده، آار پدر  فرصتى مناسب براى رسيدن به اين هدف به شمار مى
 توانست )عليه السالم(م آاظماما. بزرگوار خود را در ايجاد جمعيتى متخصص دنبال آرد

 را آه هر يك دانش و تجربه خود را از حضرتش فرا گرفته و به جايگاه )١٦٢( تن٣١٩
عليه (اينان با گرايش فكرى آه به امام آاظم. واالى علمى دست يافته بودند، تربيت آند

آردند آه  اى پيروى مى  داشتند، از برنامه حساب شده)المعليهم الس( و مكتب اهل بيت)السالم
فقهى و نيز نوآورى در عرصه هر دانشى  ـ هاى فرهنگى با تكيه بر آن با چالش

 در اين )عليه السالم(هاى فكرى امام آاظم اى از فعاليت در اين جا به گوشه. هماوردى آنند
 .آنيم مسير اشاره مى

 تن را آه از نخبگاِن فقيهان ٣١٩ )عليه السالم(ام آاظمهمان طور آه پيشتر اشاره شد ام
رفتند تربيت آرد، اما در ميان آنان تنها شش تن به راستگويى و  و راويان به شمار مى

عليهم (امانت شناخته شدند و راويان همگى آنچه را آه اين شش تن از امامان معصوم

ته در ميان محدثان، هجده تن از الب. پذيرفتند  روايت آردند، تصديق نموده، مى)السالم
 بودند بلند )عليه السالم( و امام آاظم)عليه السالم(فقيهان و محدثان آه از اصحاب امام باقر

                                                           
 .٢٥/٣٥ و وسائل الشيعه ٣٥ ٤٨/١١٩ بحاراالنوار ١٦٥/مكارم االخالق . ١٦١
 .٢/٢٢٣باقر شريف القرشى امام موسى الكاظم . ١٦٢



از اين هجده تن، شش تن از اصحاب . شناخته شدند» اصحاب اإلجماع«آوازه شده، به 
 و شش تن از اصحاب امام )عليه السالم(، شش تن از اصحاب امام صادق)عليه السالم(امام باقر
 :است  بودند آه نام آنان به اين ترتيب)عليه السالم(آاظم

 ;ـ يونس بن عبدالرحمن

 ;»بياع سابرى«ـ صفوان بن يحيى معروف به 

 ;ـ محمد بن ابى عمير

 ;ـ عبداهللا بن مغيره

 ;ـ حسن بن محبوب سّراد

 )١٦٣(.ـ احمد بن ابى نصر بزنطى

آالم، : هاى ديگرى همچون اين افراد مرداِن عرصه فقه و فقاهت بودند و عرصه
 .نيز از نخبگانى متخصص برخوردار بودند...  قرآن، لغت و

 

  در زندان)عليه السالم(امام آاظم

خاندان آشنا پيشتر با دشمنى و آينهورزى مهدى عباسى با علويان و دوستداران اين 
شديم و نيز خوانديم چون مهدى دريافته بود اگر سياسِت سختگيرانه پدرش منصور را در 

رو تمام بنديان را  پيش گيرد، حكومتش دستخوش تزلزل و نابودى خواهد شد، از همين
من سياست «: آرد ها بيان مى مهدى سياست خود را در قالب اين عبارت. آزاد آرد

دانم و سالمت در سايه گذشت را  ش را آارآمدتر از آيفر مىآردن به وسيله بخشاي
چون از حاآمى عطوفت خواسته شد و او . بينم بيشتر از سالمت در آيفِر زودهنگام مى

دريغ ورزد، چون قدرت يابد درنگذرد، آن گاه آه پيروز شود نبخشايد و زمانى آه از او 
اش آم  هر آس مهربانى. مندر ها از او مى درخواست مهربانى شود مهر نورزد، دل

اش فزونى گيرد، شايسته و بايسته است آه منفور باشد و  شود و اقتدار و سرآشى
 )١٦٤(.»دشمنانش فراوان شوند

را به دليل » يعقوب بن داوود«يعنى ; با اين حال مهدى عباسى وزير محبوب خود
 داشت، مورد آزار و شكنجه قرار )صلى اهللا عليه وآله(تمايلى آه به علويان و خاندان پيامبر

: او پس از اين آه از گرايش وزير خود به علويان اطمينان حاصل آرد به او گفت. داد
خواستم چنين  ريختن خون تو بر من روا و آسان است و اگر ريختن خونت را مى«

                                                           
 .١٠٥٠ حديث ٥٥٦/اختيار معرفة الرجال : نك. ١٦٣
 .٤٠٠ـ٢/٣٩٩تاريخ يعقوبى . ١٦٤



نند و اموال او را نيز ، سپس دستور داد تا او را تا پايان زندگى به زندان افك»آردم مى
 )١٦٥(.مصادره آرد

اش به  در صورتى آه وزير محبوب مهدى عباسى فقط به دليل تمايل و عالقه
توانست در  گيرد، روشن است آه خليفه نمى علويان چنين مورد خشم مهدى قرار مى

 آه نام و دانش او زبانزد همگان شده، آفاق را پر آرده بود )عليه السالم(ام آاظمبرابر ام
آرام بگيرد، چرا آه او استقرار و ادامه حكومت خود را تنها در بازداشت و زندانى 

عليه (ديد و سرانجام سرشت ناپاك خود را آشكار آرد و امام  مى)عليه السالم(آردن امام آاظم

در عالم رؤيا )عليه السالم(مهدى عباسى با ديدن حضرت على.  افكند را به زندان)السالم
و خطاب دردآلود و غمگنانه حضرت به او و خواندن آيه ) همان طور آه قبال گفته شد(
 .)١٦٦()َأْرَحاَمُكْمْ ِفي االَْْرِض َوُتَقطُِّعواْ َفَهْل َعَسْيُتْم ِإن َتَولَّْيُتْم َأن ُتْفِسُدوا(

. هراسان بيدار شده، امام را از زندان فرا خواند و خواب خود را براى امام بازگفت
آن گاه از امام خواست تا خود و فرزندانش بر او نشورند، سپس سه هزار دينار به امام 

 )١٦٧(.داد و او را به مدينه بازگرداند

 ٤٨در )  ماه٢٢ يا ٢١(هشت روز مانده از ماه محرم . ق١٦٩مهدى عباسى در سال 
نخست اين آه آخرين بارى آه : اند علت مرگ او را دو گونه ذآر آرده. سالگى مرد

درب آن ويرانه به آمر مهدى ضربه وارد آرد . اى شد براى شكار رفته بود وارد ويرانه
يزآانش به مهدى عباسى دومين نقل اين گونه است آه يكى از آن. و به مرگش انجاميد

داشت و او را برگزيده  زهر خوراند، چرا آه مهدى يكى از آنيزآان را بسيار دوست مى
 )١٦٨(.بود و همين امر حسادت اين آنيزك را برانگيخت و او را به چنين آارى واداشت

 براى فرزندانش مهدى عباسى قبال. و بدين ترتيب روزگار مهدى به پايان رسيد
 .موسى و هارون به عنوان خليفه از مردم بيعت گرفته بود

 

                                                           
گويد روشى زيبا و سرشتى   درباره يعقوب مى٢/٤٠١تاريخ يعقوبى . ٤٤٩ ـ ١/٤٤٧حياة االمام موسى بن جعفر  . ١٦٥

مهدى عباسى بر او خشم گرفت . اى نيكو بود يافته پاك داشت آارهاى خير را دوست داشته فضل بسيار داشت و راه
 .بود ا آخرين روز حيات مهدى همچنان در زندانو به زندانش افكند و ت

شد و ) مهدى(آند يعقوب بن داوود سلمى از خاصان او   يعقوب را اين گونه توصيف مى٣/٣١٢مروج الذهب  
طالب  سپس او را در مورد فرزندان آل ابى...  رفت خواست به ديدار مهدى مى ـ هر وقت آه مى برخالف همگان ـ

درباره او . زگار هارون الرشيد در زندان بود و سرانجام توسط هارون الرشيد آزاد شديعقوب تا رو. متهم آرد
 .مطالب ديگرى نيز گفته شده است

 .٢٢آيه ) ٤٧(محمد . ١٦٦
 .٤/٣٢٥ و المناقب ٣١ـ١٤/٣٠تاريخ بغدادى . ١٦٧
 .٤٠٦ ـ ٢/٤٠١تاريخ يعقوبى . ١٦٨



  در حكومت موسى الهادى عباسى)عليه السالم(امام آاظم

شاهد به خالفت رسيدن موسى فرزند و جانشين . ق١٦٩دهه سوم ماه محرم سال 
ند حكومت هر چ. مرد. ق١٧٠ و در سال )١٦٩(. سال زيست٢٦موسى . مهدى عباسى بود

; مهمترين رخداد تاريخ اسالمى. موسى آوتاه بود، اما آثار شومى نسبت بر شيعيان داشت
 )عليه السالم(يعنى واقعه فخ از حوادث بارز اين دوره بود و چنان دردناك بود آه امام جواد

 بر ما تر از واقعه فخ سنگين] خونينى[رخداد ) عاشورا(پس از واقعه طف : درباره اين فاجعه فرمود

 )١٧٠(.خاندان نگذشته است

سياست هادى آميخته به شرارت بود و اين وجه تمايز، در سلوك و رفتار او جلوه 
نيز » خيزران«مادرش . آرد، از همين رو نزديكان و بيگانگان همگى بر او خشم گرفتند

 )١٧١(.ها همو بود آه هادى را آشت اى سخت از او به دل گرفت و بنا به گفته آينه

 شكنجه قرار داد، ترس و هراس را بر هادى عباسى، علويان را سخت مورد آزار و
هايى آه پدرش مهدى براى علويان معين آرده بود قطع  زندگى آنان گستراند، مقررى

اش دستور داد تا علويان را هر جا  آرد و به گماردگان خود در سراسر گستره حكومتى
 .آه هستند گرفته و به بغداد، مرآز حكومت هادى بفرستند

 

 

 

 قيام فخ

اين . آه گفته شد، قيام فخ مهمترين رخداد دوره خالفت هادى عباسى بودهمان طور 
عليه حاآم » )عليه السالم(حسين بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب«قيام توسط 

چندين عامل موجب به وجود آمدن اين قيام شد آه در اين جا به . عباسى سامان داده شد
 :آنيم ها اشاره مى دو مورد از آن

بود آه نسبت ) هادى(هاى خلفاى عباسى، به ويژه استبداد موسى  ستمگرى: نخست
 .شد به علويان روا داشته مى

واليانى بودند آه از سوى هادى عباسى بر مدينه گمارده شده بودند آه از جمله : دوم
اين والى، فردى از نوادگان عمر بن خطاب، . بود» اسحاق بن عيسى بن على«آنان 

                                                           
 .همان. ١٦٩
 .٢/٤٥٧االمام موسى الكاظم . ١٧٠
به نقل  (٤٨/١٦٥و بحاراالنوار ) ١٤/به نقل از سر السلسلة العلويه  (١٧٢ /عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب . ١٧١

 ).از مقاتل الطالبيين



عبدالعزيز در آزار و تحقير . را به جانشينى خود برگزيد» عبدالعزيز«معروف به 
او علويان را ملزم آرده بود تا همه روزه نزد او رفته، . علويان آار را به نهايت رساند
عبدالعزيز، علويان را واداشته بود تا براى حضوِر همه . حضور خود را اعالم آنند

 امر عبدالعزيز، در اقدامى جائرانه، سه تن شرطه تحت. روزه، يكديگر را ضمانت آنند
عمر بن «و » مسلم بن جندب«، »حسين بن محمد بن عبداهللا بن حسن«هاى  را به نام

به . اند دستگير آرده، مدعى شدند آه اين افراد را بر خوان شراب ديده و گرفته» سالم
ه منظور رسوا دستور عبدالعزيز آنان را زدند، سپس بر گردن ايشان ريسمان نهاد و ب

 )١٧٢(.شان فرمان داد تا آنان را در شهر بگردانند آردن

 را از قصد خود آگاه )عليه السالم(حسين آهنگ قيام آرد و امام آاظم. ق١٦٩در سال 
اى عموزاده، آنچه : مود فر)عليه السالم(امام.  خواست تا با او بيعت آند)عليه السالم(نموده، از امام

خواست، از من نخواه، ) )عليه السالم(امام صادق( از عمويت ابوعبداهللا ]محمد نفس زآيه[ات  را آه عموزاده

 .گونه آه ابوعبداهللا برخالف ميل خود رفتار آرد، من نيز چنان خواهم آرد زيرا همان

 اگر بخواهى آن را بپذير .من به تو پيشنهاد دادم:  گفت)عليه السالم(حسين به امام آاظم
آنم آه از خداوند يارى  پسندى تو را به قبول آن مجبور نمى و بدان تن در ده و اگر نمى

 .شود، سپس با امام خداحافظى آرد خواسته مى

ادريس بن عبداهللا بن «، »سليمان«، »يحيى«: آن گاه حسين ياران خود از جمله
چون بانگ اذان صبح برخاست . آوردرا گرد » عبداهللا بن الحسن افطس«و » الحسن

افطس بر فراز گلدسته رفت و مؤذن را . برآوردند» احد، احد«وارد مسجد شدند و بانگ 
. واداشت و حسين امامت جماعت را به عهده گرفت» حّى على خير العمل«به گفتن جمله 

مدينه حسين آه از استيالى بر . اى خواند و مردم با وى بيعت آردند پس از نماز خطبه
جا اردو  رسيد در آن» فخ«فارغ شد همراه سيصد جنگجو آهنگ مكه آرد و چون به 

با وى و يارانش وارد جنگى » فخ«سپاه خليفه عباسى او را تعقيب آرده، در . زد
آن گاه سرهاى . پرهراس شد آه اين رويارويى به شهادت حسين و يارانش انجاميد

سيران آه دست و پاى آنان را در ُآندهاى آهنين شهيدان فخ را از تن جدا آرده، همراه ا
به دستور هادى اسيران را در غل و زنجير . قرار داشت براى هادِى سرآش فرستادند

 )١٧٣(.آشتند و پيكرهاى آنان را بر در محبس به دار آويختند

 

                                                           
 ).به نقل از مقاتل الطالبيين (٤٨/١٦١همان . ١٧٢
 ).به نقل از مقاتل الطالبيين (١٦٥ ـ ٤٨/١٦١ و بحاراالنوار ١/٢٢٩تاريخ طبرى . ١٧٣



 

 

 هاى قيام فخپيامد

هادى عباسى . شهادت حسين رهبر قيام فخ و يارانش نقطه پايانى بر قيام آنان بود
بازماندگان از علويان را آماج تهديد خود قرار داد و با اشاره به ارتباط قيام حسين با 

سوگند، حسين جز به به خدا «: ، گفت)عليه السالم(يعنى موسى بن جعفر; بزرگ اين خاندان
قيام نكرد و غير از جلب محبت او، راه ديگرى را ) )عليه السالم(امام آاظم(فرمان او 

، زيرا او از ميان افراد خاندان رسالت، صاحب وصيت ]و نخواست[پيروى ننمود 
 )١٧٤(.»خداى مرا بكشد اگر او را مهلت زنده بودن بدهم. است) امامت(

امام افراد .  را از اين تصميم هادى آگاه آرد)عليه السالم(على بن يقطين امام آاظم
خاندان و شيعيان خود را گرد آورد و از نامه على بن يقطين آگاهشان نمود، سپس 

 گوييد؟ در اين باره چه مى: فرمود

ـ اين است آه از ديد و دسترس اين  آه خدايت سالمت بدارد پيشنهاد ما به تو ـ: گفتند
 .را پنهان نمايى سرآش دور شده و خويش

 :از بنى سليمه تمثل جست آه» آعب بن مالك«امام لبخندى زدند و به يك بيت از 

 ]برود و[خود پيروز خواهد گشت، پس ) آفريدگار(قريش مدعى شد آه بر خداى «
هر چه در توان دارد (يروز شود پ. آورد  آه همه را از پاى در مى]مطلق[بر پيروز 

 )١٧٥(.»)انجام دهد آه او را در برابر خداوند سودى ندارد

آه از   روى به قبله گرداند و دعاى جوشن صغير را ـ)عليه السالم(سپس حضرت آاظم

قبر پيامبر (سوگند به حرمت اين قبر : ـ خواند، و پس از دعا فرمود حضرتش وارد شده است

ترديد واقع شده  و بى[ به مانند سخن گفتن شما حق است ]واقعه[اين «در همين روز مرد ) هادى(آه  او ) اآرم

 )١٧٦(.]است

زمانى آنان . آن گاه نماز گزارديم و مردم متفرق شدند: گويد راوِى اين خبر مى

حاوى خبر مرگ هادى و بيعت با هارون الرشيد را دوباره گرد آمدند آه نامه 

 )١٧٧(.»بخوانند

                                                           
 ).طاووس مهج الدعوات  ابنبه نقل از (١٥٣ـ٤٨/١٥٠همان . ١٧٤
 فليغلَبّن مغالب الغّالب  زعمت سخينة أن ستغلب ربَّها . ١٧٥
 .٢٣/ذاريات. ١٧٦
 ).به نقل از مهج الدعوات (١٧ حديث ٤٨/٢١٧بحاراالنوار . ١٧٧



 

 )عليه السالم(گيرى امام آاظم  تحليلى از قيام فخ و موضع

  در راه آامل آردن تربيت جماعت صالحان و )عليه السالم(هاى امام آاظم فعاليت

ساز  نان به باالترين مرحله از اعتقادات ايمانى و هشيارى سياسى آه زمينهرساندن آ

 .هاى بزرگ تغيير ساختارى اسالمى بود، در بخش گذشته مطرح شد تحقق طرح

اسالمى و آزاد آرد، برانگيختن وجدان امت  دومين عاملى آه اين طرح را آامل مى

آردن اراده آن بود آه به امت، قدرت و صالبت بخشيده، او را از ناديده انگاشتن آرامت 

ها  اين هدف با ادامه يافتن حرآت. داشت هاى ستمگران باز مى و ذوب شدن در سياست

براساس همين . شد هاى ستمكار محقق مى هاى انقالبى عليه حكومت و اقدام

 :را در موارد زير خالصه آرد)عليه السالم(گيرى امام آاظم توان موضع ها مى ضرورت

 در اين مقطع زمانى در برابر حاآميت موجود، )عليه السالم(گيرى امام آاظم موضع. ١

 .گيرى انقالبى نبود موضع

 خواست تا با وى بيعت )عليه السالم(هنگامى آه حسين، رهبر قيام فخ از امام آاظم. ٢

عليه (صادق گيرى امام و موضع» محمد نفِس زآيه« با يادآورى قيام )عليه السالم(آند، امام

در برابر محمد، متذآر شدند آه در صورت اصرار از سوى حسين براى بيعت، )السالم

 )١٧٨(.گيرى خواهد آرد همانند پدر خود موضع

ن بر مدينه چيره شد و امامت نماز صبح را به بر عهده گرفت، زمانى آه حسي. ٣

، همه هاشميان )عليه السالم(و موسى بن جعفر» حسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن«جز 

 )١٧٩(.نماز را به امامت حسين گزاردند

رساند، )عليه السالم( اطالع امام آاظمآن گاه آه حسين تصميم خود را مبنى بر قيام به. ٤

 :حضرت به طور صريح و با عبارت زير او را تأييد و حمايت آرده، فرمود

إنك مقتول فأحّد الضراب، فإن القوم فّساق يظهرون ايمانًا و يضمرون نفاقًا و شرآًا، «

 ;فإنا لّله و إنا إليه راجعون و عنده أحتسبكم من عصبة

اند، در ظاهر ايمان مىورزند،   پس سخت آارزار آن آه اين قوم فسق پيشهبينم، من تو را آشته مى

اجر و . گرديم همه از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى. ولى دلشان نهانخانه نفاق و شرك است

 )١٨٠(.خواهم پاداش شما را از خداوند مى

                                                           
 ).١/٣٦٦به نقل از اصول آافى  (٨/١٦١ و بحاراالنوار ١/٣٦٦اصول آافى . ١٧٨
 ).به نقل از مقاتل الطالبيين (٤٨/١٦٣همان . ١٧٩



رسيد، )عليه السالم(به امام موسى بن جعفر) رض(هنگامى آه خبر شهادت حسين.  ٥

 :حضرت در سوگ او گريست و با ا ين جمالت او را مرثيه گفت و ستود

بالمعروف، انا لّله و إنا إليه راجعون، مضى و اهللا مسلمًا صالحًا، صّوامًا قّوامًا، آمرًا «

 ;ناهيًا عن المنكر، ما آان في أهل بيته مثله

به خدا سوگند، حسين در حالى از دنيا رفت آه . گرديم همه از خدا هستيم و به سوى او باز مى

داشت، امر  ها را به نماز زنده مى آرد و شب روزها را به روزه سپرى مى. مسلمان، درستكار بود

 )١٨١(.در ميان خاندانش همانند او وجود نداشت. داشت ىآرد و از منكر باز م به معروف مى

 

 تالش موسى الهادى براى عزل هارون الرشيد از واليت عهدى

: خوانيم چالش ميان موسى الهادى و هارون الرشيد را به روايت يعقوبى چنين مى

ى درگرفت، لذا موسى بر آن شد تا هارون و برادرش هارون نزاع) هادى(ميان موسى «

را به جاى  او به واليتعهدى » جعفر«را از منصب واليتعهدى خلع و فرزند خود 

بيشتر آنان . از اين رو سرداران را فراخواند و آنان را از انديشه خود آگاه آرد. برگزيند

ين تصميم تشويق او را از اين آار منع آردند، ولى چند تن از ايشان او را در اجراى ا

از جمله . اگر حكومت به هارون برسد، ديگر سامان نخواهد يافت: آرده، اظهار داشتند

ابوهريره، محمد «آرد  آسانى آه موسى را در خلع هارون الرشيد تشويق و ترغيب مى

 .بود» ازد«سردارى از قبيله » فّروخ ازدى

گران گسيل داشت تا  او را در رأس سپاهى ]آه ابوهريره را چنين يافت[موسى 

او فرمان داشت . مردم ناحيه جزيره، شام، مصر و مغرب را به خلع هارون فرا خواند

ابوهريره براى انجام مأموريت . تا هر آس از اين آار سرباز زند از دم شمشير بگذراند

 )١٨٢(.رسيده بود آه خبر مرگ موسى الهادى را دريافت» رّقه«خود به 

موسى الهادى سرانجام پس از حدود چهارده ماه حكومت جبارانه در نيمه ماه ربيع 

 )١٨٣(.از دنيا رفت. ق١٧٠االول سال 

 

                                                                                                                                                                      
 ).١/٣٦٦به نقل از اصول آافى  (٦ حديث ٤٨/١٦٠ و بحاراالنوار ١/٣٦٦اصول آافى . ١٨٠
 ).به نقل از مقاتل الطالبيين (٤٨/١٦٥همان . ١٨١
 .٢/٤٠٥تاريخ يعقوبى . ١٨٢
 .٤٠٧/همان . ١٨٣



 

 

 قسمت چهارم

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(مورد امام آاظم

 

 بخش  دوم

 هارون الرشيد

 

 بخش سوم

  تا زمان شهادت امام)عليه السالم(هاى مكرر امام آاظم بازداشت

 

 بخش چهارم

 )عليه السالم(ميراث علمى امام آاظم

 

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 هاى عصر ويژگى

 )عليه السالم(اش در مورد امام آاظم گيرى موضع هارون الرشيد و

 

 برآييم، )عليه السالم(اگر در صدد مقايسه ميان مراحل گوناگون زندگى امام آاظم
ترين مراحل   سخت)عليه السالم(هاى پايانى عمر امام آاظم بينيم آه سال ترديد مى بى

 رفته )عليه السالم(ها در اين دوره بر امام اذيت بيشترين آزار و زندگى حضرت بوده و
 بود در حكومت )١٨٤(چند ماه  آه چهارده سال و)عليه السالم(اين دوره از زندگى امام. است

هاى درون پليد خود را  انباشته هاى جاهلى و هارون، تمام آينه. هارون الرشيد گذشت
گيرى  تصميم.  روا داشت)عليه السالم(نيرنگ بود نسبت به اهل بيت آه سراسر آينه و

الت، او را از اسالفش متمايز جبارانه هارون عليه خاندان رس سياست ستمكارانه و و
فعاليت  هارون سياستى پى ريخت آه طى آن از پاى در آوردن حرآت و. آرد مى
آرد  سپس زندانى آردن حضرت را دنبال مى جدا آردن او از امت و  و)عليه السالم(امام

از اين رو بود آه امام .  در زندان براى او فراهم شود)عليه السالم(تا زمينه آشتن امام
هاى جديد و متفاوتى نسبت به شيوه  هاى خويش روش  براى فعاليت)عليه السالم(آاظم

 .امامان پيش از خود برگزيد و بدين ترتيب مرحله جديدى از زندگى خود را آغاز آرد

 را به شرح )عليه السالم(نشيب امام گو درباره اين مرحله از زندگى پر فراز و گفت و
 :آنيم زير دنبال مى

 ;بست هايى آه در برخورد با امام به آار روش ر هارون الرشيد و عص:نخست

سياست هارون الرشيد و   در برابر حكومت و)عليه السالم(گيرى امام آاظم  موضع:دوم
 ;علمكرد امام در ارتباط با امت

نقش او در زندان تا زمان شهادتش   و)عليه السالم(هاى پياپى امام آاظم  بازداشت:سوم
 .ق١٨٣به سال 

 :شود اين بخش در قالب دو مبحث بررسى مى

                                                           
 ).٢/٧به نقل از اعالم الورى  (١  حديث٤٨/١بحاراالنوار ; ٢/٧اعالم الورى . ١٨٤



 

 هاى روزگار هارون الرشيد ويژگى: مبحث يكم

هاى اسالمى را مورد يورش خويش قرار داده بود  هاى منحرفى آه سرزمين پديده
اى آه عباسيان با روش جاهلِى خود عليه خاندان رسالت به آار  نيز سياست ظالمانه و

شرايطى آه امام  بررسى رويدادها و. پيشتر مطرح شدبسته بودند، از مواردى است آه 
 در عصر حكومت هارون الرشيد با آن روبرو بود در حوصله اين بحث )عليه السالم(آاظم
هاى اين مرحله  پديده ها نيستيم، بلكه به وجوه تمايز و در صدد بيان آن گنجد و نمى

اى آه امام  اوج فاجعهپردازيم باشد آه چهره واقعى آن دوره را و نيز  تاريخى مى
 . از آن در رنج بود، ترسيم آنيم)عليه السالم(آاظم

هايى آه از  خراج بريم آه اموال و محاسبه سرانگشتى پى مى با يك بررسِى ساده و
شد، بيش از آن چيزى بود آه براى تمام  اآناف براى هارون الرشيد آورده مى اطراف و

بايست  مى ه در حقيقت، از آِن مسلمانان بوده واين اموال آ. رسيد خلفاى پيش از او مى
هاى  شد، اما خرج خوشگذرانى در راه تأمين مصالح آنان هزينه مى براى آنان و

هارون الرشيد سخاوتمندانه اين اموال را به خنياگران داده . گرديد گوناگون خليفه مى
 آنان فرو شد، همچون باران، بر بايست براى مسلمانان هزينه مى ثروتى آه مى و
او . مند شد هاى هارون بهره يكى از آسانى بود آه از َدِهش» ابوالعتاهيه«. ريخت مى

 :در مدح هارون سروده است

 .در دلم جاى گرفت، و قلبم را ربود; اش پدرم فداى آن آس باد آه دوستى«

هاى نيكى از او سر بر آورده  آه شاخه; اى بنى عباس، در ميان شما پادشاهى است
 .است

آن روز آه او زاده  و; جز اين نيست آه تمام وجود هارون خير است اين است و
 )١٨٥(.»شد، همه شر از جهان رخت بر بست

هارون به ابوالعتاهيه  خوان معروف اين شعر را خواند و آوازه» يم موصلىابراه«
 )١٨٦(.يكصد جامه پاداش داد ابراهيم هر يك يكصد هزار درهم و و

                                                           
١٨٥ . 

 مرة حب قليل فسرق*** بأبي من آان في قلبي له 
 ُشعب اإلحسان منه تفترق*** يا بني العباس فيكم ملك 

 مات آل الشر مذ يوم خلق*** إنما هارون خير آله 
 .٤/٧٤االغانى . ١٨٦



او . شناخت در اين ميدان، حدى نمى آامجويى از آنان بود و هارون شيفته آنيزآان و
 :ين شرح داردآنيز برادرش هادى ماجرايى به ا» غادر«با 

. داشت هادى او را بسيار دوست مى نواترين آنيز بود و خوش غادر، زيباترين و«
. او با خود انديشيد آه پس از مرگش، برادرش هارون، غادر را به زنى خواهد گرفت

خواهم تا سوگند ياد آنى آه پس از من غادر را به  از تو مى: اين بود آه به هارون گفت
 .زنى نگيرى

آن گاه هادى از هارون پيمان گرفت تا در صورت پيمان . سوگند ياد آردهارون 
غالمانش  ناديدن انگاشتن سوگنِد خود، پياده به حج رود، همسرانش مطّلقه و شكنى و

او سوگند ياد  هر چه دارد در راه خدا انفاق آند، سپس غادر را سوگند داد و آزاد باشند و
با هارون به عنوان خليفه بيعت  د آه هادى مرد ويك ماه از اين ماجرا گذشته بو. آرد
 )١٨٧(.»از او خواستگارى آرد در اين هنگام هارون پيكى نزد غادر فرستاد و. شد

. آورده شوداشتياق فراوان هارون به آواز سبب شد تا آالت موسيقى در آاخش فراهم 
در نهايت سه آواز  او از خوانندگان خواست تا يكصد گونه آواز را برگزيده، سپس ده و

 )١٨٨(.آنان چنين آردند برگزينند و

، آوازه خوان بلند آوازه آه با هادى پيمان بسته بود پس از او آواز »ابراهيم موصلى«
، هارون از او خواست تا آواز بخواند، اما او نخواند، دم فرو بسته، وفادار به پيمان ماند

زمانى او را از زندان آزاد آرد آه ابراهيم  هارون او را به زندان افكند و. سر باز زد
 )١٨٩(.در مجلس هارون آواز خواند پيمان شكست و پذيرفت آواز بخواند و

رده، بلكه آلوده مى هارون به اين اندازه رويگردانى از اصول شريعت بسنده نك
هاى خود را فرا  نشست سوگلى هر گاه آه بر خوان شراب مى گسارى بود و مى و
 )١٩٠(.اش به آمال برسد آاميابى خواند تا لذت و مى

من  شبى هارون الرشيد مرا فرا خواند و«: آند از پدرش نقل مى» حماد بن اسحاق«
چون . شلوارى سرخ فام بر تن داشت يدم آه جامه وآنيزآى را نزد او د. بر او وارد شدم

 اين آهنگ از آيست؟: آنيزك آواز خواند هارون پرسيد

 .]![از آن من است اى امير مؤمنان: گفتم

 .خواندم من بخوان و» ابن ُسريج«آهنگ : هارون گفت
                                                           

 .٤٦ /نساء الخلفاء . ١٨٧
 .١/٧االغانى . ١٨٨
 .١٦٢ / ١همان . ١٨٩
 .٣٧ /التاج . ١٩٠



جامى به  وجامى به آنيزك داد  جامى از مى نوشيد و هارون دستخوش طرب شد و
 )١٩١(.»من نوشاند

در اين  مورد عالقه شديد هارون بود و هاى و  از بازى)١٩٢(»شطرنج« و» نرد«
محبت به بدآاران  عالقه و ها و در برابر اين گشاده دستى. راه اموال زيادى هزينه آرد

گيرى آامًال  خورد با علويان، موضعبينيم آه هارون در بر آنيزآان، مى مطربان و و
زمام حكومت را به  آن هنگام آه به قدرت رسيد و اى داشت و آينه توزانه خصمانه و

او آنچه در دل داشت . بكشد دست گرفت سوگند ياد آرد آه علويان را از پاى در آورده و
شيعيان  به خدا سوگند، آه علويان و«: در قالب اين عبارت بر زبان آورده، چنين گفت

 )١٩٣(.»آنان را خواهم آشت

جمعى بزرگ از بزرگان علويان آه در  او در اين راه به سوگند خود وفادار ماند و
زمانى آه ديد مسلمانان . سرآمد مسلمانان بودند، آشت پرهيزگارى برترين و دانش و

هاى  ور او خانهروند، به دست  مى)عليه السالم(شمارى به زيارت مرقد امام حسين بى
 را ويران آرده، درخت سدرى آه در آنار قبر مطهر )عليه السالم(اطراف مرقد امام حسين

 )١٩٤(.امام قرار داشت از ريشه در آوردند

اى از قبر امام  نشانه او همچنين فرمان داد زمين آربال را شخم بزنند تا هيچ اثر و
پاسخ نماند  هاى او بى ديگر جنايت اين آار هارون و.  بر جاى نماند)معليه السال(حسين

 )١٩٥(.رساند حضرت قادر قهار در همان سال او را در خراسان به هالآت ابدى و

هاى اخالقى هارون جامعه اسالمى امت را به تسخير خود در آورد  بارى بند و بى
. شد در ميان مردم رواج يافت مرتكب آن مى زد و  مىهر آنچه آه هارون بدان دست و

ها، مجالس  اى براى سرگرمى بغداِد آن روز آه مرآز خالفت اسالمى بود، صحنه
هرزگى شد، تاجايى آه اين دوره با اين  رقص، مى فروشى، وادادگى اخالقى و

تأثير اشعار شاعراِن آن دوره، . متمايز شد ها از ديگر عصرها باز شناخته و ويژگى
لذت جويى از ِمى، منعكس  هاى دربار، عشق به آنيزآان و شان را از سرگرمى پذيرى
 .آند مى
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جام، ساقى، : تمام توان خود را به آار بست تا در اشعار خود از» ابونؤاس«
آرد آه مردم شيفته  او چنان ماهرانه اين آار را مى. نديمان بگويد گساران و مى
 .او شدند) ف شراب سروده بوداشعارى آه در وص(» خمريات«

بينوايى  فقر و هاى اين دوره، پديد آمدن شكاف عميق طبقاتى بود و از ديگر ويژگى
ها مسلمان از حداقل نيازهاى زندگى محروم بوده، از  در حاليكه ميليون. فراگير شد
يعنى موجودى بيت المال ; هاى آنان بردند، اما ثروت نداشتن پوشاك رنج مى گرسنگى و

بستگان آنان، وزيران، آوازه  زادگان و نزد طبقه خاصى از خلفا و خليفه ر بغداد ود
آنان آه از خوان به ناحق گسترده خالفت  خوانان، ميگساران، جاسوسان، خبرچينان و

پديده شوِم فقر، زمينه را براى پيدايش آفر فراهم آورد . مند بودند، انباشت شده بود بهره
انديش  ها در ميان مردِم ساده فعاليت  آن هاى الحادى و جنبشاين دوره شاهد ظهور  و

 .بود

ارتباط «: گويد ها مى حمايت عباسيان از آن ها و درباره اين جنبش» والهاوزن«
... جنبش زنديقان وجود داشت تنگاتنگى ميان دعوت عباسيان براى رسيدن به قدرت و
، پس از روزگارى آنان را از عباسيان در آغاز آار، زنديقان را گرد خود جمع آرده

 )١٩٦(.»خود دور آردند

در آن روزگار همه جا » مزدآيان«هاى ويرانگرى مانند  قابل توجه است آه جنبش
بندهاى  به رها شدن از قيد و! پراآنده شد، مروجان اين جنبش، با بودن خليفه اسالمى

. خواندند اى از اشتراآيت فرا مى به گونه ها و ارزش معيارها و اخالقى و
روا  اموال را بر يكديگر مباح و مزدك زنان و«: گويد درباره مزدك مى» شهرستانى«

شدند، آنان را در  چراگاه شريك يكديگر مى همان گونه آه مردم در اموال، آتش و آرد و
 )١٩٧(.»زنان شريك گرداند

 

 )عليه السالم(گيرى هارون نسبت به امام آاظم موضع: مبحث دوم

حساسيت )عليه السالم(هارون الرشيد بيش از خلفاى پيش از خود در مورد امام آاظم
همين امر سبب شد تا هارون باانگيزه بازداشتِن امام . نسبت به او آينه مىورزيد داشت و

در محاصره قرار  زير نظر بگيرد واش او را  هاى هدايتگرانه فعاليت ها و از حرآت
اى در پيش گرفت آه  زيرآانه هاى گوناگون و براى رسيدن به اين هدف راه. دهد
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تالش   و)عليه السالم(هاى متوالى امام  به دربار، بازداشت)عليه السالم(احضار مكرر امام
مله به زندان افكندن برخى از آنان از آن ج شيعيان آن حضرت و براى ترور ياران و

 پيمود، گماردن )عليه السالم(هايى آه هارون در راه مبارزه با امام يكى ديگر از راه. بود
ياران او سر بزند به اطالع خليفه  انبوه جاسوسانى بود تا هر حرآتى آه از امام و

 براى هارون )عليه السالم(هر گاه يكى از اين جاسوسان خبرى محرمانه از امام. برسانند
هارون چنان خصمانه راه خود را در . گرفت تشويق او قرار مى تكريم وبرد مورد  مى

آرد آه چاپلوسان را بر آن   دنبال مى)عليه السالم(برخورد با علويان، به ويژه امام آاظم
داشت تا براى خوشايند خليفه، سرهاى علويان را از تن جدا آرده، چونان ارمغانى پر 

 .بها به او پيشكش آنند

 در پيش گرفت، محاصره، در )عليه السالم(مدتى آه هارون نسبت به امامسياست دراز 
به همين جهت از هنگامى . در نهايت گسستن پيوند او با امت بود انزوا قرار دادن امام و

 يا در زندان بود يا به )عليه السالم(آه با هارون به عنوان خليفه بيعت شد، امام آاظم
 هارون قرار گرفته، زمانى نيز مورد تكريم هايى سياسى مورد بازخواست اتهام
هاى  اين رفتارها از ويژگى. شد منافقانه هارون واقع مى بزرگداشِت سالوسانه و و

 . بود)عليه السالم(سياست خصمانه هارون با امام

اى آه هارون با  زيرآانه برخورِد آشكار، گوناگون و ها و براى شناخت روش
ياران آنان را از بين ببرد   و)عليهم السالم(رسالت اهل بيت آت و داشت تا حر)عليه السالم(امام
 :دهيم هايى را مورد بررسى قرار مى نقل

عليه (متضاد است آه هارون در برخورد با امام هايى چندگانه و  شامل روش:نخست

زمانى طرح آشتن او را  داد و  داشته، گاهى حضرتش را مورد تكريم قرار مى)السالم
او امامى است آه فرمانبردارى از او بر «آرد  ديگر هنگام اعتراف مى د ودي تدارك مى

هاى رفتارِى هارون را به  نگاهى به ماجراهاى زير، تناقض. »همگان واجب است
 :آند همگان آشكار مى

روزى هارون . من حاجب هارون الرشيد بودم«: گويد مى» فضل بن ربيع«.  ١
رو  زير و چرخاند و آن را مى دست داشت ودر حالى آه شمشيرى در  خشمگينانه و

 اگر )صلى اهللا عليه وآله(اهللا ام با رسول اى فضل، به خويشاوندى: گفت آرد نزد من آمد و مى
 .گيرم پسر عمويم را نزدم نياورى سرت را از پيكرت بر مى

 چه آسى را بياورم؟: پرسيدم

 .اين مرد حجازى: گفت



 آدام يك از حجازيان را؟: گفتم

 .طالب بن ابى موسى بن جعفر بن محّمد بن على بن الحسين بن على: ن گفتهارو

از  ترسيدم و از يك سو از اين آه او را نزد هارون ببرم از خدا مى: گويد فضل مى
: سوى ديگر نافرمانى از هارون آيفر سختى براى من در پى داشت، لذا به هارون گفتم

 .چنين خواهم آرد

پا را در آن نهاده  ابزار شكنجه آه دست و(» حصار« دو هارون از من دو تازيانه،
روانه منزل ابو  ها را براى او فراهم آردم و من آن. دو جالد خواست و) فشرند مى

. بر در آوخى قرار گرفتم اى رفتم و  شده، به ويرانه)عليه السالم(ابراهيم، موسى بن جعفر
از مواليت براى من اجازه ورود بگير : جا با جوانى سياه رو برو شده، به او گفتم در آن

 ـ خدايت رحمت آند ـ

 .حاجب ندارد وارد شو او دربان و: او گفت

در دست داشت ) قيچى(اى را ديدم آه مقراضى  چرده چون وارد شدم جوان سيه
اطراف  طوالنى بر پيشانى و هاى فراوان و آه در اثر سجده) پوست سخت(گوشتى  و

درود بر تو اى فرزند رسول خدا، هارون  سالم و: گفتم. دبري اش روييده بود مى بينى
 .الرشيد تو را خواسته است، او را اجابت آن

 من ]پرداختن به[هايى آه در اختيار دارد او را از  نعمت آار؟ آيا آسايش و رشيد را با من چه: او گفت

جدم رسول خدا را اگر روايت : گفت آن گاه شتابان برخاست و در آن حال مىمشغول نكرده است؟ 

 )١٩٨(.آمدم واجب است، نمى» تقيه«فرمانبردارى از سلطان به منظور : نشنيده بودم آه فرمود

 .آيفر باش ـ خدايت رحمت آند ـ اى ابو ابراهيم آماده خشم و: به او گفتم

واند ت  امروز هارون نمى]بدان آه[آخرت است در آنار من نيست؟  آيا آن آه مالك دنيا و: او گفت

 شاءاهللا ـ گزندى به من برساند ـ ان

به سر خود اشاره  او را ديدم آه سه بار دست خود را چرخاند و: گويد فضل مى
نزد هارون بازگشته، بر او وارد شدم، او را همانند زنان فرزند مرده، سرگردان . آرد
 من لبيك گفتم اى فضل، و: چون مرا ديد گفت. يافتم

 ى؟پسر عمويم را آورد: گفت
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 .آرى: گفتم

 .مبادا او را آزرده باشى: گفت

 .نه: گفتم

نفسم مرا به آنچه آه . مبادا آه او را از خشم من نسبت به او آگاه آرده باشى: گفت
 .آردم من چنين حال او را به داخل راهنمايى آن و. خواستم واداشت نمى

و را در آغوش گرفت  را ديد به سوى او شتافته، ا])عليه السالم(امام آاظم[چون هارون 
 .وارث دارايى من خوش آمدى اى پسر عم، برادر و: گفت و

 است؟ چه چيزى تو را از ديدار ما باز داشته: گفت آن گاه او را بر بالشى نشاند و

 .ات دنيا دوستى  گستردگى سلطنت تو و:امام گفت

 را )عليه السالم(خواست و با دست خود از آن غاليه امام» دانى غاليه«هارون 
دو آيسه زر براى حضرت بياورند  هايى و عطرآگين آرد، سپس دستور داد خلعت

 .چنين آردند و

 از نزد هارون خارج شد من نيز در پى او روان )عليه السالم(چون امام: گويد فضل مى
  هارون رهايى يافتى؟]گزند[گفتى آه بدان وسيله از ] ذآرى[چه : از او پرسيدم شدم و

به مصاف  خواند و هر گاه او اين دعا را مى.  را خواندم)عليه السالم(طالب لى بن ابىدعاى جدم ع: گفت

اين، دعاى دفع . نمود آرد او را مغلوب مى چون با تكسوارى هماوردى مى رفت آن را شكست داده و سپاه مى

 .بالست

 ؟)چگونه است(اين دعا چيست : گفتم
 :بگو: گفت

بك أموت،  بك أنتصر، و بك أصول، و  ، و)بك ُاحاورو (بك ُاحاول   الّلهم بك ُاساور، و

ال قّوة إّال بالّله العلى  فّوضت أمري إليك، ال حول و بك أحيا، أسلمت نفسي إليك، و  و

إذا  عن العباد بلطف ما خّولتني أغنيتني، و  رزقتني، و الّلهم إنك خلقتني و. العظيم

إذا دعوت أجبتني يا  ، وإذا مرضت شفيتني  هويت رددتني، وإذا عثرت قّومتني، و

 ;سيدي ارض عني فقد أرضيتني

گو   تو گفت و]نام[و به (يابيم  تو توانايى مى] نام[با  شوم، و تو چيره مى] نام[بار خدايا، با 

با  ميرم، و  تو مى]نام[با  شوم، و تو پيروز مى] نام[با  برم، و  تو يورش مى]نام[با  ، و)آنم مى

قوتى  هيچ توانى و ام و آارم را به حضرتت واگذارده  خود را به تو سپرده و.شوم  تو زنده مى]نام[

 .بزرگ نيست جز از خداى واال و



نيازم  پوشانيدى، با آنچه به من دادى، از بندگان بى ام دادى و روزى بار خدايا، تو مرا آفريدى و

ه آه بيمار شدم، درمانم نمودى، چون سقوط آردم، باز گرداندى، اگر لغزيدم بر پايم داشتى، آن گا

آقاى من، از من خشنود باش آه مرا از خود  اى سيد و. هر گاه تو را خواندم پاسخم دادى آردى و

 )١٩٩(.»خشنودى فرمودى

آند آه نشان دهنده مرتبه   الرشيد داستانى نقل مىعبداهللا مأمون پسر هارون. ٢
باشد و به دليل، همين شناخت است آه گاهى   مى)عليه السالم(شناخت هارون از امام آاظم

در عين حال، اوج   به بزرگى او اعتراف آرده و)عليه السالم(بزرگ شمردن امام با تكريم و
اين داستان همچنين روايتگر . آند مىآشكار )عليه السالم(آينه او را نسبت به امام آاظم

همان چيزى آه هارون را بر آن داشت تا به ;  است)عليه السالم(جايگاه مردمِى امام آاظم
مكارانه به صحنه سازى پرداخته، خود را  منظور گمراه آردن مردم رياآارانه و

 . بنماياند)عليه السالم(دوستدار اهل بيت

 :داستان از اين قرار است

چون به مدينه رسيديم، هارون به . سالى با هارون به حج رفتم«: گويد ىمأمون م
بنى  انصار و مكه از فرزندان مهاجران و هيچ آس از مردم مدينه و: حاجيان خود گفت

نياآان خود  ديگر قرشيان حق وارد شدن بر من را ندارند، مگر اين آه نسب و هاشم و
بر هارون وارد شود نياآان خويش را بر خواست  از اين رو هر آس مى. را بر شمارند

رسيد، سپس بر هارون وارد  مى...  شمرد تا اين آه به خاندانى قرشى، هاشمى و مى
هجرت  خاندانش و بر اساس منزلت و هارون به فراخور حال شخصى و شد و مى

 .داد پدرانش دويست تا پنج هزار دينار به او مى

اى امير : گفت بر هارون وارد شد وروزى نزد هارون بودم آه فضل بن ربيع 
مؤمنان، فردى بر دروازه ايستاده، خود را موسى بن جعفر بن محّمد بن على بن الحسين 

 .خواند  مى)عليه السالم(طالب بن على بن ابي

دارى  خويشتن: گفت ديگر سرداران روآرد و هارون به سوى من، امين، مؤتمن و
جز بر  اجازه ورود بده و: خواست، گفت ورود مىآن گاه به فضل آه براى او اذن . آنيد

در همين حال سالخورده مردى آه عبادت او را فرسوده . فرش من بر جاى ديگرگام ننهد
. بينى داشت وارد شد اثر سجده بر پيشانى و نمود و چونان نِى فرسوده مى آرده بود و

                                                           
 ١/٧٦به نقل ازعيون اخبار الرضا  (١٦  حديث٤٨/٢١٥بحاراالنوار ; ٥  حديث١/٧٦عيون اخبار الرضا . ١٩٩

 ).٥ حديث



نه، به خدا : بر آوردچون هارون را ديد از درازگوش خود به زير آمد، اما هارون بانگ 
 .مگر اين آه بر فرش من فرود آيى] دهم اجازه نمى[سوگند 

عظمت  همگى به ديده احترام و. در اين حال حاجبان او را از فرود آمدن باز داشتند
حاجبان  در حالى آه سرداران و او همچنان سوار بر مرآب خود و. نگريستيم در او مى

 .از مرآب خود پياده شد ديك فرش پيش آمد واو را در ميان گرفته بودند تا نز

سر او را بوسيد، دستش را گرفته،  صورت و هارون به استقبال او شتافت، دست و
گو را با او باز آرده، با  باب گفت و با خود به صدر مجلس برد، در آنار خود نشاند و

ز برخاست هنگامى آه او برخاست تا برود هارون ني. رويى جوياى احوال وى شد گشاده
اى عبداهللا، اى : گفت مؤتمن باز گشت و او را بدرقه آرد، سپس نزد من، امين و و

رآاب براى او نگاه  سرورتان قرار گيريد و محمد، اى ابراهيم، برويد در رآاب عمو و
 .تن پوش او را مرتب آنيد داريد و

ر مؤمنان، اى امي: چون مجلس از بيگانگان تهى شد به هارون گفتم: گويد مأمون مى
بزرگ شمردى، از جاى خود  اش داشتى و اين مرد آه بود آه اين چنين گرامى

تر از او نشستى  خود پايين برخاسته، به استقبالش رفتى، او را در صدر مجلس نشاندى و
 در نهايت ما را فرمودى تا هنگام سوار شدنش رآاب براى او بگيريم؟ و

خليفه او در ميان بندگان  ت خدا بر مردم وپيشواى مردم، حج او امام و: هارون گفت
 .خداوند است

در تو  اى امير مؤمنان، آيا اين اوصافى آه برشمردى همگى از آن تو نبوده و: گفتم
 جمع نشده است؟

منصب چيرگى به اين  من پيشواى ظاهرى هستم آه با قدرت و: هارون گفت
پسرآم، به خدا سوگند او به مقام . ام، اما موسى بن جعفر، امام بر حق است رسيده

به خدا سوگند اگر تو . تمام خلق سزاوارتر است جانشينى رسول خدا از من و خالفت و
آنم، چرا آه حكومت  بر سر خالفت با من ستيز آنى سرت را از پيكرت جدا مى

 )٢٠٠(.»]شناسد ى را نمىو هيچ خويشاوند[سلطنت عقيم است  و

ما شناسد، ا صاحب حق را مى دهد آه هارون حق را پذيرفته و اين داستان نشان مى
تنها دور از چشم بيگانگان،  طلبى، او را از بيان حقيقت باز داشته و قدرت دنيا دوستى و
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فهماند آه هر آس با او سر ستيز  در عين حال به فرزندش مى آورد و آن را بر زبان مى
 .بازد بر افرازد، سر مى

اى  آرد آيسه زمانى آه هارون مدينه را به قصد مكه ترك مى«: گويد مأمون مى. ٣
اين آيسه را براى موسى بن جعفر ببر : گفت حاوى دويست دينار به فضل بن ربيع داد و

نيكى ما  در وقتى ديگر احسان و در تنگنا هستيم و: اميرمؤمنان گفته است: به او بگو و
 .به تو خواهد رسيد

انصار، قرشيان، بنى  اى اميرمؤمنان، تو به فرزندان مهاجران و: من به او گفتم
آمتر از آن  اى ندارند پنج هزار دينار و شده نسب شناخته آسانى آه حسب و وهاشم 
 !به موسى بن جعفر دويست دينار، آمترين صله را دادى دهى و مى

خاموش باش اى مادر مرده، اگر در خور او به او عطا بكنم، بيم آن : هارون گفت
شمشيرهاى از نيام آشيده دوستان خود را با  دارم آه فردا او صد هزار تن از شيعيان و

شما سالمت خواهيم  خاندانش در فقر به سر برند من و اگر او و. در برابر من قرار دهد
آه در اين صورت آرامش ما بر هم [ديدگان آنان  بود، تا باز بودن دست و

 )٢٠١(.]خورد مى

هاى برخورد هدفمند  گزينيم آه به شيوه در اين بخش مواردى را بر مى: دوم
اى آه هارون  شيوه همان روش و; پردازد  مى)عليه السالم(دوگانه هارون با امام آاظم و
گاهى او را   را زمانى در تنگنا قرار داده و)عليه السالم(خواست با به آار بستن آن، امام مى

به زعم خود شايد بتواند در ديدگان مردم، حضرت را ناتوان، در هم شكند تا  تحقير آند و
گيرى قاطع   با موضع)عليه السالم(فاقد شايستگى جلوه دهد، اما امام آاظم شكست خورده و

آوچك آردن او را   را در تنگنا قرار داده و)عليه السالم(خود در برابر هارون آه امام
هاى هارون  جا به مواردى از تعرضدر اين . خواست، هميشه پيروز ميدان بود مى

 :پردازيم  مى)عليه السالم(نسبت به امام

 )عليه السالم(گرفت تا از اين رهگذر امام يكى از ابزارهايى آه هارون به آار مى. ١
اين از نظر دستگاه  آورى خراج بود و تضعيف آند متهم آردن او به جمع را بترساند و

درباره اين )عليه السالم(خود امام آاظم. رفت ار مىممنوع به شم خالفت، حرآتى سياسى و
او  زمانى آه مرا بر هارون الرشيد وارد آردند، بر او سالم آردم و«: گويد اتهام مى

 شود؟ اى موسى بن جعفر، براى دو خليفه خراج آورده مى: گفت پاسخ سالم مرا داد و
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گناه خويش بر  گناه من و] با آزار من[ن آه دهم از اي اى امير مؤمنان، تو را به خداوند پناه مى: گفتم

صلى (دانى از زمانى آه پيامبر  باطِل دشمنان ما را عليه ما بپذيرى، زيرا مى]و سعايت[گفتار  گيرى و گرده

به حرمت اگر ـ . ها آگاهى تو از آن به ديدار حق شتافت بر ما خاندان، دروغ بستند و )اهللا عليه وآله

آنان از  ات با پيامبر خدا ـ اجازه دهى حديثى براى تو باز گويم آه پدرم آن را از پدرانش شنيده و خويشاوندى

 .اند نقل آرده)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 .دهم اجازه مى: هارون گفت

 هر گاه رحمى : نقل آرده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پدرم از پدرانش از جدم رسول خدا: گفتم

 .»شود نابسامانى مى به خويشاوند خود زيان برساند دستخوش آشفتگى و) خويشاوندى(

بر بنى عباس از امام ) علويان(آن گاه هارون الرشيد درباره برترى اهل بيت 
هارون   پس از آن آه از هارون امان خواست و)عليه السالم(امام  پرسيد و)عليه السالم(آاظم
ل برترى علويان بر بنى عباس را گفت، سپس هارون حضرت را مرخص داد، دالي امان
 )٢٠٢(.آرد

 را در اين مجلس، از زبان امام )عليه السالم(امام آاظم گوى هارون الرشيد و گفت و
 :خوانيم مى) ره(به روايت صدوق   و)عليه السالم(آاظم

ام خلجان دارد آه و  هايى در سينه روزگارى است آه پرسش: هارون الرشيد گفت«
ها را بدهى تو را آزاد  حال اگر پاسخ آن. ام ها را با آسى در ميان نگذاشته تا به حال آن

اى،  گفتهام آه هرگز دروغ ن شنيده. پذيرم سعايت آسى را در  باره تو نمى گذارم و مى
 .پس در پاسخ به سؤال من راستى ورز

 .دهم در صورتى آه مرا امان دهى آنچه را بدانم پاسخ مى: گفتم

به  ايد ـ وا نهى و را ـ آه شما بنى فاطمه بدان شناخته شده» تقيه«اگر : هارون گفت
 .راستى پاسخ مرا بدهى، در امان هستى

 .امير مؤمنان هر چه خواهد بپرسد: گفتم

شما  ايد؟ در حالى آه ما و بر ما برترى يافته) علويان(بگو چرا شما : گفتهارون 
شما  فرزندان عبدالمّطلب هستيم، ما فرزندان عباس هستيم و و) تبار(از يك درخت 

از نظر   بودند و)صلى اهللا عليه وآله(هر دو عموهاى رسول خدا فرزندان ابوطالب و
 .خويشاوندى در يك مرتبه قرار داشتند

 . نزديكتريم])صلى اهللا عليه وآله(به پيامبر[ما : مگفت
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 چگونه؟: هارون گفت

 .ابوطالب نبود پدرتان عباس از مادر عبداهللا و مادر بودند و ابوطالب از يك پدر و زيرا عبداهللا و: گفتم

باشيد؟   مى)صلى اهللا عليه وآله(پس چرا مدعى هستيد آه شما وارثان پيامبر: هارون گفت
 پسر عمو از ارث محروم است ]با بودن او[ بوده و» حاجب«عمو در حالى آه 

 در زمانى وفات يافت آه ابوطالب در قيد حيات نبود، ولى )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر و
 .عمويش عباس زنده بود

 .هر سؤال ديگرى آه بخواهد بپرسد خوب است امير مؤمنان مرا از اين سؤال معاف دارد و: گفتم

 .بايد پاسخ دهى. نه: هارون گفت

 .پس امانم بده; فآمني: گفتم

 .پيش از آغاز گفتوگو تو را امان دادم: گفت

پسر باشد يا دختر ) حقيقى(با بودن فرزند ُصلبى :  آمده است)عليه السالم(طالب در قول على بن ابى: گفتم

راث عمو در صورت بودن فرزند قرآن به مي برد و همسر، خويشاوند ديگرى ارث نمى مادر و جز پدر و

عدم ارائه روايتى  مبنايى حقيقى و بدون اساس و» بنى اميه« و» عدى«، »تيم«تنها . ُصلبى اشاره نكرده است

 .آه عمو، پدر است: اند ، بلكه بر اساس رأى خود مدعى شده)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر

) بنى اميه تيم، عدى و(هستند، بر خالف قضاوت اينان  )عليه السالم(هر يك از عالمان آه قائل به قول على

 قائل است ]به همان پذيرفته و[ را )عليه السالم(در اين مسأله قول على» نوح بن دّراج«. آنند قضاوت مى

او در اين مسأله به . بصره را به او داد اميرالمؤمنين منصب قضاوت در آوفه و. بدان نيز حكم آرده است و

آنان را آه نظر  او نوح و خبر حكم او به اميرمؤمنان رسيد و. بدان حكم داد  عمل آرد و)لسالمعليه ا(قول على

. از جمله آنان بودند» فضيل بن عّياض« و» ابراهيم مدنى«، »سفيان ثورى«مخالف او داشتند احضار آرد آه 

 . است)عليه السالم(آنان گواهى دادند آه حكم نوح در اين مسأله همان قول على

پس چرا به اين امر فتوا : و ـ آن گونه آه برخى از عالمان اهل حجاز به من رساند ـ به آنان گفتا

 دهيد در حالى آه نوح بدان حكم آرده است؟ نمى

 .جسارت ورزيد، ولى ما ترسيديم نوح شهامت و: آنان گفتند

، قضاوت )اهللا عليه وآلهصلى (از پيامبر) اهل سنت(روايت پيشينياِن عامه  امير مؤمنان بر اساس قول و

نيز  على در قضاوت سرآمدترين شماست و:  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(نوح را امضا آرد، زيرا پيامبر

 .باشد على در قضاوت سرآمدتريِن ما مى: گفته است)عليه السالم(عمر بن خطاب درباره على

 يارانش را با )صلى اهللا عليه وآله(فراگير، چرا آه تمام آنچه پيامبر اسمى است جامع و» قضاء «]بدان آه[

آسى آه بر قضا احاطه داشته (علم، داخل در باب قضاست  و) ميراث(ستود، همچون، قرائت، فرائض  آن مى

 ).ها را در خوددارد باشد تمام آن دانش



 .بيفزا اى موسى، ادامه بده و: هارون گفت

 .ها بايد همچون امانت، حفظ شود، به ويژه مجلس تو راز مجلس: گفتم

 .رسد زيانى به تو نمى: گفت

خويشاوندى دينى او   آنان را آه مهاجرت نكردند از ارث محروم آرد و)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: گفتم

 .را منتفى آرد تا اين آه هجرت آنند

 حجتى دارى؟ چه دليل و: گفت

اند، هيچ گونه  و آسانى آه ايمان آورده، ولى مهاجرت نكرده«:  خداوند است آهفرموده: گفتم

عمويم عباس از آسانى بود   و)٢٠٣(» هجرت آنند]در راه خدا[با شما ندارند، مگر اين آه ] دينى[خويشاوندى 

 .آه هجرت نكرد

اى موسى، آيا اين فتوا را به آسى از دشمنان ما داده، يا فقيهى را از : هارون گفت
 اى؟ اين مسأله آگاه آرده

 .آسى جز اميرالمؤمنين در اين درباره از من نپرسيده است البته نه و: گفتم

صلى (ايد آه شما خاندان را به پيامبر خاص اجازه داده پس چرا به عام و: آن گاه گفت

اى فرزندان ; )صلى اهللا عليه وآله(يا بني رسول اهللا« نسبت داده و شما را با عبارت )يه وآلهاهللا عل
شخص به پدرش نسبت  بخوانند؟ در حالى آه شما فرزندان على هستيد و» رسول خدا
است ] آه جد شما در آن پرورش يافته[ فاطمه ظرفى بوده ]از ديگر سو[ شود و داده مى

 . جّد مادرى شماست)ه وآلهصلى اهللا علي(پيامبر و

دخترت را از تو خواستگارى آند   زنده شود و)صلى اهللا عليه وآله(اى اميرمؤمنان، اگر پيامبر: گفتم

 پذيرى؟ مى

 .آنم قريش بدان فخر مى بلكه بر عرب، عجم و! سبحان اهللا، چرا نپذيريم؟: گفت

 من نيز دخترم را آند و ستگارى نمى از من خوا]دخترم را[ )صلى اهللا عليه وآله(اما پيامبر: گفتم

 .دهم به او نمى

 چرا؟: هارون پرسيد

 . به دنيا آورده، اما تو را به وجود نياورده است]با واسطه[زيرا او مرا : گفتم

صلى (چگونه خود را فرزند پيامبر: أحسنت اى موسى، سپس ادامه داد: هارون گفت

فرزند  نداشت و) فرزند( عقب )صلى اهللا عليه وآله(خوانيد در حالى آه پيامبر  مى)اهللا عليه وآله
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شما نيز فرزندان دخترى هستيد آه در اين . شود نه از اناث از اوالد ذآور محقق مى
 .شود صورت فرزندى شما محقق نمى

خواهم مرا از  آن آه در آن خفته است از تو مى به حرمت اين قبر و به حرمت خويشاوندى و: گفتم

 .معاف دارىپاسخ به اين سؤال 

. برهان خود را ارائه دهيد اى فرزندان على بايد حجت و. ممكن نيست: هارون گفت
امام زماِن آنان هستى، پس تو  اند، تو ـ اى موسى ـ رئيس و آن گونه آه به من خبر داده
گواهى از آتاب خدا بياورى، چرا آه شما  بايد دليلى و دارم و را از اين سؤال معاف نمى

» واو«تأويل  از شما پنهان نبوده و) قرآن(آنيد آه هيچ چيِز آن  ى ادعا مىفرزندان عل
مَّا َفرَّْطَنا ِفي (حجتى آه بر اين گفته داريد آيه  دليل و. نيز نزد شماست] قرآن[» الف« و

قياس عالمان خود را  از رأى و ايم است و چيز را در آتاب فرو گذار نكرده ما هيچ )٢٠٤(;)اْلِكَتاِب ِمن َشْيء

 .دانيد نياز مى بى

 دهى؟ آيا اجازه پاسخ به من مى: گفتم

 .بگو: گفت

َوِمن ُذرِّيَِّتِه َداُوَد ...(  بسم اهللا الرحمن الرحيم. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: گفتم

َوَزَآِريَّا َوَيْحَيى * ِلَك َنْجِزى اْلُمْحِسِنيَن َهـُروَن َوَآَذ  َوُموَسى َوَوُسَلْيَماَن َوَأيُّوَب َوُيوُسَف

 من أبو عيسى يا أميرالمؤمنين؟ )٢٠٥()...َوِعيَسى

هارون را  موسى و يوسف و ايوب و سليمان و از نسل او داوود و و. به نام خداوند بخشايشگر مهربان

 ... .عيسى يحيى و زآريا و دهيم ـ و نه، نيكوآاران را پاداش مىاين گو  و]هدايت آرديم[

  پدر عيسى آه بود، اى امير مؤمنان؟]حال بگو[

 .عيسى پدر نداشت: هارون گفت

به همين .  ملحق آرد)عليهم السالم( به اوالد پيامبران)عليها السالم(بنابراين عيسى را از طريق مريم: گفتم

باز . اوالد او هستيم  ملحق شده و)صلى اهللا عليه وآله(به پيامبر)عليها السالم(صورت ما از طريق مادرمان فاطمه

 بگويم اى امير مؤمنان؟

 .بگو: گفت

َنْدُع  َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن(: قول اهللا ـ عّزوجّل ـ: گفتم

آَءَنا َوَأْبَنآَءُآْم َوِنَسآَءَنا َوِنَسآَءُآْم َوَأنُفَسَنا َوَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَت اللَِّه َعَلى َأْبَن

 .  )٢٠٦() اْلَكـِذِبيَن

                                                           
 .٣٨/انعام. ٢٠٤
 .٨٥ ـ ٨٤/انعام. ٢٠٥



پس از دانشى آه تو را ] باره[پس هر آه در اين :  آه فرمود]اى خوانده[گفته خداى ـ عزوجّل ـ را 

ما خويشان نزديك  زنانتان، و زنانمان و پسرانتان، و بياييد پسرانمان و: آمده، با تو محاّجه آند، بگو] حاصل[

 .لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم، سپس مباهله آنيم، و و

هنگام مباهله، جز على، فاطمه، حسن  )صلى اهللا عليه وآله(در اين مورد هيچ آس ادعا نكرده آه پيامبر

پس تأويل گفته خداوند به اين . حسين را ـ آه درود خداوند بر آنان باد ـ با خود زير آساء قرار داده باشد و

خويشاوندان « و)عليها السالم(فاطمه» زنان ما«، )عليه السالم(حسين حسن و» فرزندان ما«صورت است آه 

 .ت اس)عليه السالم(على» نزديك ما

اى :  گفت)صلى اهللا عليه وآله(عالمان بر اين مطلب اجماع دارند آه جبرئيل در جنگ ُاحد به پيامبر

 .براى تو قوت قلبى است ، احسان على و]فداآارى[، همين )صلى اهللا عليه وآله(محمد

 .من از اويم زيرا او از من است و:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

جوانمردى چون على  شمشيرى چون ذوالفقار و: شما دو تن هستم، آن گاه گفتمن از  و: جبرئيل گفت

 .نيست

:  همان ستايشى است آه خداوند از خليل خود آرده، فرمود]آه جبرئيل مأمور ابالغ آن بود[اين ستايش 

 .شود  گفته مى)٢٠٧(آرد آه به او ابراهيم  ياد مى]به بدى[ها  جوانى، از آن

 .آنيم افتخار مى» او از ماست«ه عموزادگان تو به اين گفته جبرئيل آه ما طايف

 .احسنت اى موسى، نياز خود را به ما بگو: هارون گفت

صلى اهللا عليه (اولين حاجت من اين است آه عموزاده خود را آزاد گذارى تا به حرم جدش: گفتم

 .اش باز گردد نزد خانواده و)وآله

 )٢٠٨(.»شاءاللهـ ببينيم ـ ان: هارون گفت

 در پيش )عليه السالم(روش ديگرى آه هارون الرشيد در برخورد با امام آاظم. ٢
عظمت  هاى فكرى بود تا از اين رهگذر شوآت و گرفت متهم آردن حضرت به انحراف

 .داشت ر حضرت روا مىتوجهى باشد براى ستمى آه خود ب امام را در هم شكسته و

يك مسأله باقى مانده آه بايد آن را روشن آرده، مرا :  گفت)عليه السالم(او به امام آاظم
 .اميدوارم آه از آن رنجه نشوى از آن آگاه آنى و

 .بپرس:  فرمود)عليه السالم(امام

                                                                                                                                                                      
 .٦١/آل عمران. ٢٠٦
 . ٦٠ /انبيا. ٢٠٧
 .١/٨١عيون اخبار الرضا. ٢٠٨



آنيز ما  همه مسلمانان برده و: گوييد اند آه شما مى به من خبر داده: هارون گفت
هر آس از ما حقى بر گردن داشته، آن را به ما نرساند، مسلمان : گوييد نيز مى ستند وه

 .نيست

گويند  اگر آنچه مى. اند گوييم، دروغ گفته اند ما چنين مى آنان آه مدعى:  فرمود)عليه السالم(امام

خريم،  آنيزآانى مى وبفروشند؟ ما نيز غالمان  توانند غالم و آنيز بخرند و درست باشد چگونه مسلمانان مى

آنيز را  خوانده و» پسرم«خريم او را  غالم را آه مى. خوريم نشينيم، با آنان غذا مى در آنار آنان مى

حال اگر مسلمانان غالمان . خوريم به منظور نيل به قرب الهى با آنان غذا مى. آنيم خطاب مى» دخترم«

 )٢٠٩(.»بودجايز ن فروش آنان صحيح و آنيزان ما بودند خريد و و

 آاسته، او را )عليه السالم(هارون الرشيد هماره در تالش بود تا از منزلت امام آاظم. ٣
 نيز در آن حضور )عليه السالم(در يكى از مجالِس هارون آه امام آاظم. در تنگنا قرار دهد
 آه حضور حكيم آيد چنين بر مى. حكيم هندى در آن جا حاضر بود يافت، دانشمند و
 را در يك مجلس )عليه السالم(امام توسط هارون طراحى شده بود تا او و هندى از پيش و

را آوچك آرده، )عليه السالم(ـ امام به نظر خود جمع آرده، پس از مباحثات علمى بتواند ـ
عكس العمل او پس  البته اين مطلب را در گفتار خود هارون و. از جايگاه علمى او بكاهد

. خوانيم  در همين داستان مى)عليه السالم(ز اذعان حكيم هندى به دانش سترگ امام آاظما
 :داستان به اين شرح است

عليه (حكيمى فرزانه از مردم هند در مجلس هارون حضور داشت آه امام آاظم«

مرد هندى . اش داشت گرامى هارون امام را ارج نهاد و.  وارد مجلس هارون شد)السالم
با دانش :  نسبت به حضرت رشك ورزيده، گفت)عليه السالم(رخورد هارون با اماماز اين ب

َآالَّ ِإنَّ االِْنَساَن (: فرمايد  آه خداوند مى]حق است[اى  نياز شده خود از ديگران بى

بدين [. نياز پندارد همين آه خود را بى. آند مىحّقا آه انسان سرآشى ; )٢١٠() َأن رََّءاُه اْسَتْغَنى*  َلَيْطَغى

 ].اى فراهم شد تا هارون بپندارد آه به آرزوى خود رسيده است ترتيب پيش زمينه

هاى  هاى تصادفى حرارت آلى آامل شده، حرآت اگر در صورت: به من بگو: امام به او فرمود

اى  بهره] حال چنين موجودى[استوار شدند  قواى عنصرى در آن استحكام يافته و طبيعى در آن پياپى شدند و

 عقلى هستند، يا اشباحى وهمى؟

عليه ( بهت زده شد، بر سر امام آاظم)عليه السالم(مرد هندى از اين پرسش امام

 .با آالبدى ناسوتى به گفتارى الهوتى سخن گفتى: گفت اى زد و بوسه)السالم

                                                           
 .٤٨/١٤٦بحاراالنوار . ٢٠٩
 .٧  و٦/علق. ٢١٠



ما هر چه :  گفت]با ديدن اين صحنه، گوهر ناپاك خود را بروز داد و[هارون 
عظمت اين خاندان را در هم شكسته، از منزلت آنان بكاهيم، اما خداوند  خواستيم شكوه و
 .افزايد شكوه آنان مى پيوسته بر رفعت و خواهد و جز اين را مى

ُنوَر اللَِّه ْ ُيِريُدوَن ِلُيْطِفـُوا(:  اين آيه را تالوت فرمود)عليه السالم(آن گاه حضرت آاظم

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش آنند  مى; )٢١١() َلْو َآِرَه اْلَكـِفُروَن  اللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َو ِهِهْم َو  ِبَأْفَو

 )٢١٢(.حال آن آه خدا ـ گر چه آافران را نا خوش افتد ـ نور خود را آامل خواهدگردانيد و

سالوسانه هارون را براى ترور از پيش طراحى  گرانه و داستان زير، تالش حيله. ٤
بروشد، روشن  ناآامى رو  آه به خواست خداوند با شكست و)عليه السالم(شده امام آاظم

 :خوانيم با هم مى. آند مى

از همين رو فضل بن   بر آمد و)عليه السالم(ون الرشيد در صدد قتل امام آاظمهار«
از تو . رسد آارى پيش آمده آه به دست تو به انجام مى: به او گفت ربيع را خواست و

 .دهم در عوض، يكصد هزار درهم به تو پاداش مى خواهم آن را انجام دهى و مى

  فرمان است يا درخواست؟]خواهى آنچه مى[: گفت فضل بن ربيع به خاك افتاد و

دستور دادم تا يكصد هزار درهم به خانه : سپس گفت. درخواست است: هارون گفت
رفته، سر او را )عليه السالم(خواهم به خانه موسى بن جعفر در عوض از تو مى تو ببرند و

 .براى من بياورى

او در حال .  در آن بود رفتم)عليه السالم(اى آه موسى بن جعفر به خانه: گويد فضل مى
نشستم تا نماز خود را تمام آرد، سپس خندان به سوى من آمده، او به من . نماز بود

 .مهلتم ده تا دو رآعت نماز بگزارم. اى دانم به چه مقصودى آمده مى:گفت

او برخاسته وضويى آامل ساخت، دو  خواسته او را اجابت آردم و: گويد فضل مى
. خواند و ناگهان ناپديد شد) دعايى(ل خوبى گزارد، حرزى رآعت نماز در آما

ماجرا را  نزد هارون باز گشتم و. دانستم زمين او را فرو بلعيد يا آسمان او را ربود نمى
 .براى او گفتم

 )٢١٣(.»خداوند او را از گزند من ايمن گرداند: گفت هارون شروع به گريستن آرد و

 

 

                                                           
  .٨/صف. ٢١١
 ).٢/١٩٤به نقل از الصراط المستقيم  (١/٣١٤) االمام موسى بن جعفر(لم العلوم عوا. ٢١٢
 .٢٨٤/ ) االمام موسى بن جعفر(عوالم العلوم ; )٣١ ـ ٣٠ /ج الدعوات به نقل از مه (٩٤/٣٣٢بحاراالنوار . ٢١٣



 



 

 

 

 بخش دّوم

  نسبت به حكومت هارون الرشيد)عليه السالم(گيرى امام آاظم موضع

 

هاى ظالمانه هارون الرشيد را در برخورد با امام  روش در بخش پيشين، سياست و
 نسبت به )عليه السالم(گيرى امام ينك به موضعا  بررسى آرديم و)عليه السالم(موسى بن جعفر

 .پردازيم سياست هارون مى

 

 سياست هارون الرشيد  و)عليه السالم(امام آاظم

 نسبت به هارون سازشكارانه نبود، بلكه )عليه السالم(گيرى امام آاظم موضع سيره و
. خواند ى مىاستوار خود، هارون را به هماورد گيرى محكم و  با موضع)عليه السالم(امام

 در برخى از برخوردهاى خود با هارون، رفتارى نرم داشت )عليه السالم(البته گاهى امام
 )عليه السالم(امام. هاى او بود انديشه  از هارون و)عليه السالم(آه اين خود نشانه شناخت امام

. گرفت با در نظر داشتن مصالح واالى جامعه اسالمى با هارون رفتارى نرم پيش مى
 )عليه السالم(گيرى امام پردازيم آه نشان دهنده ماهيت موضع هايى مى ر اين جا به صحنهد

 .در برابر حكومت هارون است

از جمله چيزهايى آه به «: نقل شده است آه» محمد بن طلحه انصارى« از :نخست
گفت اين  پرسيد )عليه السالم( بر هارون، وى از امام)عليه السالم(هنگام وارد آردن امام آاظم

 ؟]و چگونه است[اين سرا چيست : بود
َسَأْصِرُف َعْن آَياتَي الَِّذيَن (: هذه دار الفاسقين، قال اهللا تعالى«:  فرمود)عليه السالم(امام

َيتَِّخُذوُه   َسِبيَل الرُّْشِد َالْ ِبَها َوِإن َيَرْواْ ُيْؤِمُنوا َيَتَكبَُّروَن ِفى األَْْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِإن َيَرْوا  ُآلَّ آَية الَّ

به «: فرمايد  اين، سراى فاسقان است آه خداوند مى;)٢١٤()َسِبيًال َوِإن َيَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبيًال

 اگر هر ]به طورى آه[زودى آسانى را آه در زمين، به ناحق تكبر مىورزند، از آياتم رويگردان سازم 

اگر  اگر راه صواب را ببينند آن را بر نگزينند، و  بنگرند، بدان ايمان نياورند، و]از قدرت من[اى را  نهنشا

 .»راه گمراهى را ببينند آن را راِه خود قرار دهند

                                                           
 .١٤٦/اعراف. ٢١٤



 پس اين سراى آيست؟: هارون گفت

براى غير آنان، مايه آزمون  روزگارى از آِن شيعيان ماست و:  فرمود)عليه السالم(امام

 .است فريبندگى و

 گيرد؟  نمى]باز پس[پس چه شده است آه صاحب آن، آن را : هارون گفت

 .ستاند جز آباد شده آن را باز پس نمى آباد از او گرفته شده و:  فرمود)عليه السالم(امام

 پس شيعيان تو آجايند؟: هارون گفت

 ِمْن َأْهِل اْلِكَتـِب َْن َآَفُرواَلْم َيُكِن الَِّذي(:  اين آيه را تالوت فرمود)عليه السالم(امام

مشرآان، دست بردار نبودند تا دليلى   آافراِن اهل آتاب و;)٢١٥()اْلُمْشِرِآيَن ُمنَفكِّيَن َحتَّى َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة  َو

 .»آشكار برايشان آيد

 پس ما آافرانيم؟: هارون گفت

نعمت ] شكر[آسانى آه «: شان فرموده ايد آه خداوند درباره نه، ولي آن گونه:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٢١٦(.قوم خود را به سراى هالآت در آوردند خدا را به آفر تبديل آردند و

باك سخن گفته بود   در برخورد با او چنين بى)عليه السالم(هارون از اين آه امام آاظم
 با هارون با آن چيزى آه )عليه السالم(ه اين برخورد امامپر واضح است آ. خشمگين شد
 )٢١٧(.»گريختن او از هارون گفته شود مغاير است ترس و  و)عليه السالم(درباره امام

گوييد  شما مى: هارون به من گفت:  نقل شده است آه فرمود)عليه السالم(از امام آاظم: دوم

 خمس از آن شماست؟

 .آرى: گفتم

 .اين مقدار بسيار است: گفت

 )٢١٨(.»دانست آه اين مقدار براى ما زياد نيست مى) مقرر فرمود(او آه آن را به ما داد : گفتم

حدود فدك را معين «: گفت  مى)عليه السالم(هارون الرشيد هماره به امام آاظم: سوم

 .زد  سر باز مى)عليه السالم(آن تا آن را به تو باز گردانم، اما امام

با تماِم   آن را به طور آامل و:  فرمود)عليه السالم(پس از اصرار فراوان هارون، امام

 .گيرم اش مى محدوده

                                                           
 .١/بينه. ٢١٥
 .٢٨/ابراهيم. ٢١٦
به نقل از تفسير  (٤٨/١٥٦  و١٣ حديث٤٨/١٣٨بحاراالنوار ; ٢٥٦ /االختصاص ; )پاورقى (٢/٢٩تفسير عياشى . ٢١٧

 ).٢٥٦ /االختصاص   و٢/٢٩عياشى 
 ).تدراكبه نقل از اإلس(/٤٨بحاراالنوار . ٢١٨



 حدود آن آدام است؟: هارون گفت

 .داد اگر حدود آن را معين آنم آن را باز پس نخواهى:  فرمود)عليه السالم(امام

 .آنم سوگند به جدت چنين مى: هارون گفت

 .است» عدن« حد اِول آن :  فرمود)عليه السالم(امام

 .نيكوست: هارون آه رنگ از رخسار باخته بود گفت

 .است» سمرقند«حد دوم فدك :  فرمود)عليه السالم(امام

 .هارون از شدت خشم چهره ترش آرد

 .است) شمال آفريقا(» افريقيه«حد سوم آن :  فرمود)عليه السالم(امام

 .خوب است، بگو: چهره هارون از شدت ناراحتى آبود شده، گفت

آسياى (» هارميني«تا » جزاير«از ناحيه » سيف البحر«حد چهارم :  فرمود)عليه السالم(امام

 .است)صغير

گفت  باز گرديم به مجلس و. ماند بنابراين، ديگر چيزى براى ما نمى: هارون گفت

 . خويش]سابق[گوى  و

به تو گفتم آه اگر حدود فدك را معين آنم آن را مسترد نخواهى :  به هارون فرمود)عليه السالم(امام

 .آرد

 )٢١٩(.»گرفتاز اين جا بود آه هارون الرشيد تصميم به آشتن او 

صلى اهللا عليه ( زمانى آه هارون الرشيد وارد مدينه شد به زيارت قبر پاك پيامبر:چهارم

نزديك )صلى اهللا عليه وآله(هارون به قبر پيامبر. آردند مردم نيز او را همراهى مى. رفت)وآله

 .درود بر تو باد اى رسول خدا، اى عموزاده«: گفت شد و

 .خواست نسبت به ديگران تفاخرآند او با اين سخن مى

 :گفت  به قبر رسول خدا نزديك شد و)عليه السالم(در اين حال ابوالحسن، امام آاظم

 .پدر درود بر تو اى رسول خدا، درود بر تو اى; الّله، الّسالم عليك يا أبه  الّسالم عليك يا رسول

 )٢٢٠(.»شد اش نمايان خشم در چهره هارون الرشيد با ديدن اين صحنه رنگ باخت و

 

                                                           
; ٤/٣٤٦طالب  مناقب آل ابى; )١٣/٣١به نقل از تاريخ بغداد  (٣١٣ /تذآرة الخواص ; ١٣/٣١تاريخ بغداد . ٢١٩

 ).٤/٣٤٦طالب  به نقل از مناقب آل ابى (٤٨/١٤٤بحاراالنوار 
الب ط ابى مناقب آل; )٣ ب ٨ /به نقل از آامل الزيارات  (٤٨/١٣٦بحاراالنوار ; ٣ ب ٨ /آامل الزيارات . ٢٢٠
٤/٣٤٥. 



 

 جماعت صالحان  و)عليه السالم(امام آاظم

سياست   در برابر هارون و)عليه السالم(گيرى امام آاظم در بخش پيشين با موضع
، به ويژه آن قسم )عليه السالم(هاى امام در اين بخش با فعاليت. مكارانه او آشنا شديم

امام . شويم اط است آشنا مىساختار آن در ارتب هايى آه به جماعت صالحان و فعاليت
بايست  مى هاى بلندى برداشته بود و  در چارچوب شيوه تربيتى خود گام)عليه السالم(آاظم

 :اين روند را همچنان دنبال آند تابه اهداف خود دست يابد، از جمله

نيز  عمق بخشيدِن آنچه آه پيشتر براى اين ساختار پى ريخته بود و استوار آردن و
 در راه آن تالش )عليهم السالم(هاى بزرگى آه امامان ها به سوى هدف ندىهدايت توانم

 :آردند، مانند مى

فرهنگ گسترش يافته تشيع، در مجامع امت  نهادينه آردن مكتب و ـ ريشه دار و
 ;اسالمى

عملِى داده شده از سوى امامان  مند شدن امت از پشتوانه فرهنگى و ـ بهره
 ;ها طلبى مبارزه ها و  هماورد خواهى در عرصه)عليه السالم(معصوم

به هنگام احساس افزايش  ـ ايستادن در برابر حذف فيزيكى آه از سوى خلفا و
 .شد  طراحى مى)عليه السالم(پيروان امامان

 ابراز )عليه السالم(پيشتر نيز خوانديم آه هارون الرشيد ترس خود را از امام آاظم
 به او َدِهش آند، از قيام او بر )عليه السالم(لت اماممنز اگر مناسِب جايگاه و«: آرده، گفت
صد هزار شمشير به دست به منظور از ميان  تجهيز يك نيز آراستن و ضد خود و

 .»برداشتن سلطنت هارون ايمن نخواهد بود

بيت  اهلداشت تا به منظور حفظ مكتب و خط   را بر آن مى)عليه السالم(همين امر امام
رو تالش خود را در  از همين. از گزند مدعيان، فعاليت خود را در چند زمينه دنبال آند

 .ها آغاز آرد اين عرصه

 

 عرصه سياسى

تربيت فكرى  هايى قاطع در پرورش و  گام)عليه السالم(در اين عرصه امام آاظم
 :خوانيم هايى از آن را مى اعتقادى شيعيان خود برداشت آه نمونه و

 

 )عليهم السالم(محكم آردن پيوند سياسى با خط اهل بيت: نخست



ستمگران است،   خط نفِى ستم و)عليهم السالم(منش اهل بيت شيوه و از آن جا آه خط و
از تماس شيعيان خود سخت گرفته، آنان را   بر دوستان و)عليه السالم(بينيم آه امام آاظم مى
 )عليه السالم(امام. ارتباط با آنان را حرام فرمود همكارى با حاآمان ستمگر عباسى منع و و
هاى آن  گونه ژرف انديشى در نفِى آلى ستم و خواست با تحقق اين خط، وارستگى و مى

بينش  شيعيان خود تعميق بخشد تا با برخوردارى از هشيارى و را در جان دوستان و
تن دادن به  هاِى فكرى ـ سياسِى حاآم بر جامعه و ر گرفتن در جريانسياسى، از قرا

 .هاى جذب شدن به حاآميت مصون بمانند طرح ها و برنامه

نگرى در  ژرف از يك سو بيانگر دقت و» صفوان جّمال« با )عليه السالم(برخورد امام
، از ديگر سو نشان  نسبت به شيعيان در اين مقطع بوده)عليه السالم(شيوه تربيتى امام آاظم

نيز   براى باال بردن سطح و حجم رويارويى با دستگاه حاآم و)عليه السالم(دهنده تالش امام
از اين رو هارون الرشيد تمام حرآات . باشد ايجاد اميد به فروپاشى ارآان حاآميت مى

 ميان شيعيان آنان را زير نظر داشته، پيوسته براى از  و)عليهم السالم(سكنات اهل بيت و
 .آرد ريزى مى برداشتِن آنان برنامه

حضرت با .  وارد شد)عليه السالم(بر امام آاظم» صفوان بن مهران اسدى«روزى 
 .پسنديده است، جز يك آار تمام آارهاى تو خوب و: ديدن صفوان به او فرمود

 فدايت گردم، آن آار ناپسند چيست؟: صفوان گفت

 . است]ناپسند[) هارون الرشيد(ِن شترانت به اين مرد آرايه داد:  فرمود)عليه السالم(امام

به ...  به خدا سوگند، شترها را براى خوشگذرانى، شكار، بيهودگى و: صفوان گفت
ها را به  به او آرايه داده، سرپرستى آن) سفر حج(او آرايه ندادم، بلكه براى اين راه 

 .خود در امر آاروان دخالتى ندارم ام و غالمان خود سپرده

 است؟ ها باقى آيا آرايه شتران بر ذمه آن:  فرمود)عليه السالم(امام

 .آرى، فدايت شوم: صفوان گفت

  بمانند؟]زنده[دارى تا گرفتن آرايه شتران، آنان  آيا دوست مى:   فرمود)عليه السالم(امام

 .آرى: صفوان گفت

بى [هر آس از آنان باشد  ان است وهر آس ماندگارِى آنان را بخواهد، از آن:  فرمود)عليه السالم(امام

 .شود  وارد دوزخ مى]ترديد

همان دم شتران خود را فروخت   بيرون شد و)عليه السالم(صفوان از محضر امام
آار صفوان آگاه شده بود،  هارون آه از تصميم و. شتردارى آشيد دست از ساربانى و و

نزد هارون حاضر شد، چون صفوان . آسى را پى صفوان فرستاده، او را فرا خواند



اى : هارون ـ آه بند بند وجودش دراثر خشم نزديك بود از هم بگسلد ـ به صفوان گفت
 اى؟ ام شترانت را فروخته صفوان، شنيده

 .آرى: صفوان گفت

 چرا؟: هارون پرسيد

غالمان آن گونه آه بايد به آارها  ام و فرتوت شده من سالخورده و: صفوان گفت
 .آنند رسيدگى نمى

دانم آه موسى بن  من مى. ]ها بهانه است اين سخن[هيهات هيهات : ارون گفته

 .جعفر تو را به چنين اقدامى برانگيخته است

 مرا چه به موسى بن جعفر؟: صفوان گفت

به خدا سوگند، اگر به جهت همنشينِى . عذر را واگذار اين بهانه و: هارون گفت

 )٢٢١(.»آشتم پسنديده تو نبود، تو را مى خوب و

 

 »تقيه«تأآيد بر پايبندى به اصِل : دوم

 در پرورش فكرى و روحى شيعيان خود )عليه السالم(از ديگر مواردى آه امام آاظم

بود، چرا آه اين » تقيه«شمرد، مسأله  آن را با اهميت مى سخت بر آن تأآيد داشت و

اصل، به عنوان دژى مستحكم از آيان شيعه حفاظت آرده، آن را از گزنِد ضربات 

 .بخشيد تهاجم خارجى ايمنى مى و

 درباره آار براى واليان )عليه السالم(از ابوالحسن موسى: گويد مى» معّمر بن خّالد«

ال إيمان لمن   دين آبائي، و  التقية ديني و: گفت) »ع«امام باقر(ابوجعفر : پرسيدم، او گفت

 )٢٢٢(.تقّيه نكند ايمان ندارد] در جايى آه بايد[هر آه  آيين پدران من است و تقيه آيين من و; ال تقية له

 )عليه السالم(در محضر ابوالحسن موسى«: گويد مى» صوردرست بن ابى من«

تويى آه :  به او فرمود)عليه السالم(امام. نيز حضور داشت» آميت بن زيد«. بودم

 :اى سروده

بايد به سوى سرنوشت خود ) چيزها(تمام امور  و; روم  اميه مى]بنى[اآنون  نزد «

 )٢٢٣(؟»بروند

                                                           
ساآن آوفه بود » بنى اسِد«پيمان  خوانند آه هم مى» اسدى«صفوان را از آن رو . ٥٢٥ ش ١٩٨ /رجال نجاشى . ٢٢١
 ).٨٢٨ حديث٤٤٠ /اختيار معرفة الرجال : نك(
 .النهي  آتاب األمر و٢٤ ب ٢١٣٥٩  حديث١٦/٢٠٤وسائل الشيعه . ٢٢٢



اعتقادم  به خدا سوگند، هرگز از ايمان و. ام من آن را سروده. آرى: آميت گفت

ام  با دشمنان شما دشمن هستم، اما آنچه سروده دست برنداشته، همچنان دوستدار شما و

 .از موضع تقيه بوده است

جايز  روا و] تهديد آندآن گاه آه خطرى فرد را [تقيه حتى در نوشيدن شراب :  فرمود)عليه السالم(امام

 )٢٢٤(.»است

 

 نفوذ در دستگاه حكومتى: سوم

 نقش فعالى در نفوذ در مناصب دولتى از طريق ياران خود )عليه السالم(امام آاظم

اى در  برجسته هاى سياسى ممتاز و  موقعيت)عليه السالم(در نتيجه، ياران امام ايفاآرد و

از آار ايشان  ستود و  آنان را مى)عليه السالم(امام. دستگاه خليفه عباسى به دست آورند

آرد، مشروط بر اين آه با مؤمنان همكارى آرده، نيازهاى ايشان را  قدردانى مى

منتفى  در غير اين صورت غرض از مأموريت ايشان را نقض شده و برطرف آنند و

هاى   را آه منصب)عليه السالم( از ياران امام آاظمدر اين جا اسامى آن دسته. دانست مى

القدر بودند،  جليل از عالمان بزرگ و مهمى در دستگاه عباسيان به دست آورده و

 :شمريم برمى

 

 

 على بن يقطين.  ١

 .فروخت در آن جا پارچه مى در آوفه پرورش يافت و» يقطين«پدر او 

 به دستگاه ابوالعباس.  بود)عليهم السالم(او معتقد به امامت امامان معصوم

 زمانى آه يقطين بدرود. مهدى، خلفاى عباسى پيوست سفاح، منصور و

 رابطه محكمى با زندگى گفت فرزندش على به جاى پدر نشست و

او در . هاى مهمى را در دولت عباسيان به دست گرفت منصب عباسيان برقرار آرد و

 داخت، شمارى از خدمت به مؤمنان پر دستگاه عباسيان به يارى و

 .هزينه بخش بزرگى از آنان را بر عهده داشت به خانه بخت فرستاد و آنان را زن داد و

                                                                                                                                                                      
٢٢٣ . 

 لى مصائرو اُالمور إ*** فاآلن صرت إلى ُامية 
 .٣٦٤ حديث١/٤٦٥اختيار معرفة الرجال . ٢٢٤



اى آه انجام دادم در هر  طبق محاسبه«: گويد آاتب على بن يقطين مى» سليمان«

. آوردند  نفر از طرف على بن يقطين به حج رفته، مناسك حج به جاى مى١٥٠سال 

. بيشتريِن آن ده هزار درهم بود شد، هفت صد درهم و آنان داده مىآمترين مبلغى آه به 

اموال   را به خانه بخت فرستاد و)عليه السالم(او سه يا چهار تن از فرزندان امام آاظم

عاليترين منصب را در روزگار مهدى عباسى به . »فراوانى را در امور خير انفاق آرد

 او )٢٢٥(. را به عنوان وزير خود برگزيدپس از مهدى، هارون الرشيد او دست آورد و

 .داشت )عليه السالم(اى با امام آاظم پيوسته ارتباط پنهانى و

 

 

 حفص بن غياث آوفى . ٢

دار منصب قضا در بخش شرقى بغداد شد،  از سوى هارون الرشيد، عهده: حفص
 )٢٢٦(.ق درگذشت١٩٤او در سال . سپس قاضى آوفه شد

 

 عبداهللا بن سنان بن ظريف.  ٣

 )٢٢٧(.هارون الرشيد، خلفاى عباسى بود هدى، هادى ودار م او خزانه

 

 فضل بن سليمان آاتب بغدادى. ٤

 )٢٢٨(.مهدى عباسى بود آاتب دستگاه منصور و فضل، دبير و

 

 محمد بن اسماعيل بن بزيع. ٥

عليه (از راويان حديث امام آاظم و) شيعه(برجستگان طايفه  محمد از صالحان و

 )٢٢٩(.بود يكى از وزيران حكومت عباسيان او از آارگزاران منصور و. بود)السالم

 

                                                           
ابن نديم   و٨٣٤ حديث ٤٣٧ص   و٨٢٠ ـ ٨١٩ حديث ٤٣٤; ٨١٥  حديث٤٣٣ /; ٨٠٥  حديث٤٣٠ /همان . ٢٢٥

 .٣٢٨ /الفهرست 
تنقيح المقال  و) خوانده است) سنى(او را عامى  (٧٣٢  حديث٣٩٠ /رجال آشى ; ٣٤٦ ش ١٣٤ /رجال نجاشى . ٢٢٦
١/٣٥٥. 
) عباس خوانده است او را از موالى بنى (٥٥٨ ش ٢١٤ /نجاشى ; ٧٧١  حديث٤١١ /اختيار معرفة الرجال . ٢٢٧
 .١/٤٨٧جامع الرواة  و
 .٨٣٧ ش ٣٠٦ /نجاشى . ٢٢٨
 .٨٩٣ ش ٣٣٠ /رجال نجاشى   و١٠٦٥  حديث٥٦٤ /اختيار معرفة الرجال . ٢٢٩



 )موالى بنى عباس(سن بن راشد ح.  ٦

 .هارون الرشيد بود حسن، وزير مهدى، موسى، هادى و

 .راويان حديث او بودند  و)عليه السالم(نامبردگان تنها شمارى از اصحاب امام آاظم

 مبنى بر )عليه السالم(عالِم امام آاظم با توجه به اقرار ياران برجسته و در اين جا و
برنامه ريزى حضرت  ، به گستردگِى آار آزمودگى وپذيرش منصب در حكومت جور

حساِس حاآميت  هاى آليدى و نگاهداشتن منصب  در به دست گرفتن و)عليه السالم(آاظم
 از )عليه السالم(اين را بدانيم آه ياران امام. بريم جور، براى جماعت صالحان پى مى

امور مربوط به  و)هم السالمعلي(بيت گرفتند آه به خط اهل ها قرار مى رو در اين منصب آن
 .آن از عامه مؤمنان آگاهتر بودند

 

 عرصه تربيتى

نيازهاى واقعيت موجود براى ساختار جماعِت صالحان با گرايِش رسيدن به هدف 
مبناى   براى ايجاد جماعت صالحان رقم زده بودند، اساس و)عليه السالم(نهايى آه اهل بيت

از همين روست . داد  به شيعيان را تشكيل مى)السالمعليه (رهنمودهاى امام آاظم وصايا و
گرفت، خود بر   آارهاى شيعيان خود را زير نظر مى)عليه السالم(بينيم امام آاظم آه مى

افراد آن نظارت آرده، آنچه را آه بدان دعوت  آامل شدن ساختار جماعت صالحان و
و در اين عرصه، الگو هاى ا گام ها و آرد تا اقدام فرمود، خود آن را اجرا مى مى
شاگردان دانشگاه او باشد و بدين وسيله راه را از  چراغى فرا راه پيروان مكتب و و

 )عليه السالم(نقل مواردى از برخورد تربيتى امام. راه هدايت را برگزينند بيراهه بشناسند و
گماردن آنان  را از ايجاد جماعت صالحان و )عليه السالم(اى هدف امام با يارانش  تا اندازه

 .آند به آارهاى دولتى آشكارمى

 

  در برابر على بن يقطين)عليه السالم(گيرى امام  موضع: نخست

 به )عليه السالم(رود، امام  مى)عليه السالم(هنگامى آه على بن يقطين به ديدار با امام آاظم
دهد، چرا آه پيشتر او يكى از برادران دينى خود را آه به ديدارش  اجازه ورود نمىاو 

به على » برادرت« با تعبير )عليه السالم(امام. رفته بود از ديدار با خود منع آرده بود
فقط براى خدمت به نيازمندان و  آند آه بودنش در منصب وزارت فقط و يادآورى مى

دهد تا در منصب خود باشد  حتى به او فرمان مى او اجازه واين آه به  گرفتاران است و
 .گيرى بازش داشته به همين دليل بوده است از آناره و



 به على )عليه السالم(على بن يقطين و فرمان امام و) ساربان(» ابراهيم جّمال«ماجراى 
 :خوانيم رامبنى بر دلجويى از ابراهيم مى

ابراهيم جّمال ـ آه خداوند از او خشنود «: نقل شده است» صوفىمحمد بن على «از 
باد ـ اجازه خواست تا با ابوالحسن، على بن يقطيِن وزير ديدار آند، اما على به او اجازه 

چون به مدينه رسيد بر در سراى  على بن يقطين در همان سال عازم حج شد و. نداد
 به او )عليه السالم(اجازه ديدار خواست، اما امام  شد و)عليه السالم(مان موسى بن جعفر موالى

 .اجازه نداد

اى سرور من، گناه من : به حضرت گفت  روبرو شد و)عليه السالم(روز بعد با امام
 ؟]آه اجازه ديدار ندادى[چيست 
از آن رو مانع ديدارت با خود شدم آه تو به برادرت ابراهيم جمال اجازه :  فرمود)عليه السالم(امام

 .پذيرد آه ابراهيم از تو درگذرد دارد و مى خداوند زمانى اعمال تو را پاس مى. قات ندادىمال

ابراهيم در آوفه است، به او  اى سرور من، اآنون در مدينه هستم و: على گفت
 دسترسى ندارم، چه آنم؟

در . يع بروچون شب فرا رسد بدون اطالع ياران و غالمت به تنهايى به بق:  فرمود)عليه السالم(امام

 .سوار آن شو. بينى آه بر آن زين بسته شده است جا اسبى راهوار مى آن

ديرى نپاييد . سوار بر اسب شدم چون شب فرا رسيد به بقيع رفتم و: گويد على مى
آوبه در را به صدا در آوردم . آه اسب در آوفه، در برابر خانه ابراهيم جمال ايستاد

 .على بن يقطين هستم: گفتم و

على بن يقطيِن وزير بر در خانه من چه : راهيم از درون خانه بانگ بر آورداب
 آند؟ مى

آن گاه او را . سترگ است اى فالن، مسأله من بس سخت و: على بن يقطين گفت
عليه (اى ابراهيم، موال: چون وارد شد به ابراهيم گفت سوگند داد تا بدو اجازه ورود دهد و

 .نمود  آرده، آن را منوط به گذشت تو از من از پذيرش من خوددارى)السالم

 .خداى از تو در گذرد: ابراهيم گفت

اش را لگد آند، اما ابراهيم نپذيرفت  على بن يقطين، ابراهيم را سوگند داد تا گونه
همچنان گونه على را لگد  چون على اصرار ورزيد، ابراهيم به خواسته او تن در داد و و
 .خدايا، گواه باشبار : گفت على مى آرد و مى



مرآب،  على پس از آن آه ابراهيم را از خويش خشنود آرد، سوار بر اسب شد و
 بر )عليه السالم(بر در سراى حضرت موسى بن جعفر همان شب او را به مدينه رساند و

 )٢٣٠(.»او رابوسيد  به او اجازه ورود داد و)عليه السالم(در اين زمان امام آاظم. زمين نهاد

 

 برآوردن نيازهاى مؤمنان  و)عليه السالم(امام آاظم: دوم

ترين شرايط، بر بر آوردن نياز مؤمنان  سخت  در بدترين و)عليه السالم(امام آاظم
قى بندى به اين اصل اخال او شيعيان را به پاى. بدان اهتمام مىورزيد اصرار داشت و

برخى از خاّصان خود را فرمان داد تا به منظور برآوردن  آرد و تشويق مى ترغيب و
 .نيازهاى مؤمنان در دستگاه حكومت بمانند

 براى تحقق اين )عليه السالم(تالش امام ابعاد توجه و داستان زير، بر نهايت اهتمام و
 .شدبا رفتار جماعت صالحان گواه مى نقش بستن آن در انديشه و اصل و

عليه (چون سرورم موسى بن جعفر«: نقل شده است آه گفت» محمد بن سالم«از 

نزد حضرت رفت » هشام بن ابراهيم عباسى« را به دستور هارون به بغداد بردند، )السالم
» فضل بن يونس«به اى سرور من، براتى به دست من رسيده آه بر اساس آن : گفت و

 .از او بخواه تا بر من آسان گيرد. شوم بدهكار مى

حاجب، فضل را از آمدن موسى بن .  به درب خانه فضل رفت)عليه السالم(امام آاظم
اگر راست گفته باشى در راه خدا آزاد هستى : فضل گفت.  با خبر آرد)عليه السالم(جعفر

 .دهم چنان از اموال به تو مى چنين و و

با پاى برهنه به سوى درب خانه شتافته، بر پاهاى حضرت  گاه فضل، شتابان وآن 
عليه (امام.  خواست تا وارد خانه شود)عليه السالم(بوسيد، سپس از امام ها را مى افتاده، آن

 .نياز هشام بن ابراهيم را برآورده آن حاجت و:  وارد شده، به او فرمود)السالم

 )٢٣١(.» را به گوش گرفته، مشكل ابراهيم را حل آرد)المعليه الس(فضل نيز فرمان امام

 

  از مأموريت على بن يقطين)عليه السالم(حمايت امام آاظم: سوم

شيعيان خود را زير نظر داشته، غفلت آنان را به ايشان   ياران و)عليه السالم(امام آاظم
ردى آه برخى از آنان را در معرض خطِر سعايت آنندگان آرد و در موا گوشزد مى

                                                           
 ).٩٠ /به نقل از عيون المعجزات  (١٠٥  حديث٤٨/٨٥وار بحاراالن. ٢٣٠
 .٩٥٧ حديث ٥٠٠ /اختيار معرفة الرجال . ٢٣١
در مخفيگاه خود آتابى بر  زمانى آه حكومت آنان را احضار آرد وى پنهان شد و. فضل بن يونس از شيعيان بود 

سلطان نيز او را . فرستاد) فهخلي(براى سلطان  نوشت و» عباس«عباسى در اثبات امامت » راونديه«اساس مذهب 
 ).٤٨/١٠٩بحاراالنوار : نك(در دستگاه خود به آار گمارد  امان داد و



. نهاد راهكارهايى پيش روى آنان مى داد و ديد، پنهانى آنان را در جريان قرار مى مى
از جمله اين افراد آه غالبًا مورد رشك دشمنان بوده، هميشه از آنان نزد حاآم سعايت 

اى به  ده است آه طى نامهاز على بن يقطين روايت ش. شد، على بن يقطين بود مى
. در مورد مسح پا در وضو اختالف نظر وجود دارد«: ، نوشت)عليه السالم(موسى بن جعفر

 .اگر در اين باره رهنمودى برايم داريد آه بدان عمل آنم، چنين آنيد

است دهم اين   به تو دستور مى]در مورد اين سؤال[آنچه :  در پاسخ نوشت)عليه السالم(امام آاظم

سه بار انگشتان خود را  سه بار استنشاق آن، سه بار صورتت را بشوى و آه هنگام وضو سه بار مضمضه و

هر دو پاى خود  درون گوشت را مسح آن و درون موى صورتت فرو ببر، سه بار دستانت را بشوى، بيرون و

 .جز آنچه به تو گفتم مكن را سه بار بشوى و

 . را به آار بست)عليه السالم(على بن يقطين نيز دستور امام

دوست دارم على بن يقطين را از آنچه : در همان زمان هارون الرشيد گفت
از آن جا آه . منزه بدانم خوانند دور و مى» رافضى«او را  گويند و اش مى درباره
از اين رو او . ]آزماييم او را با وضو مى[آنند  ها در وضو رعايت اختصار مى رافضى

چون وقت نماز فرا رسيد، هارون الرشيد براى على . در خانه خود واداشترا به آارى 
اى آه على را  خود در پِس ديوارى پنهان شد، به گونه آب فرستاد تا وضو بسازد و

به او دستور داده بود )عليه السالم(على همان گونه آه امام. ديد ديد، اما على او را نمى مى
 .وضو ساخت

هر آسى تو را : به على گفت ز پس ديوار بيرون شد ودر اين هنگام، هارون ا
 .رافضى بداند دروغ گفته است

 به على بن يقطين رسيد )عليه السالم(اى از امام موسى بن جعفر پس از اين ماجرا نامه
 به عنوان[صورتت را يك بار . از حاال آن گونه آه خداوند فرموده، وضو بساز: آه متن آن چنين بود

 مستحب بشوى، دستانت را از آرنج به همين ترتيب بشوى، سپس جلو سر ]به عنوان[بار دوم  واجب و]

رفت برطرف  پشت پاى خود را با رطوبت باقى مانده از وضو، مسح آن، چرا آه آنچه از آن بر تو بيم مى و

 )٢٣٢(.»شد

هايى براى على بن  زمانى هارون الرشيد جامه«: نقل شده است» ابن سنان«نيز از 
 داشت آه به زر آراسته اى شاهانه از خز سياه وجود ها جامه در ميان آن. يقطين فرستاد

نيز  ها را به همراه جامه خز و پر بهاترين جامه على بن يقطين بهترين و. شده بود
                                                           

; ١٧ـ١٥/ ٣آشف الغمه ; )٢٢٩ـ٢/٢٢٧به نقل از االرشاد  (٢٢  و٢/٢١اعالم الورى ; ٢٢٩ ـ ٢/٢٢٧االرشاد . ٢٣٢
 ).٢٦ ١/٣٣٥الجرائج  به نقل از الخرائج و (١١ حديث٤٨/١٣٦بحاراالنوار   و٢٦ ١/٣٣٥الجرائج  الخرائج و



 )عليه السالم(رفت براى ابوالحسن، موسى بن جعفر اموالى آه خمس مالش به شمار مى
 .فرستاد

يك، ها را پذيرفت، ولى جامه خز را به وسيله پ جامه  اموال و)عليه السالم(امام آاظم
 به خوبى[از اين جامه : اى به او نوشت براى على بن يقطين باز پس فرستاده، طى نامه

 .آن را از دست مده، زيرا روزى بدان نياز خواهى داشت نگاهدارى آن و]

 جامه را پس فرستاده بود، دچار شك )عليه السالم(على بن يقطين از اين آه امام
 )عليه السالم(دانست، اما به دستور امام  را نمى)السالمعليه (علت اين آار امام نگرانى شد و و

 .جامه را نزد خود نگاهداشت

پس از چندى على بن يقطين بر يكى از غالمان نزديك خود خشم گرفته، او را از 
گرايش على بن يقطين به  غالم آه از تمايل و. اش آنار گذاشت اى جايگاه ويژه
عليه (ديگر چيزهايى آه براى امام هاى پر بها و جامه از اموال و  و)عليه السالم(ابوالحسن

او معتقد : فرستاد آگاه بود، نزد هارون الرشيد از على سعايت آرده، به او گفت  مى)السالم
. فرستد همه ساله خمس مال خود را براى او مى به امامت موسى بن جعفر است و

او مرحمت آرده، براى اى آه اميرالمؤمنين در فالن وقت به  همچنين جامه شاهانه
 .موسى بن جعفر فرستاده است

اين مسأله را : گفت هارون الرشيد، از اين گزارش برآشفته، به شدت خشمگين شد و
 .گيرم گويد باشد، جان او را مى اگر وضعيت آن گونه آه مى آنم و پيگيرى مى

: تچون على حاضر شد، هارون به او گف همان دم على بن يقطين را احضار آرد و
 با جامه خزى آه به تو دادم چه آردى؟

دانى در بسته نهاده، معطرش نموده، از آن  آن را در جامه: على بن يقطين گفت
به انگيزه تبرك نگاهى  آنم و دان را باز مى شامگاه جامه هر بامداد و. آنم حفاظت مى
 .بوسم آن را مى افكنم و بر جامه مى

 .ر آنهم اآنون آن جامه را حاض: هارون گفت

 .اطاعت يا اميرالمؤمنين: على گفت

ام آليد فالن اتاق را  ام برو، از خزانه به خانه: آن گاه به يكى از غالمان خود گفت
دان را همان گونه آه سر  جامه برداشته، درب آن را باز آن، صندوق آذايى را بگشا و

 .به مهر است بياور

ورده، پيش روى هارون گذارد دان سر به مهر را آ ديرى نپاييد آه غالم، جامه
دان باز شد، هارون جامه  چون جامه. دان را بشكنند هارون فرمان داد تا مهر جامه و

اين بود آه آرام . آغشته در عطر يافت خز را همان گونه آه به على داده بود، تا شده و



جامه را به جاى خودش باز گردان آه هرگز سخن سعايت : به على گفت گرفت و
 .پذيرم ن را درباره تو نمىآنندگا

دستور داد تا خبر چين را هزار تازيانه بزنند،  اى گرانبها به على داد و آن گاه جايزه
 )٢٣٣(.»اما مجازات خبرچين به حدود نيمه رسيده بود آه جان سپرد

 

 فكرى عرصه علمى و

آزادى نسبى براى   دوره گشايش و)عليه السالم(امام صادق  و)عليه السالم(عصر امام باقر
مده در راه نشر اين دانشگاه توانست از آزادى به وجود آ.  بود)عليهم السالم(دانشگاه اهل بيت

عالمانى را به  در نتيجه، استادان و  بهره ببرد و)عليهم السالم(معارف اهل بيت علوم و
حافظاِن ميراث اين دانشگاه در ميان امت  جامعه ارائه داد آه مسئوالن، امانتداران و

 آه )عليهم السالم(بيت هاى محكم مكتب اهل در همين دانشگاه بود آه پايه. اسالمى بودند
 پى افكنده بود، از )عليه السالم(طالب پس از او على بن ابى  و)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

 .روش تكامل يافت نظر شيوه، محتوا و

فرهنگى  اندى، ادامه روند علمى و  به درازاى سه دهه و)عليه السالم(عصر امام آاظم
در .  آن را تحقق بخشيده بودند)معليه السال(امام صادق  و)عليه السالم(اى بود آه امام باقر

 شمار چشمگيرى از فقيهاِن راوى پرورش يافته، موهبت و )عليه السالم(عصر امام آاظم
در عرصه نظرى ـ عملى به )عليه السالم(نظير و بزرگ بودند آه امام آاظم ارمغانى آم

گر هاى بعدى بدان خواهيم پرداخت، بيان آنچه در بخش. امت اسالمى عرضه آرده بود
فقهى در عرصه اجتهاد فقهى در دانشگاه سترگ  تبلور بسيارى از قواعد اصولى و

پيوند با  فزونى گرفتن دوستى و وانگهى گسترش تشيع و. باشد  مى)عليهم السالم(بيت اهل
هاى آن آه از خط عباسيان متمايز  ويژگى خط آنان با تمام ابعاد و  و)عليهم السالم(اهل بيت

، مرهون امام )عليه السالم(امام صادق  و)عليه السالم(هاى امام باقر شباشد، پس از تال مى
 .هاى اوست تالش و)عليه السالم(آاظم

امور  اشراف بر شئون و توسعه پايگاه تشيع فعاليت بيشتر رهبرى را در نظارت و
موانع  ها، انحرافات و حفاظِت جماعت صالحان از لغزش نيز صيانت و پيروان و

هاى اصلى  با توجه به موضوع از ديگر سو و. طلبيد اه آنان مىموجود بر سر ر
دگرگونى  فرعى شريعت آه ناشى از وسعت يافتن دايره پيوندهاى فكرى و علمى و و
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از جهت ديگر، آمادگى دانشگاه اهل  گرفت و ها نيز فزونى مى روزگار بود، سؤال
ائه فعاليت بيشتر  براى پاسخ گفتن به مسائل نو، مستلزم ار)عليهم السالم(بيت
اين نكته را نيز نبايد .  بود)عليه السالم(دارترى از رهبرِى تبلور يافته در امام آاظم دامنه و

 پس از شهادت پدر بزرگوارش در شرايطى )عليه السالم(از نظر دور داشت آه امام آاظم
م بايست وظيفه رهبرى اّمت را به خوبى انجا در چنين شرايطى مى سخت قرار داشت و

 آگاهى )عليه السالم(مسأله ديگر اين بود آه تمام مسلمانان از امامِت حضرت آاظم. دهد
تر  سنگين تر و  را سخت)عليه السالم(اين، فعاليت امام بدان راهنمايى نشده بودند و نيافته و

مورد اعتماد  بايست شمارى از ياران نزديك و مى)عليه السالم(به همين دليل امام. آرد مى
مقام به اداره امور  ا به عنوان نماينده خود به آار گمارد تا آنان در اين مسئوليت وخود ر

حقوقى ; بپردازند...  جمع آورى حقوق شرعى، مانند خمس، زآات و جماعت صالحان و
استمرار وجود  شيوه مصرف آن را تعيين آرده و  موارد و)عليهم السالم(آه مكتب اهل بيت

را در  آن اساس جماعِت صالحان را تضمين و ها و م پايهاستحكا دگرگونى مثبت و و
 .آند هاى مستمر توانمند مى رويارويى با چالش

دريافت خود از خط اهل  روند همان چيزى بود آه خلفا به اندازه درك و اين فرايند و
هارون الرشيد از اين قاعده . ترسيدند ميزان غور در عمقش، از آن مى  و)عليهم السالم(بيت
دار پرورش انديشه،  خِط ريشه دار و هاى دامنه اى آه اين فعاليت تثنا نبود، به گونهمس

را خطرى )عليه السالم( برانگيخت، چرا آه هارون امام)عليه السالم(آينه او را عليه امام آاظم
را به زندان )عليه السالم(پروا امام او بى. ديد دشمن حقيقى براى سلطنت خود مى جدى و

دوستانش دور آند، اما ياران  يعنى نمايندگان و; هاى خود افكند تا او را از پايگاه مى
 .حضرت حتى در زمانى آه او در زندان بود، ارتباطى پيوسته و محكم با وى داشتند

 تحولى روشن در تعامل با رويدادها به )عليه السالم(اين برنامه ريزى از سوى امام
تنگناهاى موجود، به  شمار رفته، بهترين نوع ابزار براى بهرهورى از شرايِط سخت و

 .منظور آمال بخشيدن به اين حرآت الهى به سوى اهداف ترسيم شده بود

هاى  انديشه در زمينه  در عرصه دانش و)عليه السالم(هاى امام آاظم داده ها و فعاليت
 :يافت زير تجلى مى

 روايت. ١

 تدريس. ٢

  مناظره.٣

 تأليف. ٤



تأليف در يك يا چند عرصه دانش منحصر  البته دامنه روايت، تدريس، مناظره و
عليه (تنوع ميراث علمى آه از امام. هاى علمى نيز آشيده شد نمانده، بلكه به ديگر زمينه

عليه (امام آاظم» مسند«زمانى آه   به ما رسيده، خود گواهى بر اين گفته است و)السالم

در سه مجلد فراهم آمده است، مطالعه آنيم، فعاليت   را آه نزديك به هزار برگ و)السالم
 )عليه السالم(شود، مسند امام آاظم  به طور ملموس براى ما روشن مى)عليه السالم(علمى امام

اعتقادى، تاريخى، تربيتى، اخالقى، احكام : شناخت هاى دانش و در بر دارنده گونه
، مسائل مرتبط با روزگار امام )راويان(» رجال«توثيق . زيارت است دعا و شرعى و

امور مربوط به  مخالفان و هاى آن حضرت با حاآمان و ، احتجاج)عليه السالم(آاظم
اصحاِب  مرتبه علمِى آن در فارغ التحصيالن آن و دانشگاه حضرت آه شكوه، قدرت و

عليه (سند امام آاظمزيرك آن حضرت متبلور بود، از ديگر مطالب آمده در م هشيار و

 . است)السالم

معروف به » صفوان بن يحيى«، »هشام بن الحكم«: ، از جمله)عليه السالم(ياران امام
تأليفاتى بسيار داشته » حسن بن محمد بن سماعه آندى« و) فروشنده جامه(بياع السابرى 

 »على بن حسن طاهرى«هر يك از اين سه تن سى اثر از خود بر جاى گذاشتند،  و
على « هفت اثر و» عبدالّله بن جبله«شش اثر، » حسن بن محبوب سراد«چهارده اثر، 

هاى  در اين جا به برخى از فعاليت. سه اثر تأليفى به رشته تحرير در آوردند» بن يقطين
 )٢٣٤(:پردازيم  در عرصه دانش مى)عليه السالم(ياران امام آاظم

 

 تفقه در دين شيوه استنباط و

موضوع » حجيت خبر واحد« و» حجيت ظواهر«، »حرمِت قول به غير علم«
اصالت «در احكام، » قياس«، باز داشتن مردم از »احاديث تعارض ميان روايات و«

عدم جواز « و» استصحاب«، »وجوب موافقت قطعى در اطراف علم اجمالى«، »برائت
نصوصى است آه در ميراث » جوى دليل جست و بل از تفحص ورجوع به اصل، ق
دهد آه  همين گستردگِى مباحث، نشان مى. خورد  به چشم مى)عليه السالم(علمى امام آاظم

تفقه در دين را استوار  شيوه استنباط و هاى قواعد و  بر آن بود تا پايه)عليه السالم(امام آاظم
 .محكم آند و
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اى از قواعد فقهى وديگر احكام فقهِى مأثور از   مجموعهنگرشى آوتاه در متونى آه
عليه (آند آه امام گيرد، اين مطلب را براى ما روشن مى  را در بر مى)عليه السالم(امام آاظم

عالمانى بر  اجتهادى را تكامل بخشد و  هماره در تالش بود تا دانشگاه فقهى و)السالم
 است پرورش داده، به جامعه )عليهم السالم(يتاساس مبانى اين دانشگاه آه همان خط اهل ب

 را تضمين )صلى اهللا عليه وآله(جاودانگى رسالت پيامبر تقديم آند تا از اين رهگذر، پايايى و
ها ـ در  آارشكنى ها و  را ـ عليرغم تمام چالش)عليهم السالم(خط مستقيم اهل بيت نموده و

 )٢٣٥(.هاى زندگى حضورى فعال بخشد تمام عرصه

 

 )عليه السالم(مناظره در عصر امام آاظم

انديشه امت شكوفايى  هاى فكرى بود آه در تبلور و مناظره علمى از جمله فعاليت
امام .  شهرتى فراگير يافت)عليه السالم(در عصر امام آاظم اسالمى تأثير بسزايى داشت و

 از اين پديده بهره )عليه السالم(پس از آن حضرت، امام آاظم  و)عليه السالم(جعفر صادق
پروردگان دو امام، در دفاع  دست. جسته، عالمانى متخصص در اين فن پرورش دادند

عليرغم . پيمان شدند معرفى آن به جامعه هم  و)عليهم السالم(ل بيتاز مذهب اه
نيز وجود حصار  آمد و هايى آه از سوى حاآميت براى آنان به وجود مى محدوديت

آردند،  آنان توانستند در راه   آن را تقويت مى)عليهم السالم(فكرى آه مخالفان خط اهل بيت
اين عالماِن . گيرى نايل شوند هاى چشم فقيت به مو)عليهم السالم(ترويج مذهب اهل بيت

همچنين توفيق يافتند تا )عليه السالم(امام آاظم  و)عليه السالم(پرورش يافته دانشگاه امام صادق
به صورت روز  انديشه شيعى را هدف گرفته بود و اتهاماتى آه مكتب تشيع و شبهات و

اعتبار آرده، رو در  بى شد، سست و آتش آن شعلهورتر مى افزون تنور آن داغتر و
 .هاى الحادى بايستند جنبش هاى منحرف فكرى و روى جريان

 به شمار )عليه السالم(امام آاظم  و)عليه السالم(هشام بن حكم از جمله ياران امام صادق
هشام، پس از وفات . ترين آنان بود برجسته رفت آه در عرصه مناظره سر آمد و مى

از عالمان  وى شخصيت آم نظير و.  پيوست)عليه السالم(امام آاظم به )عليه السالم(امام صادق
هشام روزگار .  بود)عليهم السالم(داِر مدافعان از خط اهل بيت طاليه بزرگ امت اسالمى و

; تالش آرد دراز، به ويژه در عصر هارون الرشيد در دفاع از حق سخن گفت و
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هر آس از فضايل اهل  م بود وعصرى آه اختناق، به تماِم معناى خود بر جامعه حاآ
 .گرفت گفت، هدف انتقام و شكنجه حاآميت قرار مى  سخن مى)عليهم السالم(بيت

 به )٢٣٦(.از بزرگان متكلمان روزگار خودشد هشام در علم آالم تخصص يافت و
ونق بخشيده، مجلس خود را با وجود او ر» يحيى بن خالد برمكى«دليل همين توانايى 

 )٢٣٧(.سپرد سرپرستى مجالس آالمِى خود را به او مى

بطالن تفكر عالماِن  اصول اعتقادى خود و هشام به منظور اثبات حقانيت مبدأ و
هماره پيروزمند اين  نهاد و آنان مىها دليرانه پا به ميدان مناظره با  مذهب ديگر اديان و
دينى معتزله به مناظره  رهبر روحانى و» عمرو بن عبيد«او بارها با . ميدان بود
برهانى قاطع  حجت و از آن جا آه هشام در اثبات گفته خود استداللى محكم و. پرداخت
ه هشام با گوها بود و از پس پرده به مناظر داد، هارون الرشيد شيفته آن گفتو ارائه مى

 .داد ديگر عالمان گوش مى

يحيى براى در تنگنا قرار . هشام و يحيى بن خالد برمكى در حضور هارون بودند
عباس بر سر ميراث نزد ابوبكر  به من بگو آن هنگام آه على و«: دادن هشام به او گفت

 آدام بر باطل؟ رفته، طرح دعوا آردند، آدام يك از آن دو بر حق بود و

با خود انديشيد اگر ادعاى  سرگشتگى شد و اين پرسش دچار حيرت وهشام از 
ناحق  اگر دعوى عباس را نادرست و  را باطل بخواند آافر خواهد شد و)عليه السالم(على

: از اين رو گفت. ترديد هارون گردنش را خواهد زد دانسته، آن را بر زبان آورد بى
قرآن آريم نيز در  اند و دو به حق بودههيچ يك از آنان به خطا چيزى نگفته، بلكه هر 

َهْل َأَتاَك َنَبأ  َو(: فرمايد  مانند اين مطلب را بيان آرده، مى)عليه السالم(قصه حضرت داوود

 ;)٢٣٨()...َخصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَلى َبْعض...   اْلِمْحَراَبْ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا

 آه يكى از ما ]هستيم[ باال رفتند ـ به تو رسيد؟ دو مدعى ]او[ون از نمازخانه آيا خبِر دادخواهان ـ چ و

 .»بر ديگرى تجاوز آرده است

آدام يك درست گفته است؟ حال  در اين حال آدام يك از آن دو فرشته نادرست گفته و
 .است اند پاسخ تو نيز همان گونه اگر بگويى هر دو به خطا رفته
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اند، بلكه به اعتقاد من آن دو  گويم آه دو فرشته گرفتار خطا شده نمى: يحيى گفت
در حقيقت دچار اختالف در حكم نشده بودند، بلكه تظاهر به مخاصمه  درست گفته و
 .داورى آگاه آنند  را بر خطايش واقف آرده، او را از حكم و)عليه السالم(آردند تا داوود

درباره حقيقت به  در حكم دستخوش اختالف نشده وعباس نيز  على و: هشام گفت
ترديد نشده بودند، بلكه  خود در مسأله مورد مخاصمه دچار شك و مخاصمه نپرداختند و

خواستند ابوبكر را متوجه خطايش آرده، گناهش را به او  با اين مخاصمه ظاهرى مى
 روا داشته بود به او )آلهصلى اهللا عليه و(ستمى را آه در مورد ميراث پيامبر گوشزد نموده و

 .بنمايانند

هارون الرشيد پاسخ  دچار بهت گرديد و يحيى از اين پاسِخ دندان شكن خاموش شد و
خوِد هشام نيز بدين وسيله از توطئه يحيى  تحسين برانگيز هشام را ستود و زيبا و
 )٢٣٩(.»رست

عاِلم ) ابراهيم بن يسار ()٢٤٠(»نّظام«هايى مشابِه آنچه گفته شد با  هشام مناظره
مناظرات هشام در بخش زندگى ياران امام . است داشته )٢٤١(»ضرار َضبى« معتزلى و

 . در بحاراالنوار به طور مفصل آمده است)عليه السالم(آاظم

 

                                                           
 .٢/١٥ا عيون اخبار الرض: خالصه اين مناظره را نك. ٤٢ /الفصول المختاره . ٢٣٩
 .عدمها  مبحث الخلود في الجنة و٤٩٣  حديث٢٧٤ /آشى . ٢٤٠
 ).٣٧٠ ـ ٢/٣٦٢به نقل از آمال الدين  (٧  حديث٤٨/١٩٩بحاراالنوار ; ٣٧٠ ـ ٢/٣٦٢آمال الدين . ٢٤١



 

 

 

 بخش سّوم

  تا زمان شهادت امام)عليه السالم(هاى مكرر امام آاظم بازداشت

 

 )عليه السالم(ريزى براى زندانى آردن امام آاظم برنامه

عليه (عوامل زندانى شدن امام آاظم بر آن نيستيم آه در اين بخش به علل و

عليه (تأثيرگذارى امام همان گونه آه پيشتر با رفتار و. توسط هارون الرشيد بپردازيم)السالم

را آه فاقد   بر امت اسالمى آشنا شديم، همين امر انگيزه مناسبى بود تا هارون)السالم
عليه (در نهايت، ترور امام كومت بود، به در بند آشيدن وح مشروعيت براى خالفت و

خالفت  از اين مطلب آه بگذريم، خود هارون در آغاز رسيدن به قدرت و.  وا دارد)السالم
با توجه به اين انديشه هارون، . وجود علويان را از بن بر آند با خود عهد آرد آه آيان و

 چندان )عليه السالم(يعنى امام موسى بن جعفر; رهبر علويان مهتر و برخورد او با بزرگ و
ها را دستاويز  عواملى آه هارون آن البته بايد ميان داليل واقعى و. دور از انتظار نبود

 .توجيه آند تفاوت قائل شويم)عليه السالم(اش را با امام خود قرار داده بود تا رفتار خصمانه

 )عليه السالم(ر وجود امام آاظمپس از گذشت يك دهه از حكومت هارون الرشيد، ديگ
براى هارون الرشيد غير قابل تحمل شده بود، زيرا هارون به قدرِت تأثيرگذارى آن 

او . گسترش دامنه تشيع از سوى ديگر پى برده بود حضرت بر امت اسالمى از يك سو و
رسش  را يكصد هزار تن ـ آن گونه آه در پاسخ پ)عليه السالم(داوطلباِن سپاه امام آاظم

افتخارات   و)عليه السالم(شهرت فراگير امام آاظم. آرد پسرش گفته بود ـ برآورد مى
گوها بود از ديگر عواملى به  موضوع گفت و ها و فضايل آن حضرت آه بر سر زبان و

 شديدتر )عليه السالم(دشمنى هارون را نسبت به امام آاظم رفت آه آينه و شمار مى
 را هنگام زيارت قبر مطهر )عليه السالم(ن با امام آاظمماجراى برخورد هارو. آرد مى

اين امر از ديگر عواملى بود آه هارون را .  پيشتر خوانديم)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
را از مردم جدا آند، )عليه السالم(اى بود تا امام او هميشه درصدد يافتن بهانه. خشمگين آرد

رو و به منظور فريب مردم، خطاب به  از همين. پسند بود اما در پى توجيهى عوام
ام از تو  مادرم فدايت باد، از تصميمى آه گرفته پدرم و«:  گفت)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

ام تا موسى بن جعفر را با خود برده، به زندانش افكنم، چرا  بر آن شده. خواهم عذر مى



 وسيله خون امت را بدين ترسم او ميان امت تو آتش جنگ بر افروزد و آه مى
 )٢٤٢(.»بريزد

يحيى . آردند  ايفا مى)عليه السالم(خبرچينان نيز نقشى منفى عليه امام سعايت آنندگان و
يا (محمد «او .  بهره جست)عليه السالم(رى امامبن خالد برمكى از همين ابزار براى دستگي

 فريفت و به )عليه السالم(را به منظور خبرچينى عليه امام»  بن اسماعيل)٢٤٣()على
 . نزد هارون واداشت)عليه السالم(جاسوسى عليه امام

اش آه دست به چنان آارى زده،   با برادر زاده)عليه السالم(نيم برخورد امام آاظمببي
خواسته  پس از ديدار با هارون الرشيد، بنا به ميل و هاى يحيى داده بود و تن به فريب

 .آريمانه داشت  بدگويى آرده بود، چه رفتارى بزرگوارانه و)عليه السالم(هارون، از امام

محمد بن اسماعيل «: نقل شده است» )عليه السالم( محمد صادقعلى بن جعفر بن«از 
 بخواهم به او اجازه دهد به عراق )عليه السالم(خواست تا از ابوالحسن موسى نزد من آمد و

 .او را سفارشى آند برود، از او خشنود باشد و

 به وضوخانه )عليه السالم(آنارى ايستادم تا امام: گويد  مى)عليه السالم(على بن جعفر
چون از .  ديدار و گفتوگو آنم)عليه السالم(توانستم با امام اين فرصتى بود آه مى. رفت

ات محمد بن اسماعيل اجازه خواسته تا به  برادرزاده: وضوخانه بيرون آمد، به او گفتم
 .اجازه داد)عليه السالم(امام. هايى بكنى خواهد به او سفارش عراق برود و نيز مى

اى عمو، دوست : گفت جلس خود باز گشت، محمد بن اسماعيل برخاست وچون به م
 .دارم سفارشى به من بكنيد

 خون من بپرهيزى ]دست داشتن در ريختن[آنم آه از   تو را سفارش مى: فرمود)عليه السالم(امام

 .تقواى الهى پيشه آنى و

اى عمو، : خدا لعنت آند آن آه سعى آند خون تو را بريزد، سپس گفت: محمد گفت
 .مرا وصيتى بكن

خون من بپرهيزى ] دست داشتن در ريختن[آنم آه از   تو را سفارش مى: باز فرمود)عليه السالم(امام

 .تقواى الهى پيشه آنى و

اى حاوى   آيسه)ه السالمعلي(آن گاه امام: گويد  مى)عليه السالم(على بن جعفر بن محمد
.  دينار در آن بود١٥٠اى ديگر به او داد آه  حضرت آيسه.  دينار به محمد داد١٥٠

                                                           
به نقل از عيون اخبار  (١٣  حديث٤٨/٢١٣بحاراالنوار ; ٢٨ /طوسى الغيبة ; ٣ حديث٧٣ /عيون اخبار الرضا . ٢٤٢

 ).الرضا
 .خوانده شده است» على بن اسماعيل«در برخى ديگر  و» محمد بن اسماعيل«در بعضى از روايات . ٢٤٣



اى آه حاوى  در نهايت دستور داد آيسه  دينار به محمد داد و١٥٠سومين آيسه شامل 
 . درهم بود به محمد بن اسماعيل دادند١٥٠٠

:  گفتم، حضرت فرمود)عليه السالم(را به امام را زياد شمرده، آن )عليه السالم(َدِهِش امام
 حفظ پيوند خويشاوندى، ]با اين آار و[او رشته خويشاوندى را بگسلد،  چون پيوند خود را با او حفظ آنم و

 .قويتر است دليل من استوارتر و حجت و

با همان لباس سفر  محمد بن اسماعيل روانه عراق شد و: گويد على بن جعفر مى
به :  راه بر درب سراى هارون حاضر شده، به حاجب هارون گفتبا خستگِى و

 .محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بر درب سرا ايستاده است: اميرالمؤمنين بگو

اى  جامه ابتدا در جايى اتراق آن، لباس سفر را از تن فرو افكن و: حاجب گفت
او . يرالمؤمنين ببرممناسب بر تن آن، سپس باز گرد تا تو را بدون تشريفات نزد ام

 .اآنون خفته است

 .به اميرالمؤمنين بگو آه آمدم، ولى اجازه ورود ندادى: محمد گفت

هارون به او اجازه ورود . پيام محمد را به هارون الرشيد رساند حاجب داخل شد و
 .داد

اى اميرالمؤمنين، دو خليفه در يك خاآدان : محمد چون با  هارون روبرو شد گفت
براى او خراج ]  آند و خالفت مى[، موسى بن جعفر در مدينه ]آنند ىحكومت م[

 .آورند  برايت خراج مى] آنى و خالفت مى[تو در عراق  برند و مى

  چنين است؟]دهم آه سوگندت مى[به خداوند : هارون گفت

 .به خدا سوگند چنين است: محمد گفت

د هزار درهم به منزل الرشيد دستور داد تا يكص به پاس اين خدمت محمد، هارون
. مرد شد و) ديفترى(» خناق«همان شب محمد گرفتار بيمارى . محمد برده، به او دادند

 )٢٤٤(.»روز بعد يكصد هزار درهمى آه هارون به او داده بود به هارون باز گردانده شد

هايى است آه يحيى بن خالد برمكى به  سيسهشمار د اى از بى اين داستان، نمونه
تحريك هارون الرشيد طراحى آرد تا اهداف دستگاه ستمكار عباسيان را جامه  دستور و

 .عمل بپوشاند

                                                           
اين داستان عينًا از آافى نقل شده  (٨  حديث١/٨٥ك اصول آافى .ر; ٤٧٨  حديث٢٦٣ /اختيار معرفة الرجال . ٢٤٤

او  (٤/٣٥٢  و) او را على بن اسماعيل (٤/٣٣٢طالب  مناقب آل ابى; ٢٧ /طوسى الغيبة ; ٢/٢٣٧االرشاد ; )است
 ).به نقل از آشى (٤٨  حديث٤٨/٢٣٩بحاراالنوار   و) را محمد بن اسماعلى خوانده است



دور از چشم امت  طور پنهانى و ها بود آه شتابزده، به پس از اين زمينه سازى
 مبادا مسلماناِن طرفدار زندانى آرد تا  را بازداشت و)عليه السالم(اسالمى، امام آاظم

 . از محل زندانى بودن حضرت، آگاه شوند)عليه السالم(امام

 

 )عليه السالم(دستگيرى امام آاظم

 رفت )صلى اهللا عليه وآله(پس از آن آه هارون الرشيد به زيارت قبر منور پيامبر اآرم
 را دستگير )عليه السالم( برخورد آرد، دستور داد تا امام)عليه السالم(در آن جا با امام آاظم و

 )صلى اهللا عليه وآله( را آه باالى سر جدش رسول خدا)عليه السالم(مأموران هارون، امام. آنند
در حال نماز بود، بدون اين آه اجازه دهند نماز خود را به پايان ببرد، دستگير آرده، 

 در آن حال، )السالمعليه (امام آاظم.  گذاردند)عليه السالم(پاى امام زنجير بر دست و غل و
به  : درد دل خود را چنين باز گفت)صلى اهللا عليه وآله(دردمندانه خطاب به پيامبر اآرم
 )٢٤٥(.آنم محضر تو رسول خدا شكايت مى

اين اقدام خليفه مورد نكوهش مردم قرار گرفته، امت را در اين مصيبت، اندوه زده 
رآاران حكومتى از برآشفتن مردم هراسان شده، ترسيدند آه مبادا اند دست. آرده بود

اين . ارآان آن قيام آنند اى شود تا مردم عليه حكومت و  انگيزه)عليه السالم(دستگيرى امام
ديگرى را به سوى آوفه روانه  بود آه دو شتر آماده آرده، يكى را به سمت بصره و

 در آدام يك از )عليه السالم(ندانند امام گم شده وخواستند مردم سردر بدين ترتيب مى. آردند
 .شود به آدام سو برده مى هاست و آجاوه

 

  در زندان بصره)عليه السالم(امام آاظم

از ايشان   بود و)عليه السالم( از مدينه تا بصره همراه امام)٢٤٦(،»حسان سروى«
عليه (، به حضور امام»عبداهللا  بن مرحوم ازدى«در ميانه راه . آرد نگاهبانى مى

از او خواست تا آن را به  اى به عبداهللا داد و  نامه)عليه السالم(امام آاظم. شرفياب شد)السالم
 را به عنوان امام )عليه السالم(حضرت  رضا  برساند و)عليه السالم(جانشين خود، امام رضا

 آاروان حضرت، پس از پيمودن )٢٤٧(سرانجام،. ش به عبداهللا معرفى فرمودپس از خوي
 .ها به بصره رسيد بيابان

                                                           
 .١٠  حديث١/٨٥االخبار  عيون. ٢٤٥
 .همان جا. ٢٤٦
 .١٣  حديث٢٧ /همان . ٢٤٧



 را )عليه السالم(عيسى امام سپرد و» عيسى بن ابى جعفر« را به )عليه السالم(حسان، امام
عيسى .  بستهاى زندان را به روى او درب هاِى محبس زندانى آرد و در يكى از اتاق

گشود، براى قضاى   مى)عليه السالم(درهاى زندان را فقط به دو منظور بر روى امام
 .)عليه السالم(تجديد وضو و موقع رساندن غذا به امام حاجت و

فراغت به دست آمده بهترين استفاده   از فرصت و)عليه السالم(حضرت موسى بن جعفر
نياز با  راز و عبادت و ها را به نماز و بش داشت و او روزها را روزه مى. برد را مى

حضرت دمى از زندانى . ساييد پيشانى بر خاك بندگى مى گذراند و حضرت احديت مى
هاى الهى  آرد، بلكه فرصت فراهم شده را برترين نعمت بودِن خويش دل تنگى نمى

آنت ألّلهم إنك تعلم أني «: داشت در دعاى خود به درگاه الهى عرضه مى دانست و مى

دانى آه از حضرتت  بار خدايا، تو مى; )٢٤٨(قد فعلت، فلك الحمد  أسألك أن تفرغني لعبادتك، ألّلهم و

تو را (ام را اجابت فرمودى، پس سپاس تو راست  بار خدايا، خواسته. خواستم تا تو را عبادت آنم فراغتى مى

 .»)گويم بر اين نعمت سپاس مى

از محل زندان باخبر شدند،   در بصره و)عليه السالم(چون مردم از زندانى شدن امام
عامى به سوى زندان حرآت آردند تا به هر طريقى آه شده هر چند  همگان از عالم و

» ياسين زّيات ضريِر بصرى«از ميان آن جمع . مخفيانه با آن حضرت ديدار آنند
 )٢٤٩(.از او حديث روايت آند برساند و )عليه السالم(توانست خود را به امام

 

 )عليه السالم(مأموريت آشتن امام آاظم عيسى و

 را براى انجام )عليه السالم(هارون الرشيد، عيسى بن ابى جعفر، زندانبان امام آاظم
ميم  برگزيد و تص)عليه السالم(يعنى به شهادت رساندن امام آاظم; هولناك مأموريت شوم و

چون دستور هارون به عيسى رسيد، عيسى اجراى دستور را بس . خود را به او رساند
 او نزديكان. خود را در اجراى آن ناتوان ديد سخت و

. افراد مورد اعتماد خود را گرد آورده، با آنان در مورد مأموريت خود مشورت آرد و
ى نيز نظر آنان را پذيرفت عيس. آنان عيسى را از دست زدن به چنين جنايتى باز داشتند

 .دارد اى، از هارون خواست تا او را اين مأموريت معاف طى نامه و

 

 

                                                           
 .٤/٣٤٣المناقب . ٢٤٨
 .١٢٢٧ ش ٤٥٣ /نجاشى . ٢٤٩



 

  به بغداد)عليه السالم(انتقال امام آاظم

هارون درخواست عيسى را پذيرفت، اما از آن جا آه عيسى تن به خواسته هارون 
 را از زندان آزاد آند، اين بود آه به )عليه السالم(نداده بود، هارون ترسيد مبادا امام آاظم

عيسى از اين آه از ارتكاب چنين . عيسى فرمان داد تا حضرت را به بغداد بفرستد
 )عليه السالم(جنايتى معاف شده بود شادمان گشته، دستور هارون را در مورد فرستادن امام

ن دستور داد تا نزد  به بغداد رسيد هارو)عليه السالم(چون امام آاظم. به بغداد عملى آرد
هارون آه .  را در خانه خود زندانى آرد)عليه السالم(فضل امام بازداشت شود و» فضل«

 )عليه السالم(نيز به جاسوسانى آه براى زير نظر داشتن امام  بيمناك بود و)عليه السالم(از امام
گرفت تا  مىبه زندان فرستاده بود اعتماد نداشت، خود از فراز آاخ، زندان را زير نظر 

 .آرد، آگاه شود آمدهاى احتمالى آه فضل آن را از هارون پنهان مى از رفت و

آاويد، در  در يكى از روزهايى آه هارون از فراز قصر خود، خانه فضل را مى
اين پيراهن «: از فضل پرسيد. اى ديد آه جاى آن تغيير نكرده است جايى از خانه جامه

 نم چيست؟بي آه همه روز در اين مكان مى

همه روز . اى اميرالمؤمنين، آن، جامه نيست، بلكه موسى بن جعفر است: فضل گفت
 .دارد از هنگام برآمدن خورشيد سر به سجده نهاده، ظهر هنگام سر از سجده برمى

فضل . است هاشم زاهدان بنى اين مرد از عابدان و: هارون الرشيد بهت زده، گفت
اميرالمؤمنين، :  ديد گفت)عليه السالم(عبادت امام آاظم وآه اقرار هارون را در مورد زهد 

 اى؟ پس، از چه رو بر او تنگ گرفته، به زندانش افكنده

 )٢٥٠(.»اى جز اين نيست دريغا، چاره: هارون گفت

 

 رهايى از زندان و )عليه السالم(نيايش امام آاظم

عليه (بدنى، امام آزارهاى روحى و.  به درازا آشيد)عليه السالم(دوران زندان امام آاظم

تجديد وضو آرد  حضرت در دل شبى تاريك برخاست و. را آزرده خاطر آرده بود)السالم

 :گفت چهار رآعت نماز گزارد و و

اى برآورنده درخت از .ام بخش  رهايىاز دست او آقاى من، از زندان هارون نجاتم ده و اى سيد و

خون،  سنگ، اى برآوردنده شير از ميان سرگين و ِگل، اى برآورنده آتش از دل آهن و ميان شن و

                                                           
 ).١/٩٥به نقل از عيون اخبارالرضا  (٤٨/٢٢٠بحاراالنوار   و١/٩٥عيون اخبارالرضا. ٢٥٠



اى رها آننده جان از ميان  و) جفت جنين(مشيمه  رحم و] تنگناى[اى آزاد آننده جنين از ميان  و

 .امعا، مرا از دست هارون رها ساز احشا و

او را در دل شب از زندان هاروِن  اى بنده صالح خود را مستجاب آرد وخداوند دع

 )٢٥١(.سرآش نجات داد

هاى   مدتى طوالنى از عمر خود را در زندان)عليه السالم(مسلم آن است آه امام آاظم

.  را به دقت ثبت نكرده است)عليه السالم(هارون سپرى آرد، اما تاريخ، دوران زندان امام

اين احتمال وجود دارد آه برخى از تاريخ نگاران، در اين امر دخالت داشته، 

 در زندان بوده )عليه السالم(االمر اربابان خود از ثبت دقيق مدت زمانى آه امام حسب

 .سرباز زده باشند

او روزهاى .  پس از آزاد شدن از زندان در بغداد ماندگار شد)عليه السالم(امام آاظم

 .رفت الرشيد مى شنبه هر هفته به ديدار هارون پنج

 

 

 دومين بازداشت

افتخارات او زبانزد  فضايل و  در بغداد سبب شد تا نام و)عليه السالم(حضور امام آاظم
ارون از حضور همين امر عرصه را بر هارون تنگ آرده، موجب ترس ه. همگان شود

 را بازداشت آرد و در )عليه السالم(اين بود آه مجددًا امام.  در ميان مردم شد)عليه السالم(امام
روز خود را به عبادت   در زنداِن فضل شب و)عليه السالم(امام. خانه فضل زندانى آرد

ل عبادت  را اين چنين مشغو)عليه السالم(فضل آه امام. آرد نياز با خدا سپرى مى راز و و
هاى خوب  همه روز خوراك گرفت و ديد او را بزرگ داشته، بر او تنگ نمى مى
 بهترين دوران زندان خود را در )عليه السالم(امام آاظم. فرستاد گوارا براى حضرت مى و

ها، در زندان فضل از آسايش  محبس فضل گذراند، چرا آه بر خالف ديگر زندان
 .آزادى عمل برخوردار بود و

 در )عليه السالم(بار نيز هارون، زندانبان را مأمور از پاى در آوردن امام آاظماين 
 نيز معتقد بود، از اين )عليه السالم(زندان آرد، اما فضِل خدا ترس آه به امامت امام آاظم

عليه (تن ندادن به ننگ آشتن امام سرپيچى فضل از فرمان هارون و. آار سر برتافت

                                                           
 .٤/٣٣٠ك المناقب .ر  و١٣  حديث١/٩٤عيون اخبار الرضا . ٢٥١



ديگر برمكيان نيز به شيعه  خشم هارون قرار گيرد و  شكنجه و سبب شد تا مورد)السالم
 )٢٥٢(.بودن متهم شوند

 

  در زندان سندى بن شاهك)عليه السالم(امام آاظم 

سندى بن « را از زندان فضل به زندان )عليه السالم(هارون الرشيد دستور داد امام
اين بد سگال به .  سخت گيرد)عليه السالم(ندى خواست تا بر اماماز س منتقل آنند و» شاهك

او به دستور .  ستم روا داشت)عليه السالم(هارون پاسخ مثبت داده، با سنگدلى تمام، بر امام
جز براى تجديد وضو درها را بر آن  زنجيرى گران بر پاى حضرت زد و هارون غل و

 از هيچ آارى دريغ )عليه السالم( بر امامدر سخت گرفتن; گشود  نمى)عليه السالم(حضرت
شكيبايى   همچنان بردبارى و)عليه السالم(در تمام اين احوال، امام آاظم آرد و نمى

توز  نسبت به علويان بسيار آينه نام داشت و» بشار«سندى، غالم خود را آه . مىورزيد
ى نكرده باشد، اما خدمتى به هارون آوتاه  گمارد تا در خوش)عليه السالم(بود، بر امام

، دگرگون شده، )عليه السالم(هاى امام معجزه ديرى نپاييد آه غالم سندى با ديدن آرامات و
 )٢٥٣(.خدماتى آرد)عليه السالم(در حق امام به راه حق بازگشت و

 

  در زندان)عليه السالم(فعاليت امام آاظم

داد، با اين تفاوت آه  هاى خود را ادامه مى  در زندان نيز فعاليت)معليه السال(امام آاظم
عليه (هاى امام در اين جا چند مورد از فعاليت. شيوه آن با فعاليت خارج زندان متمايز بود

 :آنيم  را به اختصار نقل مى)السالم

 

 عبادت. ١

 اوقات خود را در زندان به عبادت )عليه السالم(همان طور آه پيشتر گفته شد امام 
دمى  گذراند و نماز مى نياز و ها را به راز و شب آرد، روزها را به روزه و سپرى مى

، زندانبانان، خادمان، آنيزآاِن )عليه السالم(اين حالِت امام. شد از ياد خداوند غافل نمى
ار داده، آنان را گاهى حتى نزديكترين افراد به دشمِن خود را تحت تأثير قر خوان و آوازه

 يكى از اين )عليه السالم(خواهر سندى بن شاهك، زندانباِن سفاك امام. آرد موفق به توبه مى
 را در برابر )عليه السالم(فروتنى امام عبادت و او زمانى آه بندگى و. راه يافتگان است

                                                           
 .٥٠٤ ـ ٥٠٣ /ك مقاتل الطالبيين .ر. ٢٥٢
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 او نسبت به .صالح درآمد در شمار زنان نيكوآار و خداوند ديد تحت تأثير قرار گرفت و
هرگاه به حضرت  آوشيد و  مهربانى مىورزيد، در خدمِت به او مى)عليه السالم(امام
اند گروهى آه  زيان ديده«: گفت مى شد و نگريست، اشك از چشمانش روان مى مى

 .»!متعرض اين مرد شوند

در دورانى آه حضرت موسى بن جعفر در زندان سندى بود، گروهى از عالمان 
ديدار آرده، از )عليه السالم(پنهانى با امام يث توانستند دور از چشم جاسوسان وراويان حد و

از جمله عالمانى آه به . اى بنوشند  جرعه)عليه السالم(گواراى دانش امام چشمه زالل و
او . معلِم فرزند سندى بود» موسى بن ابراهيم مروزى« نايل آمد )عليه السالم(ديدار امام

 . را بگيرد)عليه السالم(ه مالقات با امامتوانست از سندى اجاز

 شنيده بود نگاشته، به صورت آتابى )عليه السالم(ابراهيم آنچه را آه از امام
 )٢٥٤(.درآورد

 

 پاسخ به استفتاء. ٢

عليهم (بيت هاى اسالمى آه ساآنان آن به امامت امامان اهل آن بخش از سرزمين

آه در )عليه السالم(هاى خود را به وسيله پيكى ويژه به حضور امام  نامهمعتقد بودند،)السالم
يكى از . داد  پاسخ آنان را مى)عليه السالم(امام فرستادند و زندان سندى در بند بود مى

» على بن سويد« ديدار آرد )عليه السالم(آسانى آه به عنوان پيك شيعيان در زندان با امام
ها   پاسخ نامه)عليه السالم( رسانده، امام)عليه السالم(را به امامهاى شيعيان  او نامه. بود

 )٢٥٥(.رادادند

 

 تعيين نمايندگان. ٣

حضرتش .  در زندان بود)عليه السالم(هاى امام آاظم تعيين نماينده از جمله فعاليت
اى از مناطق اسالمى به  پرورش يافتگان دانشگاه خود را در پاره جمعى از ياران و

 .عنوان وآيل خود منصوب نموده، شيعيان را در احكام به آنان ارجاع دادند

همچنين نمايندگان خود را به دريافت وجوه شرعى، مانند، خمس، زآات، صدقات 
در ديگر مصارف  بينوايان شيعه و قرا وها در راه تأمين معاش ف هزينه آردن آن و...  و

. بود» فضل بن عمر« در اين زمينه )عليه السالم(از جمله نمايندگان امام. خير مأمور نمودند
                                                           

 .١٠٨٢ ش ٤٠٧ /نجاشى . ٢٥٤
 .٢/٤٩٢حياة االمام موسى الكاظم . ٢٥٥



هزينه مستحقان   وآيل بود تا حقوق شرعى را دريافت و)عليه السالم(او از سوى امام
 )٢٥٦(.آند

 چهره نمود تا از اين )عليه السالم(از همين زمان بود آه پديده وآالت در برنامه اهل بيت
آن سان  البته مسأله وآالت با گذشت زمان و. رهگذر امور جماعت صالحان اداره شود

 )عليه السالم(، امام حسن عسكرى)عليه السالم( امام هادى)عليه السالم(آه در زندگى امام جواد
 .دگرگونى شد خواهيم ديد دستخوش تحول و) عج(امام زمان و

 

 تعيين جانشين. ٤

بايست از آن غفلت  ترين مسائلى بود آه نمى معرفى جانشينى از اصلى تعيين و
توانستند راه را از   نمى)عليه السالم(جانشين امام شود، چرا آه مردم بدون شناخت وصى و

عليه (امام آاظم. شدند نيا طلب گرفتار مىسازاِن د در نهايت در دام دين چاه باز شناسند و

 به )عليه السالم( با توجه به اين اصل، از درون زندان با تعيين فرزندش امام رضا)السالم
، اداى تكليف )صلى اهللا عليه وآله(امت پيامبر مرجع شيعيان و راهبر و عنوان جانشين خود و

 .آرد

 در زندان بود، )عليه السالم(زمانى آه امام موسى«: گويد مى» حسين بن مختار«
جانشينِى من از آِن بزرگترين فرزندان : ها آمده بود هايى از او به دست ما رسيد آه در آن نوشته

 )٢٥٧(.من است

 

 )عليه السالم(وصيت امام. ٥

هاى خود را به فرزندش  وصيت ها و فارش از درون زندان س)عليه السالم(امام آاظم
رسيدگى به صدقات آه از درآمد شخصى آن حضرت بود و   نمود و)عليه السالم(امام رضا

امام . عمومِى خود را بر عهده فرزندش گذارد امور شخصى و نيز پرداختن به مسائل و
را بر هاى خود، گروهى از مؤمنان  بيان وصيت  پيش از نوشتن و)عليه السالم(آاظم

 .وصيت خود گواه گرفت

 

  در برابر فشارهاى هارون)عليه السالم(مقاومت امام آاظم صالبت و. ٦
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برخى از شيعيان .  روزگارى دراز در زندان هارون الرشيد در بند بود)عليه السالم(امام
خاص حضرت از ايشان خواستند آه اجازه دهد با يكى از نزديكان هارون مذاآره آنند تا 

پيشنهاد آنان را نپذيرفته، )عليه السالم(امام. ت او، حضرت از زندان آزاد شودبا وساط
 )عليه السالم(عال ـ به داوود خداوند ـ جل و: پدرم از پدرانش برايم نقل آرده است آه: سرفرازانه فرمود

و اميد گشايش [اى از بندگانم جز من، به يكى از خلق من چنگ زند  اى داوود، هر گاه بنده: وحى آرده، فرمود

زمين را زير پاى او سست   به يقين اسباب آسمان را از او برگرفته و]غير مرا آار ساز بداند بدو ببندد و

 )٢٥٨(.»]برم او را در زمين فرو مى[آرده، 

 

 در هم شكستن شكوه هارون  و)معليه السال(امام آاظم

 آه در زندان به بند )عليه السالم(هارون الرشيد، فشارهاى گوناگونى را عليه امام آاظم
 آه در اوج سختى و در نهايِت تنگنا قرار )عليه السالم(آرد، اما امام اعمال مى. آشيده بود

. م فرو ريختعظمت او را در ه شكوه و داشت، با صالبت در برابر هارون ايستاد و
ديد،   بر باد رفته مى)عليه السالم(هارون آه تمام تالش خود را براى به تسليم وا داشتن امام

آشتن  ديد مسموم آردن و هاى خود همسو مى گرايش حّلى آه با تمايالت و تنها راه
 سياهتر تر و سرانجام آارنامه سياه خود را با اين جنايت، ننگين  بود و)عليه السالم(امام
 )عليه السالم(در اين جا به مواردى از فشارهايى آه هارون در زندان نسبت به امام. آرد

 :پردازيم داشت مى روا مى

 

 )عليه السالم(فرستادن آنيزآى براى امام. ١

آراستگى همراه يكى از خواص  پاآيزگى و هارون الرشيد آنيزآى در اوج زيبايى و
 بكوشد، به اين )عليه السالم(د تا در خدمت به امام فرستا)عليه السالم(خود نزد حضرت آاظم

چون پيك هارون، آنيزك را . اميد آه حضرت را بدين وسيله فريفته، مجذوب خود آند
بلكه شما به ارمغان خود شادمانى : به هارون بگو:  برد، حضرت به او فرمود)عليه السالم(نزد امام

 .مانند اين ندارم من نيازى به اين و. آنيد مى

هارون آه .  را به او رساند)عليه السالم(پيام امام پيك با آنيزك نزد هارون بازگشت و
به ميل : نزد او بازگشته، به او بگو: از شدت خشم برافروخته شده بود، به پيك گفت

سپس . آوشيم نيز به خواسته تو در خدمت تو نمى رضايتت تو را زندانى نكرديم و و

                                                           
 .وفاة موسى بن جعفر) تحقيق عبداألمير مهنا مؤسسة األعلمى للمطبوعات (٢/٣٦١تاريخ يعقوبى . ٢٥٨



پيام   برد و)عليه السالم(پيك هارون، آنيزك را نزد امام. انه شورو آنيزك را نزد او بگذار و
 .خود بازگشت  رساند و)عليه السالم(هارون را به اطالع امام

 يكى از غالمان خود را به زندان ]هارون آه تا اين جا به خواسته خود رسيده بود[
ا ديد آه به چون غالم وارد زندان شد، آنيزك ر. فرستاد تا از وضع آنيزك آگاه شود

 .قدوس، قدوس: گويد درگاه خداى خويش سر به سجده نهاده، مى

به : هارون گفت. غالم، شتابان نزد هارون بازگشته، او را از حال آنيزك باخبر آرد
 .خدا سوگند، موسى بن جعفر او را افسون آرده است، او را نزد من بياوريد

تسبيح خدا  ذآر و چشم به آسمان دوخته بود و لرزيد و آنيزك را در حالى آه مى
تو را چه شده است؟ چرا اين گونه : هارون از او پرسيد. گفت، نزد هارون آوردند مى
 اى؟ شده

چون از . روز نماز گزارد در آنار او بودم، شب و. حالى شگفت دارم: آنيزك گفت
 آيا آارى دارى تا برايت:تمنماز خود فراغت يافت،به او گف

 انجام دهم؟

 چه آارى با تو دارم؟: امام گفت

 .ام تا آارهايت را سامان دهم بدين جا فرستاده شده: گفتم

 پس اينان چه آاره هستند؟: گفت او با دست به سويى اشاره آرد و

پايان آن به پر شكوفه آه  بدان سو آه او اشاره آرده بود نگريستم، بوستانى شاداب و
زيبا در  هاى زربفت و هايى از پارچه فرش. آمد، در برابر ديدگانم پديدار شد چشم نمى

 .ها نشسته بودند غالمان زيبا روى بر آن آنيزآان و آن گسترانده شده بود و

هايى از  آنان لباس. ام آراستگِى تن پوش، همانند آنان را نديده در زيبايى چهره و
ياقوت آراسته  هاى گوهر و خود را با ُدرج تاج بر سر داشته وابريشم سبز بر تن، 

چون اين . هاى رنگارنگ طعام بود خوان دستمالى و در دست آنان ابريقى و. بودند
در حال سجده بودم آه اين خادم مرا از سجده بلند نمود  صحنه را ديدم به سجده افتادم و

 .من خود را به حال اول ديدم و

اى پليد، شايد به سجده : خشم لبريز شده بود گفت ز آينه وهارون آه وجودش ا
 اى؟ آنچه را آه گفتى در خواب ديده اى و رفته

ام ديدم  اين صحنه را پيش از سجده. اى سرورم، به خدا چنين نيست: آنيزك گفت
 .سجده من نيز براى همين صحنه بود و



نزد خود نگاه  مردم وهارون به خادم خود دستور داد تا آنيزك را دور از ديدگان 
 خادم آنيزك را با خود برده،. ماجرا را از مردم پنهان آند دارد و

 زيادى[هر گاه از  پرداخت و نماز مى آنيزك نيز به عبادت و. نزد خويش نگاه داشت

 را اين) امام(عبد صالح : گفت آردند، مى عبادتش از او سؤال مى]

 )٢٥٩(.»گونه يافتم

 

 )عليه السالم(تالش براى مسموم آردن امام. ٢

  عرصه را بر هارون تنگ آرده بود، چرا آه هارون)عليه السالم(وجود امام آاظم

مردم مجالس  هاست و  بر سر زبان)عليه السالم(افتخارات امام ديد مناقب و از اين آه مى
سبب شد تا تحمل خود را از دست داده، .  بخشند  روشنى مىنام او خود را با ياد و

 . بگيرد)عليه السالم(تصميم به آشتن امام

ها را برداشت  يك دانه از آن آرد و) خرماى تازه(به همين منظور درخواست رطب 
اين را براى موسى بن «: با دست خود درون آن زهر گذارد، سپس به خادم خود گفت و

به حقى آه بر تو  اميرالمؤمنين خود از اين رطب خورده است و: گوبه او ب جعفر ببر و
ها را با دست خود براى تو  ها را بخورى آه او اين رطب دهد تمام آن دارد سوگندت مى
ها را  مراقب باش تمام رطب: آن گاه به خادم خود سفارش آرد. انتخاب آرده است

 )عليه السالم(رف رطب را نزد امامخادم ظ. چيزى از آن را به ديگرى نخوراند بخورد و
 . شروع به خوردن رطب آرد)عليه السالم(امام. پيام هارون را به حضرت رساند برد و

اى از طال بر  قالده زنجير و داشت و هارون ماده سگى داشت آه بسيار دوستش مى
آشيد، شتابان نزد ] از دست پرستار خود[سگ در همين اثنا خود را . گردنش آرده بود

سيخى از آهن يا چوب ( با خالل )عليه السالم(امام.  رفته، همان جا ايستاد)عليه السالم(امام آاظم
همان ) گرفت هايى مشابِه آن مورد استفاده قرار مى ميوه آه براى خوردن رطب و

سگ رطب را خورد در اندك . نزد سگ انداخت رطب آلوده به زهر را برداشت و
بدين . ها را خورد اى درآمد و حضرت باقى مانده رطباز پ زمانى بر زمين افتاد و

 با شكست روبرو شد )عليه السالم(ترتيب توطئه هارون الرشيد براى از ميان برداشتن امام

                                                           
 ).به نقل از العامرى آتاب األنوار (٤/٣٢٢طالب  مناقب آل ابى. ٢٥٩



خطر را از آن حضرت   را از گزند هارون نجات داد و)عليه السالم(خداوند امام آاظم و
 )٢٦٠(.»دور گرداند

 

 

 

 )عليه السالم(درخواست آزادى براى امام. ٣

 در زندان بود، روزى هارون الرشيد وزير خود، )عليه السالم(در زمانى آه امام آاظم
 مشكالت[بينى آه در چه  اى ابو على، مى«: به او گفت  را خواست و)٢٦١(يحيى بن خالد

ما را از غصه اين  انديشى و اى مى آيا در آار اين مرد چاره. ايم عجيب گرفتار آمده]
 آنى؟ ىگرفتارى رها م

اى اميرالمؤمنين، رهايى از اين مشكل : گفت يحيى راه درست را به او نشان داد و
پيوند خويشاوندى را در حق او مراعات  بينم آه بر او منت نهاده، حقوق و را در آن مى

دل دوستان ما را از ما چرآين ) زندانى آردن او(به خدا سوگند آه با اين آار . آنى
 .اى آرده

آهن از دست و پاى او برگير، سالم  نزد او برو و: گفت او را پذيرفت وهارون پند 
ام آه تا به  پيش از اين سوگند ياد آرده: گويد پسر عمويت مى: بگو مرا به او برسان و

ات از من درخواست بخشش ننمايى،  نسبت به گذشته بدى نسبت به من اقرار نكنى و
درخواستت از  ار تو ننگى متوجه تو نكرده و آه اقر]اين را بدان[. دست از تو برندارم

اين يحيى بن خالد است آه مورد وثوق، وزير من  آاهد و منزلت تو را نمى من، قدر و
اى آه به سوگندم عمل آرده باشم از او درخواست  به اندازه. باشد صاحب اختيار مى و

 .]و اظهار تقصيرنما[آن 

امام . غام هارون را به ايشان رساندپي  رسيد و)عليه السالم(يحيى به حضور امام
دانست هارون الرشيد در صدد است تا با گرفتن اقرار مبنى بر   آه مى)عليه السالم(آاظم

توجيهى  بدى در حق هارون، حضرت را به وسيله اقرارش، در ميان مردم بدنام آرده و
آسايش تو  وآه نعمت ] بدان[نخست : براى زندانى آردن حضرت باشد، لذا به يحيى فرمود

، پاسخ آن گاه حضرت، يحيى را از هارون بر حذر داشته. خاندانت به دست هارون بر باد خواهد شد و
                                                           

 ـ ١٠١ / ١ به نقل از عيون اخبار الرضا حديث (٢٦  حديث٤٨/٢٢٣النوار بحارا  و١٠٢ ـ ١/١٠١عيون االخبار . ٢٦٠
١٠٢.( 

بدرود زندگى . ق١٩٠در سال  زاده شد و. ق١٢٠معلم هارون الرشيد بود آه در سال  ابوالفضل برمكى مربى و. ٢٦١
 .گفت



روز جمعه پيك من خبرى را آه : گويد موسى بن جعفر مى: اى ابوعلى، به او بگو: هارون را چنين دادند

در محضر ) روز قيامت(فردا چون  رساند و به تو مى) يعنى مرگ امام(خواهى  مى]  دارى و دوست مى[

خواهى دانست آه چه آسى بر رفيق خود ستم ] از خداوند دادخواهى آردم[خداوند تو را به زانو درآورده 

 )٢٦٢(.»!است تجاوز آرده و

 

  به هارون)عليه السالم(نامه امام آاظم. ٤

اى آه به هارون الرشيد   از داخل زندان طى نامه)عليه السالم(حضرت موسى بن جعفر
ناآارآمد خوانده، شكنجه خود را  هاى شكست خورده هارون در فريفتن و نوشت، تالش

 .دهد هاى جبارانه او چيزى را تغيير نمى متذآر شد آه اقدام

اى از زندان براى   نامه)عليه السالم(موسى بن جعفر«: گويد مى» محّمد بن اسماعيل«
گذرد، يك روِز آآنده   هر يك روِز آميخته به سختى آه بر من مى: هارون الرشيد فرستاد به اين شرح

رسيدن به  براى داورى و[پايان  شود تا اين آه همگان در روزى بى ى از تو سپرى مىفراخ از آسايش و

 )٢٦٣(.»آنند آاران زيان مى آن جاست آه باطل  گرد خواهيم آمد و]پاداش يا آيفر

 

 )عليه السالم(توطئه آشتن امام آاظم

با زنجير قرار داشتن، ممنوعيت تماس  تحمل حوادث ناگوار، شكنجه، در غل و
رفت آه از سوى هارون بر  سوز، از امورى به شمار مى هاى طاقت بدرفتارى مردم و
ها دست به   با آن)عليه السالم(حضرت موسى بن جعفر شد و  روا داشته مى)عليه السالم(امام

سابقه براى تبرئه خود از  گريبان بود، اما هارون به همين مقدار بسنده نكرده، طرحى بى
نويسانى آه  ترجمه نگاران و غالب تاريخ.  ريخت)عليه السالم(ن امامننگ و بدنامى آشت

هارون به سندى بن شاهك جانى پيشنهاد «: اند اند، نوشته  قلم زده)عليه السالم(درباره امام
دردناآترين جنايت تاريخ  ترين و او پذيرفته، به سنگين  را داد و)عليه السالم(آشتن امام

 .بر بزرگ اسالم را آشتاسالم دست زده، نواده پيام

                                                           
) به نقل از ابن خالد برقى از ابن عباد مهلبى از پسر يحياى برمكى (٥  و٤  حديث٢٥  و٢٤ /طوسى الغيبه . ٢٦٢
 ).٥  و٤حديثهاى ٢٥  و٢٤ /به نقل از طوسى الغيبه  (٣٧  حديث/٤٣ ب ٢٣١ / ٤٨ بحاراالنوار حديث و
به نقل از  (٣/٨آشف الغمه ; )١٣/٣٢به نقل از تاريخ بغدا  (٣١٤ /تذآرة الخواص   و١٣/٣٢تاريخ بغداد . ٢٦٣

البداية ; ٢٢٢ /الفصول المهمه ; )٣/٨به نقل از آشف الغمه  (٤٨/١٤٨يا بحاراالنوار ) حمد بن اسماعيلالجنابذى از ا
 .٦/٢٨٣سير اعالم النبالء   و٦/١٦٤ يا الكامل ١٠/١٨٣النهايه  و



به زهرى آشنده آغشت، سپس آن را براى  سندى مقدارى رطب فراهم آرد و
عليه (سندى به امام. آن حضرت ده دانه از آن رطب را تناول آرد.  برد)عليه السالم(امام

 .بيشتر بخور: گفت)السالم

) اميد بسته بودى(داشتى به آنچه نياز . بس است:  خيره در او نگريسته، فرمود)عليه السالم(امام

 .رسيدى

 پس از خوردن رطب آلوده به زهر، دچار دردهاى جانكاِه ناشى از )عليه السالم(امام
مأموران سنگدل خليفه .  را فرا گرفت)عليه السالم(زهر، تمام وجود امام مسموميت شد و

بار با   خشونتسندى بن شاهِك پليد با بيانى زشت و  را در ميان گرفتند و)عليه السالم(امام
 )عليه السالم(داوريى به امام او از رسيدن هر نوع آمك و.  برخورد آرد)عليه السالم(امام

ممانعت آرد تا فرجامى آه هارون براى حضرت در نظر گرفته بود سر رسيده، 
 .شود محقق

آن گونه نامى را  در همان زمان بود آه سندى بن شاهك، برخى از افراد سرشناس و
 .ـ به زندان خواند رسيد شمار آنان به هشتاد تن مى گويد ـ آه يكى از بزرگان عامه مى

در : جا جمع شديم، گفت چون در آن سندى بن شاهك ما را فرا خواند و: گويد او مى
آنند آه با او رفتارى  اى بر او وارد شده است؟ مردم ادعا مى اين مرد بنگريد، آيا صدمه

بينيد آه از نظر خانه  مى. آورند اين مطلب را بسيار بر زبان مى ه وناخوشايند شد
نظر سوئى درباره او ندارد، بلكه در ) هارون(اميرالمؤمنين . لوازِم آن در آسايش است و

 او از هر ]بينيد آن گونه آه مى[. با او مناظره آند انتظارات اوست آه نزد وى رود و
 .از او بپرسيد] اريدچنانچه ترديد د[نظر در آسايش است 

زمانى آه به او نزديك شده، .  بود)عليه السالم(تمام انديشه ما ديدن امام: گويد راوى مى
زهد سرآمد عابدان  او را از نزديك ديديم، با تمام وجود دريافتيم آه در عبادت و

او به ما . ]سنگ او سازيم زهد آسى را هم و نتوانستيم در عبادت و[زاهدان است  و
آنچه درباره آسايش، امكانات و مانند آن گفته، درست است، اما اى حاضران، بدانيد آه به وسيله نه دانه : گفت

 .پس فردا خواهم مرد ام زرد خواهد شد و چهره] در اثر زهر [فردا ام و خرماى زهرآلود مسموم شده

م سندى بن شاهك آه اين ديدار را تدارك ديده بود تا خود را در آشته شدن اما
 بيگناه معرفى آند، با شنيدن اين سخن همانند شاخه نخلى آه دستخوش )عليه السالم(آاظم

توفان شده باشد بر خود لرزيد، چرا آه طرح سالوسانه خود را بر باد رفته 
 )٢٦٤(.»ديد مى

 

                                                           
 .١/٢٦٠روضة الواعظين . ٢٦٤



 ديدار دوست

ريج همه وجود  خورانده شد به تد)عليه السالم(زهرى آه به حضرت موسى بن جعفر
.  را فرا گرفت و حضرتش دانست آه زمان ديدار با دوست فرا رسيده است)عليه السالم(امام

 از او خواست تا )عليه السالم(سندى حاضر شد و امام. از اين رو سندى را فرا خواند
است فرا  ساآن» مشرعة القصب«در محل » عباس بن محّمد«غالمش را آه در خانه 

 .تجهيز حضرت بپردازد  غسل وخواند تا به امر

 اجازه خواست تا خود به امر تكفين و تجهيز بپردازد، اما )عليه السالم(سندى از امام
نخستين (» حج صروره«ما اهل بيت، آابين همسران، هزينه : حضرت با رّد درخواست او فرمود

 )٢٦٥(.است دهآفنم نيز آما آنيم و  خويش تهيه مى]و مباح[آفن خود را از مال پاك  و) حج

 رو به وخامت نهاده، حضرتش در )عليه السالم(حال امام. سندى غالم را حاضر آرد
 در اين لحظات )عليه السالم(امام. آرد حال احتضار بود و مرگ را با همه وجود حس مى

ام در حال آوچ به سوى  همان گونه آه به تو گفته: به او فرمود را خواست و» مسيب بن زهره«

ام  چون ديدى بدنم متورم شد، رنگ چهره خداوند هستم، پس آن گاه آه جرعه آبى خواسته، آن را نوشيدم و

 .هاى ديگرى درآمد، آن سرآش را از وفات من آگاه آن به رنگ بعد سبز شد و زرد، سپس سرخ و

 )عليه السالم(همچنان منتظر رسيدن زمان درخواست آب از سوى امام: گويد مسيب مى
آن را نوشيد، سپس مرا  اى آب خواست و  جرعه)عليه السالم(امام بودم آه انتظار سر آمد و

دفن من  دار غسل و  مسيب، اين پليد، سندى بن شاهك خواهد گفت آه خود عهدهاى: فرمود خواست و

» مقابر قريش«چون به قبرستان معروف به . ]چنين نخواهد بود[هيهات، هيهات آه چنين باشد، هرگز . است

راى از خاك قبرم ب.  چهار انگشِت گشاده باشد]فقط[بلندى قبرم  برده شدم، مرا در آن جا در لحد بگذاريد و

قبر جدم حسين بن على آه ) خاك( حرام است جز تربت ]و همگان[ها بر ما  تبرك برنگيريد، زيرا تمام خاك

 .دوستداران ما را در آن قرار داده است ـ شفاى شيعيان و عّزوجّل خداوند ـ

ترين مردم به آن   ديدم آه شبيه)عليه السالم(شخصى را در آنار امام: گويد مسيب مى
 را در خردسالى ديده بود، بر آن شدم تا از او )عليه السالم(ن آه مواليم رضام. حضرت بود

آيا تو را باز نداشتم؟ آن  :فرمود  بر من فرياد زد و)عليه السالم(بپرسم، اما ناگاه امام آاظم
عليه (چون به امام  نشسته بود از ديدگانم پنهان شد و)عليه السالم(شخصى آه در آنار امام

 خبر )عليه السالم(بنا به وصيت امام. جان يافتم بى ك شدم او را آالبدى آرام و نزدي)السالم
 .»وفات او را به هاورن الرشيد رساندم

                                                           
 ٣٨ ٤٨/٢٣٤بحاراالنوار  و) ٣٣٣ /به نقل از مقاتل الطالبيين  (٣١ ـ ٢٦ /طوسى الغيبه ; ٣٣٣ /مقاتل الطالبيين . ٢٦٥
 ).٣١ ـ ٢٦ /به نقل از الغيبه (



 پس از عمرى راهبرى روحى، دينى، علمى، )عليه السالم(بدين ترتيب امام آاظم
هاى  دشوارىتحمل  انحراف و هاى جهل و اجتماعى، هدايت مردم، مبارزه با تاريكى

تار  با رفتن او جهان تيره و. توزان، به ديدار معبود شتافت آينه ستم دشمنان و زندگى و
مسلمانان  در آن روز اسالم و. شد درخشان سراى نيكان به يمن قدومش پرفروغ و و

آلمه  شخصيتى آه از آيان اسالم و; شخصيت را از دست دادند درخشانترين چهره و
هر تجاوز هر متجاوز به  مسلمانان را از غاصبان مطالبه آرد وحقوق  توحيد دفاع و

 .حريم آنان را محكوم و نكوهش نمود حقوق و

درود بر تو اى فرزند رسول خدا، آن روز آه : گوييم پس خطاب به حضرتش مى
 .شد آن روز آه برانگيخته خواهى آن روز آه به شهادت رسيدى و زاده شدى و

 ماه رجب سال ٢٥ در روز جمعه، )عليه السالم(امام آاظمبنا به نقل مشهور، شهادت 
 ١٨٦ را در سال )عليه السالم(روايت ديگر، شهادت امام.  بوده است)٢٦٦(.ق١٨٣
 .داند مى)٢٦٧(.ق

 چشم از جهان )٢٦٩( سالگى٥٤به نقلى در   و)٢٦٨( سالگى٥٥ در )عليه السالم(امام آاظم
 .فرو بست

 

 تحقيق درباره آشته شدن امام

 هارون الرشيد به منظور سلب )عليه السالم(پس از به شهادت رسيدن امام آاظم
دستگاه خالفت از دخالت در به شهادت  تبرئه خود و  و)عليه السالم(مسئوليت قتل امام

او . آن را ميان مردم پراآند ، مرگ حضرت را طبيعى جلوه داد و)عليه السالم(رسيدن امام
 .ندن اين نيرنگ به مردم دو راه در پيش گرفتقبوال براى نيل به اين هدف و

 

 راه نخست

سندى بن شاهك نخستين گام را در اين راه برداشت تا زمينه را براى اعالم بيگناهى 
در نتيجه دامان خود را   فراهم آند و)عليه السالم(عدم دخالت اربابش هارون در قتل امام و

چگونگى شانه خالى آردن سندى از درباره » عمر بن واقد«. از اين جنايت پاك سازد

                                                           
وفيات ; ٢/٧٧تاريخ أبى الفداء ; ٣/٣٢تاريخ بغداد ; ٦/٥٤الكامل في التاريخ ; ١٠/٧٠طبرى ; ٨٥ /عمدة الطالب . ٢٦٦

 .١٠/٣٤٠تهذيب التهذيب    و٣/٢٠٩ميزان االعتدال ; ٢/١٧٣االعيان 
 .٣٥٥، ص ٣مروج الذهب، ج . ٢٦٧
 .٢٥٥ /الفصول المهمه . ٢٦٨
 .٤/٣٤٩المناقب . ٢٦٩



ها  در يكى از شب«: گويد امان او در اين راه مى تالش بى زير بار اين مسئوليت و
احضار من در آن وقت از شب . در آن هنگام من در بغداد بودم. سندى در پى من فرستاد

ا آه از اين رو آنچه ر. پنداشتم آه سندى قصد سوئى درباره من دارد مرا بيمناك آرد و
 را بر زبان »إنا إليه راجعون  إنا هللا و«ام وصيت آرده،  بايد وصيت آنم، به خانواده
اى ابو حفص، انگار تو را : چون سندى مرا ديد، گفت. آوردم، سپس نزد سندى رفتم

 ام؟ ترسانيده

 .آرى: گفتم

 .]نترس[جز خير چيزى نيست : گفت

 .را از حال من باخبرسازدخوب است پيكى به منزل من بفرستى تا آنان : گفتم

 دانى براى چه تو را احضار آردم؟ اى ابو حفص، مى: سندى پذيرفت، سپس گفت

 .نه: گفتم

 شناسى؟ آيا موسى بن جعفر را مى: پرسيد

او رابطه  روزگارى است آه ميان من و شناسم و آرى به خدا، او را مى: گفتم
 .دوستى برقرار است

 چه آسانى در بغداد هستند آه گفتارشان مورد قبول همگان است؟: گفت

شناسيد  آسانى را مى: آنان را همانند من فرا خواند، سپس گفت آسانى را نام بردم و
 آه موسى بن جعفر را بشناسند؟

شمار آسانى آه آن شب . سندى آنان را احضار آرد حاضران آسانى را نام بردند و
همگى موسى بن  ار شده بودند به بيش از پنجاه تن رسيد وبه دستور سندى احض

 .شناختند و با او سابقه همنشينى داشتند  را مى)عليه السالم(جعفر

آاتب او . ما مشغول نماز شديم سندى به اندرون رفت و: گويد عمر بن واقد مى
آار ما را در آن نوشت، سپس سندى نزد آاتب  نام، محل سكونت و طومارى آورد و

 .ازگشتب

اى از دوستانم  عّده من و. سندى بيرون آمده، مرا خواند: دهد عمر ادامه مى
اى ابوحفص، پارچه را از روى : گفت سندى رو به من آرد و. برخاسته، داخل شديم

از ديدن او گريستم . چون پارچه را برگرفتم او را مرده يافتم موسى بن جعفر برگير و
 .آلمه استرجاع بر زبان آوردم و

 .يكايك حاضران نزديك شده، او را نگريستند. او را بنگريد: سپس به حاضران گفت



موسى بن جعفر بن محمد است؟ ] مرده[دهيد آه اين  همگى گواهى مى: آن گاه گفت
 .دهيم آه او موسى بن جعفر بن محمداست آرى، گواهى مى: گفتيم

بدن  اى بپوشان و او را با پارچه) شرمگاه(عورت : سندى به يكى از غالمان گفت
 .غالم چنان آرد او را در معرض ديد قرار ده و

 بينيد؟ اثرى غير طبيعى در او مى آيا چيزى و: آن گاه سندى گفت

 .بينيم، جز اين آه او مرده است چيزى غير طبيعى در او نمى. نه: گفتيم

آنان راه خانه خويش در  هى حاضران را ثبت آرد ودر اين هنگام گوا
 )٢٧٠(.»گرفتند پيش

 

 راه دوم

 مردم، هارون الرشيد منحرف آردن افكار در اين بخش از برنامه عوام فريبانه و
عليه (خود به ميدان آمده بود تا در برابر جمع بزرگان شيعه، چنين وانمود آند آه امام

 نداشته، خود )عليه السالم(او هيچ گونه دخالتى در وفات امام  به مرگ طبيعى مرده و)السالم
 .را بيگناه بخواند

عليه (ن جعفرچون ابو ابراهيم، موسى ب: گويد مى» محمد بن صدفه عنبرى«

ديگر  بنى عباس، حاآمان و درگذشت، هارون الرشيد بزرگان خاندان ابوطالب و)السالم
 را حاضر آرد )عليه السالم(مردمان را فرا خواند، سپس پيكر ابو ابراهيم، موسى بن جعفر

اگر چه  اين موسى بن جعفر است آه به مرگ طبيعى در گذشته و: به حاضران گفت و
 به درگاه ] برم و به خدا پناه مى[هايى بود، اما در مورد آشتن او  لشاو چا ميان من و

آيا اثرى از [در او بنگريد . ]آه چنين آارى از من سر زده باشد[آنم  خداوند استغفار مى
 .]يابيد؟ آشتن مى شكنجه و

وارسى  وارد شده، پيكر حضرت را )عليه السالم(در اين هنگام هفتاد تن از شيعيان امام
 رنگ حنا ديده )عليه السالم(در پاى امام. آرده، اثرى از زخم و خفگى در آن نديدند

 )٢٧١(.»شد مى

 

  بر روى پل)معليه السال(پيكر امام
                                                           

 /الدين  به قتل از آمال (٣٧ حديث٤٨/٢٢٥بحاراالنوار   و٣  حديث١/٩٧ يا عيون اخبارالرضا ٣٧ /آمال الدين . ٢٧٠
 .٣  حديث١/٥٧ عيون اخبارالرضا ٣٧
به نقل از آمال الدين  (٣١ / حديث٤٨/٢٢٨ و بحاراالنوار ٨ حديث /١/١٠٥عيون اخبار الرضا ; ٣٩/آمال الدين . ٢٧١
 ).٨ حديث /١/١٠٥ و عيون اخبار الرضا ٣٩/



شواهد موجود، طبق برنامه از پيش تعيين شده آه هارون آن را ساخته  بنا به قراين و
پيشواى تمام )عليه السالم(و پرداخته بود، نبايد مسئوليت به شهادت رساندن امام آاظم

بايست به هر صورتى آه ممكن بود  از ديگر سو مى. مسلمانان متوجه هارون شود
 را فردى عادى و فاقد جايگاهى ارجمند جلوه داد آه در نتيجه، ديگر جايى )عليه السالم(امام

سندى بن . تشكيك در مرگش باقى نماند بزرگ شمردن فقدان او و گويى و براى گزافه
شاهك به منظور تحقق بخشيدن به هدف پليد اربابش دست به ابتكار زده، دستور داد پيكر 

در حالى آه  قرار دهند و» رصافه«روى پل را بر )عليه السالم(جان امام آاظم بى
 جمع شده، چهره حضرت را باز )عليه السالم(هاى هاروِن سرآش گرد پيكر امام شرطه

هدف از . نگريستند  مى)عليه السالم(به جنازه امام گذشتند و آرده بودند، مردم از آن جا مى
سندى پا .  حضرت بودخوار آردن آن آوچك و  و)عليه السالم(اين آار، شكستن حرمت امام

 ندا در )عليه السالم(را فراتر نهاده، به مأموران خود دستور داد تا در آنار پيكر پاك امام
 و اين .است، بشناسيدش) شيعه(پيشواى رافضه  اين امام و; »هذا امام الرافضة فاعرفوه«: دهند

 .گداخت افزا بود آه جان مؤمنان را از شدت غم مى گفتارى اندوه

اين، : گفتند مچنين به فرمان سندى در صدد بدنام آردن شيعيان برآمده، مىآنان ه

 .ميرد، پس او را بنگريد آه مرده است او نمى: گويند مى) شيعيان(ها  موسى بن جعفر است، همو آه رافضى

شد، در حالى آه روح شيعه  متهم آردن شيعه بيان مى اين مطلب به منظور بدنام و
مدعى بودند آه » واقفيه«پذيرفت، بلكه  اها بيزار بوده، آن را نمىادع ها و از اين گفته

اين . است  به آسمان برده شده)عليه السالم(مانند حضرت مسيح موسى بن جعفر نمرده و
اى دو سويه،  جالدان او پوشيده نبود، اما بايد از اين فرصت بهره حقيقت بر هارون و

عليه (ديگرى آوچك آردن امام آاظم الرشيد ويكى بيگناه جلوه دادن هارون : شد برده مى

ستمى را آه بر آنان روا  بدنام آردن شيعيان بود تا از اين رهگذر، هر فشار و  و)السالم
اين دين به دنيا فروختگان پا را فراتر نهاده، گفتارى بس شنيع و . داشتند، توجيه آنند مى

آگاه باشيد، هر آس بخواهد پليد : دادند افزوده، بانگ مى» هذا إمام الرافضة«آلوده، به جمله 

 )٢٧٢(.، موسى بن جعفر را ببيند بيايد]العياذ باهللا[پليد زاده  و

اندازى به حريم حرمت  نيز دست هارون با اين روِش فرصت طلبانه آشكار و
دامنه فعاليت  خواست افزون بر تحقير شيعيان، عناصر فعال و ، مى)عليه السالم(امام
در نهايت  تعصب دينى آنان را شناخته، از اين شيوه فريبكارانه براى در بند آشيدن و و

                                                           
 ٣٨ /به نقل از آمال الدين  (٢٩  حديث/٤٨/٢٢٧بحاراالنوار ; ٥  حديث/١/٩٩عيون االخبار ; ٣٨ /آمال الدين . ٢٧٢
 .٥٤ /الفصول المهمه  و) ٥  حديث/١/٩٩عيون اخبار الرضا  و



شيخ باقر شريف «. رهايى يابد  آرده، از خطر آنانبه آام مرگ فرستادن شيعيان استفاده
گمان قوى اين است آه شيعيان پى به اين انگيزه هارون برده بودند «: گويد مى» القرشى

 )٢٧٣(.»دست نزدند] و دستگاه او[از همين رو به هيچ اقدامى عليه هارون  و

 

 اقدام سليمان

ن الرشيد بدان دست زده بود، لكه ننگى پاك نشدنى بر دامان آارهايى آه هارو
افزود، چرا  هاى اين خاندان مى اى سياه، بر ديگر سياهكارى آارنامه عباسيان گذارد و

 بسنده نكرده، بلكه اعمال زشتى در حق آن )عليه السالم(آه هارون به آشتن امام آاظم
اى از بزرگوارى، هوشمندى،  دهد هارون هيچ بهره حضرت روا داشت آه نشان مى

 .انسانيت نبرده است خوبى و

از همين رو زمانى . از اين روحيه هارون آگاه بود» سليمان بن ابى جعفر منصور«
سر دادن  قرار دادن آن بر روى پل و  از زندان و)عليه السالم(آه از بيرون آوردن پيكر امام

فتار زشت را به بهترين صورت هاى دردآور آگاه گرديد، بر آن شد تا آن ر آن جمله
 :ماجراى اقدام سليمان از اين قرار است. جبران آند

بغداد را  زمانى آه هياهوى مردم را شنيد و. قصر سليمان بر دجله مشرف بود«
سندى بن شاهك : آشفتگى ديد، دليل آن را از فرزندان پرسيد، گفتند دستخوش آشوب و

انگيز را به اطالع سليمان  ن گاه آن جمله نفرتآ. آند وفات موسى بن جعفر را اعالم مى
 .رساندند

 ]امام[جنازه  همراه غالمان خود برويد و: سليمان بر فرزندان خود بانگ زده، گفت
) شرطه لباس سپاه و(اگر ممانعت آردند، آنان را زده، جامه سياهى  را از آنان بگيريد و

 .آه بر تن دارند بر بدنشان پاره آنيد

ها   را از شرطه)عليه السالم(پيكر امام غالمان او روانه شدند و فرزندان سليمان و
مهمترين   آنان هيچ واآنشى نشان نداند، چرا آه سليمان عموى خليفه و گرفتند و

. همگى از او فرمانبردارى داشتند رفت و شخصيت خاندان بنى عباس به شمار مى
در همان هنگام دستور دارد تا . را نزد سليمان بردند )عليه السالم(غالمان، پيكر امام آاظم

زاده، موسى  پاآيزه آگاه باشيد، هر آس بخواهد بر جنازه پاآيزه و: هاى بغداد ندا در دهند در گذرگاه

 )٢٧٤(.»بن جعفر حضور يابد، حاضر شود

                                                           
 .٢/٥٢٣حياة اإلمام موسى بن جعفر . ٢٧٣
; ٣٨ /به نقل از آمال الدين  (٢٩  حديث/٤٨/٢٢٧بحاراالنوار   و٥  حديث/١/٩٩عيون االخبار ; ٣٨ /آمال الدين . ٢٧٤

 ).٥  حديث/١/٩٩عيون االخبار الرضا 



.  حضور يافتند)عليه السالم(اى در تشييع پيكر امام آاظم طبقه مردم از هر صنف و
 به سوگوارى پرداخته، غرق )عليه السالم(شيعيان نيز با شرآت در تشييع پيكر پاك امام

 .ماتم شدند اندوه و

سليمان از ترس بروز قيام مردمى يا : ريف قرشى بر اين اعتقاد است آهشيخ باقر ش
دور  شورش سپاهيان دست به چنين اقدامى زد، چرا آه شيعيان در آن زمان در اقليت و

هاى دولتى نبودند، بلكه در ميان دولت مردان، سرداران سپاه، متصديان طراز  از مقام
از همين رو . آردند ذهب تشيع پيروى مىاول امور دولتى آم نبودند آسانى آه از م

بدان وسيله توانست حكومت هارون  گيرى را از خود نشان داد و سليمان آن موضع
 )٢٧٥(.انقالب وا رهاند ها و الرشيد را از گزند آشوب

 

 )عليه السالم(تجهيز امام

 را غسل داد )عليه السالم( را به عهده گرفت، امام)عليه السالم(سليمان امر تجهيز امام آاظم

پانصد دينار براى سليمان  دو هزار و آفنى آه تمام قرآن آريم بر آن نوشته شده بود و و

 )٢٧٦(. پوشاند)عليه السالم(تمام شده بود، بر پيكر امام

عليه (پنداشتند امام ديدم آه مى ه خدا سوگند، مردم را مىب«: گويد مسيب بن زهره مى

پنداشتند آه او را حنوط  مى رسيد و دهند، اما دست آنان به او نمى  را غسل مى)السالم

آن شخصى آه هنگام وفات امام . آردند ديدم آه آارى نمى آنند، اما مى آفن مى و

داد  امام را غسل مى) »ع «يعنى حضرت رضا( در آنار حضرت بود )عليه السالم(آاظم

آفن آننده  آرد آه با جمِع غسل دهنده و آرد، اما چنين وانمود مى آفن مى حنوط و و

هنگامى آه از آار خود فراغت يافت رو . شناختند آن جمع او را نمى آند و همكارى مى

باره من ترديد در شوى، از شك و ترديد مى اى مسيب، در هر چه دچار شك و: به من آرده، فرمود

اى مسيب، مثل من، مثل يوسف . پس از پدرم حجت خداوند بر تو هستم موالى تو و بپرهيز، چرا آه من امام و

 )٢٧٧(.مثل آنان، مثل برادران يوسف است، آن گاه آه بر او وارد شدند، ولى او را نشناختند و

 را به سوى آرامگاهش )عليه السالم(آفن، امام آاظم حنوط و پس از پايان يافتن غسل و

 .بردند

                                                           
 .٥  حديث١/٩٩عيون اخبارالرضا   و٣٨ /آمال الدين . ٢٧٥
 .٢/٥٢٦ و عيون االخبار ٣٨/آمال الدين . ٢٧٦
 ١/١٠٠به نقل ازعيون اخبار الرضا  (٢٩ حديث ٤٨/٢٢٢ و بحارااالنوار ١ حديث ١/١٠٠عيون اخبار الرضا . ٢٧٧

 ).١حديث



 

 

 )عليه السالم(خاآسپارى پيكر امام تشييع و

قه، طب  غسل داده شد، مردم بغداد از همه قشر و)عليه السالم(پس از آن آه پيكر امام
 روان شدند تا از فيض بر )عليه السالم(بدآار براى تشييع پيكر پاك امام آاظم نيكوآردار و

هاى  هاى سوگوار در گذرگاه دسته. مند گردند دوش گرفتن جنازه آن بزرگوار بهره
مصيبت  هاى غم و بغداد به حرآت درآمده، در حالى آه در رثاى آن امام عزيز گلواژه

سليمان بن ابى جعفر در حالى آه . را در پيش گرفتند» اب التينب«دادند، راه  سر مى
گريباِن چاك شده  سر برهنه، لباس عزا بر تن و هاى فاخر از تن آنده بود، با پا و لباس

سليمان  سرانجام به گورستان قريش رسيدند و. پيشاپيش جمعيت عزادار در حرآت بود
سپارى،  پس از پايان يافتن آار خاك. ذارد را در قبر گ)عليه السالم(پيكر پاك امام آاظم

 )٢٧٨(.گفتند مردم عزادار پيش رفته، اين مصيبت بزرگ را به سليمان تسليت مى

                                                           
 /به نقل از آمال الدين  (٢٩ حديث٤٨/٢٢٨بحاراالنوار   و٥  حديث١/٩٩عيون اخبار الرضا ; ٣٨ /آمال الدين . ٢٧٨

 ).٥  حديث٩٩ / ١ عيون االخبار حديث  و٣٨



 



 

 

 

 ش چهارمبخ

 )عليه السالم(ميراث علمى امام آاظم

 

عليه ( دانشگاه او به امام موسى بن جعفر)عليه السالم(پس از شهادت امام جعفر صادق

آن اندوزان  دانش دگرگونى اوضاع، اين دانشگاه و عليرغم شرايط سخت و. رسيد)السالم
در )عليه السالم(فعاليت مستمر علمى امام آار و عنايت و نيم  از توجه و در طول سه دهه و

دانش بودند،   آه طالبان معرفت و)عليه السالم(شيعيان امام پرورش ياراِن هوشيار و
مسائل على بن «: هايى روايى مانند  مجموعه)عليه السالم(از امام آاظم. مند شدند بهره
 .ثبت ونقل شده است...  و» ثياتاألشع«، »جعفر

ارج   را مورد توجه قرار داده، با ديده اهميت و)عليه السالم(آنان آه ميراث اهل بيت
 از تمام )عليهم السالم(نگريستند، به گردآورى تراث نقل شده از اهل بيت نهادن، بدان مى

اين تالش در نام گزاردند آه » مسند«بندى آرده  فصل مصادر پرداخته، آن را تنظيم و
خور ستايش است، چرا آه با اين اقدام، فرصتى مناسب براى پژوهشگران فراهم آورده 

مطالعه عميق آن   غور آرده، به تحقيق و)عليهم السالم(سيره اهل بيت است تا در ميراث و
 .بپردازند

 در سه جلد )عليه السالم(آخرين گردآورى نصوص مربوط به حضرت موسى بن جعفر
هايى،  هايى روايى، اما با تفاوت يك هزار صفحه است آه به سبك موسوعهبيش از  و

در مقدمه اين اثر نصوصى درباره پرورش، زندگى و سيره امام . بندى شده است فصل
عقايد، اخالق، : هاى  به بخش)عليه السالم( نقل شده، ميراث حديثى امام)عليه السالم(آاظم

 . استرجال تقسيم شده احكام، سيره، تاريخ و

در نظر گرفتن شرايط سخت سياسى   و)عليه السالم(با نگاهى گذرا به مسند امام آاظم
اى حدود سى و پنج  شيعيان او در دوره ياران و  و)عليه السالم(اى آه امام آاظم اجتماعى و

هاى علمى امام  نيز داده سال با آن دست به گريبان بودند، به سترگِى نقش فكرِى و
طالبان دانش پيرو  جماعت صالحان و  آه امت اسالمى به صورت عام و)عليه السالم(آاظم

 .بريم  به طور خاص از آن برخوردار بودند، پى مى)عليهم السالم(خط اهل بيت



عليه ( تن از راويان امام آاظم٦٣٨ به ترجمه )عليه السالم(مسند امام آاظم

 .است پرداخته)السالم

شرايط آن   ساله و٣٥شت آه چنين رقمى براى يك دوره بايد به اين امر توجه دا
فهرست اين مسند دربر دارنده تعداد نصوص هر باب از . دوره رقم بسيار بزرگى است

جدش رسول   از پدران و)عليه السالم(ابواب دانش است آه برخى به واسطه امام آاظم
اهتمام آن حضرت به  وجه و نقل شده آه اين خود گواهى بر نهايت ت)صلى اهللا عليه وآله(خدا

اى ديگر از نصوص به هيچ آس اسناد نشده است آه بايد آن  پاره باشد و سيره جدش مى
 . دانست)عليه السالم(را از تراث خاص امام آاظم

نقل شده است از » عقل« در مورد )عليه السالم(آه از حضرت آاظم» الرسالة الكبيرة«
باشد آه ممكن است تنها رساله جامعى   مى)لسالمعليه ا(يعنى تراث خاص امام; مورد دوم

پردازد آه اين خود ميراثى  ارزيابى آن مى و» عقل«سنت به  باشد آه از ديدگاه آتاب و
 را دربر )عليهم السالم(بيت حديثى اهل شيوه شناخت قرآنى و اثرى جاودان بوده و فراگير و

 .ا مرور خواهيم آردسنگ ر هاى آينده، نص آامل اين سفر گران در بخش. دارد

 :هاى زير است جزء اول اين مسند شامل باب

 ;) باب١٠(عقل  ـ علم و

 ;) باب١٤(ـ توحيد 

 ;) باب١٤(امامان  ـ تاريخ پيامبران و

 ;) باب٢٢(امامت  ـ نبوت و

 ;) باب٤١(ـ شناخت اصحاب و ياران 

 ;) باب٦٣٨ ()عليه السالم(ـ شناخت راويان امام آاظم

 ;) باب٤٢(آفر  ـ ايمان و

 ). باب١٥٢(معاشرت  ـ اخالق و

 :باشد جزء دوم مسند، شامل موارد زير مى

 ;) باب٥١(ـ آتاب القرآن 

 ;) باب٥١(ـ آتاب الدعاء 

 ). باب٨(ها  ـ احتجاج

 :هاى فقهى را دربر دارد، مانند اين جزء بخش اعظم موضوع

 ;) باب٧٣(ـ آتاب الطهارة 

 ;) باب٤١(ـ آتاب الصالة 



 ;) باب٢٥(ـ آتاب الصوم 

 ;) باب٢٨(ـ آتاب الزآاة 

 ;) باب٥٩(ـ آتاب المعيشة 

 ;) باب٨(ـ آتاب السفر 

 ;) باب٦٨(ـ آتاب الحج 

 ;) باب٧(ـ آتاب الزيارة 

 ;) باب٥(ـ آتاب الجهاد 

 ;) باب٤٠(ـ آتاب النكاح 

 ). باب٣٠(ـ آتاب الطالق 

 :هاى جزء سوم مسند به شرح زير است موضوع

 ;) باب١٢(  األوالد ـ آتاب

 ;) باب٤٣(الزينه  ـ آتاب التجميل و

 ;) باب١٢(ـ آتاب الرواتب 

 ;) باب٦٨(ـ آتاب األطعمة 

 ;) باب١٣(ـ آتاب األشربة 

 ;) باب١٢(ـ آتاب العتق 

 ;) باب٩(النذور  ـ آتاب األيمان و

 ;) باب١٨(ـ آتاب الحدود 

 ;) باب١٦(ـ آتاب الديات 

 ;) باب١٥(ـ آتاب الوصية 

 ;) باب١١(ـ آتاب اإلرث 

 ;) باب٢٩(ـ آتاب الجنائز 

 .السنن اآلداب و المعاد و ـ آتاب الحشر و

 در باال نام برده شد، خود دليلى بر )عليه السالم(تنوع علومى آه از حضرت آاظم
از ديگر سو تكامل روند علمى آه . بودن اين ميراث است» دائرة المعارف«

برافراشتن  گذارآن بوده و در راه استحكام بخشيدِن اساس و پايه )عليهم السالم(بيت اهل
تأآيد بر به ظهور رساندن نقش  اند و براى به ثمر نشاندن آن و هاى آن آوشيده نشانه

در جماعت صالحان به طور خاص  دگرگون ساز آن در جامعه اسالمى به طور عام و
 .نماياند در تكاپو بودند، به ما مى



هاى زير تقديم   از اين ميراث سترگ را در موضوعهايى در اين جا گزيده
 :نماييم مى

 

 مراتب شناخت اصول علم و

 :فرمايد  مى)عليه السالم(امام موسى بن جعفر. ١

بك، أن تعرف ما صنع : الثانية  أن تعرف رّبك، و: وجدت علم الناس في أربع، أولها«

 )٢٧٩(;الرابعة، أن تعرف ما يخرجك من دينك أن تعرف ما أراد منك، و: الثالثة  و

 :مردم را در چهار چيز يافتم] سود بخش به[دانش 

 ;اين آه خداى خود را بشناسى: نخست

 ;اين آه بدانى خدا با تو چه  آرده است: دوم

 ;تاين آه بدانى خدا از تو چه خواسته اس: سوم

 .»آند اين آه بدانى چه چيزى تو را از دينت خارج مى: چهارم

 :همو فرمود. ٢

أوجب العمل عليك ما أنت مسؤول عن   أولى العلم بك ما ال يصلح لك العمل إّال به، و«

أحمد العلم  أظهر لك فساده، و  ألزم العلم لك ما دّلك على صالح قلبك و  العمل به، و

ال تغفلّن عن علم ما  شغلّن بعلم، ما ال يضّرك جهله، وفال ت. مازاد في علمك العاجل

 )٢٨٠(;»يزيد في جهلك ترآه

سزاوارترين دانش براى تو، دانشى است آه جز با آن عمل تو درست نيايد، واجبترين عمل براى تو 

نشى است آه قلب ترين دانش براى تو آن دا عملى است آه درباره آن بازخواست خواهى شد، بايسته

ستوده فرجامترين دانش آن  فساِد آن را به تو بنماياند و تباهى و تو را به صالح آَورد و) انديشه(

پس به دانشى آه نادانستن آن تو را زيان نرساند نپرداز . دانشى است آه بر علم امروِز تو بيفزايد

 .افزايد غافل مشو از دانشى آه وا نهادن آن، بر جهل تو مى و

 :نيز فرمود و. ٣

از گرداب [اند  موردنياز يكى از يتيمان ما را آه از ديدن ما محروم شده] احكام[فقيهى آه با آموختن 

 )٢٨١(.ناگوارتر است رهايى بخشد، از عبادت هزار عابد، بر إبليس دشوارتر و] نادانى

                                                           
 .٢/٢٥٥آشف الغمه . ٢٧٩
 .٧٥/٣٣٦بحاراالنوار . ٢٨٠
 . ١/٨االحتجاج . ٢٨١



 

 مصادر و روش شناخت

آيا هر :  گفتم)عليه السالم(به ابوالحسن موسى«: نقل شده است آه» سماعه«از . ١

 گوييد؟  آمده است؟ يا شما چنين مى)صلى اهللا عليه وآله(سنت پيامبر چيزى در آتاب خدا و

 )٢٨٢(.سنت پيامبر اوست  آه همه چيز در آتاب خدا و]آرى[ : او فرمود

آسانى از اصحاب ما با پدر : از عبد صالح پرسيدم«: ست آهنيز روايت آرده ا. ٢

حال ممكن است از اصحاب ما آسى با . اند جدت ديدار آرده، از آن دو حديث شنيده و

. اى روبرو شود آه در مورد آن فتوايى نداشته، اما مورد مشابِه آن را داشته باشد مسأله

 فتوا دهند؟» قياس«توانند بر اساس  آنان مى

 به . نه زيرا آسانى پيش از شما هالك شدند، آه به قياس عمل آردند: فرمود)عليه السالم(امام

 شود؟ چرا قياس پذيرفته نمى:  گفتم)عليه السالم(امام

و قياس در آن دو [سنت آمده است  و) قرآن(زيرا چيزى نيست مگر اين آه در آتاب : امام فرمود

 )٢٨٣(.]جايى ندارد

هر آس بدون : )٢٨٤( فرمود)عليه السالم(نقل شده است آه ابوالحسن» موسى بن بكر«از . ٣

 .»آنند فرشتگان آسمان او را لعن مى  فتوا دهد، فرشتگان زمين و]به احكام[علِم 

 درباره قياس پرسيدم، )عليه السالم(از ابوالحسن«: گويد مى» عثمان بن عيسى«. ٤

 شما را چه به قياس؟ خداوند درباره اين آه چگونه چيزى را حالل يا حرام آند مورد باز خواست : فرمود

 )٢٨٥(.گيرد قرار نمى

اول )عليه السالم(به ابوالحسن«: نقل شده است آه گفت» يونس بن عبدالرحمن«از . ٥

 او را يگانه بدانم؟ د را به يكتايى ياد آنم وبا چه چيزى خداون چگونه و: گفتم

اى يونس، بدعتگذار مباش آه هر آس پيروى از نظر خود آرد هالك شد، هر :  فرمود)عليه السالم(امام

را ترك )صلى اهللا عليه وآله(سنت پيامبر هر آس آتاب خدا و آس خاندان پيامبر خود را وانهاد، گمراه گرديد و

 .]باشى ى جز راه اين سه دسته را برگزين تا خدا را به يكتايى شناختهپس راه[گفت، آفر ورزيد 

                                                           
 .١/٦٢اصول آافى . ٢٨٢
 .٢٨١ /االختصاص . ٢٨٣
 .٢/١٢٢بحاراالنوار   و١/٢٠٥المحاسن . ٢٨٤
 .١/٢١٤المحاسن . ٢٨٥



 در مورد عقل )عليه السالم(نظيرترين احاديث امام موسى بن جعفر بى از بهترين و. ٦

 .است»هشام بن الحكم«به عنوان منشأ اساسى شناخت، سفارِش گرانبهاى او به 

) رساله خرد از نظر امام(» عند اإلمامرسالة العقل « آه )عليه السالم(اين سفارِش امام

 :ناميده شده بدين شرح است

 

 الَِّذيَن  َفَبشِّْر ِعَباِد(: الفهم في آتابه فقال ـ بّشر أهل العقل و  تعالى تبارك و إّن الّله ـ« .١

 )٢٨٦(;)  لِئَك ُهْم ُأوُلوا االَْْلَباِبُْأو  ُأولئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َووَيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه

 

أفضى إليهم  يا هشام بن الحكم، إن الّله ـ عّزوجّل ـ أآمل للناس الحجج بالعقول، و. ٢

الرَّْحَمـُن ِحٌد الَّ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو  ِإَلـُهُكْم ِإَلـٌه َو َو(: دّلهم على ربوبيته باألدّالء، فقال  بالبيان، و

الَََيـت لَِّقْوم ـ الى قوله ـ النََّهاِر   اْخِتَلـِف الَّْيِل َو االَْْرِض َو ِت َو  ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّمـَو  الرَِّحيُم

 )٢٨٧(;) َيْعِقُلوَن

 

َوَسخََّر (: يا هشام، قد جعل الّله ـ عّزوجّل ـ ذلك دليًال على معرفته بأّن لهم مدّبرًا فقال. ٣

ِبَأْمِرِه ِإنَّ ِفي َذِلَك الَََيـت لَِّقْوم م ُت النُُّجوُم ُمَسخََّر  اْلَقَمَر َو  الشَّْمَس َو النََّهاَر َو  َلُكُم الَّْيَل َو

 )٢٨٩()  ُكْم َتْعِقُلوَنِإنَّا َجَعْلناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا لََّعلَّ*  اْلِكَتـِب اْلُمِبيِن َو*  حـم(: قال  و)٢٨٨(;) َيْعِقُلوَن

ُيَنزُِّل ِمَن السََّمآِء َمآًء َفُيْحِى ِبِه االَْْرَض َبْعَد   َطَمًعا َو ُيِريُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َو ِمْن آَياِتِه  َو(: قال  و

 )٢٩٠(;)ِلَك آلَيات لَِّقْوم َيْعِقُلوَن َمْوِتَهآ ِإنَّ ِفى َذ

 

َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيآ ِإالَّ َلِعٌب َوَلْهٌو (: رّغبهم في اآلخرة فقال  وعظ أهل العقل ويا هشام، ثّم. ٤

َشْىء َفَمَتاُع اْلَحَياِة َمآ ُأوِتيُتم مِّن   َو(: قال   و)٢٩١()َتْعِقُلوَن َوَللدَّاُر االَِْخَرُة َخْيٌر لِّلَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفَال

 ;)٢٩٢() َتْعِقُلوَن  َأْبَقى َأَفَال َما ِعنَد اللَِّه َخْيٌر َو ِزيَنُتَها َو الدُّْنَيا َو

                                                           
 .١٨ ـ ١٧/زمر. ٢٨٦
 .١٦٤ ـ ١٦٣/بقره. ٢٨٧
 .١٢/نحل. ٢٨٨
 .٣ ـ ١/زخرف. ٢٨٩
 .٢٤/روم. ٢٩٠
 .٣٢/انعام. ٢٩١
 .٦٠/قصص. ٢٩٢



فهم را مژده  تعالى ـ در آتاب خود صاحبان خرد و خداوند ـ تبارك و:  فرمود)عليه السالم(امام آاظم. ١

آنند،  بهترين آن را پيروى مى دهند و به سخن گوش فرا مى: ندگان من آهپس بشارت ده به آن ب«: داده، فرمود

 .»اند همان خردمندان اينان اند آه خدايشان راه نموده و اينان

 

حجت را بر آنان تمام ] ها داد ى آه به انسان[اى هشام بن الحكم، خداوند ـ عّزوجّل ـ به وسيله خرد . ٢

به وسيله راهنمايان آنان را به ربوبيت خود هدايت آرده، سپس   به آنان رساند و]حجت را[آرد، با بيان، 

. بخشايشگر مهربان] و اوست[اى است آه جز او هيچ معبودى نيست،  و معبود شما، معبود يگانه«: فرمود

براى هايى است  واقعًا نشانه... روز در پى يكديگر آمدن شب و زمين، و ها و راستى آه در آفرينش آسمان

 .»انديشند گروهى آه مى

 

آنان  اى هشام، خداوند ـ عّزوجّل ـ عقل را به مردم داد تا راهنمايى براى شناخت حضرتش باشد و . ٣

خورشيد  روز و و شب و«:  آنان وجود دارد، چرا آه خود فرموده است]آارهاى[دريابند آه مدبرى براى 

براى مردمى آه ] امور[مسّلمًا در اين . اند رمان او مسخر شدهستارگان به ف ماه را براى شما رام گردانيد، و و

ما آن را قرآنى عربى قرار . سوگند به آتاب روشنگر. حاء ميم«: نيز فرموده و» هاست آنند نشانه تعقل مى

اميد  آور و  برق را براى شما بيم]اين آه[هاى او  و از نشانه«: فرمايد همو مى و» داديم، باشد آه بينديشيد

فرستد آه به وسيله آن، زمين را پس از مرگش زنده  از آسمان به تدريج آبى فرو مى نماياند، و خش مىب

 .»هايى است آنند، قطعًا نشانه  براى مردمى آه تعقل مى]امر نيز[در اين . گرداند مى

 

و «: ايدفرم ميل به آخرت خوانده، مى خردمندان را پند داده، به گرايش و] خداوند[اى هشام، سپس . ٤

آنند بهتر  قطعًا سراى بازپسين براى آسانى آه پرهيزگارى مى سرگرمى نيست، و زندگى دنيا جز بازى و

زيور آن  و هر آنچه به شما داده شده است، آاالى زندگِى دنيا و«: فرموده است و» انديشيد؟ است، آيا نمى

 .»انديشيد؟ پايدارتر است، مگر نمى است، و آنچه پيش خداست بهتر و

 

 ُثمَّ َدمَّْرَنا(: يا هشام، ثّم خوَّف الذين ال يعقلون عذابه فقال عّزوجّل. ٥

 ;)٢٩٣() ِبالَّْيِل َأَفَال َتْعِقُلوَن َو*   ِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْيِهم مُّْصِبِحيَن َو*  االََْخِريَن

 

َما َيْعِقُلَهآ ِإالَّ  ِتْلَك االَْْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َو  َو(: يا هشام، ثّم بّين أن العقل مع العلم فقال. ٦

 ;)٢٩٤()اْلَعــِلُموَن

                                                           
 .١٣٨ ـ ١٣٦/صافات. ٢٩٣
 .٤٣/عنكبوت. ٢٩٤



 

َبْل َنتَِّبُع َمآ ْ َمآ َأنَزَل اللَُّه َقاُلواْ ِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َو(: يا هشام، ثّم ذّم الذين ال يعقلون فقال. ٧

ِإنَّ َشرَّ (: قال و. )٢٩٥()  َيْهَتُدوَن َال َيْعِقُلوَن َشْيـًا َو َلْو َآاَن َءاَبآُؤُهْم َال آَءَنآ َأَوَأْلَفْيَنا َعَلْيِه َءاَب

اَواِت َلـئن َسَأْلَتُهم مَّْن َخَلَق السََّم َو(: قال  و. )٢٩٦()َيْعِقُلوَن  الدََّوآبِّ ِعنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال

 ;)٢٩٧()َيْعَلُموَن  االَْْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَُّه ُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه َبْل َأْآَثُرُهْم َال  َو

 

 :ثم ذّم الكثرة فقال . ٨

َثَرُهْم َوَلـِكنَّ َأْآ(: قال و، )٢٩٨()َوِإن ُتِطْع َأْآَثَر َمن ِفي االَْْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل اللَِّه(

 ;)٣٠٠()َيْشُعُروَن  أْآَثرُهْم َال  َو(  و)٢٩٩()َيْعَلُمون  َال

 

آنند ترسانده،   تعقل نمى]و نسبت به آن[اى هشام، سپس آنان را آه آيفر حضرتش را نشناخته . ٥

گذريد، آيا  شامگاهان مى  صبحگاهان ودر حقيقت، شما بر آنان و. سپس ديگران را هالك آرديم«: فرمايد مى

 .»رويد به فكر فرو نمى

 

ها را براى  و اين مثل«: فرمايد اى هشام، آن گاه روشن آرد آه خرد، همراه علم است، چنان آه مى. ٦

 .»ها را در نيابند زنيم و جز دانشوران، آن مردم مى

 

و چون به آنان گفته «: فرمايد آن گاه خداوند آنان را آه خرد نمىورزند نكوهش آرده، مى: اى هشام. ٧

 بلكه از چيزى آه پدران خود را بر آن ]نه،[: گويند از آنچه خدا نازل آرده است پيروى آنيد، مى: شود

باز هم [اند  رفته به راه صواب نمى آرده و آيا هر چند پدرانشان چيزى را درك نمى. آنيم ايم، پيروى مى يافته

اند آه  الالنى قطعًا بدترين جنبندگان نزد خدا، آران و«: نيز فرموده است و» ؟]در خور پيروى هستند

                                                           
 .١٧٠/بقره. ٢٩٥
 .٢٢/انفال. ٢٩٦
 .٢٥/لقمان. ٢٩٧
 .١١٦/انعام. ٢٩٨
 .٣٧/انعام. ٢٩٩
 .مضمونى است از آيه قرآن. ٣٠٠



زمين را آفريده  ها و ها بپرسى، چه آسى آسمان و اگر از آن«: فرمايد در جاى ديگر مى و» انديشند نمى

 .»دانند تايش از آِن خداست، ولى بيشترشان نمىس: بگو. خدا: است؟ مسّلمًا خواهند گفت

 

باشند  و اگر از بيشتر آسانى آه در  زمين مى «:فرمايد  سپس آثرت را نكوهش آرده، مى.٨

بيشتر آنان « و» دانند ولى بيشتر آنان نمى«: نيز فرموده است و» آنند پيروى آنى، تو را از راه خدا گمراه مى

 .»توانند حدس بزنند نمى

 

َقِليٌل مَّا   َو(: قال  و،)٣٠١()َقِليٌل مِّْن ِعَباِدَى الشَُّكوُر  َو(: ا هشام، ثّم مدح القلة فقالي. ٩

 ;)٣٠٣()َمآ آَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِليٌل  َو(: قال   و،)٣٠٢()ُهْم

 

ُيْؤِتي (: حّالهم بأحسن الحلية، فقال  يا هشام، ثّم ذآر أولي االلباب بأحسن الذآر و. ١٠

 ;)٣٠٤()االَْْلَباِبْ ُلواْاْلِحْكَمَة َمن َيَشآُء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َآِثيًرا َوَما َيذَّآَُّر ِإالَّ ُأو

 

،  يعنى العقل)٣٠٥()ِلَك َلِذْآَرى ِلَمن َآاَن َلُه َقْلٌب ِإنَّ ِفي َذ(: وليا هشام، إّن الّله يق. ١١

 ;العقَل الفهم و:  قال)٣٠٦()َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة(: قال  و

 

بحّر يا بنّي إّن الدنيا . تواضع للحق تكن أعقَل الناس: يا هشام، إّن لقمان، قال البنه. ١٢

شراعها التوآل  حشوها اإليمان و عميٌق قد غرق فيه عالم آثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الّله و

 ;سّكانها الصبر دليلها العلم و  قيمتها العقل، و  و

 

لكل شيء  و. دليل التفكر الصمت  دليل العاقل التفكر و  يا هشام، لكل شيء دليل و. ١٣

 ;ك جهًال أن ترآب ما ُنهيت عنُهآفى ب مطّية العاقل التواضع و  مطّية و

                                                           
 .١٣/سبأ. ٣٠١
 .٢٤/سوره ص. ٣٠٢
 .٤٠/هود. ٣٠٣
 .٢٦٩/بقره. ٣٠٤
 .٣٧/سوره ق. ٣٠٥
 .١٢/لقمان. ٣٠٦



 

 

و از بندگان من اندآى «: را ستوده، فرموده است) آمى(اى هشام، سپس حضرت حق، قّلت . ٩

 .» اندك ايمان نياورده بودند]عده[و با او جز «: فرمايد مى و» ها بس اندك هستند اين« و» سپاسگزارند

 

با بهترين زيورها آنان را  سپس خداوند با بهترين يادآردها ازخردمندان ياد آرده و: اى هشام. ١٠

به هر آس حكمت داده شود،  بخشد و  به هر آس آه بخواهد حكمت مى]خدا[«: فرمايد آراسته، آن گاه آه مى

 .»گيرد جز خردمندان، آسى پند نمى به يقين، خيرى فراوان داده شده است و

 

در اين . » براى هر صاحبدلى عبرتى است]ها عقوبت[قطعًا در اين «: فرمايد  اى هشام، خداوند مى.١١

آه حكمت به معنى » و به راستى، لقمان را حكمت داديم«: نيز فرموده است و. است» عقل«آيه، دل به معنى 

 .است» عقل«و » فهم«

 

اى پسرآم، . آن تا خردمندترين مردم باشىدر برابر حق فروتنى : اى هشام، لقمان به فرزندش گفت. ١٢

پس تقواى الهى را آشتى خود در اين . اند درياى رژف است آه مردِم بسيارى در آن غرق شده] چونان[دنيا 

عقل را بهاى آن، دانش را راهنماى آن  مايه آن را ايمان ساز، بادبانش از توآل برگير و دريا آن، درون

 .بردبارى را سكان آن گردان و

 

راهنماى تفكر،  راهنماى خردمند، تفكر است و راهنمايى است و اى هشام هر چيزى را دليل و. ١٣

ات تو را همين بس  در نابخردى. ستور خردمند، فروتنى است هر چيزى را ستورى است و خموشى است و

 .اى سوار شوى آه بر آنچه از آن باز داشته شده

 

أنت  لؤلؤة ما آان ينفعك و) في يدك: (ل الناسقا  يا هشام، لو آان في يدك جوزة و. ١٤

أنت تعلم أنها   اّنها جوزة ما ضّرك و: قال الناس لو آان في يدك لؤلوة و و. تعلم أّنها جوزة

 ;لؤلوة

 

رسله الى عباده إّال ليعقلوا عن الّله، فأحسنهم  يا هشام، ما بعث الّله أنبيائه و. ١٥

أعقلهم أرفعهم درجة في   و.  بأمرالّله أحسنهم عقًالأعلمهم و. استجابة أحسنهم معرفة الّله

 ;اآلخرة الدنيا و



 

ال يتعاظم إّال   ملك آخذ بناصيته، فال يتواضع إّال رفعه الّله و  يا هشام، ما من عبد إّال و. ١٦

 ;وضعه الّله

 

حجة باطنة، فأّما الظاهرة فالرسل   يا هشام، إّن لّله على الناس حجتين، حجة ظاهرة و. ١٧

 ;أّما الباطنة فالعقول األئمة و األنبياء و  و

 

 ;ال يغلب الحرام صبره يا هشام، إّن العاقل، الذي ال يشغل الحالل شكره و. ١٨

 

َمن أظلم نور : يا هشام، َمن سّلط ثالثًا على ثالث فكأّنما أعاّن هواه على هدم عقله. ١٩

ر عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أطفأ نو  فكره بطول أمله، ومحا طرائف حكمته بفضول آالمه، و

 ;دنياه َمن هدم عقله أفسد عليه دينه و  و. أعان هواه على هدم عقله
گوهر است تو را سودى نبخشد، چرا آه : مردم بگويند اى هشام، اگر در دست خود گردويى داشته و. ١٤

يند، آنچه در دست مردم بگو اگر در دستت گوهرى داشته باشى و دانى آنچه در دست دارى گردو است و مى
 .دارى دانى گوهرى در دست دارى گردو است تو را چه زيان آه مى

 
پس آنان آه بهتر . اى هشام، خداوند پيامبران را نفرستاد، مگر براى اين آه در بنِد بندگى خدا باشند. ١٥

ترند خردمندترين آنان آه به فرمان خداوند آشنا پاسخ پيامبران را دادند، شناخت بهترى از خداوند دارند و
 .دارند خردمندترين آنان، در دنيا و آخرت منزلتى رفيعتر هستند و
 

هر گاه فروتنى آند، خداوند . اى پيشانى او را در دست دارد اى نيست، مگر اين آه فرشته هيچ بنده. ١٦
 .ندآوچك گردا بزرگى فروشد، خداوند او را خوار و چون تكبر ورزد و رفعت بخشد و او را بزرگى و

 
حجت . برهان است، يكى حجت آشكار، ديگرى حجِت پنهان اى هشام، خداى را بر مردم دو حجت و. ١٧

 .حجت پنهان، خردهاست امامان هستند و آشكار خداوند همان فرستادگان، پيامبران و
 

حرام،  ندارد وحالل او را از شكرگزارى باز ] نعمت روزى و[اى هشام، خردمند آسى است آه . ١٨
 . چيره نشود]بر آن در هم نشكسته و[صبورِى او را 

 
اى هشام، هر آس سه چيز را بر سه چيز چيره آند چنان است آه هواى نفس خود را بر از پاى . ١٩

هر آس فروغ انديشه خود را به آرزوى دراز تاريك آند، با پرگويِى خود، . درآوردن خرِد خود يارى داده است



پذيرى خود را خاموش آند،  با پيروى از شهواِت نفس، فروغ عبرت كيمانه خود را از بين ببرد وهاى ح نكته
هر آس خرِد خود را نابود  چنان است آه در نابودى عقل خود به يارى هواى نفس خويش برخاسته باشد و

 .آخرت خود را تباه آرده است ويران آند دنيا و و

أطعت هواك  أنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك و  لك ويا هشام، آيف يزآو عندالّله عم. ٢٠

 ;على غلبة عقلك

 

تعالى   يا هشام، الصبر على الوحدة عالمة قوة العقل، فمن عقل عن الّله تبارك و. ٢١

آان الّله ـ آنسه في الوحشة  رغب فيما عند ربه ـ و و. الراغبين فيها اعتزل أهل الدنيا و

 ;معزه في غير عشيرة غناه في العيلة و  و. صاحبه في الوحدة  و

 

العلم   الطاعة بالعلم و  و. ال نجاة إّال بالطاعة و. يا هشام، نصب الخلق لطاعة الّله. ٢٢

 ;معرفة العالم بالعقل ال علم إّال من عالم رباني و  التعلم بالعقل يعتقد و  و. بالتعليم

 

آثير العمل من أهِل الهوى  اقل مقبول مضاعف، ويا هشام، قليل العمل من الع. ٢٣

 ;الجهل مردود  و

 

لم يرض بالّدون من الحكمة  و. يا هشام، إّن العاقل رضي بالّدون من الدنيا مع الحكمة. ٢٤

  ;مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم

 

ما إن آان ال يغنيك   و. يا هشام، إن آان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك. ٢٥

 ;يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك

 

 

فزونى گيرد، در حالى آه عقِل خود را در غير  اى هشام، چگونه ممكن است آه عمل تو پاك شده و. ٢٠

 چيرگى بر عقِل خود فرمان بردى؟]  مصاف و[هواى نفس خويش را در  خداى خويش به آار بستى و

 

پس هر آس در بنِد بندگى خدا . نه قوِت عقل است نشا]و تحمل آن[اى هشام، صبورى بر تنهايى . ٢١

در آن صورت است آه خدا . به آنچه نزد خداوند است روى آوَرد طالبان آن دورى گزيند و باشد، از اهل دنيا و



عشيره او  بدون آسان و نيازِى روزگار تنگدستى او بوده و دلتنگى او، يار تنهايى او، مايه بى آسى و انيس بى

 .رداندگ را عزيز مى

 

از [رهايى  جز با بندگِى خداوند نيِل به نجات و اى هشام، خلق به طاعت خداوند گمارده شده است و. ٢٢

فراگيرى دانش با خرد پيوند  بندگى به علم بستگى دارد، علم به فراگيرِى آن و ممكن نباشد، طاعت و] آيفر

شناخِت عالم، با خرد ] چرا آه[ ربانى، نيست، مگر علِم عالِم] شايسته فراگيرى[هيچ علمى  خورده است و

 .فراهم آمده است

 

جاهالن،  عمِل بسياِر پيروان هواى نفس و اى هشام، عمل اندِك عاقل به دو برابر پذيرفته است و. ٢٣

 .مردود است ناپذيرفته و

 

 دنيا ]داشتن تمام[به اندك از حكمت با  اى هشام، خردمند به اندآى از دنيا، ولى با حكمت خشنود و. ٢٤

 .از همين روست آه تجارت آنان سودآور است ناخشنود است و

 

نيازت آند، پس آمترين چيز در دنيا تو را بسنده است  اى هشام، اگر آنچه تو را بسنده باشد، بى. ٢٥

ندوه و پيوسته در ا[آند  نيازت نمى نيازت نكند، ديگر چيزى از دنيا بى اگر آنچه تو را بسنده باشد، بى و

 .]نياز به سر خواهى برد نداشتن و

ترك  ترك الدنيا من الفضل و و. يا هشام، إّن العقالء ترآوا فضول الدنيا فكيف الذنوب. ٢٦

 ;الذنوب من الفرض

 

رغبوا في اآلخرة الّنهم علموا أّن الدنيا طالبة   يا هشام، إّن العقالء زهدوا في الدنيا و. ٢٧

. لوبة، فَمن طلب اآلخرة طلبته الدنيا حّتى يستوفي منها رزقهمط  اآلخرة طالبة و  مطلوبة و  و

 ;آخرته َمن طلب الدنيا طلبته اآلخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه و  و

 

السالمة في الدين  يا هشام، َمن أراد الغنى بال مال وراحة القلب من الحسد و. ٢٨

َمن قنع بما يكفيه    قنع بما يكفيه وفليتضّرع الى الّله في مسألته بأن ُيكمل عقله، فمن عقل

 ;َمن لم يقنع بما يكفيه لم ُيدرك الغنى أبدا استغنى و

 



ُتِزْغ ُقُلوَبَنا  َربََّنا َال(:  ـ حكى عن قوم صالحين، أّنهم قالوا عّز  جّل و يا هشام، إّن الّله ـ. ٢٩

 حين علموا أّن القلوب تزيغ )٣٠٧()  َأنَت اْلَوهَّاُبَبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِإنََّك

َمن لم يعقل عن الّله لم يعقد   رداها، اّنه لم يخف الّله َمن لم يعقل عن الّله و تعود إلى عماها و  و

ال يكون أحٌد آذلك إّال َمن آان قوله  و. يجد حقيقتها في قلبه قلبه على معرفة ثابتة ُيبصرها و

سّره لعالنية موافقًا، الّن الّله لم يدّل على الباطن الخفي من العقل إّال بظاهر    مصدِّقًا، ولفعله

 ;ناطق عنه  منه و

 

 

، [گناه ] دامان آلودن به[اند، چه رسد به  اى هشام، خردمندان، مازاد نياز خود را از دنيا وانهاده. ٢٦

 .ترك گناه از واجبات است  ترك دنيا فضيلت و]چرا آه

 

اند، آه  شوند، چرا آه دريافته اى هشام، خردمندان، نسبت به دنيا زهد ورزيده، به آخرت متمايل مى. ٢٧

پس هر آس خواهان آخرت . خواسته شده آخرت خواهان است و هم خواسته شده و دنيا هم خواهان است و

س در طلب دنيا باشد، آخرت، هر آ باشد، دنيا خواهان او بوده تا اين آه سهم خود را از روزى دنيا برگيرد و

 .آند آخرت او را تباه مى مرگ، ناگهان به سراغ او آمده، دنيا و او را خواسته و

 

سالمت در دين  از حسد و) تهى شدن آن(آرامش دل  اى هشام، هر آس غناى جداى از مال و. ٢٨

را آه هر آس خرد ورزد، خواهد، به درگاه خداوند زارى آرده، بخواهد تا حضرتش عقل او را آمال بخشد، چ

هر آس به  نياز شود و هر آس به آنچه او را بسنده باشد قناعت آند، بى به آنچه او را بسنده باشد قناعت آند و

 .نيازى دست نخواهد يافت آنچه او را آفايت آند قانع نباشد، هرگز به بى

 

 :گويند مى[«: آند آه آردار حكايت مى درست اى هشام، خداى ـ عّزوجّل ـ از قومى صالح و. ٢٩
از جانب خود،  هايمان را دستخوش انحراف مگردان، و پروردگارا، پس از آن آه ما را هدايت آردى، دل]

 .»رحمتى بر ما ارزانى دار آه تو خود بخشايشگرى

 ]به آن تمايل داشته و[سقوط  ها دچار انحراف شده، به آورى و  دريافتند، دل]اين را هنگامى گفتند آه[
هر آس آه خدا ترس نباشد، دل  هر آس در بنِد بندگى خدا نباشد از خداوند بيم نخواهد داشت و. گردد باز مى

هيچ آس  حقيقت آن را در دل خود بيابد، نخواهد داشت و دانشى استوار آه آن دانش را ببيند و در بنِد معرفت و

همسو با   نهانش همانند و ارش مؤيد آردارش و مگر اين آه گفت]و به اين مقام نايل نخواهد شد[چنين نبوده 

اى از طرف آن، به وجوِد نهانى آن داللت  بيان آننده عيانش باشد، زيرا خداوند فقط با نشانى ظاهرى از عقل و

 .آند هدايت مى و

                                                           
 .٨/آل عمران. ٣٠٧



 

ما من شيء ُعِبد الّله به أفضل من : ، يقول)عليه السالم(يا هشام، آان أميرالمؤمنين. ٣٠

الرشد  الشر منه مأمونان، و  عقل امرء حتى يكون فيه خصال شّتى، الكفر وما تّم  العقل و

ال  نصيبه من الدنيا القوت، و. فضل قوله مكفوف فضل ماله مبذول، و الخير منه مأموالن، و  و

التواضع أحّب إليه من   الذّل أحب إليه مع الّله من العّز مع غيره، و. يشبع من العلم دهره

يرى الناس  يستقل آثير المعروف من نفسه، و ل المعروف من غيره ويستكثر قلي. الشرف

 ;هو تمام األمر أّنه شّرهم في نفسه و  آلهم خيرًا منه و

 

َمن حسن   َمن حسنت نيته زيد في رزقه، و يا هشام، َمن صدق لسانه زآى عمله، و. ٣١

 ;أهله ُمّد في عمره بّره بإخوانه و

 

 ;ال تمنعوها أهلها فتظلموهم الحكمة فتظلموها، ويا هشام، ال تمنحوا الجّهال . ٣٢

 

 ;يا هشام، آما ترآوا لكم الحكمة فاترآوا لهم الدنيا. ٣٣

 

أّن أعظم الناس قدرًا   ال ُمُرّوة لمن ال عقل له، و  يا هشام، ال دين لمن ال مرّوة له، و. ٣٤

 ;لجنة، فال تبيعوها بغيرهاالذي ال يرى الدنيا لنفسه خطرًا، أما إّن أبدانكم ليس لها ثمن إّال ا

 
به وسيله هيچ چيزى چون «: گفت مى)عليه السالم(]طالب على بن ابى[اى هشام، اميرالمؤمنين . ٣٠

شر  آفر و: يابد تا اين آه چندين خصلت در او جمع شود عقِل آسى آمال نمى عقل، خداوند عبادت نشده است و
و [بذل شود، از گفتار زياد ] در راه خدا[برود، زيادى مالش خير  در او راه نيابد، از او اميد راه يافتگى و

باشد، همه عمر از دانش سيرى نپذيرد، خوارى ] آه بدان زنده ماَند[اش از دنيا قوتى  بپرهيزد، بهره] جا بى
بزرگِى در آنار غير خدا نزد او محبوبتر باشد، فروتنى را بر بزرگى  آوچكى در آنار خدا را بر عزت و و
مردم را  نيكِى بسيار خود را آم شمارد و تر داشته باشد، احساِن آِم ديگران را زياد و  پسنديده] داده،ترجيح[

و چنين آسى با [همگى بهتر از خويش دانسته، خود را نزد خويش بدتر از همگان بداند آه اين تمام امر است 
 .»]چنين اوصافى به مراتب آماِل عقل دست يافته است

 
هر آس نيت خود را نيكو گرداند،  هر آس زبانش راست گفتار شد، عملش پاآيزه گردد واى هشام، . ٣١
اش بهتر و بيشتر باشد، عمرش دراز  خاندان خود نيكى هر آس در حق برادران و اش فزونى گيرد و روزى
 .گردد



 
آن را از  ايد و آه در حق حكمت، ستم روا داشته) نياموزيد(اى هشام، حكمت را به نادان ندهيد . ٣٢

 .داريد اهل حكمت دريغ مكنيد آه بر آنان ستم روا مى شايستگان و
 

اند، شما نيز دنيا را براى آنان   حكمت را براى شما وانهاده]دنيا پرستان[اى هشام، همان گونه آه . ٣٣
 .واگذاريد

 
. د مروت نداردآن آه عقل نداشته باش مروت نداشته باشد دين ندارد و اى هشام، آن آه جوانمردى و. ٣٤

عوضى  بدن شما بهايى و. معادل خود نداند سنگ و گراميترين و ارجمندترين مردم آسى است آه دنيا را هم
 )٣٠٨(.جز بهشت ندارد، پس به چيزى جز بهشت مفروشيدش

ال يجلس في صدر المجلس إّال رجل :  آان يقول)عليه السالم(يا هشام، اّن امير المؤمنين. ٣٥
يشير بالرأي الذي فيه   اذا عجز القوم عن الكالم، وينطق يجيب اذا سئل و: فيه ثالث خصال

 ;صالح أهله، فمن لم يكن فيه شيء منهّن فجلس فهو أحمق

 ;اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها : )عليه السالم(وقال الحسن بن علي

ِإنََّما (: ذآرهم، فقال  الذين قّص الّله في آتابه و: وَمن اهلها؟ قال: قيل يابن رسول اهللا
 ;هم أولوا العقول:  قال)٣٠٩()االَْْلَبـِبْ ُلواَْيَتَذآَُّر ُأو

أدب العلماء  مجالسة الصالحين داعية الى الصالح و: )عليه السالم(علي بن الحسين :وقال
إرشاد  استثمار المال تمام المروة، و  طاعة والة العدل تمام العز، و زيادة في العقل، و

 ; آجًال فيه راحة البدن عاجًال و  آف االذى من آمال العقل و ء لحق النعمة، والمستشير قضا

 

ال يعد ما  ال يسأل َمن يخاف منعه، و يا هشام، اّن العاقل ال يحّدث َمن يخاف تكذيبه، و. ٣٦
 ;ال يتقدم على ما يخاف العجز عنه  و، ال يرجو ما يعّنف برجائه ال يقدر عليه، و

العالنية،   أوصيكم بالخشية من الّله في السر و: صى اصحابه ويقولوآان اميرالمؤمنين يو
تعفوا  أن تصلوا من قطعكم، و  الغنى، و  االآتساب في الفقر و الغضب، و  العدل في الرضا و  و

قولكم ذآرًا،  صمتكم فكرًا، و ليكن نظرآم عبرًا، و تعطفوا على من حرمكم و عّمن ظلمكم، و
 ;ال يدخل النار سخي دخل الجنة بخيل وطبيعتكم السخاء، فإنه ال ي  و

                                                           
نقل آرده از استادش ـ آه خداوند هر دوى آنان را رحمت آند ـ مطلبى در همين باب » الوافى«صاحب آتاب . ٣٠٨

حال . ها روز به روز در حال آاستى است تا اين جان از آن بريده راه آخرت در پيش گيرد زيرا آه بدن«گويد  مى
نهايت تالش او در اين خاآدان  استقامت در راه بندگى قرار گرفته اگر اين جان سعادتمند باشد در مسير هدايت و

در اين حال چنان است آه بدن خود را در برابر بهايى چون . رسيدن به نعيم بهشت است انقطاع به سوى خدا و
شقاوت  خداوند ـ عّزوجّل ـ او را براى همين امر آفريده است اما اگر جان تيره بخت و بهشت به خداوند فروخته و

  گرفتار آيفر دردناك آتش دوزخ]در نتيجه [پيشه باشد تمام سعى او در زندگى بر آن است تا قرين شيطان باشد و
اى با شيطان بدن خود را به شهوات  بدين ترتيب در معامله گردد چرا آه گام در گمراهى نهاده است و مى
امروز از ديده دنياداران  دردناك بدل خواهد شد و هايى آه به آتش سوزنده و لذت; هاى حيوانى فروخته است لذت و
; برزت الجحيم لمن يرى اره آتش فرموده است وخداوند درب. شود در قيامت آشكار مى دنياپرستان پنهان است و و
 .آاران زيان خواهند ديد پس در آن جاست آه باطل). ٣٦/نازعات(جهنم براى هر آه ببيند آشكار گردد  و
 .٩ /زمر. ٣٠٩



آسى در صدر مجلس بنشيند «: فرمود  مى)عليه السالم(طالب اى هشام، اميرالمؤمنين، على بن ابى. ٣٥

زمانى آه جماعِت حاضر از گفتن باز مانند، او  چون از او بپرسند پاسخ دهد و: آه سه خصلت داشته باشد

پس هر آس از اين . آنچه صالح آنان باشد به ايشان بگويدچون از وى مشورت بخواهد  سخن بگويد و

 .»در صدر مجلس بنشيند احمق است بهره باشد و ها بى خصلت

 .هر گاه در پى نياز خود بوديد، آن را از اهلش بخواهيد

 اى فرزند رسول خدا، چه آسى اهل آن است؟: گفته شد

تنها خردمندان هستند آه پند «: ده است همانان آه خداوند در آتاب خود از آنان ياد آرده، فرمو
 .» خردمندان هستند]آه شايسته است از ايشان درخواست شود[آنان : ، سپس فرمود»پذيرند مى

عالمان، مايه ] آموزى از[رستگارى است، ادب  همنشينى با صالحان فرا خواننده به سوى صالح و

از طريق تجارت [زيادى خرد است، فرمانبردارى از حاآماِن دادگر آمال عزت است، فزونى بخشيدن به مال 

مشورت خواهد، به جاى آوردن حق نعمت  همه جوانمردى است، راهنمايِى آسى آه نظر و] معامله مشروع و

 .»آخرت است ر دنيا وها د موجب آسايش تن دست برگرفتن آزار ديگران آمال عقل و است و

 

گويد، از آن آه  رود گوينده را دروغ پرداز بخواند، سخن نمى اى هشام، خردمند با آسى آه بيم مى. ٣٦

دهد، به آنچه آه به  آند، چيزى را آه توان انجامش ندارد وعده نمى ترس محروم آردن دارد، خواهش نمى
به آارى آه ترس ناتوانى در انجام  بندد و اميد نمى ]و مستحق آن نيست[گيرد  سبب آن مورد مالمت قرار مى

 .دهد آن دارد تن در نمى
 به اصحاب خود سفارش آرده، )عليه السالم(طالب ابى بن اميرالمؤمنين، على

آشكار از خدا بترسيد، به هنگام خشم، عدل  آنم آه در نهان و  شما راسفارش مى:فرمود مى

 با ]پيوند خويشى را[غنا به آسب معاش بپردازيد، با آن آس آه  مندى در پيش گيريد، در فقر و رضايت و

هايى آه در  از نعمت[بر آن آس آه شما را  شما گسسته بپيونديد، از آسى آه بر شما ستم آرده درگذريد و

 انديشه ]به[تان  پذير باشد و خموشى نگاهتان عبرت. مهربانى ورزيد محروم آرده، عطوفت و] اختيار داشته

بخشنده در  سخى و تان بخشندگى باشد، زيرا بخيل به بهشت نرود و سرشت ، گفتارتان ذآر و]ودسپرى ش[

 .»دوزخ جاى نگيرد

 

البطن   ما حوى و يا هشام، رحم الّله َمن استحيا من الّله حق الحياء، فحفظ الرأس و. ٣٧

حفوفة النار م علم أّن الجنة محفوفة بالمكاره و البلى، و ذآر الموت و  ما وعى، و  و

 ;بالشهوات

 

َمن آف  يا هشام، َمن آف نفسه عن أعراض الناس أقاله الّله عثرته يوم القيامة، و. ٣٨

 ;غضبه عن الناس آّف الّله عنه غضبه يوم القيامة

 



 ;ان آان فيه هواه يا هشام، اّن العاقل ال يكذب و. ٣٩

 

اّن أعتى الناس على الّله : )صلى اهللا عليه وآله(يا هشام، ُوجد في ذؤابة سيف رسول الّله. ٤٠

َمن توّلى غير مواليه فهو آافر بما أنزل الّله على  قتل غير قاتله، و  َمن ضرب غير ضاربه و

َمن أحدث حدثا، أو آوى محدثًا لم يقبل الّله منه يوم القيامة  ، و)صلى اهللا عليه وآله(نبّيه محمد

 ;ال عدًال  صرفًا و

 

بّر الوالدين،  يا هشام، أفضل ما يتقرب به العبد الى الّله بعد المعرفة به الصالة، و. ٤١

 ;الفخر العجب و  ترك الحسد و  و

 

 

آنچه در  سر و اى از خداوند شرم آند و اى هشام، خداى رحمت آند آن آس را آه به طور شايسته. ٣٧

آنچه در آن قرار  شكم و حفظ آند و) انديشه ناروا ديدن و انديشه از گفتار و دهان و گوش و چشم و(آن است 

بداند آه  ها باشد و پوسيدگى تن به ياد مرگ و باز دارد و] از حرام[) ها آشاميدنى ها و خوردنى(گيرد  مى

 .دوزخ در ميان شهوات نفسانى قرار گرفته است  و)٣١٠(ها بهشت در دل سختى

 

، خداوند در روز قيامت از ]و آن را محترم شمارد[اى هشام، هر آس از آبروى مردم درگذرد . ٣٨

هر آس خشم خود را از مردم بازگيرد، خداوند در روز قيامت خشم خود را از او  گذرد و هاى او مى لغزش

 .باز گيرد

 

 .اش در آن باشد خواسته گويد هر چند ميل و اى هشام، خردمند دروغ نمى.  ٣٩

 

ترين مردم بر  سرآش:  نوشته شده بود)صلى اهللا عليه وآله(اى هشام، روِى بند شمشير رسول خدا. ٤٠

صدد آشتن او آن آس آه در (غير قاتل خود را  خداوند آسى است آه بيگناهى را به جاى ضارب خود بزند و

هر آس دوستِى غير اولياى خود گزيند، به آنچه آه خداوند بر پيامبرش نازل فرموده، آفر . بكشد) برنيامده

پديد آوَرد يا بدعتگرى را پناه دهد، خداوند در ) سنت نبوده آه در عرف و(هر آس بدعتى  ورزيده است و

 .] عذاب خدا را از خود دور سازدو او نتواند[جايگزينى نخواهد پذيرفت  قيامت از او بدل و

                                                           
حضرت روايت شده اهل بيت آن  و) صلى اهللا عليه وآله(اين بيان ميان فريقين مشهور است به تواتر از پيامبر اآرم. ٣١٠

 .است



 

آند نماز، نيكى به  اى هشام، پس از شناخت خداوند، برترين چيزى آه انسان را به خداوند نزديك مى. ٤١

 .فخر فروشى است ترك حسد، خودپسندى و مادر و پدر و

أعّد له الجواب، فانك   يا هشام، أصلح أّيامك الذي هو أمامك، فانظر أي يوم هو و. ٤٢
أهله، فاّن الدهر طويلة قصيرة فاعمل آأنك  خذ موعظتك من الدهر و و. مسؤول وف وموق

أحواله، فاّن   اعقل عن الّله وانظر في تصرف الّدهر و و. ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك
 ;ما هوآت من الدنيا، آما وّلى منها، فاعتبر بها

عليه الشمس في مشارق االرض  اّن جميع ما طلعت :)عليه السالم(وقال علي بن الحسين
أهل المعرفة بحق الّله   جبلها عند ولي من أولياء الّله و  سهلها و بّرها و مغاربها بحرها و  و

اللّماظة الهلها ـ يعني الدنيا ـ فليس ) هذه(أَوال حّر يدع : )عليه السالم(آفيء الظالل ـ ثم قال
 ;َمن رضي من الّله بالدنيا فقد رضي بالخسيسالنفسكم ثمن إّال الجّنة فال تبيعوها بغيرها، فإّنه 

 

لكن ال يهتدي بها إّال َمن يعرف مجاريها   يا هشام، اّن آل الناس يبصر النجوم و. ٤٣
 ;لكن ال يهتدي بها منكم إّال َمن عمل بها  آذلك أنتم تدرسون الحكمة و  منازلها و  و

 

 عبيد السوء يهولكم طول الّنخلة يا:  قال للحواريين)عليه السالم(يا هشام، اّن المسيح . ٤٤
آذلك تذآرون مؤونة . مرافقها  تنسون طيب ثمرها و مؤونة مراقيها و  تذآرون شوآها و  و

يا عبيد . ثمرها نورها و تنسون ما تفضون إليه من نعيمها و  عمل اآلخرة فيطول عليكم أمده، و
آله، آذلك فأخلصوا االيمان يهنئكم أ  أدّقوا طحنه تجدوا طعمه و طّيبوه و السوء نّقو القمح و

 ;ينفعكم غّبه  أآملوه تجدوا حالوته و  و

 

لم  لو وجدتم سراجًا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة الستضأتم به و: بحّق أقول لكم. ٤٥
ال يمنعكم منه   آذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه و. يمنعكم منه ريح نتنه

 ;سوء رغبته فيها

 
بنگر چه روزى در پيش دارى، پس پاسخى  اى هشام، روزهايى را آه در پيش دارى سامان بده و. ٤٢

مردم آن پند بگير  از روزگار و. پرسيده خواهى شد بازداشت شده و] در آن روز[براى آن فراهم آن، چرا آه 
بينى  ويى پاداش آن را مىپس عمل نيك انجام ده چنان آه گ.  آوتاه است]در عين حال[  آه روزگار طوالنى و

در دگرگونى احواِل روزگار بنگر، چه اين آه  به بندگى خدا مشغول باش و تا تو را به عمِل بيشتر وا دارد و
احوال آن عبرت   از دنيا و]اى هشام،[ مانده همانند آن چيزى است آه گذشته است، پس ]ى تو[آنچه از دنيا 

 .بگير



دشت آوه آن، از  خشكى و ده، از مشرق تا مغرِب اين خاآدان، دريا وتمام آنچه آه خورشيد بر آن تابي
اى يافت  آيا آزاده: سپس فرمود. ست]گذرا[اى  عارفاِن به حق حضرتش، چونان سايه نظر اولياى خدا و

تن شما بهشت است،  را براى اهِل آن واگذارد؟ بهاى جان و) دنيا(شود آه اين ناچيز غذاى در دهان مانده  مى
 دنيا دل خوش دارد به يقين به اندك ]رسيدن به[ن را جز به بهاى بهشت مفروشيد، چرا آه هر آس به پس آ

 .»است ارزش خشنود شده بى چيزى پست و و
 

هدايت  يابند و بينند، اما تنها آسانى به وسيله آن راه مى اى هشام، همه مردم ستارگان را مى. ٤٣
آموزيد، اما تنها آسى به  حكمت را مى. شما نيز چنين هستيد. سندشنا منازل آن را مى شوند آه مجارى و مى

 .يابد آه بدان عمل آند راه مى شود و وسيله آن هدايت مى
 

ها، بلنداى  پيروان بدى اى بردگان و:  به حواريون خود گفت)عليه السالم(اى هشام، حضرت مسيح. ٤٤
آوريد، اما  ختى باال رفتن از نخل را به ياد مىس خارهاى آن و] چرا آه[اندازد  نخل، شما را به هراس مى

همين گونه است چون مؤونه عمل براى آخرت را به ياد . آنيد منافع آن را فراموش مى گوارايى ميوه و
ها آه بدان خواهيد رسيد فراموش  ها وميوه شكوفه ها و بينيد، آنچه از نعمت پاداش آن را دور مى آوريد و مى
به خوبى  نيكوى آن را از بد جدا سازيد و  گندم را به خوبى غربال آنيد و]چون[ها،  دىاى بردگان ب. آنيد مى

همين طور است بندگِى خداوند،  آسياب آرده، آرد نماييد، طعم آن را حس آرده، به آامتان گوارا خواهد شد و
 .مند خواهيد شد  بهرهاز فرجام آن، به آمال برسانيد، شيرينى آن را چشيده و پس چنانچه آن را خالص آنيد و

 
» قطران«اگر چراغى را در شبى تاريك يافتيد آه با : گويم  به شما مى]و دور از گزافه[به حق . ٤٥

. دارد بوى بِد آن، شما را از بهره گرفتن از روشنايِى آن باز نمى سوزد، از فروغش بهره خواهيد برد و مى
سوء رفتار او شما را از آموختن  ميلى و بى را فراگيريد وهمين طور اگر حكمت را نزد هر آس يافتيد بايد آن 

 .حكمت باز ندارد

ال تدرآون شرف اآلخرة إّال بترك ما تحبون، فال : يا عبيد الدنيا، بحق أقول لكم. ٤٦

 ;يروح  قضاء الّله فيهما يغدوا و  ليلًة و  تنظروا بالتوبة غدًا، فاّن دون غد يومًا و

 

أقل هّمًا مّمن عليه الدين  ليس عليه دين من الناس أروح واّن من : بحّق أقول لكم. ٤٧

إن أخلص  آذلك َمن لم يعمل الخطيئة أروح همًا ممن عمل الخطيئة و إن أحسن القضاء، و  و

يصّغرها في   محقراتها من مكائد ابليس، يحقِّرها لكم و إّن صغار الذنوب و  أناب، و التوبة و

 ;تكثر فتحيط بكم أعينكم فتجتمع و

 

صّدقها بفعله،  فرجّل أتقنها بقوله و: اّن الناس في الحكمة رجالن: بحّق أقول لكم. ٤٨

ويل للعلماء  رجل أتقنها بقوله وضّيعها بسوء فعله، فشتان بينهما، فطوبى للعلماء بالفعل و  و

 ;بالقول

 



 جباهكم، واجعلوا قلوبكم يا عبيد السوء، اّتخذوا مساجد رّبكم سجونًا ال جسادآم و. ٤٩

 ;ال تجعلوا قلوبكم مأوًى للشهوات  بيوتًا للتقوى و

 

 ; اّن أصبرآم على البالء ألزهدآم في الدنيا اّن أجزعكم عن البالء ألشّدآم حّبًا للدنيا، و. ٥٠

 

ال بالذئاب   ال بالثعالب الخادعة، و يا عبيد السوء، ال تكونوا شبيهًا بالحداء الخاطفة، و. ٥١

فريقًا   عاتية آما تفعل بالفرائس آذلك تفعلون بالناس، فريقًا تخطفون وال باُالُسد ال الغادرة، و

 ;فريقًا تغدرون بهم تخدعون و

 
بزرگى روز واپسين دست  به شرافت و: گويم  به شما مى]و دور از گزافه[اى بردگان دنيا، به حق . ٤٦

وامگذاريد آه پيش از رسيدن فردا، توبه را به فردا . داريد يابيد، مگر به وسيله وا نهادن آنچه دوست مى نمى
 .شد است روزها در حال آمد و ها و در شب) مرگ(شبى در پيش داريد آه فرمان خدا  روزى و

 
وامدار آسى  وآن آه وامى از مردم بر عهده ندارد : گويم  به شما مى]و به دور از گزافه[به حق . ٤٧

به نيكى وام  نيست، آسوده خاطرتر از آسى است آه وامدار مردم است، هر چند آه در اداى دين آوشا باشد و
به خداى  همچنين است آسى آه گناه نكرده، از گناهكاِر توبه آرده، هر چند در توبه اخالص ورزد و. گزارد

ها  او آن. هاى ابليس است ناچيز از نيرنگ  خرد وگناهاِن] بدانيد آه[. خويش بازگردد، آسوده خاطرتر است
 . بسيار شده، شما را دربر بگيرند]ها دست زنيد تا آن جا آه تا بدان[نماياند  آوچك مى را در ديدگانتان خرد و

 
يكى آن را تمامًا فرا : اند دارندگان حكمت، دو گونه: گويم  به شما مى]و به دور از گزاقه[به حق . ٤٨
ديگرى آن را  و) آردار او يكى است گفتار و(تصديق آرده  هاى خود را باور و عمِل خود، آموختهبا  گرفته و

اين آجا؟ خوشا به حال عالمانى آه به  پس آن آجا و. با رفتاِر بِد خود تباهش آرده است به خوبى فرا گرفته و
 .اند ته نداشتهاى جز گف واى بر عالمانى آه از علم خود بهره اند و دانسته خود عمل آرده

 
هاى خود را خانه پرهيزگارى  دل پيشانِى خود آنيد و ها، مسجدها را زندان تن و اى بردگان بدى. ٤٩

 .ها مگردانيد پناهگاه شهوت آن را جايگاه و قرار دهيد و
 

آن آس آه در برابر  تر است، و  آن آه از شما به هنگام رسيدن بالبيتابتر است، دنيا دوست]بدانيد[. ٥٠
 .زاهدتر است تر و رغبت ها صبورتر است، نسبت به دنيا بى مصيبت بال و

 
گرگاِن  روباهاِن فريبكار و رباينده و) اى شبيه آالغ پرنده(» حداِء«ها، چونان  اى بردگان بدى. ٥١

اى رباينده  آنند، عده طعمه رفتار مى آن گونه آه آنان با شكار و] مبادا[ غدار نباشيد و خيانت پيشه و
 .خيانت پيشه باشيد اى غدار و دسته گروهى فريبكار و و

 



آذلك ال . باطنه فاسدًا  بحق أقول لكم، ال يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحًا و. ٥٢

قلوبكم  ما يغني عنكم أن تنّقوا جلودآم و قد فسدت قلوبكم، و تغني أجسادآم التي قد أعجبتكم و

آذلك أنتم تخرجون الحكمة . يمسك النخالة يق الطيب وال تكونوا آالمنخل يخرج منه الدق. دنسة

 ;يبقى الغّل في صدورآم من أفواهكم و

 

 ;يحرق نفسه  يا عبيد الدنيا، اّنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس و. ٥٣

 

لو جثّوًا على الرآب، فاّن الّله يحيي   يا بني اسرائيل، زاحمو العلماء في مجالسهم و. ٥٤

 ;الحكمة آما يحيي االرض الميتة بوابل المطرالقلوب الميتة بنور 

 

طوبى للمتراحمين، أولئك المرحمون يوم القيامة، : يا هشام، مكتوب في اإلنجيل. ٥٥

طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة، طوبى للمطّهرة قلوبهم، أولئك 

 ;لئك يرتقون منابر الملك يوم القيامةهم المتقون يوم القيامة، طوبى للمتواضعين في الدنيا، أو

 

خّفة   قّلة وزر و يا هشام، قّلة المنطق حكم عظيم، فعليكم بالصمت، فاّنه دعة حسنة و. ٥٦

ـ يبغض الضّحاك من غير   عّزوجّل اّن الّله ـ فحصنوا باب الحلم، فاّن بابه الصبر، و. من الذنوب

ال   يكون آالراعي ال يغفل عن رعيته ويجب على الوالي أن   المّشاء إلى غير أرب و عجب و

اعلموا  و. فاستحيوا من الّله في سرائرآم، آما تستحيون من الناس في عالنيتكم. يتكبر عليهم

رفعه غيبة عالمكم بين  اّن الكلمة من الحكمة ضاّلة المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع، و

 ;أظهرآم

 
سالم، اما داراى باطنى  درست و آندامى آراسته و: يمگو به شما مى] و به دور از گزاف[به حق . ٥٢
هاى شما به فساد گراييده، تباه شد، اندام زيبا  همين گونه است آه اگر دل. آلوده سودى نبخشد فاسد و

هاى شما به پليدى آلوده باشد سودى به شما  آراستن ظاهر در حالى آه قلب. گير شما، سودتان نبخشد چشم و
آه [ماند  نخاله در آن مى  مانند غربال نباشيد آه آرد گوارا از آن خارج شده و]ش باشيد آهبه هو[. رساند نمى

 .تان باقى است شود، اما انحراف در سينه حكمت از دهان شما خارج مى] اگر چونان غربال باشيد
 

 .اندسوز دهد، اما خود را مى اى دنيا پرستان، شما همانند چراغى هستيد آه به مردم فروغ مى. ٥٣
 



بر دو ] به دليل تنگى جا[مجالس علما را با حضور خود پر آنيد هر چند  اسرائيل، محافل و اى بنى. ٥٤
خشك را  آند، آن سان آه زمين مرده و هاى مردم را به نور حكمت زنده مى زانو بنشينيد، چرا آه خداوند دل

 .»بخشد با باران سيل آسان حيات مى
 

خوشا به حال آنان آه مهربانى مىورزند آه اينان در قيامت مورد : اى هشام، در انجيل آمده است. ٥٥
اينان در روز قيامت از  پردازند و خوشا به حال آنان آه به اصالح ميان مردم مى. گيرند رحمت قرار مى

يامت در شمار پرهيزگارانند، اند آه در ق درون خود را پاآيزه آرده خوشا به حال آنان آه قلب و. مقربانند
هاى )آرسى(روز قيامت بر منبر ] به پاداش فروتنى[خوشا به حال آنان آه در دنيا فروتنى پيشه آردند آه 

 .»نشينند پادشاهى مى
 

اى هشام، آم گويى حكمتى است بس سترگ، پس خموشى در پيش گيريد آه در آن آرامش پسنديده . ٥٦
 آه خداوند آسى ]و بدانيد[صبر را آه دروازه بردبارى است، محكم سازيد . تسبكبارى از گناه اس آاستى و و

بر والى . دارد انگيزه، زمين در نوردد، مبغوض مى آن آس آه بى انگيز بخندد و دليلى شگفت را آه بى
همچنان آه در انظار مردم از آردار . حاآم واجب است تا همانند چوپان، دمى از رعيت خويش غافل نباشد و

آميز، گم شده مؤمن است، پس  بدانيد آلمه حكمت در نهان از خداى خود شرم آنيد و بد شرم داريد، در خلوت و
برچيده شدن علم از ميان شما، ] بدانيد آه[  پيش از آن آه علم از ميان شما برچيده شود، آن را فرا گيريد و

 .عدم حضور عالمان در جمع شماست همان فقدان و

عّظم العالم لعلمه ودع . عّلم الجاهل مّما عّلمت  م من العلم ما جهلت، ويا هشام، تعل. ٥٧
 ;عّلمه لكن قّربه و ال تطرده و صّغر الجاهل لجهله و منازعته، و

 

قال أميرالمؤمنين  و. يا هشام، اّن آل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها. ٥٨
  خشيته فأسكتتهم عناّن لّله عبادًا آسرت قلوبهم: صلوات الّله عليه

ال   اّنهم لفصحاء عقالء، يستبقون الى الّله باالعمال الزآّية، ال يستكثرون له الكثير و المنطق و
 ;أبرار أّنهم ألآياس و يرضون لهم من أنفسهم بالقليل، يرون في أنفسهم أنهم أشرار و

 

الجفاء في  لجفاء والبذاء من ا  اإليمان في الجّنة و يا هشام، الحياء من اإليمان، و. ٥٩
 ;النار

 

أما  شاجب، فأما الرابح فالذاآر لّله و سالم و فرابح و: يا هشام، المتكّلمون ثالثة. ٦٠
أّما الشاجب فالذي يخوض في الباطل، اّن الّله حّرم الجنة على آّل فاحش  السالم فالساآت، و

يا :  ـ رضي الّله عنه ـ يقولآان أبوذّر  و. ال ما قيل فيه بذيء قليل الحياء ال يبالي ما قال و
مفتاح شر، فاختم على فيك آما تختم على ذهبك   مبتغي العلم اّن هذا اللسان مفتاح خير و

 ;ورقك  و



 

يأآله إذا   وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده  يا هشام، بئس العبد يكون ذا وجهين و. ٦١
أسرع الشر عقوبة  اّن اسرع الخير ثوابًا البّر، و. إن ابتلي خذله  غاب عنه، إن ُأعطي حسده و

هل يكّب الناس على مناخرهم في النار   و. اّن شر عبادالّله َمن تكره مجالسته لفحشه و. البغي
 ; يعينه  من حسن اسالم المرء ترك ما ال إّال حصائد السنتهم؟ و

عالم را . اى، به جاهالن بياموز آنچه را آه آموخته دانى فراگير و ، آنچه از دانش آه نمىاى هشام. ٥٧
جاهل را آوچك شمار، اما طردش مكن، بلكه  جدال با وى را ترك آن و منازعه و براى علمش بزرگ شمار و

 .او را به خود نزديك آرده، بدو علم بياموز
 

بابت آن  آن سستى ورزيدى به منزله گناهى است واى هشام، هر نعمتى آه در شكر گزارى . ٥٨
 : اميرالمؤمنين ـ آه درود خداوند بر او باد ـ فرمود.بازخواست خواهى شد

از گفتار  هاى آنان را شكسته و خردمند، اما بيم از حضرتش دل خداى را بندگانى است، شيوا سخن و«
عمِل زياد خود را در . گيرند سبقت مى] بر ديگران[آنان با اعمال پاآيزه به سوى خداوند . بازشان داشته است

دانند، در حالى  آنان خود را از اشرار مى. به عمل آم خود، از خويش خشنود نيستند درگاه خدا زياد ندانسته و
 .»از ابرار هستند آه از زيرآان و

 
بد  فحاشى و  در بهشت است و]و اهل آن[جايگاه ايمان   از ايمان است و]جزئى[اى هشام، حيا . ٥٩

 . در دوزخ است]و ستمگران[جايگاه ستمگرى  ستمگرى است و  از جفا و]جزئى[دهنى 
 

. تباه شده به هالآت رسيده سود آرده، جان به سالمت به در برده و: اند اى هشام، گويندگان سه دسته. ٦٠
 به سالمت به در آن آس آه خموشى گزيند، جان پس آن آس آه به ذآر خدا مشغول شود، سود آرده است و

 ]اى هشام، بدان آه[. به هالآت رسيده است آن آس آه به گفتار باطل، زبان فرسايد، تباه شده و برده است و
هر چه درباره او  باك، هر چه خواهد بگويد و خداوند بهشت را بر هر دشنام دهنده بد زباِن آم حيا آه بى

اى جوياى علم، «: گفت ـ آه خدا از او خشنود باد ـ مى» ابوذر«. بگويند باآى نداشته باشد، حرام آرده است
تا دستخوش ناامنى [زنى  پول خود قفل مى پس همان گونه آه بر زر و. آليد شر است اين زبان، آليد خير و

 .»]تابه وسيله زبان به ورطه هالآت گرفتار نشوى[ بر دهان خويش نيز قفل بزن ]نشود
 

خود را ببيند ] دينى[چون برادر . دو زبان داشته باشد ت آه دو رو واى هشام، بدترين مردم آسى اس. ٦١
داده شود بر او رشك َبرد ] نعمتى[هرگاه به او ). غيبت آند(چون از او دور شود او را بخورد  او را بستايد و

از   از ميان آارهاى خير، نيكى پاداشى زود رس و]بدان آه[. درماندگى رهايش آند به هنگام گرفتارى و و
دشنام  بدترين خلق خدا آسى است آه به دليل ناسزاگويى و. ستمگرى آيفرى شتابان دارد ميان شرها ستم و
. شوند آنان آه بد زبان هستند با صورت در آتش افكنده مى. ناپسند داشته باشى اش را ناخوش و دادن، همنشينى

 .ردآن آس آه اسالمى نيكو داشته باشد، آنچه بدو مربوط نباشد واگذا

ال يكون خائفًا راجيًا حتى  يا هشام، ال يكون الرجل مؤمنًا حتى يكون خائفًا راجيًا، و. ٦٢
 ;يرجو يكون عامًال لما يخاف و

 

بهائي   قدرتي و عظمتي و جاللي و  و عّزتي و:  ـ  عّز جّل و يا هشام، قال الّله ـ. ٦٣
هّمه في آخرته،   على هواه إّال جعلت الغنى في نفسه، وعلّوي في مكاني ال يؤثر عبد هواي  و



آنت له من وراء تجارة آّل   األرض رزقه، و  ضّمنت السماوات و ضيعته، و) في(آففت عليه   و
 ;تاجر

 

ان خالطت   أآمل المؤمنين ايمانًا أحسنهم خلقًا، و يا هشام، الغضب مفتاح الشر و. ٦٤
 ;نهم إّال َمن آانت يدك عليه العليا فافعلالناس فان استطعت ان ال تخالط أحدًا م

 

حسن الخلق  البّر و الخرق ُشؤٌم، اّن الرفق و يا هشام عليك بالرفق، فاّن الرفق ُيمٌن و. ٦٥
 ;يزيد في الرزق يعمر الّديار و

 

الكافر    جرت في المؤمن و)٣١١()َهْل َجَزاُء االِْْحَساِن ِإالَّ االِْْحَساُن(: يا هشام، قول الّله. ٦٦
ليست المكافأة أن تصنع آما صنع  َمن ُصنع اليه معروف فعليه أن يكافئ به، و. الفاجر البّر و  و

 ;حتى ترى فضلك، فان صنعت آما صنع فله الفضل باالبتداء

 

في جوفها السّم القاتل، يحذرها الّرجال  يا هشام، اّن مثل الدنيا مثل الحّية مّسها لّين و. ٦٧
 ;يهوي اليها الّصبيان بأيديهم  ذووالعقول و

 

 
بيمناك از آيفر خداوند باشد (اميدوار باشد  اى هشام، انسان، زمانى مؤمن است آه بيمناك و. ٦٢

ترسد و آنچه بدان چه  اميدوار خواهد بود، آه براى آنچه مى گاه بيمناك و و آن) اميدوار به رحمت او و
 .اميدوار است عمل آند

 
بلندى  شكوه و قدرت و عظمت و جالل و به عزت و: ـ فرموده است عّزوجّل شام، خداوند ـاى ه. ٦٣

نيازى را در وجودش  بى] به يقين[اى آه خواسته مرا بر خواسته خويش مقدم بدارد  جايگاهم سوگند، هر بنده
ها  آسمانقرار دهم، سعى او را در امر آخرتش گمارم، او را در سرزمين خودش به آفايت روزى دهم، 

 .»خود، او را از هر تجارت تجارت آنندگان بسنده باشم زمين را ضاِمن روزى او گردانم و و
 
 

اگر . آن مؤمنى ايمانش آاملتر است آه ُخلقى بهتر داشته باشد اى هشام، خشم آليد شر است و. ٦٤
عطاى تو  ِهش وتوانى با آسى معاشرت آن آه از َد با مردم معاشرت آنى، تا آن جا آه مى] بخواهى[

 .مند باشد بهره
 
 

                                                           
 .٦٠/رحمن. ٣١١



خوش خلقى  نيكى و تندخويى شوم است و اى هشام، نرمخويى پيشه آن آه نرمخويى خجستگى و. ٦٥
 .بخشد روزى را فزونى مى آند و شهرها را آباد مى ها و خانه

 
 

 لهىسنت ا اين قاعده و[. »آيا پاداش احسان جز احسان است؟«: اى هشام، خداوند فرموده است. ٦٦
نيكى قرار  هر آس آه مورد احسان و. جارى است بدآار به يكسان صادق و آافر، نيكوآار و درباره مؤمن و]

بدين وسيله خود  پاداش نيكى به اين نيست آه همانند او نيكى آنى و. گرفت بايد آن نيكى را با نيكى پاسخ دهد
 .يكى در حق تو آغاز آرده استرا برتر ببينى، چرا آه در اين صورت برترى از آِن اوست آه ن

 
لطيف است، اما در درون خود زهرى آشنده  اى هشام، مثل دنيا همانند مار است آه بدنش نرم و. ٦٧

 با شيفتگى فراوان به ]خطر ناآزموده[آودآاِن  باشند و برحذر مى] دورى جسته،[خردمندان از آن . دارد
 .آنند سوى آن دست دراز مى

 

اصبر عن معاصي الّله، فإّنما الدنيا ساعة، فما  يا هشام، اصبر على طاعة الّله و. ٦٨
ال حزنًا، و ما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك  مضى منها فليس تجد له سرورًا و

 ;الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت

 

 ;عطشان ازداد عطشًا حتى يقتلهيا هشام، مثل الدنيا مثل ماء البحر آّلما شرب منه ال. ٦٩

 

الكبر . الكبر، فاّنه ال يدخل الجنة َمن آان في قلبه مثقال حبة من آبر يا هشام، اّياك و. ٧٠
 ;رداء الّله، فمن نازعه رداءه أآّبه الّله في النار على وجهه

 

ان  يا هشام، ليس منا َمن لم يحاسب نفسه في آّل يوم، فإن عمل حسنًا استزاد منه، و. ٧١
 ;تاب اليه  عمل سيئًا استغفرالّله منه و

 

آم :  في صورة امرأة زرقاء فقال لها)عليه السالم(يا هشام، تمثلت الدنيا للمسيح. ٧٢
فويٌح : )عليه السالم(قال المسيح. ال بل آًال قتلُت: فكّل طّلقك؟ قالت: آثيرًا، قال: تزوجت؟ فقالت

 ;الزواجك الباقين، آيف ال يعتبرون بالماضين

 

إّن  و. يا هشام، اّن ضوء الجسد في عينه، فإن آان البصر مضيئًا استضاء الجسد آله. ٧٣
ان   اذا آان عالما برّبه أبصر دينه، و  ضوء الروح العقل، فإذا آان العبد عاقًال آان عالما برّبه و

 يقوم الدين إّال آما ال يقوم الجسد إّال بالنفس الحّية، فكذلك ال  و. آان جاهًال بربه لم يقم له دين
 ;ال تثبت النّية الصادقة إّال بالعقل بالنّية الصادقة، و

 



 
سر تافتن از دستور حضرتش  در برابر نافرمانى و باش و) مقاوم(اى هشام، بر طاعت الهى صبور . ٦٨

از زمانى آه گذشته، چيزى . دنيا همانند بخشى از يك روز است] بدان آه[). خويشتن دار باش(صبر پيشه آن 
دانى چگونه خواهد   نمى]در صورت آمدنش[آنچه از دنيا آه هنوز نيامده  يابى و اندوهش را نمى خوشى و

آسايش  چنان باش آه گويى در شادمانى و  صبورى آن و]غنيمت شمرده،[پس اين دم را آه در آن هستى . بود
 .هستى

 
از [شود تا سرانجام  تر مى  بنوشد تشنهتشنه آام هر چه از آن. اى هشام، مثل دنيا مانند آب درياست. ٦٩

 . آشته شود]زياده نوشى
 

. شود اى از تكبر در دل داشته باشد وارد بهشت نمى اى هشام، از تكبر بپرهيز، چرا آه هر آس ذره. ٧٠
اش منازعه آند، حضرتش او را با صورت  رداى خداوند است، پس هر آس با خدا در بزرگى) بزرگى(تكبر 

 .در دوزخ افكند
 

و چون خود را بازخواست [. اى هشام، هر آس همه روز خود را باز خواست نكند از ما نيست. ٧١
چون دست به گناهى آلوده باشد از آن گناه به درگاه خداوند   اگر ديد عمل نيكى انجام داده بر آن بيفزايد و]آرد

 .استغفار آند
 

 به )عليه السالم(مسيح. ظاهر شد )عليه السالم(اى هشام دنيا در شكل زنى چشم آبى بر حضرت مسيح. ٧٢
 چند همسر گزيدى؟: او گفت

 همگى تو را طالق دادند؟:  گفت)عليه السالم(مسيح. بسيار: دنيا گفت
 .نه، بلكه همه آنان را آشتم: دنيا گفت
پيشينيان عبرت ] سرنوشت[واى بر همسراِن آينده تو آه چگونه از : گفت )عليه السالم(مسيح

 .»گيرند؟ نمى
 

فروغ  و. نوِر بدن در ديدگان است، پس اگر ديده بينا بَود همه بدن روشن شود اى هشام، روشنايى و. ٧٣
چون به خداى  و) شناسد او را مى(جان در خرد است، پس اگر بنده، عاقل باشد، به خداى خويش عالم است 

محكم [دينى ) او را نشناسد(ى خود جاهل شود يابد و هرگاه بنده به خدا خود عالم شود، در دينش بصيرت مى
جان، راست نيايد، دين نيز جز با نيتى راستين راست نيايد و نيت  پس همان طور آه بدن، بى.  ندارد]پايا و

 .راستين جز با خرد ممكن نباشد

فكذلك الحكمة تعمر في قلب . ال ينبت في الصفا  يا هشام، اّن الّزرع ينبت في السهل و. ٧٤

جعل التكّبر من  ال تعمر في قلب المتكّبر الجّبار، ألّن اهللا جعل التواضع آلة العقل و  اضع والمتو

من خفض رأسه استظّل تحته  ألم تعلم أّن من شمخ إلى السقف برأسه شّجه، و. آلة الجهل

 ;َمن تواضع لّله رفعه  آذلك َمن لم يتواضع لّله خفضه الّله و أآّنه؟ و  و

 

أقبح من ذلك العابد  أقبح الخطيئة بعد النسك، و  ح الفقر بعد الغنى، ويا هشام، ما أقب. ٧٥

 ;لّله ثّم يترك عبادته



 

 ;عالم ناطق لمستمع واع، و: اال لرجلين يا هشام، ال خير في العيش. ٧٦

 

ما  يا هشام، ما قّسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، و. ٧٧

ما أّدى العبد فريضة  إّال عاقًال حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين وبعث الّله نبّيًا 

 ;من فرائض الّله حتى عقل عنه

 

اذا رأيتم المؤمن صموتًا فادنوا منه، فإنه : )صلى اهللا عليه وآله(اهللا يا هشام، قال رسول. ٧٨

 ;»كالم قليل العملالمنافق آثير ال  المؤمن قليل الكالم آثير العمل، و  و. يلقى الحكمة

 

بينهم   ال يجعلوا بيني و:  قل لعبادي)عليه السالم(يا هشام، أوحى الّله تعالى إلى داود. ٧٩

مناجاتي، أولئك قطاع الطريق   عن طريق محبتي و  عالمًا مفتونًا بالدنيا فيصدهم عن ذآري و

 ; قلوبهممناجاتي من من عبادي، اّن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حالوة محّبتي و
از . آورد در سنگ محكم سر بر نمى رويد و هموار مى گياه در زمين نرم و] بدان آه[اى هشام، . ٧٤

سرآش،  هاى متكبر و گيرد، نه در دل سامان مى هاى متواضع پديد آمده و همين روست آه حكمت در دل
بى [دانى آه هر آس  آيا نمى. تتكبر را ابزار نادانى قرار داده اس زيرا خداوند، فروتنى را ابزاِر خرد و

هر آس سر فرو افكند از  آند، الجرم شكستِن سر در پى خواهد داشت و  به سمت سقف، سر فراز مى]باآانه
گيرد؟ به همين صورت است آه هر آس براى خدا فروتنى نكند خدايش  سايه سقف بهره جسته، در آن پناه مى

 .بلندى دهد ايش رفعت وهر آس براى خدا تواضع ورزد، خد فرو افكند و
 

 ]عمرى[تن دادن به گناه پس از   بينوائِى پس از توانمندى و]و سخت است[اى هشام، چه زشت . ٧٥
 بندگى خدا را ترك ]پس از روزگارى بندگى خداوند[عابدى است آه ] آاِر[تر از آن،  زشت. بندگى زهد و
 .آند

 
 .]و آگاه[اى عالم  گوينده اى بيدار و شنونده: استپر از خير  اى هشام، زندگى براى دو آس نيكو و. ٧٦

 
خفتن خردمند از شب . برتر از عقل، ميان مردم قسمت نشده است اى هشام، هيچ چيزى بهتر و. ٧٧

سرآمد عاقالن بود تا عقلش برتر از ] از نظر عقل[هر پيامبرى آه مبعوث شد  دارى جاهل برتر است و زنده
اى واجبى از واجبات خداوند را نتواند به جاى  هيچ بنده] بدان آه[.  باشد]تدر عباد[تمام آوشش آوشندگان 

 .آورد، مگر اين آه در بنِد بندگى خدا باشد
 

هرگاه مؤمن را خاموش يافتيد بدو نزديك شويد، چرا آه او حكمت را «: اى هشام، رسول خدا فرمود. ٧٨
 .»آم عمل آند منافق بسيار گويد و بسيار عمل آند و مؤمن آم سخن گويد و. ]آموزد و مى[گيرد  فرا مى



 
من  ميان خود و: به بندگانم بگو:  وحى آرده، فرمود)عليه السالم(اى هشام، خداوند به حضرت داوود. ٧٩

مناجات  دوستى من و محبت وقرار ندهند، چرا آه آنان را از ياد من، راه من، ] واسطه[عالمى شيفته دنيا شده 
آمترين آارى آه . آنند اين عالمان، راهزنانى هستند آه راه بندگان مرا به سوى من قطع مى. دارد من باز مى
 .»گيرم مناجات با خودم را از دل آنان بر مى دوستى و آنم اين است آه شيرينى محبت و با آنان مى

َمن تكّبر على  مالئكة االرض، و  ة السماء ويا هشام، َمن تعّظم في نفسه لعنته مالئك. ٨٠

 ; عني لغير رشده]أ[من ادعى ما ليس له فهو  استطال عليهم فقد ضاد الّله، و إخوانه و

 

أنذر أصحابك عن حّب  يا داود حّذر، و: )عليه السالم(يا هشام، أوحى الّله تعالى الى داود. ٨١

 ;بهم محجوبة عّنيالشهوات، فإّن المعلقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلو

 

االستطالة بعلمك فيمقتك الّله، فال تنفعك بعد  الكبر على أوليائي و يا هشام، اّياك و. ٨٢

 ;آن في الدنيا آساآن دار ليست له، اّنما ينتظر الرحيل و. ال آخرتك مقته دنياك و

 

مٌن مشاورة العاقل الناصح ُي اآلخرة، و يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا و. ٨٣

الخالف فإّن في ذلك  توفيق من الّله، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإّياك و  رشد و برآة و  و

 ;العطب

 

مأمونًا فآنس  األنس بهم إّال أن تجد منهم عاقًال و مخالطة الناس و يا هشام،  اّياك و. ٨٤

مًال أن يستحيي ينبغي للعاقل اذا عمل ع  و. اهرب من سايرهم آهربك من السباع الضارية به و

اذا مّر بك أمران ال تدري أيهما   و. اذا تفرّد له بالنعم أن يشارك في عمله أحدًا غيره  من الّله، و

. أصوب، فانظر أيهما أقرب الى هواك فخالفه، فاّن آثير الصواب في مخالفة هواك خيٌر و

 ;تضعها في أهل الجهالة  اّياك أن تغلب الحكمة و  و

إن وجدت رجًال طالبًا له، غير أن عقله ال يتسع لضبط ما القي اليه؟ ف: فقلت له: قال هشام

ـال تعرضّن نفسك للفتنة واحذر رّد ]فـ[فتلطف له بالنصيحة، فإن ضاق قلبه :  )عليه السالم(قال

 .المتكبرين، فإن العلم ُيذِّل على أن يملى على من ال يفيق

 
فرشتگان زمين او را لعنت آنند، هر  آسمان واى هشام، هر آس خويش را بزرگ شمارد، فرشتگان . ٨٠

برترى جويد، به يقين راه دشمنى با خداوند را در پيش  تكبر ورزد و  خود بزرگى و]دينى[آس بر برادران 
و ديگران را به [توانش نباشد، بيراهه را برگزيده  هر آس ادعاى چيزى آند آه در خور و گرفته است و
 .است] زحمت انداخته



اى داوود، يارانت را از دوستِى دنيا بر :  وحى آرده، فرمود)عليه السالم(ام، خداوند به داووداى هش. ٨١
هاى دنيايى  خواسته ها و  هشدار ده، زيرا آنان آه دل در گرو شهوت]نسبت به اين خطر[آنان را  حذر دار و

 ).آنان ندارممن جايى در قلب (اند  اى، از من پوشانده اند، قلب خود را در پس پرده نهاده
برترى جويى به وسيله دانشت بپرهيز، زيرا خداوند از تو بيزار  اى هشام، از تكبر بر اولياى من و. ٨٢

در دنيا چونان آسى باش آه در خانه ديگران زندگى . آخرتت تو را سودى نبخشد شود آه از آن پس دنيا و مى
 .هر لحظه منتظر آوچ از آن خانه است آند و مى

مشورت با خردمنداِن خيرخواه، . آخرت است م، همنشينى با اهل دين، مايه شرافت دنيا واى هشا. ٨٣
پس هر گاه خردمنِد خيرخواه در مشورت، تو را به . توفيقى از خداوند است خجستگى، برآت، راه يافتگى و

 .راهى راهنمايى آرد، مبادا با مشورت او مخالفت آنى آه مايه هالآت است چيزى و
انس گرفتن با مردم بپرهيز، مگر اين در ميان آنان خردمندى مورد اطمينان  ام، از معاشرت واى هش. ٨٤

سزاوار است . گريزى از غير اينان، چنان بگريز آه گويى از جانوران درنده مى بيابى، پس با او انس بگير و
 نعمتى به او داد، او هر گاه حضرت احديت  انجام دهد از خداوند شرم آند و]ناشايست[آه عاقل چون آارى 

هر گاه با دو چيز روبر رو شدى ] اى هشام[. اى دهد نيز ديگران را از آن نعمت برخوردار آرده، بهره
تمايل درونى  بهتر است، پس بنگر آدام يك از آن دو به هواى نفست و تر و ها درست ندانستى آدام يك از آن و

درستكارى در مخالفت تو با هواى  ، چرا آه آمال درستى وسازگارتر است، با همان مخالفت آن ات نزديكتر و
 .بپرهيز از اين آه حكمت را مغلوب آرده، در اختيار نادانان بگذارى باشد، و نفست مى

 او ]و انديشه[اگر آسى را يافتم آه طالب حكمت باشد، اما عقل :  گفتم)عليه السالم(به امام: گويد هشام مى
 .]در اين حال چه آنم؟[آموزم ندارد   به او مىقابليت دريافت آنچه ظرفيت و

اگر دلتنگى آرد، خود   پس با او به نصيحت پرداخته، از در مهربانى درا و:  فرمود)عليه السالم(امام آاظم
 ]و بدان آه[پذيرند بپرهيز  گفتن سخنى آه متكبران آن را نمى از بيان دانشى و را در معرض فتنه قرار مده و

 .شود علم خوار مى] در حقيقت[هشيارى نيابند، خوانده شود ] هرگز[اگر علم بر غير اهلش آه 
 

فاغتنم جهله عن السؤال حتى : )عليه السالم(فإن لم أجد َمن يعقل السؤال عنها قال: قلت. ٨٥

م اعلم اّن الّله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعه و. عظيم فتنة الرّد تسلم من فتنة القول و

لكن آمنهم بقدر آرمه  لم يؤمّن الخائفين بقدر خوفهم و  مجده، و  لكن رفعهم بقدر عظمته و  و

رحمته، فما ظنك بالرؤوف  لكن بقدر رأفته و لم يفّرح المحزونين بقدر حزنهم و جوده، و  و

ي ما ظنك بالتواب الرحيم الذ الرحيم الذي يتوّدد الى َمن يؤذيه بأوليائه فكيف بمن يؤذى فيه، و

 ;يختار عداوة الخلق فيه  يتوب على َمن يعاديه، فكيف بمن يترضاه و

 

ما أوتي عبٌد علمًا فازداد   يا هشام، َمن أحّب الدنيا ذهب خوف اآلخرة من قلبه، و. ٨٦

 ;ازداد الّله عليه غضبًا  للدنيا حّبًا إّال ازداد من الّله بعدًا و

 

أآثر الصواب في خالف   يا هشام، اّن العاقل الّلبيب َمن ترك ما ال طاقة له به، و. ٨٧

 ;َمن طال أمله ساء عمله و. الهوى



 

 ;يا هشام، لو رأيت مسير األجل أللهاك عن األمل. ٨٨

 

أمت الطمع من   عليك باليأس مما في أيدي الناس، و الطمع، و يا هشام، اّياك و . ٨٩

تدنيس العرض،  أختالق المروات، و اختالس العقل و الطمع مفتاح للذل والمخلوقين، فاّن 

جاهد نفسك لترّدها عن هواها،   و. التوآل عليه عليك باالعتصام برّبك و  الذهاب بالعلم، و  و

 ;فإّنه واجب عليك آجهاد عدّوك
علم باشد  اى حكمت واگر آسى را نيافتم آه عقل او بدان جا رسد آه جوي:  گفتم)عليه السالم(به امام. ٨٥

فتنه بزرِگ ناپذيرفته شدن  غفلت او را در پرسيدن، غنيمت شمار تا از فتنه گفتار و نادانى و: ؟ فرمود]چه آنم[
 .گفتار به سالمت در آيى

دهد، بلكه به قدر عظمت  مقدار تواضع ايشان، رفعت نمى بدان آه خداوند، متواضعان را بر مبنا و و
ترسند، به قدر ترسشان از خداوند، ايمنى  دهد، آنان را آه از او مى مرتبه مىبزرگوارى خود بلندى  و

نرسيدن به لقاى [آنان را آه در اندوه  دهد و بخشندگى خود آنان را امان مى نبخشيده، بلكه به اندازه آرم و
. آند  شادمان مىمهربانى خود اندازه رأفت و برند، نه به قدر اندوه آنان، بلكه بر مبنا و  به سر مى]حضرتش

پندارى؟ او آه در حق آزاردهندگان به دوستانش آه در حقيقت حضرتش  درباره خداى رئوف و مهربان چه مى
چه  گونه خواهد بود؟ و آزارند چه مى] با سرپيچى از فرمانش[آزارند مهربان است، با آنان آه او را  را مى
پذيرد، چه رسد به آنان آه در جلب رضايت  ن خود را مىپندارى درباره توبه پذيِر مهربانى آه توبه دشمنا مى

 .پذيرند در راه حضرتش دشمنى مردم را به جان مى آوشند و او مى
 

اى آه  هر بنده و. بندد اى هشام، هر آس دنيا دوست شد، ترس از آخرت از خانه دلش رخت بر مى. ٨٦
خشم خداوند بر او زيادت  ند فزونى گيرد واش از خداو دنيا دوستى اش فزونى يافت، دورى دانش فرا گرفت و

 .يابد
 

 ]بدان آه[. آند اى هشام، خردمنِد دانا آسى است آه اگر در انجام آارى ناتوان باشد، آن را رها مى. ٨٧
 .رفتارش بد گردد هر آس آرزو دراز گرداند، عمل و ها مخالفت با هواى نفس است و بيشترين درستكارى

 
 . تو را از پرداختن به آرزو باز خواهد داشت]به يقين[ حرآت اجل را ببينى، اى هشام، اگر شتاِب. ٨٨

 
طمع داشتن به  بر تو باد آه از آنچه در دست مردم است دل بر آنى و اى هشام، بپرهيز از طمع و. ٨٩
  بميران، چرا آه طمع، آليد خوارى، مايه از آف دادن خرد، تباه آردن صفات جوانمردى،]در خود[خلق را 

خداوند ] عنايت رحمت و[بر تو باد چنگ زدن به  و.  علم است]حرمت[از بين رفتن  لكه دار شدن آبرو و
 با نفس خويش جهاد آن تا. توآل بر او خويش و
 .است هايش منصرف آنى، زيرا جهاد با نفس، همانند جهاد تو با دشمن، واجب  آن را از خواسته

أعداهم لك  أقربهم إليك و:   )عليه السالم(هدة؟  قالفأّي االعداء اوجبهم مجا: فقلت له. ٩٠

َمن يحّرض أعداءك  أخفاهم لك شخصًا مع دنوه منك، و  أعظمهم لك عداوة و أضّرهم بك و  و



ال يكونن أصبر على  فله فلتشتد عداوتك و. هو ابليس الموّآل بوسواس القلوب عليك و

أقّل منك ضررًا  نك رآنًا في قّوته ومجاهدته لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته، فإّنه أضعف م

 ;إذا أنت اعتصمت بالّله فقد هديت إلى صراط مستقيم. في آثرة شّره

 

علم يكفيه  عقل يكفيه مؤونة هواه و: يا هشام، َمن أآرمه الّله بثالث فقد لطف به. ٩١

 ;غنى يكفيه مخافة الفقر  مؤونة جهله و

 

رجل : ، فإّن الناس فيها على أربعة أصنافاحذر أهلها يا هشام، إحذر هذه الدنيا و. ٩٢

علمه على   متعلم متقّرى آلما ازداد علمًا ازداد آبرًا، يستعلي بقراءته و  و. مترّد معانق لهواه

ذي   يوّقر، و  عابد جاهل يستصغر َمن هو دونه في عبادته يحّب أن يعّظم و َمن هو دونه، و

ال يقدر على القيام بما   عاجٌز أو مغلوب وبصيرة عالم عارف بطريق الحق يحب القيام به، فهو

 ;أوجههم عقًال  فهو محزون مغموم بذلك، فهو أمثل أهل زمانه و]ـه[يعرفـ

 

 

 

 

 

آن آه : فرمودجهاد با آدام يك از دشمنان واجبتراست؟ :  پرسيدم)عليه السالم(از امام: گويد هشام مى. ٩٠

در عين نزديك بودن، پنهانتر باشد  تر، نسبت به تو زيانبارتر، در دشمنى بزرگتر و به تو نزديكتر، با تو دشمن

ات  ها موآل است، پس تمام دشمنى او به وسوسه دل. او ابليس است شوراند و آن آه دشمنان تو را بر تو مى و
مقاوم باشد، ولى تو  مبادا او در راه هالآت تو پايور و و. او مهيا آن] ياران فرو ريختن بر سر او و[را براى 

با تمام   از تو سست بنيانتر است و]چون استقامت آنى[در مبارزه با او سستى ورزى آه او با همه قدرتش 

 .ىا  اگر به ريسمان الهى چنگ اندازى به راه راست هدايت يافته]پس بدان[. شرى آه دارد زيانش از تو آمتر

 

عقلى آه : اى هشام، سه چيز است آه خدا به هر آس بدهد او را مورد لطف خود قرار داده است. ٩١

نيازى و غنايى آه او را  بدان از گزند هواى نفس خود ايمن شود، دانشى آه او را از نادانى اش وارهاند و بى

 .از بيم فقر آفايت آند

 

اى  اند، يكى سرنگون شده ذر باش، چرا آه آنان چهار دستهمردماِن آن بر ح اى هشام، از اين دنيا و. ٩٢

هر چه دانش  آموزد و دانش مى خواند و در آغوش هواى نفس خود در غلتيده، ديگرى آسى است آه نيكو مى



علمش بر زيردستان بزرگى فروشد، سومين آس عابِد جاهل است  با خواندنش و افزايد، تكبرش زياد گردد و
و همگان در [دارد آه بزرگ شمرده شود  دوست مى شمرد و  عبادت را آوچك مىآه دون مرتبگاِن در

خواهد حق  مى شناسد و عالمى آه راه حق را مى بصيرتى و آخرين آس، صاحب و] آماده باشند خدمت به او

 از پرداختن به ]زورمداران[دانش خود را به آار گيرد، اما به دليل ناتوانى يا چيرگى  را بر پا دارد و

اين شخص برتريِن اهل . از همين رو هماره اندوهگين است عملى آردن آن ناتوان است و هاى خود و دانسته

 .خردمندتريِن آنان است زمان خود و

 

 

 

 

 

: فقلت: قال هشام. جنده تكن من المهتدين الجهل و جنده، و  يا هشام، اعرف العقل و. ٩٣

 .جعلت فداك ال نعرف إال ما عرفتنا

 

عن يمين   هو أّول خلق خلقه الّله من الروحانّيين و م، اّن الّله خلق العقل ويا هشا. ٩٤

 :  ـ عّز  جّل و  فقال الّله ـ. أقبل فأقبل: أدبر، فأدبر ثم قال له: العرش من نوره، فقال له

 .آّرمتك على جميع خلقي و) عظيمًا(خلقتك خلقًا 

أقبل، فلم يقبل، : ، فأدبر ثم قال لهأدبر: ثم خلق الجهل من البحر االجاج الظلماني، فقال له

سبعين جندًا، فلّما رأى الجهل ما آّرم الّله به  استكبرت فلعنه، ثم جعل للعقل خمسة و: فقال له

 .ما أعطاه أضمر له العداوة العقل و

ال قّوة لي به  أنا ضده و قّويته و  آّرمته و يا رّب هذا خلق مثلي، خلقته و: فقال الجهل

نعم، فان عصيتني بعد ذلك أخرجتك :  ـ  تعالى تبارك و   مثل ما أعطيته، فقال ـأعطني من الجند

سبعين جندًا فكان  فأعطاه الّله خمسة و. قد رضيت: من رحمتي، فقال جندك من جواري و  و

هو  جعل ضّده الشر و هو وزير العقل و الخير و: السبعين جندًا مما أعطى العقل من الخمسة و

 ;وزير الجهل



 



 .سپاه آن دو را بشناس تا از هدايت يافتگان باشى جهل و ى هشام، عقل وا. ٩٣

 .دانيم فدايت گردم، جز آنچه به ما بشناسانى، ديگر چيزى نمى:  گفتم)عليه السالم(به امام: گويد هشام مى

 

اين نخستين آفريده خدا  از نور حضرتش آفريد و اى هشام، خداوند عقل را از سمت راست عرش و. ٩٤

باز : ، سپس فرمود)رفت(، عقل دور شد )برو(دور شو : خدا به او فرمود.  آه از سنخ روحانيان آفريده شدبود

تو را بر تمام  بزرگ آفريدم و تو را با شكوه و: آن گاه خداوند به عقل فرمود). آمد(عقل باز گشت  و) بيا(گرد 

 .بزرگى دادم آفريدگانم برترى و

، جهل دور )برو(دور شو : تاريك آفريده، به او فرمود يايى شور وسپس حضرت احديت، جهل را از در

آن گاه او ! تكبر ورزيدى: خداوند به جهل فرمود. ، جهل نافرمانى آرد)بيا(باز گرد : باز فرمود و) رفت(شد 

ديد خداوند، عقل را   صفت را به عنوان لشكر، در اختيار عقل گذاشت، جهل آه مى٧٥سپس . را لعن آرد

بار خدايا، او را نيز : حسد ورزيده، گفت داشته، چه موهبتى به او عطا فرموده، نسبت به عقل آينه وگرامى 

توان  اى، در حالى آه من ضد او هستم و اش داشته، قوتش بخشيده اى است چون من آه گرامى آفريده

 .اى لشكرى عطا آن هماوردى با او را ندارم، مرا همانند آنچه به او داده

لشكرت را از  باشد، اما اگر پس از آن، مرا نافرمانى آنى تو و: تعالى ـ فرمود  تبارك وخداوند ـ

 صفت را به عنوان لشكر به جهل داد آه ٧٥خداوند  جهل پذيرفت و. رانم  رحمتم مى]گسترده[ از  همسايگى و

 .وزير جهل شد» شر« وزير عقل و» خير«در نتيجه، 

به [، اخالص در برابر نفاق، اميد ]آن[ در برابر انكاِر ]حقيقت[آن گاه ايمان در برابر آفر، تصديِق 

ستم، خشنودى در برابر ناخشنودى، شكر گزارى  عدل در برابر جور و  در برابر نوميدى، داد و]رحمت خدا

ن، توآل در برابر حرص، رأفت هاى مردم در برابر طمع به داشته آنا در برابر ناسپاسى، نااميدى از داشته

بارى،  بند و بى درى و خشونت، دانش در برابر نادانى، عفت در برابر پرده مهربانى در برابر تندخويى و و

زهد در برابر ميل به دنيا، نرمخويى در برابر سنگدلى، خداترسى در برابر گستاخى، فروتنى در برابر تكبر، 

ردبارى در برابر سفاهت، خوشى در برابر هذيان گويى، تن به حق دادن آرام بودن در برابر شتاب، ب متانت و

 .ترديد پذيرفتن در برابر شك و  از آن و باور داشتن و در برابر سرپيچى آردن

توجهى،  نيازى در برابر فقر، يادآورى در برابر بى صبورى در برابر بيتابى، گذشت در برابر انتقام، بى

، قناعت در برابر آز، همدلى ]پيوند[مهرورزى در برابر گسستن  ارى وحفظ در برابر فراموشى، وفاد

دشمنى، وفادارى در برابر خيانت، فرمانبردارِى  منع، دوستى در برابر آينه و همراهى در برابر دريغ و و



 در برابر بال، دوست داشتن در ]نفس[ در برابر نافرمانى، خضوع در برابر برترى جويى، سالمِت ]خدا[

پردازى، حق در برابر باطل، امانت نگاه داشتن در برابر   دشمنى ورزيدن، راستگويى در برابر دروغبرابر

 .خيانت ورزيدن، اخالص در آارها در برابر آلودن آارها به اغراض نفسانى و شهامت در برابر آودنى

، پنهان )نفاق(ى در برابر دو روي) صداقت(، يك رويى )راز بر مال آردن(درى  رازدارى در برابر پرده

اعتنايى به آن، روزه داشتن در  بى ، نماز گزاردن در برابر تباه آردن و]رازها[آارى در برابر فاش نمودن 

خوردن، جهاد در برابر سر باز زدن از آن، حج در برابر ناديده انگاشتن پيمان با خدا، سخن پنهان ] پر[برابر 

ر در برابر ناسپاسى در حق ايشان، حقيقت در برابر ريا، خوبى ماد آردن در برابر سخن چينى، نيكى به پدر و

، تن ]فاش گفتن رازها و[باآى  گرى، تقيه در برابر بى در برابر زشتى، خويشتن را پوشاندن در برابر جلوه

ستمگرى، پاآيزگى در برابر آلودگى،  خوش برخوردى در برابر پرخاش وبه انصاف دادن در برابر تعصب، 

دنيا [ در برابر خستگى ]از اندوه دنيا[روى، آسايش  روى در برابر زياده شرمى، ميانه شرم در برابر بى

 .برآتى در برابر سختگيرى و برآت در برابر بى] بر ديگران[گيرى  ، آسان]خواهى

، وقار در ]پرستى[ حكمت در برابر هوا]پيروى از[رابر سهل انگارى، دقت در آارها در ب پايايى و

، استغفار در برابر مغرور شدن ]بر گناه[برابر سبكسرى، نيكبختى در برابر بدبختى، توبه در برابر اصرار 

 در برابر روى گردانى ]از خداوند[خواستن  ، محافظت در برابر سستى، دعا و)گناه پنداشتن خويشتن را بى(

 در برابر ]و با جمع پاآان مأنوس بودن[، چاالآى در برابر تنبلى، شادمانى در برابر اندوه، الفت ]از او[

تا آخرين روز عمر دنيا هرگز از در دوستِى با [بخشندگى در برابر بخل قرار گرفته  نشينى و گوشه عزلت و

 .]در يك شخص جمع نشوند يكديگر در نيايند و

 



. ُع هذه الخصال إّال لنبّي أو وصّي أو مؤمن امتحن الّله قلبه لإليمانيا هشام، ال ُتجم. ٩٥

أما ساير ذلك من المؤمنين فإّن أحدهم ال يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد   و

يتخلص من جنود الجهل، فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع   العقل حتى يستكمل العقل و

 ;إّياآم لطاعته  وّفقنا الّله و) السالمعليه(األوصياء  األنبياء و

 



 جز در پيامبرى، جانشين پيامبرى يا مؤمنى آه ]مقبول ى مثبت و[ها  اى هشام، تمام اين خصلت. ٩٥

ها  شود، اما ساير مؤمنان از برخى از اين خصلت خداوند قلب او را با محك ايمان آزموده باشد، جمع نمى

. از لشكريان جهل رهايى يابند] لشكريان آن در آنان آامل شده، او ريج عقل وبه تد[برخوردار هستند تا اين آه 

شما  خداوند ما و. جانشيناِن پيامبران قرار خواهد گرفت در اين صورت آن مؤمن در مرتبه واالى پيامبران و

 )٣١٢(.را به بندگى اش موفق دارد
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 ه خداوندىبرنام  اساس تدبير و  توحيد و

بر مواليم موسى بن « : نقل شده است آه گفت» محّمد بن ابى عمير«از  . ١
 توحيد را به من ]علم[اى فرزند رسول خدا : به او گفتم  وارد شدم و)عليه السالم(جعفر
 .بياموز

 : فرمود)عليه السالم(امام

اعلم   و. ـ في آتابه فتهلك  تعالى ذآره يد ما ذآره اهللا ـيا أبا أحمد، ال تتجاوز في التوح

لم يتخذ صاحبة  لم يولد فيشارك، و أّن الّله تعالى واحد، أحٌد، صمٌد، لم يلد فيورث، و

القاهر الذي  القادر الذي ال يعجز، و  اّنه الحي الذي ال يموت، و  ال شريكًا، و  ال ولدًا و  و

الثابت   الباقي الذي ال يفنى، و الدائم الذي ال يبيد، و  الحليم الذي ال يعجل، و ال يغلب، و

العالم الذي ال يجهل،   العزيز الذي ال يذل، و  الغني الذي ال يفتقر، و الذي ال يزول، و

ال تقع عليه   انه ال تقدره العقول و الجواد الذي ال يبخل، و  العدل الذي ال يجور، و  و

هو يدرك   ال تدرآه األبصار و  يه مكان، وال يحو ال تحيط به االقطار، و األوهام، و

 .هو السميع البصير  ليس آمثله شيء و هو اللطيف الخبير، و  األبصار و

ِلَك  َال َأْدَنى ِمن َذ  َال َخْمَسة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َو  َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوى َثَلـَثة ِإالَّ ُهَو َراِبُعُهْم َو(

األخر الذي  هو األّول الذي ال شيء قبله، و  و)٣١٣(»َْعُهْم َأْيَن َما َآاُنواَال َأْآَثَر ِإالَّ ُهَو َم  َو

ما سواه مخلوق محدث، تعالى عن صفات المخلوقين  هو القديم و ال شيء بعده، و

 )٣١٤(;)علّوًا آبيرًا

 .شوى ود درباره توحيد فرموده، تجاوز مكن آه هالك مىاى ابواحمد، از آنچه آه خداوند در آتاب خ

نياز  بى  پس بدان آه خداوند متعال يكى، يگانه و]خواهى دانش توحيد را فرا گيرى حال آه مى[

شريكى  فرزند و همسر و. نه زاده شده تا شريك داشته باشد نه زاده است تا ارث گذارد و. است

 نميرد، توانايى است آه ناتوان نشود، پيروزى است آه اى است آه هرگز همو زنده. نگزيده است

اى است آه نابود نشود، ماندگارى است آه فنا  مغلوب نگردد، بردبارى است آه شتاب نكند، جاودانه

نيازى است آه فقير نگردد، عزيزى است آه خوار  پايايى است آه زوال نگيرد، بى نپذيرد، ثابت و

اى است آه بخل  راه نيابد، دادگرى است آه ستم روا ندارد، بخشندهنشود، عالمى است آه نادانى بدو 

تصورات او را در نيابند، چيزى او را احاطه نكرده،   او نرسند و]آنه معرفت[نورزد، خردها به 
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او لطيف آگاه  يابد و اوست آه ديدگان را در مى يابند و جايى او را در خود ندارد، ديدگان، او را نمى

 .بيناست اوست آه شنوا و انند او نيست وچيزى هم است و

اى ميان سه تن  گوى محرمانه هيچ گفت و «]: اين آيه را تالوت فرمود)عليه السالم(آن گاه امام آاظم[

نه  هاست، و تن مگر اين آه او ششمين آن نه ميان پنج هاست، و نيست، مگر اين آه او چهارمين آن

او  و] :سپس فرمود[» هاست  آه هر آجا باشند او با آننه بيشتر، مگر اين و] عدد[آمتر از اين 

و [او قديم . آخرى است آه چيزى پس از او نخواهد بود اّولى است آه چيزى پيش از او نبوده و

صفات خلق باالتر  حضرتش از توصيف و. حادث است هر چه غير او مخلوق و  است و]ازلى

 .بسى واالتراست و

 نقل شده است )عليه السالم(بوالحسن، موسى بن جعفراز ا» زآريا بن عمران«از  . ٢
 :آه فرمود

مشيئة  ارادة و قدر و  بقضاء و: ال في األرض إّال بسبع ال يكون شيء في السماوات و

إذن، فمن زعم غير هذا فقد آذب على الّله أو رّد على الّله ـ  أجل و  آتاب و  و

 )٣١٥(;  ـ عّزوجّل

قضا، قدر، اراده، مشيت، : در زمين است به هفت چيز بستگى دارد ها و وجود هر آنچه آه در آسمان

بر حضرتش  ، پس هر آس جز اين را بگويد به يقين بر خدا دروغ بسته و)فرمان(اذن  آتاب، اجل و

 .برگشته است

 )المعليه الس(ابوالحسن، موسى بن جعفر«: نقل است آه گفت» محمد بن حكيم«از . ٣
 :اى به پدرم نوشت آه در آن آمده بود نامه

آّفوا   أعظم من أن يبلغ آنه صفته، فصفوه بما وصف به نفسه، و أجل و أّن الّله أعال و

 )٣١٦(;عما سوى ذلك

بزرگتر از آن است آه بشود به آنه صفات او پى برد، پس او را آن گونه توصيف  خداوند برتر و

 .از غير آن دست بداريد رتش توصيف فرمود وآنيد آه حض

 : فرموده است)عليه السالم(نيز امام آاظم. ٤

إّن الّله تعالى ال يشبهه شيء، أي فحش أو خنى أعظم َمن قول من يصف خالق «

أعضاء، تعالى الّله عن ذلك علّوًا   األشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد و

 )٣١٧(;آبيرًا
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آدامين ناسزا . هيچ چيز به او شباهت ندارد پذير نبوده و تعالى ـ به هيچ چيز تشبيه خداى ـ تبارك و

هرزه درايى، بزرگتر از اين آه آفريدگار اشيارا به جسم، صورت اندام تشبيه آرد يا او را  دشنام و و

 .»بسى واالتر است به جايى محدود نمود؟ حضرتش از چنين توصيفى باالتر و

 

 

 )صلى اهللا عليه وآله(تاريخ حيات پيامبر اآرم نكاتى از سيره و

در آتاِب الطرِف خود به نقل از آتاب الوصيه  شيخ عيسى بن » ابن طاووس«. ١
آورده )عليه السالم( از پدرش امام جعفر صادق)عليه السالم(از موسى بن جعفر» مستفاِد ضريه
 :است آه فرمود

 انصار را )صلى اهللا عليه وآله( نزديك شد، پيامبر اآرم)ليه وآلهصلى اهللا ع(چون رحلت رسول خدا

بايد پاسخ  ام و من خوانده شده اى جماعت انصار، وقت جدايى فرا رسيده است و: فرمود خواست و

 .بدهم

نيكو ياورانى بوديد، با  حق مجاورت را به جاى آورديد، يارى آرديد و شما نيكو مجاورى بوديد و

خون خود را براى خدا فدا آرديد و   آرديد، جماعت مسلمانان را فزونى داديد واموال خود همدلى

 آه دو اصل است[حال يك مورد .  بابت اين آارها خداوند به شما پاداشى آامل خواهد داد]بدانيد آه[

من ميان آن دو به  تمام آار است و اين، اصل و مانده آه تماميت يافتن آارها بدان بستگى دارد و]

ديگرى را وانهد، منكر  هر آس يكى از آن را پذيرفته و. بينم تفاوت نمى ازه تار مويى جدايى واند

 بدل جايگزينى از ] در برابر اين انكار او، او را آيفر خواهد آرد و[خداوند  نخستين اصل آن بوده و

 .او نخواهد پذيرفت

ها را از ما دريغ  ـ آن اى رسول خدا اى رسول خدا، آن دو را چگونه بشناسيم؟ مبادا ـ: انصار گفتند

و در وادى ارتداد گم خواهيد [آنى آه در اين صورت گمراه شده، از آيين اسالم باز خواهيم ماند 

او به وسيله تو ما را  رسول او به ما رسيده و ، چرا آه نعمت اسالم موهبتى است آه از خداوند و]شد

نسبت به ما مهربان بودى  تو ابالغ رسالت وخيرخواهى آردى وهالآت وا رهانيده است،  از تباهى و

 .بر ما دل سوزاندى و

 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

باشد آه شامل حجت، نور  پس آتاب، همان قرآن مى. اهل بيت من هستند آن دو، آتاب خدا و

حرام  ما را به حالل و. داورى دادگر است شاداب و گواه و آالم خدا هماره تازه و. برهان است و

آه احكام آن را [در روز واپسين در محضر داورِى خدا با آسانى . آند احكام خدا راهنمايى مى و



هاى آنان را بر  خداوند گام و] مخاصمه در پى اين احتجاج و[  پردازد و به احتجاج مى] ناديده گيرند

 .]آوتاهى نكنيد) رآنق(حدود آتاب خدا  پس در رعايت حقوق و[لغزاند  پل صراط مى

 در اهل بيتم مراعات آنيد آه آن ]با خوش رفتارى خود[ مرا ]حرمت[همچنين 
شوند تا در آنار حوض آوثر بر  آن دو از يكديگر جدا نمى: لطيِف آگاه مرا خبر داد آه

 .وارد شوند) پيامبر(من 

ثبات سقف به ستون وابسته   آه اسالم چونان سقف است آه زير آن ستون قرار دارد و قوام و]بدانيد[

، ]و بدان عمل آند[اگر يكى از شما آن سقف را با تمام حدودش، اما بدون ستون به آار گيرد . است

 .او را به دوزخ افكند زود است آه سقف بر او فرو ريزد و

سخنان «: ، ستون اسالم است، چرا آه خداوند متعال فرموده است]قابل اعتماد[اى مردم، ستون 

عمل (پس آار شايسته . )٣١٨(»بخشد آار شايسته به آن رفعت مى رود، و  به سوى او باال مىپاآيزه

 ]آنچه را گفتم[اى مردم، .زدنبه ريسمان اوست چنگ ولي امر و فرمانبردارى از امام و) صالح

 آه ]ان برگزينيدراهى جز راه آن مبادا آه آنان را واگذاريد و[فهميديد؟ خدا را، خدا را، در اهل بيتم 

فرشتگان ] شد آمد و[جايگاه  هاى حكمت و ها، آاِن دانش، چشمه اينان، چلچراغ پر فروغ تاريكى

جايگاه او نسبت به من چونان جايگاه  وارث من، از ميان آنان است و وصى، امانتدار و. هستند

 غ آردم؟ابال] آنچه را آه بايد[هان اى جماعت انصار، آيا . هارون نسبت به موسى است

اش  خانه دروازه خانه من و) س( دروازه خانه فاطمه]و بدانيد آه[هان اى حاضران گوش فرا دهيد 

حجاب حضرت ـ بارى  پس هر آس حريم آن را بشكند، حريم خداوند را شكسته و. خانه من است

 .تعالى ـ را دريده است

هتك : گفتارش قطع شد، سپس فرمود  بسيار گريست و)عليه السالم(ابوالحسن آاظم: گويد عيسى مى

 به خدا سوگند حجاب ;...الّله حجاب الّله الّله حجاب الّله، هتك و  الّله حجاب الّله، هتك و  و

 .»به خدا سوگند حجاب خدا دريده شد. به خدا سوگند حجاب خدا دريده شد. خدا دريده شد

نقل ) »ع«امام باقر(پدرم از جدم محمد بن على :  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام آاظم
 :آرد آه فرمود

ام  اى مردم، من فرا خوانده شده: فرمود  مهاجران را گرد آورد و)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر خدا

مشتاق ديدار با خداى خويش ] چرا آه[دهم،   پاسخ مى]به زودى[دعوِت دعوت آننده را  و

آنم آه وصيت خود را به جانشين خود آرده،  شما را آگاه مى. هستم) يامبرانپ(رسيدن به برادرانم  و

 .چيزى از امور شما را ناديده نگذاردم شما را همانند چهارپايان وانگذاشته و
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پيامبران ) آن گونه آه(اى رسول خدا، به آنچه : گفت عمر بن خطاب برخاست و
 اند، وصيت نمودى؟ پيش از تو وصيت آرده

 .آرى:  فرمود)ى اهللا عليه وآلهصل(پيامبر

 خودت؟) ميل(به فرمان خدا وصيت آردى يا به فرمان : عمر گفت

 : به عمر فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

به ] اگر[  به فرمان خدا وصيت آردم و او فرمان داد آه از او فرمانبردارى شود و. اى عمر، بنشين

امر من فرمانبردارى از ] پيروى از[ام، پس  هوصى برگزيد خودم وصيت آرده و) خواسته(امر 

آند،  هر آس نافرمانِى جانشين مى خداست و هر آس مرا نافرمانى آند خدا را نافرمانى آرده است و

هر  هر آس فرماِن وصِى مرا به گوش گيرد از من فرمان برده است و نافرمانى مرا آرده است و

 .رده استآس گوش به فرمان من بسپارد، از خدا فرمان ب

 :فرمود  خشمگينانه رو به حاضران آرد و)صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر

مرا پيامبر خدا  هر آس به من ايمان آورده، نبوت مرا تصديق آرده و. اى مردم، وصيت مرا بشنويد

 )عليه السالم(طالب  على بن ابى]و امامت[او را به واليت ] آگاه باشد آه بشنود و[داند  مى
واليت من، واليت  آنم، زيرا واليت او، واليت من است و تصديق او سفارش مى بردارى وفرمان و

من رسالت خود را ابالغ آردم، پس حاضران، غايبان را آگاه آنند آه على بن . پروردگار من است

نشانه دور شود گمراه گردد، هر آس از  هر آس از پرچم و. نشانه هدايت است طالب، پرچم و ابى

چون   گيرد به دوزخ در افتد، هر آس از اين نشانه عقب مانده، به راست رود هالك شود وآن پيشى

  آيا شنيديد؟)٣١٩(»خدا نيست] يارى[و توفيق من جز به « رو به سوى چپ نهد، گمراه گردد و

 .»آرى: حاضران گفتند

 : روايت شد، آه فرمود)عليه السالم(از امام آاظم. ٢

:  نمود، به او فرمود)عليه السالم( وصيت خود را به على)صلى اهللا عليه وآله(هنگامى آه رسول خدا

پاسخى فراهم آن تا چون در محضر خداونِد عرش قرار گرفتى در نمانى، ] مسؤوليت[براى اين 

ره متشابه آتاب خدا آن گونه آه نازل شد، دربا حرام، محكم و چرا آه در آن روز درباره حالل و

پرهيز  نهى از منكر و نيز در مورد احكامى چون امر به معروف و آنچه تو را بدان سفارش آردم و

همچنين از اجراِى حدود خدا با شرايط آن، همه احكام . آنم از آن با تو محاّجه و از تو بازخواست مى

ر راه خدا از تو جهاد د امور، بر پا داشتن نماز، رساندن زآات به مستحقان آن، حج خانه خدا و و

 چه سخنى براى گفتن خواهى داشت؟] ببين در آن روز[اى على، . آنم پرسش مى

 :  گفت)عليه السالم(على

نعمتى آه او بر تو دارد، اميد  منزلتى آه نزد خداوند دارى و مادرم فدايت باد، به حرمت و پدر و

 آن هنگام آه در محضر خداوند تو را يارى آرده، استوارم گرداند تا] در اين راه[دارم آه خدايم مرا 
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ات ـ آه چهره  خشم را بر چهره نداشته باشم و] در نامه عمل خود[افراطى  ببينم، تقصير، سستى و

 ]آن گونه[مادرم فدايت باد ـ  مادرانم فداى آن باد ـ نبينم، بلكه مرا ـ آه پدر و چهره پدرانم و من و
سپس  طريقت تو پيروى آرده باشم و روش و ز وصيت وتا واپسين دم زندگى ا بيابى آه پيوسته و

 .باشيم فرزندانم چنين باشند، نه در انجام وظيفه آوتاهى آرده باشيم، نه راه افراط پيموده

 :گويد  مى)عليه السالم(اميرالمؤمنين

دختر  واِى من و: گفتم  افكندم مى)صلى اهللا عليه وآله(سينه پيامبر سپس خود را بر صورت و

اندوه من از اين  بزرگترين غم و. مانيم مادرم فدايت باد ـ پس از تو تنها مى دانت ـ آه پدرم وفرزن و

ميكائيل را از دست  جبرئيل و تهى شده و) وحى(ام از خبرهاى آسمان  است آه پس از تو خانه

 .شنيد صدايى از آنان نخواهم ديد و رد پايى و دهم و مى

 .آمد  مدتى طوالنى از هوش رفت سپس به هوش)ليه وآلهصلى اهللا ع(در اين هنگام رسول خدا

صلى اهللا (پس از به هوش آمدن پيامبر:به پدرم گفتم: گويد  مى)عليه السالم(ابوالحسن آاظم

 :چه شد؟ پدرم فرمود)عليه وآله

انصار آه بر درب خانه  مهاجران و بانگ شيون برخاست و. زنان گريه آنان بر حضرت وارد شدند

 على آجاست؟: گفت در همين حال صدايى برخاست آه مى. ناله زدند بودند ضجه و

صلى اهللا عليه (خود را بر پيامبر: گويد او مى.  وارد شد)صلى اهللا عليه وآله(بر پيامبر )عليه السالم(على

توفيقت استوارى دهد، هدايتت آند،   آه خداوند تو را فهم و]درياب[فهم آن : او فرمود  انداختم و)وآله

 !نامت را بلند آوازه آند هاى تو را بيامرزد و ات نمايد، لغزش دهد، يارى

مثل تو در ميان اين امت، مثل . مشغول خواهند شد برادرم بدان آه اين جماعت به چيزى جز من دل

آيد،   به سوى آن مى]و نزديك[اى براى مردم قرار داد آه از دور  آعبه است آه خداوند آن را نشانه

فروغ دين آه همان نوِر خداست،  نشانه هدايت و به يقين تو پرچم و. رود ى او به سوى آنان نمىول

هاى خداوند را  سوگند به آن آه مرا به حق به پيامبرى برانگيخت، پس از آن آه بيم دادن. باشى مى

به اطاعت از  وبه آنان ابالغ آردم، يكايك آنان را از حقوقى آه خداوند براى تو بر آنان واجب آرده 

 را به تو واگذاردند، اما من ]وصايت امامت و[امر  آنان پاسخ مثبت داده و. تو ملزم نموده، آگاه آردم

 .]دانم پذيرش آنان قلبى نبوده بلكه ظاهرى است و مى[از گفتار نادرست آنان آگاه هستم 

 قبرم پنهان آردى، در مرا در هاى من فراغت يافتى و تو از انجام وصيت پس هر گاه جان سپردم و

به دور (قرآن را بر اساس ترتيب نزول و احكام و فرائض آن را آن گونه آه آمده  ات بنشين و خانه

سست آند به آنچه  آن گاه بدون اين آه مالمت مالمتگرى تو را نگران و. آورى آن جمع) از تأويل

دارند تا اين  آنچه بر تو روا مى]  وها  ستم[بر تو باد به صبر در برابر  و. آه فرمانت دادم بپرداز

 )٣٢٠(.» بر من وارد شوى] روز تو فرا رسد و[آه 
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اين :  گفتم])عليه السالم(الكاظم[آن گاه به موسى ...«: گويد مى» عيسى ضرير«. ٣
رفته پس از او عمر دستور دادند تا به مسجد   به ابوبكر و)صلى اهللا عليه وآله(مطلب آه پيامبر

بسيار بر سر ; امامِت جماعت را به عهده گيرند] )صلى اهللا عليه وآله(به جاى پيامبر[
 .آنند مردم آن را بازگو مى هاست و زبان

 :موسى مدتى دراز سر فرو افكنده، سپس فرمود

 امور بسيار آاوش ]اين[گويند نيست، اما تو اى عيسى، درباره  آن گونه آه مى
 !دهى ها رضايت نمى نجز به يافتن آ آنى و مى

پرسم آه در دينم از آن سود برده، بر  مادرم فدايت باد، از آن رو مى پدر و: گفتم
خود از گمراهى خويش   گمراه شوم و]با نادانستِن حقيقت[دانشم افزوده شود، مبادا آه 

هاى مرا  توانم بيابم تا پرسش  چه آسى را همانند شما مى]از ديگر سو[. خبر باشم بى
 خ دهد؟پاس

 :آن گاه گفت

سر   را فرا خواند و)عليه السالم( شدت يافت، على)صلى اهللا عليه وآله(چون بيمارى پيامبر
بانگ اذان داده شد،  چون وقت نماز فرا رسيد و. از هوش رفت بر دامن او نهاده و

امامت مردم را بر  اى عمر، به سوى مسجد روانه و: عايشه بيرون شده، به عمر گفت
 .يرعهده گ

 .پدرت به اين آار سزاوارتر است: عمر گفت

ترسم مردم بر  مى آرام است و گويى، اما او مردى نرمخو و راست مى: عايشه گفت
 .او يورش ببرند، پس تو به اين امر بپرداز

 :عمر به او گفت

آيد، على نيز  به زودى به هوش نمى هوش است و  بى)صلى اهللا عليه وآله(حال آه محمد
من هر يورش  تواند او را تنها بگذارد، پدرت به مسجد برود و نمى اوست ومشغول  دل
 به هوش )صلى اهللا عليه وآله(آنم، چرا آه بيم آن دارم اگر محمد جنبشى را از او دور مى و

مناجات شب گذشته نماز جماعت به مسجد بفرستد، زيرا ] برگزارى[بيايد، على را براى 
 .نماز. نماز: گفت شنيدم آه در پايان آن مى را مى) پيامبر(او 

مردم از . ابوبكر بيرون شد تا امامت نماز مردم را بر عهده بگيرد: سپس گفت
 .ند]ه حضور او را غير عادى خواند[ حضور ابوبكر براى امامت نماز متعجب شد

هنوز ابوبكر . خدا به مسجد آمده استسپس بر اين گمان شدند آه او به فرمان رسول 
عباس را ] عمويم[: فرمود  به هوش آمد و)صلى اهللا عليه وآله(تكبير نماز نگفته بود آه پيامبر
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عليه (على  رسيد، خود و)صلى اهللا عليه وآله(چون عباس به حضور پيامبر. فرا بخوانيد

سته، امامت نماز را بر عهده او نش را به مسجد بردند و)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر)السالم
اين آخرين بارى بود آه او بر منبر  گرفت، سپس حضرت بر منبر قرار داده شد و

ها بر آمده  زناِن بزرگ شهر از خانه انصار و همه مردم مدينه از مهاجران و. نشست
ليه اّنا ا اّنا لّله و(شيون آنان بوده، آلمه استرجاع  آنان گريان و. در مسجد حضور يافتند

گاهى خاموش  گفت و  زمانى سخن مى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر. بر زبان داشتند) راجعون
 .شد مى

آنان از جن  انصار و اى جماعت مهاجران و: اش فرمود حضرت در ميان خطبه
 به ]اين گفته مرا[در اين هنگام در اين جا حضور دارند، حاضران  انس در اين روز و و

آتابى آه ; بدانيد آتاب خدا را در ميان شما بر جاى گذاشتم: غايبان برسانند آه
خداوند از بيان هيچ چيزى در آن غافل نبوده است  بيان است و دربردارنده نور، هدايت و

نشانه بزرگتر دين را در ميان شما وا نهادم ] و نيز[. اين حجت خدايِى من بر شماست و
بدانيد آه . باشد هدايت مى ين، نور وطالب است آه نشانه د او وصى من على بن ابى و

از ِگرَدش   است، پس همگى به او چنگ اندازند و]در ميان مردم[او ريسمان خداوند 
و به ياد آريد اين نعمت بزرگ خدا را آه شما  «]:آه خداوند فرموده است[پراآنده نشويد 

ف خداوند همه به لط مهربانى انداخت و هاى شما الفت و با هم دشمن بوديد، خدا در دل
 )٣٢١(.يكديگر شديد] دينى[برادر 

براى ] اى و اندوخته[طالب است آه گنجينه خداوند  اى مردم، اين، على بن ابى
دوست ) تا واپسين دم زندگى(فردا  هر آس او را امروز و. باشد فرداى شما مى امروز و

وظيفه خود را به انجام  بسته وفا آرده وداشته، از او پيروى آند، به پيمانى آه با خداوند 
در حالى آه  فردا با او دشمنى ورزد، روز قيامت و هر آس امروز و رسانده است و

 .آر پا به عرصه محشر خواهدگذارد برهانى براى خداوند ندارد، آور و حجتى و

به حجله ] چونان عروس[اى مردم، مبادا فردا در حالى شما را ببينم آه دنيا را 
خونشان روان  سامان، اندوه زده، ستمديده و ريد، اما اهل بيت خود را پريشان حال، بىبب

برپايى [ شورا براى ]تشكيل و گمراهان و[ از پيروى از گمراهى ]اى مردم،[! شده، ببينم
 .نادانى بپرهيزيد] و حاآم آردن

دارد آه هايى  نشانه صاحبان و) جانشينى امامت و( اين امر ]اى مردم بدانيد آه[
ام به شما  من آنچه را آه بدان فرستاده شده خداوند در قرآن از آنان نام برده است و

 )٣٢٢(.بينم نادانى مى] بدبخِت[اما شما را بسيار مردم «رساندم،  شناساندم و
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علم، آتاب خدا را تأويل  بدون شناخت و مبادا پس از من آفر ورزيده، مرتد شويد و
گفتارى آه مخالف قرآن  س هواى نفس، بدعتگزارى آنيد، چرا آه هر بدعت وبر اسا و

 .باطل است باشد، مردود و

 قرآن، پيشواى هدايت است آه راهبرى دارد آه با حكمت ]هان اى مردم بدانيد آه[
ولى امر پس از من،  جانشين و. آند موعظه نيكو، به سوى آن راهبرى مى برهان و و

آشكار من  نهان و  وارث دانش، حكمت و]جانشين،[او . داردامر قرآن را در دست 
من . به ارث گذاشتند] براى جانشينان خود[همان چيزهايى آه پيامبراِن قبل از من ; است

هم اثر گذار هستم، پس مبادا آه نفستان شما را فريب داده، بر شما  بر و هم ارث
 .دروغزنى آند

 آه آنان ارآان دين، ]ناظر بدانيد[خدا را، درباره اهل بيتم . خدا را; اى مردم
 برادر من، وارث دانش )عليه السالم(على اند و ها، آاِن دانش چلچراغ نورافشاِن تاريكى
 بر اساس ]هموست آه است و[من ] رسالت[ادامه دهنده امر  من، وزير من، اميِن من و
 .سنت من به پيمان من وفاآند

آخريِن ديدار آننده آنان با من به  نخستين گرونده به من و] اى مردم بدانيد آه على[
آند، پس حاضران  اولين آسى است آه در قيامت با من ديدار مى هنگام مرگ است و

به غايبان برسانند آه هر آه به ناحق و بدون شايستگى و در حالى آه بهتر از ] پيام مرا[
 .امامت و راهبرى امت را به دست گيرد به يقين آفر ورزيده استاو در ميان امت باشد، 

هر آس  و] آماده مقابله شدن[اى مردم، هر آس بر گردِن من حقى دارد اين منم 
ها  و آن[طالب برود آه او ضامن تمام آن است  دارد نزد على بن ابى) طلبى(اى  وعده

 )٣٢٣(.» تا اين آه آسى را بر من حقى نباشد]آند را ادا مى

 

 )عليه السالم(امامان از نگاه امام آاظم امامت و

إّن الحجة ال تقوم لّله «: نقل آرده است آه فرمود» عبد صالح«از » داوود رّقى«. ١
جز با وجود امامى زنده آه شناخته شود، حجت خداوند بر مردم تمام  )٣٢٤(;على خلقه إّال بإمام حّي ُيعرف

 .»شود نمى
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إن األرض ال تخلوا من :  گفت)عليه السالم(ابوالحسن«: گويد مى» ن راشدعلى ب«. ٢

من ـ به خدا سوگند ـ همان حجت  ماند و زمين از حجت خالى نمى )٣٢٥(;أنا والّله ذلك الحجة  حّجة، و

 .»هستم

 نحن في العلم:  به من گفت)عليه السالم(ابوالحسن«: گويد مى» على بن جعفر«. ٣

دالورى يكسان هستيم   در دانش و]خاندان[ ما )٣٢٦(;في العطايا على قدر ما نؤمر الشجاعة سواء، و  و

 .»يابيم دهيم آه فرمان مى بخشش آن اندازه مى در َدِهش و و

 : به من گفت)عليه السالم(ابوالحسن«: گويد مى» هارون بن خارجه«. ٤

نحن وجه الّله نتقلب بين   و)صلى اهللا عليه وآله(ّلهنحن المثاني التي ُاريها رسول ال

 )٣٢٧(;َمن لم يعرفنا فأمامه اليقين أظهرآم، فمن عرفنا، عرفنا و

) خداصورت (ما وجه الّله   نمايانده شد و)صلى اهللا عليه وآله(قرآنى هستيم آه به رسول خدا] همان[ما 

هر آس ما را  پس هر آسى ما را بشناسد، شناخته است و. آنيم هستيم آه در ميان شما زندگى مى

 .]آن جا خواهد شناخت، اما او را سودى نبخشد[در پيش دارد آه ) مرگ يا قيامت(» يقين«نشناسد 

َلى َمآ آتاُهُم َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َع«:  در تفسير آيه)عليه السالم(ابوالحسن، موسى آاظم. ٥

 »برند  بلكه به مردم، براى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا آرده رشك مى;)٣٢٨(...اللَُّه ِمن َفْضِلِه 
 .»ايم حسد قرار گرفته ماييم آه مورد رشك و )٣٢٩(;نحن المحسودون: فرمود

َأنَّ  َو(در تفسير آيه «: آند آه  نقل مى)عليه السالم(از ابوالحسن» محمد بن فضيل«. ٦

» مساجد، ويژه خداست، پس هيچ آس را با خدا مخوانيد  و)٣٣٠(;)َمَع اللَِّه َأَحًداْ َتْدُعوا  اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفَال

 )٣٣١(.»هستند] )صلى اهللا عليه وآله(ى پيامبر[ همانا اوصيا]مساجد[; هم األوصياء: فرمود

عليه (شنيدم آه عبد صالح، ابوالحسن«: نقل شده است آه» سيف بن عميره«از . ٧

اش  داند شيعه با خود گفتم آه او مى. داد  خبر مرگ يكى از شيعيان را به او مى)السالم
اى ابو اسحاق، ُرشيِد :  گويى آه خشمگين بود، فرمود)عليه السالم(امام. ]![ميرد  چه زمانى مى

 )٣٣٢(.»امام، به اين دانش سزاوارتر است دانست و را مى) بالها ها و مرگ(» باليا منايا و«علم َهجرى 

                                                           
 .١/١٧٩اصول آافى  . ٣٢٥
 .٢٧٥ /همان . ٣٢٦
 .٦٦ /البصائر . ٣٢٧
 .٥٤/نساء. ٣٢٨
 .١/٢٠٦اصول آافى  . ٣٢٩
 .١٨/جن. ٣٣٠
 .١/٤٢٥ اصول آافى . ٣٣١
 .٢٤٦ /بصائر الدرجات . ٣٣٢



 بودم آه )عليه السالم(نزد ابوالحسن«: آند آه گفت نقل مى» اسحاق«از » معاويه« . ٨
اى فالن، تو يك ماه ديگر :  به او فرمود)عليه السالم(ابوالحسن. مردى بر حضرت وارد شد

 .ميرى مى

 .داند مرگ شيعيان را مى با خود انديشيدم گويى اجل و

دانيد؟ در حالى آه رشيد هجرى  غريب مى اى اسحاق، چه چيزى را عجيب و:  فرمود)عليه السالم(امام

. رتر است را داشت، پس امام به اين علم سزاوا»باليا  علم منايا و« مستضعف بود، اما ]از نظر منزلت[
ات پراآنده شده،  خانواده فرزندان و خاندان و اى اسحاق، دو سال ديگر خواهى مرد و :سپس فرمود

 )٣٣٣(.»دستخوش بينوايِى شديدى خواهند شد

در «:  نقل شده آه)عليه السالم( موسى]امام[ از برادرش )عليه السالم(از على بن جعفر. ٩
) آاخ(هايى آوشك هاى متروك و چاه] چه بسيار[و  «;)٣٣٤(َقْصر مَِّشيد  ِبْئر مَُّعطَّـَلة َو  َو«تفسير آيه 

 چاه متروك، اماِم ;القصر المشيد اإلمام الناطق  البئر المعطلة اإلمام الصامت و:  فرمود»افراشته

 )٣٣٥(.»هاى افراشته، اماِم گوياست آاخ  و]و آنج عزلت گزيده[خاموش 

عليه (در مكه، همراه ابوالحسن«: براى ما نقل آرده، گفت» يعقوب بن جعفر«. ١٠

آنى آه تا به حال  اى تفسير مى تو آتاب خدا را به گونه: آسى به او گفت.  بودم)السالم
 .ايم نشنيده

 : فرمود)عليه السالم(ابوالحسن

حرامه   لنا فسر قبل أن يفّسر في الناس، فنحن نعرف حالله و علينا نزل قبل الناس، و

فيمن نزلت  في أي ليلة نزلت آم من آية و  حضريه و سفريه و منسوخه و ناسخه و  و

تبارك  هو قول الّله ـ شهداؤه على خلقه و ت، فنحن حكماء الّله في أرضه وفيما نزل  و

المسألة للمشهود عليه   فالشهادة لنا و)٣٣٦(.)ُيْسـَُلوَن َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َو(:  ـ  تعالى  و

إن ترآت فإّن الّله على آل   فهذا علم ما قد أنهيته إليك ما لزمني فإن قبلت فاشكر و

 )٣٣٧(; شهيدشيء

پيش از آن آه براى مردم تفسير شود، براى ما   پيش از مردم بر ما نازل شده و]بدان آه قرآن[

 .شناسيم حضر آن را مى  سفر و]احكام[منسوخ و  ناسخ و حرام و ما حالل و. تفسير شده است

                                                           
 .٢٦٥ /همان . ٣٣٣
 .٤٥/حج. ٣٣٤
از پيامبر )عليه السالم( نيز روايتى همانند روايت باال از امام صادق٣/١٠٧المناقب   و١/٤٢٧ل آافى اصو. ٣٣٥

 .نقل شده است) عليه السالم(درباره على) صلى اهللا عليه وآله(اآرم
 .١٩/زخرف. ٣٣٦
 .١٩٨ /بصائر الدرجات . ٣٣٧



ما داوران . چه چيزى نازل شده است درباره چه آسى و دانيم در چه شبى چند آيه و  مى]همچنين[

َسُتْكَتُب « : فرموده است]در اين باره[گواه بر خلقش هستيم آه حضرت احديت  خداوند در زمين و

 .پرسيده خواهند شد] از آن[ شود و  گواهى ايشان به زودى نوشته مى;»ُيْسـَُلوَن َشَهـَدُتُهْم َو

اى است  اين، دانسته. شوند شود، پرسيده مى آنان آه بر ضدشان گواهى داده مى پس ما گواه هستيم و

حال اگر گفته مرا بپذيرى سپاسگزار .  انجام دادم]در افزايش آگاهى تو[آنچه بايد  آه به تو رسانده و

 .»گواه استاگر نپذيرى به يقين، خداوند بر همه چيز  باش و] تسليم بودن نعمت شناخت و[

والية :  نقل آرده است آه فرمود)عليه السالم(از ابوالحسن» محمد بن فضيل«. ١١

صلى اهللا عليه (لن يبعث الّله رسوًال إّال بنبّوة محمد   مكتوبة في جميع األنبياء، و)عليه السالم(علي

 )٣٣٨(;)عليه السالم(وصية علي   و)وآله

 همه پيامبران نوشته شده است و تمام پيامبران براى ]هاى آسمانى[ در آتاب)عليه السالم(واليت على

 .اند  فرستاده شده)عليه السالم(واليت على  و)صلى اهللا عليه وآله( نبوت محمد]ابالغ[

اى خطاب   اول در نامه)عليه السالم(ابوالحسن«: گويد مى» على بن سويد سابى«. ١٢
 :به من نوشت

ال شاك فيما هو آائن  ال نادم و  ان أّول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع و

عليهم ـ  حتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد ـ صلوت الّله عليه و مما قضى الّله و

 )٣٣٩(;الرضا بما قالوا المسالمة و العروة الوثقى الوصي بعد الوصي و  و

تابى  آه نه بى] بدان و[دهم  ها خواهد بود به تو مى گ خويش را آه در همين شبنخست، خبر مر

 در دل[شدنى است، شكى  حتمى و نه در آنچه آه قضاِى الهى خواسته و آنم، نه پشيمانم و مى

دستاويز محكم  ـ و خاندانش باد آه درود خداوند بر او و يعنى آل محمد ـ; پس به دستاويز دين. دارم]

گويند تن در ده ) جانشينان(به آنچه آه آنان  يعنى جانشين پس از جانشين چنگ بزن و; راستوا و

 .تسليم آن باش و

 شنيدم آه )عليه السالم(از ابوالحسن«: گويد  سعيد بلخى مى]ابى[سعيد بن «. ١٣
 :فرمود مى

 .نفرينى دارد خوانند، لعن و خداى ـ عّزوجّل ـ در پِى هر نمازى آه اين خلق مى

 گردم، چرا؟: گفتم فدايت

 )٣٤٠(.»آنند ما را تكذيب مى] گفتار[  چون حِق ما را انكار و:   فرمود)عليه السالم(امام

                                                           
 .١/٤٣٧اصول آافى . ٣٣٨
 .١٤٢ /قرب االسناد . ٣٣٩
 .٢٤٨ /عقاب األعمال   و٢/٢٨٩علل الشرايع . ٣٤٠



 : فرمود)عليه السالم(ابوالحسن اول«: از صفوان بن يحيى نقل شده است آه. ١٤

نيا رفت، خداى ـ عّزوجّل ـ هرگز زمين را بدون امام  از د)عليه السالم(از زمانى آه حضرت آدم

همين   او هدايت شوند، وا ننهاد و]و فرمان[ها به وسيله او به سوى خداوند  راهبرى آه انسان و

و فرمان [هر آس همراه امام باشد  هر آس او را واگذارد گمراه شده و. امام، حجت بر بندگان است

اين، حقى است آه خداى ـ عّزوجّل ـ به خود الزم دانسته  يابد و  نجات مى]او را به گوش گيرد

 )٣٤١(.است

عليه (ابوالحسن «: براى ما نقل آرد آه» عبداهللا بن قدامه ترمذى«. ١٥

 : فرمود مى)السالم

معرفة اإلمام : تعالى، أحدها َمن شك في أربعة فقد آفر بجميع ما أنزل الّله ـ تبارك و

 )٣٤٢(;نعته  أوان، بشخصه و  في آل زمان و

تعالى ـ نازل فرموده،  ترديد آند به يقين، به تمام آنچه خداوند ـ تبارك و هر آس در چهار چيز شك و

 .شخص او، در هر زمان است شناخِت امام به نام و] ترديد در شك و[: نخست. آفر ورزيده است

 اول شنيدم آه )عليه السالم(از ابوالحسن: نقل شده است آه گفت» عمر بن يزيد«از . ١٦
 پذيرش گزينش و[ هر آس بدون َمن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، إمام حّي يعرفه،: فرمود مى

 .امامى زنده آه او را بشناسد، بميرد، به مرِگ جاهلى مرده است]

 .درت نشنيدمرا از پ» امامى زنده«عبارت : گفتم

نقل آرد  )صلى اهللا عليه وآله(  آن را از رسول الّله]پدرم[به خدا سوگند آه :  فرمود)عليه السالم(امام

هر آس در حالى بميرد آه امامى نداشته باشد آه از او بشنود :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله( نيز رسول الّله و

 )٣٤٣(.اطاعت آند، به مرگ جاهلى مرده است و

ممكن است آه :  پرسيدم)عليه السالم(از ابوالحسن«: گويد مى» محمد بن حكيم«. ١٧
موارد موردنياز مردم از امام پرسيده شود، اما او پاسخ  حرام و درباره حكمى از حالل و

 آن را نداند؟

اين به اختيار . اگر نخواهد ندهد دهد و نه، ولى اگر بخواهد پاسخ مى:  فرمود)عليه السالم(امام 

 )٣٤٤(.اوست

                                                           
 .٢٤٨ /عقاب األعمال   و٢/٢٨٩علل الشرايع . ٣٤١
 .٤١٣ /همان . ٣٤٢
 .٢٦٨اص ص االختص. ٣٤٣
 .٤٤/البصائر . ٣٤٤



: پرسيدم)عليه السالم(از ابوالحسن«: نقل شده است آه گفت» صفوان بن يحيى«از . ١٨
ساير احكام مورد نياز مردم  حرام و ممكن است از امام درباره حكمى از احكام حالل و

 ما از پاسخ آن را نداند؟پرسيده شود، ا

 )٣٤٥(.نه، اما ممكن است آه پاسخ ندهد:  فرمود)عليه السالم(امام

 :آند آه فرمود  نقل مى)عليه السالم(از ابوالحسن اول، موسى» على سائى«. ١٩

أما الغابر  حادث فأّما الماضي فمفسر، و  ماض وغابر و: مبلغ علمنا على ثالثة وجوه

ال نبّي بعد  هو أفضل علمنا و نقٌر في االسماع و الحادث فقذف في القلوب، وأما  فمزبور و

 )٣٤٦(;نبينا

گذشته از آن تفسير شده، ). آيد آه بعدها پديد مى(حادث  موجود و گدشته و: تمام دانش ما سه وجه دارد

اين، برترين دانش  شود و ه مىها نواخت بر گوش ها افكنده و علِم حادث در دل دانش موجود، نوشته شده و

 .پس از پيامبِر ما پيامبرى نيست ماست و

 آه در حياط )عليه السالم(بر ابوالحسن«: گويد مى» محمد بن على بن خالد جّواز«. ٢٠
مادرم  پدر و: چون در او نگريستم در دل گفتم. بود وارد شدم» رمليه«اش در  خانه

اى تحت فشار قرار  اى آه حقت غصب شده وسرورم، اى مظلوم،  فدايت باد، اى سيد و
 .نزد او نشستم گرفته، سپس به او نزديك شده، ميان دو چشم او را بوسيدم و

آگاهتر ...)  مظلوم بودن و(اى پسر خالد، ما به اين امر : فرمود ابوالحسن رو به من آرد و

 .پس آن را با خود نجوا مكن. هستيم

 .فدايت گردم، به خدا سوگند از چنين تصورى غرضى نداشتم: گفتم

إن لهوالء   لو أردنا ُاذن إلينا، و  نحن أعلم بهذا األمر من غيرنا و:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;غاية البّد من اإلنتهاء إليها القوم مدة و

فرجامى  اما اين جماعت را مدت واگر بخواهيم از آِن ما خواهد شد،  ما به اين امر از ديگران آگاهتريم و

 .است آه ناچار بايد به پايان خود برسد

 .گذرانم در دل نمى) اى انديشه(ديگر هرگز چنين چيزى : گفتم

 )٣٤٧(.» هرگز بدان باز نگرد: فرمود)عليه السالم(امام

انما هلك َمن : آند آه فرمود  نقل مى)عليه السالم(از ابوالحسن» محمد بن حكيم«. ٢١

ـ لم يقبض نبّيه حتى أآمل له جميع دينه في حالله   تعالى  تبارك و آان قبلكم بالقياس إّن الّله ـ

                                                           
 .جا همان. ٣٤٥
 .اصول آافى. ٣٤٦
 .١٢٦ /بصائر الدرجات . ٣٤٧



انها   و، بأهل بيته بعد موته  تستغيثون به و حرامه، فجاءآم مما تحتاجون إليه في حياته و  و

إن أباحنيفة ـ لعنه الّله ـ ممن : ثم قالمصحف عند أهل بيته حتى أن فيه الرش خدش الكّف، 

 )٣٤٨(;أنا قلت قال علي، و: يقول

تبارك  خداى ـ.  در پيش گرفته بودند]در احكام را[» قياس«آنان آه پيش از شما به هالآت رسيدند، 

او . رام آامل آردح ـ زمانى پيامبر خود را از ميان مردم برگرفت آه تمام احكام دينش را از حالل و تعالى و

پس از مرگش از اهل بيت او مدد  تمام آنچه را آه در زندگى خود بدان نياز داريد، براى شما آورد و

خراشيدن ) تاوان(» ارش«نزد اهل بيت او قرار دارد آه حتى » مصحفى« اين احكام در ]بدانيد آه[. جوييد مى

ما چنين  على چنان گفت و: گويند است آه مىاز آسانى » ابوحنيفه«: سپس فرمود. دست در آن آمده است

 .گوييم مى

اى به من   در نامه)عليه السالم(ابوالحسن: نقل است آه» عبداهللا بن جندب«از . ٢٢
چون در آسى  )٣٤٩(;بحقيقة النفاق إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة اإليمان و: نوشت مى

 ).يابيم در مى(شناسيم  و را مىحقيقت نفاق ا بنگريم حقيقت ايمان و

عليه (از ابوالحسن: آند آه گفت از پدرش نقل مى» حسين بن على بن يقطين«. ٢٣

نكت :  پرسيدم، او فرمود]و چگونگى دانِش او[هاى عالم   درباره جزئى از حالت)السالم

ها  ب و نواخته شدن بر گوشحك شدِن در قل )٣٥٠(;قد يكونان معًا نقر في األسماع و  في القلب، و

 .شوند گاهى نيز هر دو با هم فراهم مى و

 

 )عليه السالم(جانشينى امام آاظم

على  هشام بن الحكم و من و«: نقل شده است آه گفت» حسن بن نعيم صحاف«از . ١
صالح بودم آه فرزندش در حضور عبد : على بن يقطين گفت. بن يقطين در بغداد بوديم

اى على بن يقطين، اين على سرور فرزندان من :  به من فرمود)عليه السالم(امام. على بر او وارد شد

 .من آنيه خود را به او دادم. است

چگونه چنين . واى بر تو: گفت هشام بن الحكم با دست بر پيشانى خود آوفت و
 . را همين گونه از او شنيدمبه خدا سوگند، اين: گويى؟ على بن يقطين گفت مى

 با اين عبارت، جانشين خود را در امر امامت به تو )عليه السالم(امام: هشام گفت
 )٣٥١(.»شناسانده است

                                                           
 .١٤٧ /همان . ٣٤٨
 .٢٨٨ /همان . ٣٤٩
 .٣١٦ /همان . ٣٥٠
 .١/٣١١اصول آافى  . ٣٥١



على، بزرگترين :  نقل آرده آه فرمود)عليه السالم(از ابوالحسن» نعيم بن القابوسي«. ٢

) داند اين علم را مى(نگرد  مى» جفر«او همراه من در  نزد من است ومحبوبترين فرزندانم  نيكوآارترين و و

 )٣٥٢(.نگرد  جز پيامبر يا جانشين پيامبر در جفر نمى]و بدان آه[

فدايت گردم، آهنسال :  گفتم)عليه السالم(به ابو ابراهيم«: گويد مى» داوود رقى«. ٣
ام  از دوزخ رهايى  پس دست مرا بگير و،]و بيم لغزش در شناخت اماِم خود دارم[شدم 
او پس از من اماِم :  اشاره آرده، فرمود)عليه السالم(او به فرزندش ابوالحسن. بخش

 )٣٥٣(.»شماست

:  اول گفتم)عليه السالم(به ابوالحسن«: نقل شده آه» محمد بن اسحاق بن عمار«از . ٤
 دينم را از او فرا گيرم؟] احكام[ مرا با آسى آشنا آنى تا ]به جاست آه[

 :  فرمود)عليه السالم(امام

اى : فرمود پدرم مرا با خود آنار قبر رسول خدا برد و. ]احكام دينت را بگير[ اين فرزندم على ]از[

چون خداى ـ   و)٣٥٤(»اى از بشر خواهم گماشت من در زمين خليفه«: پسرآم، خداى ـ عّزوجّل ـ فرموده است

 )٣٥٥(.عزوجل ـ چيزى بگويد، بدان وفا آند

آهنسال :  گفتم)عليه السالم(به ابوالحسن موسى: نقل است آه گفت» داوود رقى«از . ٥
از پدرت درباره جانشين او پرسيدم، تو را معرفى آرد، حال مرا با . ام و پيرى شده

 .جانشين خود آشنا آن

 )٣٥٦(.]جانشين من است[اين ابوالحسن رضا :  فرمود)سالمعليه ال(امام

بر ابو «: نقل شده است آه گفت) آه واقفى مذهب بود(» زياد بن مروان قندى«از . ٦
 :ابو ابراهيم به من فرمود.  نزد او بود)عليه السالم(فرزندش ابوالحسن. ابراهيم وارد شدم

پيك او پيك من است  آتاب من، گفتارش، گفتار من و) اش نامه(بش آتا. اى زياد، اين، فرزندم فالن است 

 )٣٥٧(.است] نافذ[گفته او ] حجت است و[هر چه بگويد  و

آه مادرش از نوادگان جعفر بن (مخزومى «: نقل است آه» محمد بن فضيل«از . ٧
ما در حضور او   ما را فرا خواند و)عليه السالم(ابوالحسن موسى: گفت) طالب است ابى

 دانيد چرا شما را خواندم؟  آيا مى: آن گاه فرمود. گرد آمديم

                                                           
 .٣١٢ /همان . ٣٥٢
 .همان جا. ٣٥٣
 .٣٠/بقره. ٣٥٤
 .١/٣١٢اصول آافى . ٣٥٥
 .همان جا. ٣٥٦
 .همان جا. ٣٥٧



 .نه: گفتيم

هر آس وامى بر . جانشيِن من است گواهى دهيد آه اين فرزندم وصى من، متولِى امور من و: فرمود

هر آس  ه آن را از او بخواهد ودارد وفاى ب) حقى(اى  هر آس از من وعده من دارد از اين فرزندم بگيرد و

 )٣٥٨(.»باشد بايد با نامه او به ديدارم بيايد آه ناچار به ديدار من مى

 )عليه السالم(آن هنگام آه ابوالحسن«: نقل شده است آه گفت» حسين بن مختار«از . ٨
به . گتر من است جانشين من فرزند بزر: در بصره بود، نامه براى ما فرستاد آه در آن آمده بود

فرا رسد، آه او هر چه ) مرگ(به فالن چيزى ندهد تا خود بيايم يا حكم خدا  فالن چنان دهد، فالن چنان دهد و

 )٣٥٩(.خواهد همان آند

عليه (مالى را براى ابو ابراهيم«: نقل شده است آه گفت» داوود بن زربى«از . ٩

فدايت گردم، : به او گفتم. ته، قسمتى را باز گردانداو قسمتى از آن را گرف. بردم)السالم
 چرا اين قسمت از مال را نزد من نهادى؟

 .آن را از تو خواهد طلبيد) منصب امامت(صاحب اين امر : او فرمود

فرزند او آسى ) رضا(رسيد، ابوالحسن ) »ع«ابوالحسن موسى(چون خبر وفات او 
 )٣٦٠(.»آن را به او دادم را از نزد من فرستاده، آن مال را خواست و

بر ابوالحسن، موسى «: نقل شده است آه گفت» سليمان بن حفص مروزى«از . ١٠
جانشين حضرتش، سئوال   وارد شدم تا از او درباره امام بعدى و)عليه السالم(بن جعفر 

 :چون نگاه حضرت بر من افتاد سخن آغاز آرده، فرمود. آنم

اين،  حجت خدا بر مردم است و پس از من جانشين من و فرزند و) رضا(ى  عل]بدان آه[اى سليمان 

جوِى خليفه پس من  پيروان من آه در جست و اگر پس از من بودى نزد شيعيان و. برترين فرزنداِن من است

 )٣٦١(.هستند، بر اين امر گواه باش

 

 )عليه السالم(در بيان امام آاظم) عج(امام مهدى

 نقل آرده است )عليه السالم(از پدرش موسى بن جعفر بن محمد» على بن موسى«. ١
آسى جز امام، فرزند » قائم «)٣٦٢(;وصي ابن وصي  ال يكون القائم إّال إمام ابن إمام و«: آه فرمود

 .وصى، فرزند وصى نخواهد بود امام و

                                                           
 .همان جا. ٣٥٨
 .٣١٣ /همان . ٣٥٩
 .همان جا. ٣٦٠
 .١/٢٦عيون االخبار . ٣٦١
 .٢/١٣١همان . ٣٦٢



 نقل آرده آه )عليه السالم(از برادرش موسى بن جعفر» محمد بن على بن جعفر«. ٢
شد، خدا را، خدا را آه دينتان را نگاه ) غايب( از ميان شما گم ]جانشين[چون پنجمين فرزنِد هفتمين : فرمود

 .دور آند) دين(مبادا آسى شما را از آن . داريد

چار است آه تن به اين غيبت دهد تا آن جا آه معتقدان نا) آخرين امام(اى پسرآم، صاحب اين امر 

 اين آزمونى است از سوى خداوند ـ ]بدان آه[. گردند اعتقاد خود بر مى قائالن به امامِت او از گفته و و

نياآان شما دينى بهتر از   اگر پدران و]اى پسرآم، آگاه باش آه[. آزمايد عّزوجّل ـ آه بندگان خود را با آن مى

 .آردند يافتند، هر آينه از آن پيروى مى ين مىاين د

 آقاى من، پنجمين فرزنِد از هفتم آيست؟: گفتم

خيال شما نتواند آن را حمل آند  شما بدان نرسد و) انديشه(اى پسرآم، عقل :  فرمود)عليه السالم(امام

 )٣٦٣(.، اما اگر زنده بمانيد او را خواهيد ديد)بپذيرد(

 نقل آرده آه )عليه السالم(ابوالحسن و) صادق(از ابو عبدالّله » على بن ابى حمزه«. ٣
يقتل مانع   يقتل الشيخ الزاني، و: لو قام القائم لحَكَم بثالت لم يحكم بها أحد قبله: اند فرموده

 )٣٦٤(;يوّرث األخ أخاه في األظلة  الزآاة و

آشد، منع  زناآاِر آهنسال را مى: آند اجرا مى  قيام آند سه حكمى آه سابقه نداشته صادر و]ما[چون قائم 

ولى پيوند خونى [با وى پيوند برادرى بسته » عالم ذر«برادر را از برادرش آه در  آشد و آننده زآات را مى

 .گرداند ميراث برمى] مادرى ندارد پدر و و

ابوالحسن، موسى بن «از : نقل شده است آه گفت» عباس عامرى قصبانى«از . ٤
هنوز : گويند آسى است آه مردم مى) مهدى(صاحب اين امر : فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(جعفر

 )٣٦٥(.زاده نشده است

 نقل آرده، )المعليه الس(از برادرش موسى بن جعفر) )عليه السالم(على بن جعفر. (٥
 )٣٦٦(;)ُقْل َأَرَءْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َمآُؤُآْم َغْوًرا َفَمن َيْأِتيُكم ِبَمآء مَِّعيِن(آيه : از او پرسيدم: گويد مى

 آه اگر آب آه مايه زندگانى شماست ]اى آافران، به ديده تأمل بنگريد[: اى رسول ما، باز بگو

 چه تأويلى دارد؟»  آيست آه باز آب گوارا را براى شما پديد آورد؟صبحگاهى همه به زمين فرو رود،
او را نبينيد چه  و) از دست بدهيد(اگر امام خود را گم آنيد ] :تأويل آيه اين است[:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٣٦٧(خواهيد آرد؟

                                                           
 .١٥٤ /نعمانى الغيبه   و١/٣٣٦اصول آافى ; ١/٢٣٣علل الشرايع . ٣٦٣
 .١٦٩ /صال الخ. ٣٦٤
 .٣٦٠ /آمال الدين . ٣٦٥
 .٣١/ملك. ٣٦٦
 .٣٦٠ /آمال الدين . ٣٦٧



 درباره ) السالمعليه(از ابوالحسن، موسى بن جعفر«: گويد مى» داوود رقى«. ٦
دور از خاندان است  غريب و  آن گريخته تنها و: پرسيدم، فرمود) حضرت قائم(صاحب اين امر 

 )٣٦٨(.را نگرفته است) )عليه السالم(جدش حسين(آه انتقام خون پدر 

عليه (بر موسى بن جعفر«: نقل شده است آه گفت» يونس بن عبدالرحمن«از . ٧

اى فرزند رسول خدا، تويى آه بر اساس حق قيام : به او گفتم  وارد شدم و)السالم
 اى؟ آرده

لكن القائم الذي يطّهر االرض من أعداء الّله ـ   أنا القائم بالحق و:  فرمود)عليه السالم(امام

ظلمًا هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها   يمألها عدًال آما ملئت جورًا و عّزوجّل ـ و

طوبى لشيعتنا، : )عليه السالم(ثم قال. يثبت فيها آخرون   على نفسه، يرتد فيها أقوام وخوفًا

نحن  البراءة من أعدائنا، أولئك مّنا و  المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالتنا و

 في هم والّله معنا رضينا بهم شيعة، فطوبى لهم، ثم طوبى لهم، و  منهم، قد رضوا بنا أئمة، و

 ;درجاتنا يوم القيامة

آسى است آه زمين را از وجود دشمنان خدا پاك آرده، ) ما(به حق هستم، اما قائم ) برپا دارنده(من قائم 

غيبتى طوالنى . او پنجمين فرزند من است. آند داد شده، آن را آآنده از عدل مى بى همچنان آه پر از ستم و

 .مانند در دوره غيبت، گروهى مرتد شده، جمعى استوار مى. است دارد، چرا آه بر جان خويش بيمناك

هايى آه در نبوِد قائم ما، چنگ در ريسمان ما انداخته، بر  خوشا به احوال شيعيان ما، همان: آن گاه فرمود

ما را به امامت . ما از آنان هستيم آنان از ما هستند و. دشمنى با دشمنان ما استوار بمانند دوستى ما و واليت و

پس خوشا به احوال . ما ايشان را به عنوان شيعه خود پذيرفته، از آنان راضى هستيم پذيرفته، بدان خشنودند و

 )٣٦٩(.»مقام ما قرار دارند آنان، خوشا به احوال آنان، به خدا سوگند آه ايشان در روز قيامت در درجه و

از سرورم موسى «: آه گفتنقل شده است » ابو احمد، محمد بن زياد ازدى«از  . ٨
هاى   و نعمت;)٣٧٠(َباِطَنًة  َأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َو َو«آيه ] تأويل[ درباره )عليه السالم(بن جعفر

النعمة الظاهرة :  فرمود)عليه السالم(امامپرسيدم،» باطن خود را براى شما فراوان فرموده است ظاهر و

 .نعمت باطن امام غايب است  نعمت ظاهر، امام ظاهر است و;الباطنة اإلمام الغائباإلمام الظاهر، 

 از ميان امامان آسى هست آه از ديدگان پنهان شود؟: پرسيدم

ال يغيب عن قلوب  نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه، و:  فرمود)عليه السالم(امام 

يظهر  يذلل له آّل صعب، و آّل عسير، وهو الثاني عشر مّنا، يسّهل الّله له   المؤمنين ذآره، و

                                                           
 .٣٦١ /همان . ٣٦٨
 .همان جا. ٣٦٩
 .٢٠/لقمان. ٣٧٠



يهلك على يده آل شيطان   يبير به آل جّبار عنيد و  يقّرب له آّل بعيد، و له آنوز االرض، و

ال يحّل لهم تسميته حتى يظهره  مريد، ذلك ابن سيدة اإلماء الذي تخفى على الناس والدته، و

 ;ظلما  ت جورًا وعدًال آما ملئ الّله ـ عّزوجّل ـ فيمأل األرض قسطًا و

از ] امام[او دوازدهمين . ماند شود، اما يادش از دل مؤمنان دور نمى آرى، شخص از ديدگان پنهان مى

هاى زمين را  هر سرآشى را براى او رام، گنجينه خداوند هر سختى را براى او آسان و.  ماست]خاندان[

هر شيطان نافرمان را به دست او  ِر جبار وهر ستمگ آند و براى او آشكار، هر دورى را براى او نزديك مى

بردن نام او بر آنان . ماند اش از مردم پنهان مى او فرزنِد بانوى آنيزآان است آه دوران جنينى. آند هالك مى

پس آن هنگام است آه . ـ به او فرمان ظهور دهد عّزوجّل روا نباشد تا اين آه خداوند ـ) مردم عصر غيبت(

 )٣٧١(.»بيداد شده است، آآنده از دادگرى خواهد آرد ه پر از ستم وزمين را پس از آن آ

 

 )عليه السالم( از نگاه امام آاظم)عليهم السالم(امامان   و)صلى اهللا عليه وآله(صحابه پيامبر

إذا آان :  فرمود)عليه السالم(ابوالحسن، موسى بن جعفر«: گويد مى» أسباط بن سالم«

أين حواري محمد بن عبدالّله رسول الّله الذين لم ينقضوا العهد : يوم القيامة نادى مناد

آجايند : دهد  چون قيامت برپا شود، منادى ندا سر مى;أبوذر  المقداد و مضوا عليه؟ فيقوم سلمان، و  و

» مقداد«، »سلمان«د؟ بر آن استوار ماندن حواريون رسول خدا، محمد بن عبدالّله؟ همانان آه پيمان نشكستند و

 .خيزند به پا مى» ابوذر« و

 وصي محمد بن عبدالّله )عليه السالم(طالب  أين حواري علي بن أبي: شود سپس ندا داده مى

ميثم بن   بكر، و محمد بن أبي  ، فيقوم عمرو بن الحمق الخزاعي، و)صلى اهللا عليه وآله(رسول الّله

 ;أويس القرني يحيى التمار مولي بني أسد، و

عمرو بن حمق «جانشين رسول خدا محمد بن عبدالّله؟  طالب، وصى و آجايند حواريون على بن ابى

 .خيزند برمى» اويس قرنى« همپيمان بنى اسد و» بن يحيى) تمار(ميثم «، »محمد بن ابى بكر«، »خزاعى

ن  ابن فاطمة بنت محمد ب)عليه السالم(أين حواري الحسن بن علي: دهد باز منادى ندا مى

 ;حذيفة بن اسيد الغفاري عبداّله رسول الّله؟ فيقوم سفيان بن أبي ليلي الهمداني، و

سفيان بن ابى ليله «آجايند حواريون حسن بن على فرزند فاطمه دخت پيامبر خدا، محمد بن عبدالّله؟ 

 .خيزند برمى» حذيفة بن اسيد غفارى« و» هْمدانى

؟ فيقوم آل من )عليه السالم(سين بن عليأين حواري الح: شود ديگر بار ندا داده مى

 ;لم يتخلف عنه  استشهد معه و

                                                           
 .٣٦٨ /همان . ٣٧١



؟ در اين هنگام تمام آسانى آه در آنار حضرتش به شهادت )عليه السالم(آجايند حواريون حسين بن على

 .ماند آسى از او باز نمى خيزند و اند برمى رسيده

؟ فيقوم جبير )عليه السالم(أين حواري علي بن الحسين: دهد بار ديگر منادى ندا سر مى

 ;سعيد بن المسيب  أبو خالد الكابلي، و يحيى ابن ُام الطويل، و بن مطعم، و

ابو خالد «، »يحيى بن ام الطويل«، »جبير بن مطعم« آه ؟)عليه السالم(آجايند حواريون على بن الحسين

 .خيزند برمى» سعيد بن مسيب« و» آابلى

حواري جعفر بن محمد؟ فيقوم   ري محمد ابن علي وأين حوا: دهد باز منادى ندا سر مى

محمد بن مسلم،  بريد بن معاوية العجلي، و عبدالّله بن شريك العامري، وزرارة بن أعين، و

عامر بن عبدالّله بن  عبدالّله بن أبي يعفور، و ابو بصير ليث بن البختري المرادي، و  و

 ;حمران بن أعين حجربن زائدة، و جذاعة، و

عبدالّله بن «؟ اين بار )عليه السالم(حواريون جعفر بن محمد و)عليه السالم(واريون محمد بن علىآجايند ح

ابو بصير، ليث بن «، »محمد بن مسلم«، »بريد بن معاويه عجلى«، »زرارة بن اعين«، »شريك عامرى

حمران بن «و » ئدهحجر بن زا«، »عامر بن عبدالّله بن جذاعه«، »عبدالّله بن ابى يعفور«، »البخترى سرادى

 .خيزند مى بى» اعين

 يوم )عليه السالم(أين سائر الشيعة مع سائر األئمة: شود اين بار منادى ندا سر داده مى

 ;أول المتحورين من التابعين أول المقربين و  القيامة فهؤالء المتحورة أول السابقين و

مقربان  گان، از نخستين سبقت گرفتگان وتحول يافت آجايند شيعيان ديگر امامان؟ آه اين خود ساختگان و

 )٣٧٢(.»باشند دگرگون شدگاِن از تابعين مى و

 

 )عليه السالم(شرك از نگاه امام آاظم  ايمان، آفر و

 : پرسيد])عليه السالم(امام آاظم[آسى از عالم «: گويد مى» حماد بن عمرو نصيبى«. ١

 به من بگو آه آدامين اعمال نزد خداوند برتر است؟

: گفت. شود  آن عملى آه اعمال ديگر تنها به وسيله آن پذيرفته مى;ما ال ُيقبل عمل إّال به: او فرمود

 آن عمل چيست؟

أسناها حظأ،  اإليمان بالّله، الذي هو أعلى األعمال درجة، و:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;أشرفها منزلة  و

                                                           
 .١٥ /رجال آشى . ٣٧٢



گراميترين  داراى واالترين و ها و ترين اعمال، باشكوهترين بهره ان به خداست آه بلند مرتبهايم

 .هاست منزلت

يا ] آه چنين جايگاهى دارد[رفتارى است  مرا آگاه آن آه ايماِن گفتارى و: گفتم
 ايمان بدون عمل؟

 من الّله بّينه في القول بعض ذلك العمل بفرض اإليمان عمل آله، و:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;يدعوا إليه  آتابه، واضح نوره، ثابتة حجته، يشهد به الكتاب و

در قرآن،  رود آه خداوند چنين خواسته و گفتار بخشى از عمل به شمار مى اش عمل است و ايمان همه

ت دعو) عمل(بدان  آتاب خدا گواه آن است و برهان ثابت آرده است و با حجت و روشن و آن را آشكار و

 .آند مى

 .آن را توصيف آن تا بفهمم: گفتم

منازل، فمنه التام المنتهي  طبقات و درجات و  إّن اإليمان حاالت و:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;منه الزائد الراجع زيادته  منه الناقص المنتهي نقصائه، و  تمامه، و

هايت آمال، برخى ناقص در  از آن در ن]اى گونه[. منازلى دارد ها، مراتب، طبقات و ايمان، حالت

 .در حال فزونى گرفتن است برخى زياد و آاستى و نهايت نقصان و

 پذيرد؟ آاستى مى آيا ايمان فزونى، آمال و: گفتم

 .آرى:  فرمود)عليه السالم(امام

 شود؟ چگونه چنين مى: پرسيدم

تعالى ـ فرض اإليمان على جوارح بني آدم  إن الّله ـ تبارك و:  فرمود)عليه السالم(امام

هى موآلة من اإليمان بغير ما  فرّقه عليها، فليس من جوارحهم جارحة إّال و قّسمه عليها و  و

هو أمير بدنه الذي ال تورد الجوارح   يفهم و  يفقه و فمنها قلبه الذي به يعقل و. وآلت ُاختها

رجاله اللتان يمشي بهما   منها يداه اللتان يبطش بهما و مره، وأ  ال تصدر اّال عن رأيه و  و

عيناه اللتان   يشهد به عليها، و  لسانه الذي ينطق به الكتاب و  فرجه الذي الباه من قبله و  و

فرض  فرض على القلب غير ما فرض على اللسان و  و. أذناه اللتان يسمع بهما  يبصر بهما، و

فرض على العينين غير ما فرض على السمع  نين وعلى اللسان غير ما فرض على العي

فرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين  فرض على السمع غير ما فرض على اليدين و  و

 فرض على الفرج غير ما فرض على الوجه،  فرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج و  و

آن  ضاى بدن آدمى زاده واجب گرداند واع ايمان را بر تمام جوارح و] پذيرش[ـ  تعالى تبارك و خداى ـ

اى از  هر يك از اعضاى انسان به گونه اى از ايمان داد و را بر اعضاى بدن تقسيم آرده، هر يك را بهره

 .ايمان مأمور شده آه ديگر عضو، بدان مأمور نشده است



روايى بر تمام اعضا فرمان فهمد و مى گيرد و انديشد، فرا مى  از آن جمله قلب انسان است آه مى]مثًال[

ديگرى دست انسان است آه . دهد هيچ عضوى بدون فرماِن او آارى انجام نمى جوارح را در اختيار دارد و و

عضو . رود دو پاى اوست آه با آن دو عضو راه مى آورد و نمايى آرده، حريف را از پاى درمى بدان قدرت

خيزد، ديگر عضو، زبان اوست آه آتاب به  رمىاوست آه ميل جنسى از آن، ب) دستگاه آميزش(ديگر فرج 

ها آه با آن  گوش بيند و چشمان آه با آن مى ها گواهى دهد و اين عضو عليه اندام شود و وسيله آن گويا مى

 .شنود مى

بر ] هاى آن نيز متفاوت مثًال به حسب تفاوِت آارآيى اعضا، مسؤوليت بنابراين و[
 نشده، بر زبان چيزى واجب گشته آه بر چشم قلب چيزى واجب شده آه بر زبان واجب

بر گوش . واجب نگرديده، بر چشم چيزى واجب شده آه بر گوش واجب نشده است
بر دست امرى واجب گرديده آه بر پا  چيزى تكليف شده آه دست بدان مكلف نشده و

 .وظيفه فرج غير از وظيفه چهره است وظيفه پا غير از وظيفه فرج و واجب نشده و

العقد  التسليم و التصديق و  المعرفة و ا ما فرض على القلب من اإليمان فاالقرار وفأّم

أن   ال ولدًا و الرضا بأن ال اله إّال الّله وحده ال شريك له، أحدًا، صمدًا، لم يتخذ صاحبًة و  و

 .رسوله  عبده و)صلى اهللا عليه وآله(محمدًا

 اما ايمانى آه بر قلب ]: اعضاى انسان پرداخته فرمود به شرح وظايف)عليه السالم(جا امام آاظم در اين[

: بپذيرد آه عزم جزم آند و تسليم شود و تصديق آند و شناخت داشته باشد و واجب شده اين است آه اعتراف و

صلى (محمد فرزندى برنگزيده و همسرى و نياز است و بى يكتا و. شريك نيست بى خدايى جز خداى يگانه و

 )٣٧٣(.»رسول اوست  بنده و)اهللا عليه وآله

 )صلى اهللا عليه وآله( از پدرانش از پيامبر گرامى اسالم)عليه السالم(امام موسى بن جعفر. ٢
العمل الصالح،  ما من شيء أحب إلى الّله تعالى من اإليمان به، و«: آند آه فرمود نقل مى

 )٣٧٤(;ترك ما أمر به أن يترآه  و

ترك آنچه آه حضرتش به ترك آن  عمل صالح و ترين چيز نزد خداوند از ايماِن به حضرتش و محبوب

 .»باشد امر فرموده، مى

آدام يك از واجباتى آه خداوند :  گفتم)عليه السالم(به ابوالحسن«: گويد مى» فضيل«. ٣
 بر بندگان مقرر فرموده، براى تقرب به حضرتش برتر است؟

                                                           
 .٢/٣٨اصول آافى . ٣٧٣
 .٧١/٢٠٨بحاراالنوار . ٣٧٤



طاعة رسوله،  أفضل ما يتقرب به العباد إلى الّله طاعة الّله و:  فرمود) السالمعليه(امام

حبنا :  يقول)عليه السالم(آان أبو جعفر أولي األمر، و  و)صلى اهللا عليه وآله(حب رسوله حب الّله و  و

 )٣٧٥(;بغضنا آفر إيمان و

از پيامبر او  شوند، فرمانبردارى از خداوند و نزديك مىبرترين چيزى آه بندگان، به وسيله آن به خداوند 

 .است» اولو األمر« پيامبر او و دوست داشتن خداوند و و

 .»دشمنى با ما آفر است دوستى ما ايمان و: گفت  مى)عليه السالم(]باقر[ابو جعفر

عليه (شنيدم آه ابو الحسن موسى«: گويد مى» ابراهيم بن ابى بكر«. ٤

َمن خرج  إّن عليًا باب من أبواب الهدى، فمن دخل من باب علي آان مؤمنًا و: دفرمو مى)السالم

 )٣٧٦(;لم يخرج منه آان في الطبقة الذين لّله فيهم المشيئة  َمن لم يدخل فيه و منه آان آافرًا، و

پس هر آه از اين دروازه درون شود مؤمن .  درى از درهاى هدايت است)عليه السالم(به درستى آه على

) شمار(هر آس از آن داخل يا بيرون نشود در طبقه  است، هر آس از اين دروازه بيرون رود آافر است و

 .» است]و حكمت[   آنان مشيت]آفرينش[آسانى است آه خداوند را در 

عليه (از ابوالحسن، موسى«: آمده است آه گفت» بكر بن موسى واسطى«از . ٥

ما : فرمود)عليه السالم(امام . تر بوده، پرسيدم اين آه آدام پيش آفر و درباره شرك و)السالم

 !آنى) جدال(به ياد ندارم آه با مردم مخاصمه  ;عهدى بك تخاصم الناس

 .هشام بن الحكم مرا دستور داد تا از شما در اين باره سؤال آنم: گفتم

َآاَن ِمَن   اْسَتْكَبَر َو  َأَبى َو(هو الجحود، قال إلبليس  الكفر أقدم و:  فرمود)المعليه الس(امام

 ;)٣٧٧()اْلَكـِفِريَن

تكبر  مگر ابليس آه ِابا و:  درباره ابليس فرموده]و خداوند[دارتر است، چرا آه انكار است  آفر پيشينه

 )٣٧٨(.»از گروه آافران گرديد ورزيد و

عليه (اى به عبد صالح نامه«: نقل شده است آه گفت» حسين بن الحكم«از . ٦

 )عليه السالم(ام، چرا آه حضرت ابراهيم شده» شك«نوشته يادآورى آردم آه دچار )السالم
 )٣٧٩(;)َربِّ َأِرِنى َآْيَف ُتْحِى اْلَمْوَتى(: نيز عرضه داشته بود

من دوست دارم چيزى به من بنمايانى  و» پروردگارا، به من بنما آه چگونه مردگان را زنده خواهى آرد

 .]تا از اين شك رهاشوم[

                                                           
 .١٥٠ /المحاسن، . ٣٧٥
 .٢/٣٨٨اصول آافى . ٣٧٦
 .٣٤/بقره. ٣٧٧
 .١/٣٤ تفسير عياشى. ٣٧٨
 .٢٦٠/بقره. ٣٧٩



أنت  أحب أن يزداد إيمانًا، و  إن إبراهيم آان مؤمنًا و:  در پاسخ نوشت)عليه السالم(امام

با ديدن دليل [داشت  دوست مى ن بود و مؤم)عليه السالم(به يقين، ابراهيم; الشاك ال خير فيه شاك و

در انساِن گرفتار شك، خيرى   ايمانش فزونى گيرد، در حالى آه تو دستخوش شك هستى و]برهانى الهى و

 .نيست

إن الّله ـ عّزوجّل ... إّنما الشك ما لم يأت اليقين فإذا جاء اليقين لم يجز الشك: نيز نوشت و

 ;نزلت في الشاك:  قال)٣٨٠()ِهم مِّْن َعْهد َوِإن َوَجْدَنآ َأْآَثَرُهْم َلَفاِسِقيَنَوَما َوَجْدَنا ألَِْآَثِر(: ـ يقول

خداى ـ عّزوجّل ـ . چون يقين آمد ديگر شك روا نباشد زمانى شك جايى دارد آه يقين حاصل نشده باشد و

عليه (امام. »بزهكار يافتيم دشكن واآثر مردمان را در عهد استوار نديديم، بلكه بيشتر را عه«: فرموده است

 )٣٨١(.»اين آيه در مورد شكاك نازل شده است:  فرمود)السالم

عليه (بر ابوالحسن«: نقل آرده آه گفت» ابوخديجه«از » محمد بن سنان«. ٧

ـ أّيد المؤمن بروح منه تحضره في آل   تعالى تبارك و إّن الّله ـ: وارد شدم، به من فرمود)السالم

فهي معه تهتز سرورًا . يعتدي  تغيب عنه في آل وقت يذنب فيه و يتقي، و  وقت ُيحسن فيه و

فتعاهدوا عبادالّله نعمه بإصالحكم أنفسكم تزدادوا . تسيخ في الثرى عند اساءته  عند احسانه و

: ًا، رحم الّله امرًئ هّم بخير فعمله أو هّم بشر فارتدع عنه، ثّم قالتربحوا نفيسًا ثمين يقينًا و

 ;العمل له نحن نؤّيد الروح بالطاعة لّله و

هر گاه مؤمن احسان آند . تعالى ـ مؤمن را به روحى از جانب خود يارى آرده است خداى ـ تبارك و

از حد درگذرد، آن  گناهى بيااليد وچون دست به  پرهيزگارى در پيش گيرد، آن روح نزدش حضور يابد و و

آن روح همراه مؤمن است، پس هر گاه احسانى آند، روح از خوشحالى به اهتزار . روح از وى دور شود

هاى  پس اى بندگان خدا، نعمت. چون آارى بد از او سر زند، روح در خاك فرو رود درآيد و) رقص(

 .سودى پر بها به دست آوريد نى گيرد وحضرتش را با اصالح خود پاس داريد تا يقين شما فزو

اى را آه چون آهنگ آار نيك آند، آن را به انجام رساند  خداى رحمت آند بنده
 .چون عزم آار بد آند از آن باز ايستد و

حضرتش آن روح را ] رضاى[آار براى  ما با فرمانبردارى از خدا و: آن گاه فرمود
 )٣٨٢(.»آنيم يارى مى تأييد و

 

 )عليه السالم(گناهان از نگاه امام آاظم

                                                           
 .١٠٢/اعراف. ٣٨٠
 .٢/٣٩١اصول آافى . ٣٨١
 .٢٦٨ /همان . ٣٨٢



حق على الّله أن ال يعصى في دار إّال :  نقل است آه فرمود)عليه السالم(از ابوالحسن. ١

 )٣٨٣(;أَضحاها للشمس حتى تطهرها

اى آه در آن نافرمانى حضرتش شود آن را در معرض خورشيد  هر خانه) به يقين(حق است بر خدا 

 .شود پاك] آلودگى گناه[تا از ) ويران آند( دهد قرار

ـ في   عّزوجّل إّن لّله ـ«:  نقل شده آه فرمود)عليه السالم(از امام آاظم» ابن عرفه«از . ٢

مهًال مهًال عباد الّله عن معاصي الّله، فلو ال بهائم رّتع، وصبيٌة : ليلة مناديًا ينادي  آل يوم و

 )٣٨٤(;العذاب صبًا، ترّضون به رّضًاشيوخ رّآع، لصّب عليكم   رّضع، و

آرام، آرام، اى بندگان خدا از : دهد اى دارد آه ندا در مى شب ندا دهنده ـ در هر روز و عّزوجّل خداى ـ

آهنساالن در حال  شيرخوارگان وآه اگر نبودند چهارپايان چرنده، ] خوددارى آنيد[گناهان ] تن دادن به[

 .شكستيد ريخت آه در هم مى هر آينه عذابى بر شما فرو مى) عبادت(رآوع 

اى  اصحاب ما نامه يكى از ياران و«: نقل شده است آه گفت» ابن محبوب«از . ٣
 آه در آن از گناهان آبيره ]تا به  او برسانم[ نوشته، به من داد )عليه السالم(به ابوالحسن

 : پاسخ داد)عليه السالم(ار آن پرسيده بود، امامشم و

قتل : السبع الموجبات  و. َمن اجتنب ما وعدالّله عليه النار آّفر عنه سيئاته اذا آان مؤمنًا
قذف المحصنات،   التعرب بعد الهجرة، و  أآل الربا، و عقوق الوالدين، و النفس الحرام، و

 )٣٨٥(;الفرار من الزحف  أآل مال اليتيم، و  و

از آنچه خداوند بر انجام آن وعده دوزخ داده دورى آند، خداوند گناهان او را  هر آس آه مؤمن باشد و

گناه،  آشتن بى: شود هفت مورد است آن گناهان آه مرتكب آن مستوجب دوزخ مى. ناديده گيرد بپوشاند و

، تهمت )رفتن به سرزمين آفرترك سرزمين اسالمى و (عقوق والدين، رباخوارى، تعّرب پس از هجرت 

 .فرار از جهاد ناپاآى به زنان پاآدامن زدن، خوردن مال يتيم و

گناهان آبيره انسان :  پرسيدم)عليه السالم(از ابوالحسن«: گويد مى» محمد بن حكيم«. ٤
 آند؟  ايمان بيرون مى]دايره حفاظ و[را از 

ال يزني : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول الّله: مادون الكبائر، قال نعم و:  فرمود)عليه السالم(امام
 )٣٨٦(;هو مؤمن ال يسرق السارق و هو مؤمن و  الزاني و

آن :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم: آن گاه فرمود. ]آند نيز چنين مى[غير از گناهان آبيره  آرى و

 .مؤمن نيست] در آن حالت[آند  آن آس آه دزدى مى مؤمن نيست و] در آن حالت[ند آ آس آه زنا مى

                                                           
 .٢٧٢ /همان . ٣٨٣
 .٢٧٦ /همان . ٣٨٤
 .مان جاه. ٣٨٥
 .٧٤/٢٣٣بحاراالنوار . ٣٨٦



 شنيدم آه )عليه السالم(از ابوالحسن«: نقل شده است آه گفت» سماعه«از . ٥
ال تستقلوا قليل الذنوب، فإن قليل الذنوب يجتمع حتى  ال تستكثروا آثير الخير و: فرمود مى

 )٣٨٧(;السر حتى تعطوا من أنفسكم النصفخافو الّله في   يكون آثيرًا، و

شوند تا  جمع مى) خرد(گناِه اندك را آم مپنداريد، چرا آه گناهان اندك  نيكِى زياد را فراوان مشماريد و

گناه خويش  هاى خدا و نعمت وچون داورى آنيد [آن چنان در نهان از خدا بترسيد آه . گردند اين آه زياد مى

 .به انصاف داورى آنيد] را با يكديگر بسنجيد خود را گناهكار ديده،

:  نقل آرده است آه فرمود)عليه السالم(از ابوالحسن» )عليه السالم(على بن جعفر«. ٦
 )٣٨٨(;هو الفاجر  الديوث و مدمن الخمر، و  الّنمام، و: حّرمت الجنة على ثالثة

مرد نامحرم  آن آه ميان زن و(دالل محبت  چين، دائم الخمر و سخن: بهشت بر سه آس حرام شده است

 ).براى آامجويى به حرام جمع آند

 

 )عليه السالم(نگاه داشتن زبان در بيان امام آاظم

إن آان في «:  نقل آرده است آه فرمود)عليه السالم(از ابوالحسن» عثمان بن عيسى«. ١

 ;هذه شيء فإن استطعت أن ال ُتعلم هذه فافعليدك 

 .بتوانى آن را از دست ديگرت پنهان آنى، پس چنان آن اگر در اين دستت چيزى دارى و

آشكار آردن  اى آه در آن جا بودند از پراآندن و عده: گويد عثمان بن عيسى مى
ال  إحفظ لسانك تعّز، و:  فرمود)عليه السالم(گو به ميان آوردند، امام رازها گفت و ها و سخن

 ;تمكِّن الناس من قيادك فتذل رقبتك

گريبان خود را به دست مردم ] با آشكار آردن راز خود[ افسار زبان خويش محكم گير تا عزيز شوى و

 )٣٨٩(.»شوى مده آه خوار مى

 .رشى آنمرا سفا:  بودم آسى به او گفت)عليه السالم(نزد ابوالحسن«: گويد همو مى

 ;إحفظ لسانك تعّز، و التمّكن الناس من قيادك فتذل رقبتك:  فرمود)عليه السالم(امام

 گريبان خود را به مردم مده آه ]با آشكار آردن راز خود[گير تا عزيز شوى و  افسار زبان خويش محكم

 )٣٩٠(.»شوى خوار مى

از پدرش از پدرانش از » )عليه السالم(موسى بن اسماعيل بن موسى به جعفر«. ٢
رحم الّله عبدًا قال خيرًا فغنم، أو سكت : آند آه فرمود  نقل مى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

 )٣٩١(;عن سوء فسلم
                                                           

 .٧٤/٢٣٥اصول آافى . ٣٨٧
 .٢٤٣ /معانى االخبار . ٣٨٨
 .٢/٢٢٥اصول آافى . ٣٨٩
 .٢/١١٣همان . ٣٩٠
 .٧١/٢٩٣بحاراالنوار . ٣٩١



 .جان به سالمت برد سود آرد يا از گفتِن بد خموش شد و خدا رحمت آند آسى را آه سخنى نيكو گفت و

صلى (آند آه پيامبر اآرم از پدرش از پدرانش نقل مى» موسى بن اسماعيل«نيز . ٣

 )٣٩٢(;الرجل السوء يجي بخبر سوء الرجل الصالح يجي بخبر صالح، و«:  فرمود)اهللا عليه وآله

 .»دهد) انگيز سخن فتنه(مرد بد، خبر بد  آورد و) هاى پسنديده گفته(مرد صالح، خبر نيكو 

 به من )عليه السالم(ابوالحسن«: نقل آرده است آه» يحيى األزرق«از » ابان«. ٤
َمن ذآره من خلفه بما  َمن ذآر رجًال في خلفه بما هو فيه مّما عرفه الناس لم يغتبه، و: فرمود

 )٣٩٣(;َمن ذآره بما ليس فيه فقد بهته هو فيه مّما ال يعرفه الناس اغتابه، و

دانند، او را غيبت نكرده است  مردم آن را مى آس در نبود آسى چيزى از او بگويد آه در او هست وهر 

دانند، او را غيبت آرده است، اما اگر چيزى از  اگر چيزى از او بگويد آه در او هست، اما مردم آن را نمى و

 .»او بگويد آه در او نيست به يقين بر او تهمت زده است

 وارد شدم )عليه السالم(بر موسى بن جعفر«: گويد مى» انصارىعبد المؤمن «. ٥
عليه (امام. به او لبخند زدم. را نزد حضرت ديدم» محمد بن عبدالّله جعفرى« و

 دارى؟ آيا او را دوست مى ;أتحبه: فرمود)السالم

 .دارم او را تنها به جهت شما دوست مى آرى و: گفتم

. ان لم يلده أبوه  ألبيه، و المؤمن أخو المؤمن ألمه و هو أخوك و:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;ملعون َمن اتهم أخاه، ملعون َمن غش أخاه، ملعون َمن لم ينصح أخاه، ملعون َمن اغتاب أخاه

آسى آه به . مادرى مؤمن است هر چند آن دو او را نزاده باشند مؤمن برادر پدرى و او برادر توست و

با او نيرنگ آند  آسى آه برادر خود را فريب دهد و. او را متهم آند ملعون است باشد وبرادر خود بد گمان 

. آسى آه برادر خود را غيبت آند ملعون است. آسى آه خيرخواه برادر خود نباشد ملعون است. ملعون است
 از ;ارالغيبة فإنها إدام آالب الن إياك و: است فرموده)عليه السالم( امام صادق]:آن گاه فرمود[

 )٣٩٤(.»است غيبت بپرهيز آه غيبت، خوراك سگان دوزخ

 نقل )صلى اهللا عليه وآله( از پيامبر)عليه السالم(از ابوالحسن» عبدالّله بن عبدالرحمن«. ٦
 ;إن ترموا أحب إلّي من أن ترآبوا ارموا و  إرآبوا و«: آند آه فرمود مى

 اگر تيراندازى آنيد براى من خوشايندتر است از اين آه ] بدانيدو[تير بيندازيد  اسب سوارى آنيد و

 .سوارآارى آنيد

                                                           
 .همان جان. ٣٩٢
 .٢/٣٥٨اصول آافى . ٣٩٣
 .٦/١٧٥التهذيب . ٣٩٤



رميه القوس،  في تأديبه الفرس، و: آل أمر للمؤمن باطل إّال في ثالث: سپس فرمود

عامل الخشب، : إن الّله ليدخل بالسهم الواحد الثالثة الجنة. مالعبته إمرأته، فإنهن حق  و

 ;الرامي به في سبيل الّله ه، والمقوي به في سبيل الّل

تربيت اسب، :  آه از مؤمن سر زند بيهوده است، مگر سه آار]جز مسائل اصلى زندگى[هر آارى 

خداوند با يك تير . ]آه بر مؤمن بايسته است[ها حقى است  بازى با همسر، چرا آه اين شوخى و تيراندازى و

آن آه چوب تير را فراهم آورده، : آند  وارد بهشت مى سه آس را]ى آه در راه خدا از چله آمان رها شود[

 )٣٩٥(.»آن آه در راه خدا تير را رها آند گذارده و] ى در راه خدا[آن آه در راه خدا تير را در اختيار جنگجو 

 

 )عليه السالم(نهى از منكر در نگاه امام آاظم  امر به معروف و

 شنيدم آه )عليه السالم(از ابوالحسن«: گويد ىم» محمد بن عمر بن عرفه«از . ١
لتنهّن عن المنكر أو ليستعملّن عليكم شرارآم فيدعوا خيارآم   لتأمرّن بالمعروف و: فرمود مى

 )٣٩٦(;فال يستجاب لهم

) حاآم( اشرار شما بر شما گمارده ]آه در غير اين صورت[از منكر باز داريد يا  امر به معروف آنيد و

 .»گردد دعايشان مستجاب نمى آنند و خواهند شد، آن گاه خوبان شما دعا مى

آند   نقل مى)صلى اهللا عليه وآله( از پدرانش از رسول خدا)عليه السالم(موسى بن جعفر. ٢
رفيق بما : ال ينهى عن المنكر إّال َمن آان فيه ثالث خصال  ال يأمر بالمعروف و«: آه فرمود

يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، عدل فيما يأمر به، عدل فيما ينهى عنه، عالم بما يأمر به، عالم 

 )٣٩٧(;بما ينهى عنه

نهى از  در امر به معروف و: نهى از منكر آند آه سه خصلت داشته باشد  امر به معروف و]بايد[آسى 

به امر به  خوشنام باشد و نهى از منكر درستكار و باشد، در امر به معروف ومهربان  منكر آردن، نرمخو و

 .»آگاه باشد  عالم و]حدود آن و شرايط و[نهى از منكر  معروف و

 )صلى اهللا عليه وآله( از پدرش از پدرانش از پيامبر اآرم)عليه السالم(نيز موسى بن جعفر. ٣
 أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دّل َمن يشفع شفاعة حسنة«: آند آه فرمود نقل مى

 )٣٩٨(;َمن أمر بسوء أو دّل عليه أو أشار به فهو شريك  على خير أو أشار به فهو شريك، و

                                                           
 .٦/١٧٥التهذيب . ٣٩٥
 .٦/١٧٦التهذيب   و٥/٥٦اصول آافى . ٣٩٦
 .١٠٠/٨٧بحاراالنوار . ٣٩٧
 .همان جا. ٣٩٨



نهى از منكر آند يا به آار خيرى راهنمايى  نيكو آرده يا امر به معروف و) ميانجگيرى(هر آس شفاعتى 

هر آس به بدى فرمان دهد يا به آن راهنمايى آند   آن شريك است و]پاداش[آن وادارد، در ] انجام[به  نموده و

 .»آن شريك است] آيفر[ آن وادارد، در ]انجام[به  و

 

 )عليه السالم(مجاهد در راه خدا از نگاه امام آاظم شهيد و

 نقل )صلى اهللا عليه وآله( از پدرش از پدرانش از رسول خدا)عليه السالم(موسى بن جعفر. ١
فوق آل عقوق   إّن فوق آل بّر بّرًا حتى يقتل الرجل شهيدًا في سبيل الّله، و«: آرده آه فرمود

 )٣٩٩(;عقوقًا حتى يقتل الرجل أحد والديه

سرآشى، بدى  باالتر از هر بدى و باالتر از هر نيكى، نيكى است تا اين آه انسان در راه خدا شهيد شود و

 .»ين آه انسان پدر يا مادر خود را بكشدسرآشى است تا ا و

خيول الغزاة «:  نقل آرده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز حضرتش از پيامبر. ٢

 )٤٠٠(;في الدنيا هي خيولهم في الجنة

 .»در اين دنيا، همانا مرآب آنان در بهشت خواهد بود] در راه خدا[اسب جنگجوياِن 

حملة القرآن عرفاء أهل «:  نقل آرده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز از پيامبر و. ٣

 )٤٠١(الرسل سادات اهل الجنة،  المجاهدون في الّله تعالى ُقّواد أهل الجنة، و  الجنة، و

پيامبران،  قرآن، تاجداران اهل بهشت، مجاهدان در راه خدا سرداران اهل بهشت و) حافظان(حامالن 

 .»سروران اهل بهشت هستند مهتران و

دعا موسى «:  نقل آرده آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز حضرتش از رسول خدا. ٤

َمن غزا في   استقيما فقد ُاجيبت دعوتكما، و: أمَّنت المالئكة، فقال الّله سبحانه أمَّن هارون و  و

 )٤٠٢(;سبيلي استجبت له إلى يوم القيامة

:  فرمود]خطاب به آن دو[خداوند سبحان . فرشتگان نيز آمين گفتند ارون آمين گفت وه موسى دعا آرد و

باشيد آه دعاى شما را مستجاب آردم و هر آس در راه من بجنگد ] خداپرستى توحيد و[هر دو به راه مستقيم 

 .]باشد[ تا روز قيامت ]و اين سنت[دعاى او را مستجاب آنم 

آل نعيم مسؤول عنه «:  نقل آرده آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(همچنين از رسول خدا. ٥

 )٤٠٣(;يوم القيامة إّال ما آان في سبيل الّله تعالى

                                                           
 .١٥ /همان . ٣٩٩
 .همان جا. ٤٠٠
 .همان جا. ٤٠١
 .همان جا. ٤٠٢
 .همان جا. ٤٠٣



شود، مگر آنچه را آه در راه خدا   روز قيامت بازخواست مى]آه به انسان داده شده[از هر نعمتى 

 .» باشد]هزينه شده[

:  نقل آرده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم )عليه السالم(نيز امام آاظم. ٦
 )٤٠٤(;ما له في سبيل الّله  أجود الناس َمن جاد بنفسه و إّن أبخل الناس َمن بخل بالسالم، و«

ترين مردم آسى است آه  بخشنده بخل ورزد و» سالم «]گفتن[ترين مردم آسى است آه در  به يقين بخيل

 .»خود را در راه خدا بخشدجان و مال 

ُاوصي ُامتي «:  روايت آرده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز از پيامبر و. ٧

َمن دعا بدعاء الجاهلية فله حثوة  الجماعة، و الجهاده و الهجرة و  الطاعة و بالسمع و: بخمس

 )٤٠٥(;من حثي جهنم

به [، هجرت ]از آن[، فرمان بردن ]حق[شنيدن : نمآ  پنج چيز سفارش مى]رعايت[امت خود را به 

مؤمنان [جماعت ] همراهى با[ ، جهاد و]منظور پيوستن به جمع مسلمانان و فزونى بخشيدن به شمار آنان

 .»او باد) جاى(هاى جهنم براى  هر آس شعار جاهليت سر دهد سوراخى از سوراخ. ]پرهيز از تفرقه و

 

 )عليه السالم(ها از نظر امام آاظم غنيمت

يؤخذ الخمس من الغنائم «:  روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(از امام آاظم. ١

: ولي ذلك، قال يقّسم أربعة أخماس بين َمن قاتل عليه و فيجعل لمن جعله الّله ـ عّزوجّل ـ و

ا يحب الثوب والمتاع مّم  الداّبة الفارهة و لإلمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة و  و

 ;قبل اخراج الخمس يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و  و

شود  ها را برگرفته، براى آسانى آه خداوند ـ عّزوجّل ـ مقرر فرموده هزينه مى غنيمت) يك پنجم(خمِس 

برگزيده : سپس فرمود. شود متولى تدارك جنگ تقسيم مى ميان جنگجويان و) چهار پنجم(ها  بقيه غنيمت و

خارج آردن خمس، آنيز زيبا، چارپاى راهوار،   امام است به اين ترتيب آه پيش از تقسيم غنايم وغنايم از آِن

 .دارد دارد براى خود برمى آاالهايى را آه دوست مى جامه و

ال ما غلبوا   ليس لمن قاتل شيء من األرضين و و:  فرمود)عليه السالم(سپس امام آاظم

إن قاتلوا مع اإلمام ألن  س لألعراب من الغنيمة شيء ولي عليه اّال مااحتوى عليه العسكر، و

ال يهاجروا على أنه إن دهم    صالح األعراب أن يدعهم في ديارهم و)صلى اهللا عليه وآله(رسول الّله

ليس لهم في الغنيمة    من عدّوه دهم أن يستفّزهم فيقاتل بهم و)صلى اهللا عليه وآله(رسول الّله

األرض التي أخذت عنوة بخيل أو رآاب فهي   و. ي غيرهمف  سّنة جارية فيهم و  نصيب و
                                                           

 .همان جا. ٤٠٤
 .همان جا. ٤٠٥



يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر  يحييها و موقوفة متروآة في يدي َمن يعمرها و

 ;ال يضرهم  الثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحًا و  الثلث و طاقتهم من الحق النصف و

ف آنان است ندارند، مگر آنچه را آه لشكريان بر آنچه در منطقه تحت تصر جنگجويان حقى از زمين و

جنگ آرده باشند، )عليه السالم(اى ندارند، اگر چه در آنار امام اعراب نيز از غنايم بهره. اند آن دست يافته

 با اعراب بر اين امر مصالحه آرد آه آنان در سرزمين خود بمانند )صلى اهللا عليه وآله(زيرا رسول خدا

 از سوى دشمن مورد حمله ناگهانِى دشمن )صلى اهللا عليه وآله(روط بر اين آه اگر پيامبرهجرت نكنند، مش و

با همراهى آنان به جنگ با دشمن بپردازد، اما سهمى از  قرار گرفت، اعراب را به جنگ با آن گسيل دارد و

 . استغير آنان جارى  درباره آنان و)صلى اهللا عليه وآله(سنت پيامبر غنيمت نداشته باشند و

تاختن اسب گرفته شده باشد بر اساس مصالحه  چيرگى و اما زمينى آه به زور و
اى آه  توان آباده آننده آن، در قبايل نصف، يك سوم يا دو سوم عايدات، به گونه والى و

مصلحت آنان در نظر گرفته شود، در اختيار ايشان  به عامالن بر آن زمين زيان نرسد و
 )٤٠٦(.»ماند مى

 

 

 )عليه السالم(امور معيشتى از نگاه امام آاظم  آار و

عليه (ابوالحسن«: از پدرش نقل آرده است آه گفت» حسن بن على بن ابى حمزه«. ١

به او . هر دو پايش از عرق خيس شده بود آرد و  را ديدم آه بر زمين خود آار مى)السالم
 .]تا به اين آار بپردازند[جايند؟ آ) آارگران(فدايت گردم مردان : گفتم

 ;من أبي يا علي، قد عمل باليد َمن هو خير مّني في أرضه و: امام فرمود

 .برتر بود پدرم بهتر و آسى بر زمين خويش آار آرد آه از من و

 او چه آسى بود؟: گفتم

، )عليهم السالم(آبائي اميرالمؤمنين و   و)صلى اهللا عليه وآله(رسول الّله :  فرمود)عليه السالم(امام

 ;الصالحين  األوصياء و المرسلين و  هو من عمل النبيين و آلهم آانوا قد عملوا بأيديهم، و

اين،  آردند و آنان همگى با دست خويش آار مى. پدرانم اميرالمؤمنين و، )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 )٤٠٧(.صالحان است  وآار پيامبران، فرستادگان، جانشيناِن آنان

:  به من فرمود)عليه السالم(ابوالحسن«: نقل شده است آه گفت» موسى بن بكر«از . ٢
نفسه آان آالمجاهد في سبيل الّله ـ عّزوجّل  من طلب هذا الرزق من حّله ليعود به على عياله و

                                                           
 .٥/٤٤اصول آافى . ٤٠٦
 .٣/١٦٢الفقيه   و٧٥ /همان . ٤٠٧



فإن مات . على رسوله ما يقوت به عياله ّل ـ وـ فإن غلب عليه ذلك، فليستدن على الّله ـ عّزوج

ِإنََّما «: لم يقضه آان على اإلمام قضاؤه، فإن لم يقضه آان عليه وزره إّن الّله تعالى يقول  و

 )٤٠٨(;»الصََّدَقـُت ِلْلُفَقَرآِء َواْلَمَسـِكيِن َواْلَعـِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب 

عيال خود هزينه آند، همانند مجاهد در  هر آس از راه حالل در پى اين روزى باشد تا آن را براى خود و

پيامبرش به اندازه قوت عائله خود وام  اگر نتوانست چيزى به دست آورد به حساب خداوند و راه خداست و

اگر امام آن را ادا نكند گناهش   آن بر عهده امام است وهر گاه پيش از اداى دين از دنيا برود، پرداختِن. بگيرد

گردآورى [متصديان  بينوايان و صدقات، تنها به تهى دستان و«: فرمايد خداى متعال مى. شود بر او نوشته مى

وامداران اختصاص  بردگان و] راه آزادى[در  شود، و آسانى آه دلشان به دست آورده مى آن، و] تقسيم و

 . است]و مشمول آيه ياد شده[بدهكار  نوا و ن فردى بىچني و» دارد

طوبى «: آند آه فرمود  نقل مى)صلى اهللا عليه وآله( از پيامبر اآرم)عليه السالم(امام آاظم. ٣

 )٤٠٩(;قوله سدادًا آان عيشه آفافًا و لمن أسلم و

 .درست باشد گفتارش حق و واش او را بسنده  خوشا به حال آن آه مسلمان شده، زندگى

آل محّمد  الّلهم ارزق محمدًا و«: آند آه فرمود  نقل مى)صلى اهللا عليه وآله(نيز از پيامبر. ٤

آل محّمد آثرة  ارزق َمن أبغض محّمدًا و  الكفاف، و  آل محّمد العفاف و َمن أحب محمدًا و  و

 )٤١٠(;الولد  المال و

خاندانش را   و)صلى اهللا عليه وآله(آنان آه محمد خاندانش و  و)صلى اهللا عليه وآله(بار خدايا، به محمد

فرزند  خاندانش مال و به دشمنان محمد و معاش روزى آن و) بسندگى(آفاِف  و) پاآدامنى(دوست دارند عفاف 

 .فراوان بده

نقل آرده است آه  )صلى اهللا عليه وآله( از پدرانش از پيامبر)عليه السالم(موسى بن جعفر. ٥
أن  المرأة المؤاتية، و الولد الباّر، و الخلطاء الصالحون، و: أربع من سعادة المرء«: فرمود

 )٤١١(;تكون معيشته في بلده

اين آه  همدل و همنشينان صالح، فرزند نيكوآار، زن موافق و] داشتن[: چهار چيز از سعادت انسان است

 .رش باشدمعاش او در شه درآمد و

 )٤١٢(;َمن ولده الفقر أبطره الغنا«:  فرمود)عليه السالم(نيز امام آاظم و. ٦

 .»غنا گستاخش آند نيازى و فقر باشد، بى هر آس زاده بينوايى و

                                                           
 . ٦/١٨٤لتهذيب ا. ٤٠٨
 .٧٢/٦٧بحاراالنوار . ٤٠٩
 .همان جا. ٤١٠
 .١٠٣/٨٦همان . ٤١١
 .١٠٠/٨٦همان . ٤١٢



 .اى ده مرا وعده«:  گفت)عليه السالم(مردى به ابوالحسن، موسى بن جعفر. ٧

 )٤١٣(;أنا لما ال أرجوا أرجى لما أرجوا آيف أعدك؟ و:  فرمود)عليه السالم(امام

اميدوارترم از چيزى  تر و نزديك) مرگ(رود  چگونه تو را وعده دهم؟ آه خود به آنچه آميد آن نمى

 .ام آه بدان اميد بسته) زندگى طوالنى و ديدن فرداها و روزهاى ديگر(

گاهى آه در :  گفتم)عليه السالم(به ابوالحسن«: نقل شده است آه» يحيى الحذاء«از . ٨
 .آند بينم آه مرا اندوهناك مى خرم، در او حالتى مى حضور پدرم چيزى را مى

آتب   فليكتب و: ال تشتر بحضرته فإذا آان لك على رجل حّق فقل له  تنّكبه و: امام فرمود

نه يقضي في حياته أو بعد آفى بالّله شهيدًا فإ أشهد الّله على نفسه و فالن بن فالن بخّطه و

 ;وفاته

فالن فرزند فالن  و: داشتى از او بخواه چنين بنويسد) وامى(چون بر آسى حقى  از اين آار دورى آن و

خدا را ـ آه گواهى است بسنده ـ بر خود گواه گرفت آه وام خود را در حيات يا پس  با خط خود چنين نگاشت و

 )٤١٤(. ادا آند]به وسيله وارثان[از مرگ خود 

 

 )عليه السالم(زيارت از نگاه امام آاظم  دعا و

فإن الدعاء ; عليكم بالدعاء«:  نقل شده است آه فرمود)عليه السالم(از امام آاظم. ١

قضى فلم يبق إّال إمضاؤه، فإنه إذا دعا الّله  قد قدر و الطلب الى الّله ـ عّزوجّل ـ يرّد البالء و  و

 )٤١٥(;له صرف البالء صرفًاسأ  و

درخواست از حضرتش، بالِى رقم  از خدا خواستن آه دعا به درگاه خداوند و بر شما باد به دعا آردن و

دست  اگر آسى خدا را بخواند و] و بدانيد[گرداند  ى آن نمانده باز مى)اجرا(مقدرى آه جز امضا  خورده و

 .»ند حضرتش بال را شتابان از او بگردانددعا به سوى او دراز آ

 .هر دردى دارويى دارد ;لكل داء دواء«:  فرمود)عليه السالم(امام آاظم. ٢

لكل داء داوء، فإذا :  فرمود)عليه السالم( پرسيده شد، امام)عليه السالم(درباره اين گفته امام

 ;ُالِهم المريض الدعاء فقد أذن الّله في شفائه

هر گاه به دل بيمار الهام شد آه دعا آند، به يقين خداوند اجازه درمان او را داده   دارد وهر دردى دارويى

 .است) شفاى او را اراده نموده(

آل محّمد ـ صلى الّله عليهم ـ ثم الدعاء  أفضل الدعاء الصالة على محمد و: نيز فرمود و
 ;ن الّله إذا سجدأقرب ما يكون العبد م لإلخوان ثم الدعاء لنفسك فيما أحببت، و

                                                           
 .٣/١٦٥الفقيه . ٤١٣
 .٥/٣١٨اصول آافى . ٤١٤
 .٣١٦ /مكارم االخالق . ٤١٥



آل اوست، سپس دعا براى برادران   و)صلى اهللا عليه وآله(برترين دعاها صلوات فرستادن بر محّمد

 چون بنده سر به سجده نهد به خداوند ]و بدان آه[. دارى ، سپس دعا براى خودت به آنچه آه دوست مى]دينى[

 .]و آن هنگام، بهترين وقت براى دعاست[ است ]تر و آم فاصله[نزديكتر 

ِبُكْم َربِّى ْ ُقْل َما َيْعَبُؤا(: الّن الّله ـ عّزوجّل ـ يقول; الدعاء أفضل من قراءة القرآن: فرمود و
صوت : يقول إّن الّله ـ عّزوجّل ـ ليؤخر إجابة المؤمن شوقًا الى دعائه و   و)٤١٦()َلْوَال ُدَعآُؤُآْم

 ;صوت أآره سماعه: يقول يعّجل إجابة المنافق و حب أن اسمعه، وأ

اگر : بگو] به امت[اى رسول ما، «: دعا آردن از خواندن قرآن برتر است، زيرا خداوند فرموده است

خداوند ـ عّزوجّل ـ اجابت . »آرد اعتنايى نمى  نبود خدا به شما توجه و]توبه شما زارى و و ناله و[دعاى شما 

اين، صدايى است آه دوست دارم بشنوم، اما درخواست منافق را : گويد ؤمن را به تأخير انداخته مىدعاى م

 )٤١٧(.دارم ناپسند مى اين، صدايى است آه شنيدن آن را ناخوش و: فرمايد زود پاسخ داده، مى

إّن الدعاء «:  فرمود نقل آرده است آه)عليه السالم(از ابو ابراهيم» عمر بن يزيد«. ٣

 ;ما لم يقّدر يرّد ما قدر و

 .گرداند دعا آنچه را آه مقدر شده و آنچه مقدر نشده باز مى

و چگونه [فدايت گردم، آنچه را آه مقدر شده دانستيم، آنچه مقدر نشده چيست : گفتم
 .؟ براى ما بازگو]شود بازگردانده مى

 ;حتى ال يقدر:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٤١٨(.خورد  تا اين آه رقم نمى]دعا مانع رقم خوردن آن شده،[

 بشّط )صلى اهللا عليه وآله(أدنى ما يثاب به زائر أبي عبدالّله«:  فرمود)عليه السالم(امام آاظم. ٤

 ;ما تأّخر واليته أن يغفر له ما تقّدم من ذنبه و  حرمته و  الفرات إذا عرف حّقه و

در حالى آه حق، ) از نزديك( در آنار شط فرات )عليه السالم(آمترين پاداشى آه به زائر امام حسين

 .آينده او را بيامرزد شود، اين است آه گناه گذشته و واليت او را بشناسد داده مى حرمت و

 گفتم درباره )عليه السالم(به ابوالحسن«: نقل شده است آه گفت» حسن بن الجهم«از . ٥
 گويى؟  چه مى)عليه السالم(رت قبر حسينزيا

 گويى؟ تو درباره زيارت او چه مى; ما تقول أنت فيه:  فرمود)عليه السالم(امام

 .خوانده است» عمره«برخى معادل  دانسته و» حج«برخى از ما آن را معادل : گفتم

 حجى قبول ])لسالمعليه ا(زيارت امام حسين[ ، ]مقبولة[هي حجة مبرورة :  فرمود)عليه السالم(امام

 )٤١٩(.است شده

                                                           
 .٧٧آيه ) ٢٥(فرقان . ٤١٦
 .٤٤٨ /مكارم االخالق . ٤١٧
 .٩٣/٢٩٧بحاراالنوار . ٤١٨



» منصور بن نصر مدائنى«از » محمد بن يزيد بكرى«از » احمد بن جعفر بلدى«. ٦
 وارد شده، )عليه السالم(بر امام آاظم«: آند آه گفت نقل مى» عبدالرحمن بن مسلم«از 
مؤمنين يا فالن ، اميرال)عليه السالم(آدام زيارت برتر است؟ زيارت حسين بن على: گفتم
 ).يك يك امامان را نام بردم(فالن؟  و

َمن   َمن زار آخرنا فقد زار أولنا، و يا عبدالرحمن، َمن زار أولنا فقد زار آخرنا، و: فرمود

من  َمن قضى حاجة ألحد و َمن توّلى آخرنا فقد توّلى أولنا و  توّلى أولنا فقد توّلى آخرنا، و

 .أوليائنا فكأّنما قضاها ألجمعنا

توّل َمن يتوالنا   تولنا و احبب لنا و أحّب فينا و  أحبب َمن يحّبنا و  يا عبدالرحمن، أحببنا و

َمن رّد على رسول  إّن الراّد علينا آالراد على رسول الّله جّدنا و أال و. ابغض َمن يبغضنا  و

َمن   فقد ابغض محمدًا وَمن أبغضنا   أّال يا عبدالرحمن و.  فقد رّد على الّله)صلى اهللا عليه وآله(الّله

آان حقًا على الّله ان يصليه النار  َمن أبغض الّله ـ عّزوجّل ـ و  أبغض محمدًا فقد أبغض الّله و

 )٤٢٠(;ماله من نصير  و

هر آس  آرده واى عبدالرحمن، هر آس نخستيِن ما را زيارت آند، چنان است آه آخرين ما را زيارت 

هر آس نخستيِن ما را دوست بدارد، . آخريِن ما را زيارت آند، چنان است آه نخستيِن ما را زيارت آرده است

هر آس آخريِن ما را دوست بدارد، چنان است آه نخستيِن ما را  چنان است آه آخرين ما را دوست داشته و

 .رده آند، گويى آن را براى همه ما برآورده استهر آس نياز يكى از دوستان ما را برآو. دوست داشته است

در راه ما دوست بدار  دارد، دوست بدار و هر آس ما را دوست مى اى عبدالرحمن، ما را دوست بدار و

) دشمنى ورزد(هر آس بر ما برگردد . با دشمنان ما دشمن با دوستان ما دوست باش و. براى ما دوست بدار و

اى عبدالرحمن، هر آس با ما . هر آس بر او برگردد، بر خدا برگشته است وبر جدمان رسول خدا برگشته 

ساز آند، به يقين با خدا آينه  آينه )صلى اهللا عليه وآله(هر آس با محمد آينه ورزد با رسول خدا آينه ورزيده و

آه او را به دشمنى آند، بر خدا حق است  هر آس با خداى ـ عّزوجّل ـ آينه در پيش گيرد و ساز آرده است و

 .اش بخشد  رهايى]از گزند آيفر خداوند[ياورى نباشد تا او را يارى آرده،  دوزخ افكند و

 شنيدم آه )عليه السالم(از ابوالحسن«: نقل شده آه گفت» عمرو بن عثمان رازى«از . ٧

لى َمن لم يقدر ع َمن لم يقدره أن يزورنا فليزر صالحى موالينا يكتب له ثواب زيارتنا و: گفت

 )٤٢١(;صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا

                                                                                                                                                                      
 .همان جا. ٤١٩
 .٣٣٥ /آامل الزيارات . ٤٢٠
 .٣١٩ /همان . ٤٢١



هر آس نتواند به زيارت ما بيايد، به زيارت دوستان صالح ما برود آه پاداش زيارت ما براى او نوشته 

هر آس نتواند به ما نيكى آند، در حق دوستان صالح ما نيكى آند آه پاداش نيكى به ما براى او  شود و مى

 .شود نوشته مى

 ]مرده[مؤمن : به ابوالحسن گفتم«: نقل شده است آه گفت» اسحاق بن عمار«از . ٨

 داند چه آسى قبر او را زيارت آرده است؟ مى

انصرف من  ال يزال مستأنسًا به ما زال عنده، فإذا قام و  نعم و:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٤٢٢(;قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة

چون برخاسته، از  تا زمانى آه زائر بر سر قبر مؤمن است او همچنان با زائر خود مأنوس است و. آرى

 .شود بيم مى رود، مرده دستخوش تنهايى و آن جا مى

 اول شنيدم )عليه السالم(از ابوالحسن«: نقل شده آه گفت» على بن عثمان رازى«از . ٩

َمن لم يقدر  قدر على زيارتنا فليزر صالح إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا، وَمن لم ي: آه فرمود

 )٤٢٣(;أن يصلنا فليصل صالح إخوانه يكثب له ثواب صلتنا

پاداش ] در اين صورت[ديدار ما بيايد، به ديدار برادران صالح خود برود آه  هر آس نتواند به زيارت و

هر آس نتواند در حق ما نيكى آند به برادران صالح خود نيكى آند آه  شود و ىزيارت ما براى او نوشته م

 .شود پاداش نيكى به ما براى او نوشته مى

 

 

 )عليه السالم(ِحكم امام آاظم  از مواعظ و

صالة النوافل قرباٌن الى الّله لكل «:  روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(از امام آاظم

 . تقرب هر مؤمن به سوى خداست]مايه[نماز نافله  ;مؤمن

 .حج، جهاد هر ناتوان است ;الحج جهاد آل ضعيف: فرمود و

زآات بدن،   هر چيزى را زآات است و;زآاة الجسد صيام النوافل  لكل شيء زآاة و: فرمود و

 .روزه مستحبى است

 ;أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج: فرمود و

 .انتظار فرج است) خداشناسى يا آسب دانش (برترين عبادات پس از معرفت

                                                           
 .٣٢١ /همان . ٤٢٢
 .٦/١٠٤التهذيب . ٤٢٣



 آان آمن رمى )صلى اهللا عليه وآله(الصالة على النبي َمن دعا قبل الثناء على الّله و: فرمود و

 ;بسهم بال وتر

 دعا آند، گويى بدون آمان، )صلى اهللا عليه وآله(درود فرستادن بر پيامبر هر آس پيش از ثناى خداوند و

 . است]بيهوده آردهآارى [تير انداخته 

 ;ما عال امرىء اقتصد  َمن أيقن بالخلف جاد بالعطية، و: فرمود و

روى آند  آن آه ميانه  يقين داشته باشد بسيار ببخشد و]بخشد مالى آه مى[هر آس به جايگزين شدن 

 .نشود) نيازمند(درمانده 

 ;التدبير نصف العيش: نيز فرمود

 .تدبير در معاش نيمى از زندگى است

 ;التوّدد إلى الناس نصف العقل: فرمود و

 .است محبت با مردم نيمى از عقل مهرورزى و

 ;العجلة هي الخرق آثرة الهّم يورث الهرم، و: فرمود و

 .شتابزدگى عين ابلهى است در پى دارد و] زودرس[اندوِه زياد پيرِى 

 .است و گشايشيكى از د) نان خور( آمى عائله ;قلة العيال أحد اليسارين: نيز فرمود و

 ;َمن أحزن والديه فقد عّقهما: نيز فرمود و

 .به يقين عاق شده است) بيازارد(مادر خود را اندوهگين آند  هر آس پدر و

َمن ضرب بيده على فخذه، أو ضرب بيده الواحدة على اُالخرى عند : نيز فرمود و
المصيبة ال تكون مصيبة يستوجب صاحبها أجرها إّال بالصبر   المصيبة فقد حبط أجره، و

از سر [ هر آس به هنگام رسيدن بال دست بر ران بكوبد يا دستان را ;االسترجاع عند الصدمة  و

اى هنگامى به پاداش  هر مصيبت زده.  بر يكديگر بكوبد به يقين، پاداش او از بين رفته است]صبرى بى

 .بر زبان آورد» إّنا إليه راجعون إنا لّله و«به گاه صدمه ديدن  شود آه صبر پيشه آند و صيبت خود نايل مىم

 نيكى زمانى نيكى شمرده ;الصنيعة ال تكون صنيعة إّال عند ذي دين أو حسب: نيز فرمود و

 را پاس غير اين دو شخص نيكى(شود آه در حق شخص ديندار يا داراى حسبى پاك صورت گيرد  مى

 ).دارند نمى

خداوند ; ينزل الصبر على قدر المصيبة الّله ينزل المعونة على قدر المؤونة، و: فرمود و

 .فرستد صبر را به اندازه مصيبت فرو مى را به اندازه هزينه و) يارى، روزى(معونت 

عنه أسرف زالت  من بدر و قنع بقيت عليه النعمة، و َمن اقتصد و: حضرتش فرمود و
روى پيشه آند، نعمتش فنا  هر آس زياده قناعت ورزد نعمتش پايدار شود و روى آند و  هر آس ميانه;النعمة

 .پذيرد



; النفاق  الكذب يجلبان الفقر و  الخيانة و الصدق يجلبان الرزق، و أداء األمانة و: فرمود و
به سوى [نفاق را   در گفتار، فقر ودروغ خيانت و خوانند و راستى در گفتار، روزى را فرا مى امانتدارى و

 .آشانند  مى]پرداز دروغ خائن و

 إذا أراد الّله بالذرة شرا أنبت لها جناحين فطارت فأآلها الطير،: فرمود و

 . شود]گان[چون خدا براى حشره ُخرد بد بخواهد دو باَلش دهد آه به پرواز درآيد، آن گاه طعمه پرند 

تصغيرها :  عند المؤمن لصاحبها إّال بثالثة أشياءالصنيعة ال تتم صنيعة: فرمود و
َمن عّظم الصنيعة عنده  تعجيلها، فمن صّغر الصنيعة عند المؤمن فقد عّظم أخاه، و  سترها و  و

 ;َمن آتم ما أواله من صنيعة فقد آرم فعاله فقد صّغر أخاه، و

آوچك :  داشته باشدشود آه سه شرط در نظر مؤمن زمانى نيكى شمرده مى] در حق ديگران[نيكى 

پس هر آس نيكى در حق مؤمن را آوچك شمرد، برادر مؤمن . پنهان داشتِن آن شمردن، زود انجام دادن و

خوار  خود را بزرگ داشته، هر آس نيكى در حق برادر مؤمن خود را بزرگ بداند، برادرش را آوچك و

 .ار خود را ارج نهاده استهر آس نيكى خود را درباره برادر مؤمن خود پنهان دارد آ آرده و

َدِهش او  هر آس در وعده خود شتاب آند عطيه و ;َمن عّجل ما وعد فقد هنئ العطية: فرمود و

 )٤٢٤(.گوارا شود] گيرنده بر دهنده و[

ان آان فيه هالآك فان فيه نجاتك ودع  قل الحّق و«:  فرمود)عليه السالم(ابوالحسن ماضى
 )٤٢٥(; آان فيه نجاتك فاّن فيه هالآكان الباطل و

باطل را   نجات تو در آن است و]در حقيقت[هالآت تو در آن است آه ] پندارى مى[حق بگو هر چند 

 . هالآت تو در آن است]در حقيقت[رهايى تو در آن است آه ] پندارى مى[واگذار اگر چه 

; ال يتهمه في قضائه  ينبغي لمن عقل عن الّله أن ال يستبطئه في رزقه و«: نيز فرمود
به [در حكمش متهم  سست نداند و  آند و]دادن[سزاوار است آسى آه در بنِد بندگى خداست او را در روزى 

 . نسازد]ستم

يتوآل : پرسيدم، فرمود» يقين« درباره )عليه السالم(از امام آاظم«: گويد شخصى مى
 ;يفّوض الى الّله يرضى بقضاء الّله و يسّلم لّله، و ه، وعلى الّل

آارهاى خود را به خدا   راضى باشد و]بدان تن دهد و[بر خدا توآل آند، تسليم خدا باشد، به قضاى خدا 

 .سپارد

:  درباره اين دعا نوشتم)عليه السالم(به امام آاظم«: گويد  مى)٤٢٦(»عبدالّله بن يحيى«
 .]و نظر او را جويا شدم[نهايت علمش ] نچونا[حمد خدا را  ;الحمد لّله منتهى علمه

                                                           
 .٤٠٣ /تحف العقول . ٤٢٤
 .٣٢ /االختصاص . ٤٢٥
عبدالّله بن .  نقل آرده است)عليه السالم(صدوق آن را در توحيد باب العلم با اسنادش از آاهلى از موسى بن جعفر. ٤٢٦

عليه (امام آاظم و)عليه السالم(هاى برجسته ياران امام صادق يحيى آاهلى اسدى برادر اسحاق بن يحيى از چهره
 .آتابى نيز دارد بود و) السالم



منتهى : لكن قل  ال تقولّن منتهى علمه، فإنه ليس لعلمه نهاية، و:  پاسخ داد)عليه السالم(امام

 ;رضاه

 )٤٢٧(.اش نهايت خشنودى: نهايت علمش، چرا آه علم خدا را نهايتى نيست، بلكه بگو: مگو

إن «:  فرمود)عليه السالم( درباره بخشنده پرسيد، امام)عليه السالم(شخصى از امام آاظم

لكالمك وجهين، فإن آنت تسأل عن المخلوقين، فإن الجواد الذي يؤّدي ما افترض الّله عليه، 
هو الجواد  إن آنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى، و البخيل َمن بخل بما افترضى الّله، و  و

 )٤٢٨(:إن منعك، منعك ما ليس لك ك، أعطاك ما ليس لك وإن منع، ألنه إن أعطا

بخشنده آسى است آه آنچه خداوند بر او ] بدان[پرسى  اگر درباره آفريدگان مى. گفتار تو دو وجه دارد

اگر خالق را  بخل ورزد وبخيل آسى است آه در آنچه خدا بر او واجب فرموده،  واجب آرده انجام دهد و

اگر از تو دريغ آند،   اگر بدهد بخشنده است، چرا آه چيزى به تو داده آه از آِن تو نبوده و]بدان آه[گويى  مى

 .چيزى را دريغ آرده آه از آِن تو نيست

ان آان فيه هالآك  قل الحق و  أي فالن، اتق الّله و: نيز به يكى از شيعيان خود فرمود و

 ;إن آان فيه نجاتك، فإّن فيه هالآك  دع الباطل و  اتك، أي فالن، اّتق الّله وفإّن فيه نج

هالآت تو در آن است آه ] پندارى مى[حق را بگو اگر چه  تقواى خدا در پيش گير و]  از خدا بترس و[

 ]ىپندار مى[را واگذار اگر چه  باطل اى فالن تقواى خدا در پيش گير و.  نجات تو در آن است]در حقيقت[
 . هالآت تو در آن است]در واقع[نجات تو در آن است آه 

 .به خدا سوگند آه به تو خيانت نكردم: وآيل حضرت به او گفت

 ;الخيانة شّرها عليك تضييعك علّي مالي سواء، و  خيانتك و:  فرمود)عليه السالم(امام

 .گيرد ن تو را مىشر خيانت داما از بين بردِن آن، بر من يكسان است و خيانت تو در مالم و

 ;إياك أن تمنع في طاعة الّله، فتنفق مثله في معصية الّله: نيز فرمود و

 .مبادا آه از انفاق در راه بندگى خدا دريغ آنى آه همانند آن را در نافرمانى خدا هزينه خواهى آرد

 ;المؤمن مثل آّفتي الميزان آّلما زيد في إيمانه زيد في بالئه: فرمود و

 .پذيرد آزمونش فزونى د دو آفه ترازوست آه هر چه ايمانش فزونى گيرد، بال ومؤمن همانن

إن شيئًا هذا آخره لحقيٌق :  بر قبرى حاضر شد، فرمود)عليه السالم(هنگامى آه امام آاظم

 ;إن شيئًا هذ أوله لحقيق أن يخاف آخره أن يزهد في أوله، و

شايسته است چيزى آه آغازش  شايسته است چيزى آه فرجامش اين باشد در آغازش زهد ورزيده شود و

 .اين باشد از فرجامش ترسيده شود

 ;َمن دخله الُعجب هلك َمن طلب الرئاسة هلك، و  َمن تكّلم في الّله هلك، و: فرمود و

                                                           
 .٧٥/٣١٩بحاراالنوار . ٤٢٧
 .٧٥/٣١٩بحاراالنوار . ٤٢٨



رياست بخواهد هالك شود ] حقبه نا[آند هالك شود، هر آس ) جدل(گو   خدا گفت و]ذات[هر آس در 

 .و هر آس دستخوش خود پسندى گردد هالك شود

فأّما مؤونة الدنيا فإنك ال تمّد يداك إلى شيء . الدين  إشتّدت مؤونة الدنيا و: نيز فرمود و

 ;أّما مؤونة اآلخرة فإنك ال تجد أعوانًا يعينوك عليه منها إّال وجدت فاجرًا قد سبقك إليه، و

پس چون در پى يافتن نيازهاى دنيايى . دشوار است دين بس سخت و دنيا و) نياز زينه وه(تدارك مؤونه 

چون در  بينى آه در رسيدن به آن بر تو پيشى گرفته است و باشى، به هر جا آه دست دراز آنى فاجرى را مى

 .ات آند نخواهى يافت يارى] آه بار تو را بر دوش آشيده،[تدارك توشه آخرى باشى، يارى 

تقليم األظفار باألسنان،   أآل الطين، وفتُّ الطين، و: أربعة من الوسواس: نيز فرمودو
النظر   النظر إلى الماء الجاري، و النظر إلى الخضرة، و: ثالث يجلين البصر  و. أآل اللحية  و

 ;إلى الوجه الحسن

جويدن موى  ندان وخوردن ِگل، خرد آردن ِگل،گرفتن ناخن با د: است) ماليخوليا(چهار چيز از وسواس 

نگريستن در  نگريستن در سبزه، نگريستن در آب روان و: سه چيز نيز موجب جالى چشمان است. ريش

 .]نباشد آميخته به حرام اگر نگاه به نامحرم و[چهره زيبا 

 ;لكن حسن الجوار الصبر على األذى ليس حسن الجوار آّف األذى، و: نيز فرمود و

 .از آزار آنان نيست، بلكه در بردبارى در برابر آزار آنان استدارى در پرهيز  نيك همسايه

 ;أبق منها، فإّن ذهابها ذهاب الحياء  بين أخيك، و  ال تذهب الحشمة بينك و: فرمود و

چيزى از آن را نگاه  ت وجود دارد، از ميان مبر و]ا دينى[برادر  شرمى آه ميان تو و خويشتن دارى و

 .رود  آن، حيا نيز از بين مىدار، چرا آه با از بين رفتِن

. يا بنّى، إّياك أن يراك الّله في معصية نهاك عنها: نيز به يكى از فرزندان خود فرمود و

ال تخرجّن نفسك من التقصير في   و. عليك بالجد  و. إّياك أن يفقدك الّله عند طاعة أمرك بها  و
المزاح، فإّنه يذهب بنور إيمانك  ك وإّيا و. طاعته، فإن الّله ال ُيعبد حق عبادته  عبادة الّله و

 ;اآلخرة  الكسل، فإّنهما يمنعان حّظك من الدنيا و  الّضجر و  إّياك و و. يستخّف مرّوتك  و

مبادا در عبادتى آه  اى پسرآم، مبادا خداوند تو را مشغول گناهى ببيند آه تو را از آن باز داشته است و

فرمانبردارى خداوند مقصر  خود را در عبادت و ا آوشا باش وهماره در آاره. تو را بدان فرمان داد نبيند

از شوخى بپرهيز، زيرا نور ايمان تو را از  و. شود بدان، چرا آه خداوند آن گونه آه شايسته است عبادت نمى

حوصلگى دورى آن، زيرا اين دو خصلت  بى آند و از تنبلى و دار مى ات را خدشه جوانمردى برد و بين مى

 .آنند آخرت محروم مى تو را از بهره دنيا و ]ناپسند[

إذا آان الجور أغلب من الحق لم يحّل ألحد أن يظن بأحد خيرًا حتى يعرف : نيز فرمود و

 ;ذلك منه



بيشتر باشد آسى مجاز نيست آه به آسى گمان خوب داشته باشد،  ستم بر حق غلبه يابد و چون جور و

 .مگر اين آه خوبى را در او ببيند

بوسيدن لبان، جز از همسر ; الولد الصغير  ليس الُقبلة على الفم إال للزوجة و: فرمودهمو  و

 .آودك نشايد و

ساعًة  ساعًة لمناجاة الّله، و: اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات: نيز فرمود و
يخلصون لكم في  والثقات الذين يعّرفونكم عيوبكم  ساعًة لمعاشرة االخوان و ألمر المعاش، و

. بهذه الساعة تقدرون على الثالث ساعات ساعًة تخلون فيه للذاتكم في غير محّرم و الباطن، و
َمن حّدثها بطول  ال بطول عمر، فإّنه َمن حّدث نفسه بالفقر بخل، و ال تحّدثوا أنفسكم بفقر و

ما ال يثلم  حالل واجعلوا ألنفسكم حّظًا من الدنيا باعطائها ما تشتهي من ال. العمر يحرص
ليس مّنا ترك دنياه : استعينوا بذلك على أمور الدين، فإّنه روى و. ما ال سرف فيه المرّوة و

مناجات با  نياز و قسمتى براى راز و: بكوشيد آه وقت خود را چهار قسمت آنيد ;لدينه أو ترك دينه لدنياه

افراد مورد اعتماد  و] دينى[عاشرت با برادران خدا، قسمتى براى تأمين نيازهاى زندگى، قسمتى ديگر براى م

قسمت چهارم براى پرداختن به  در باطن، نسبت به شما خالص هستند و نمايانند و آه عيب شما را به شما مى

توانيد از سه قسمِت  گيرى از آن مى بهره  به وسيله اين قسمت از اوقات خود و]بدانيد آه[. هاى حالل لذت

 .ببريد ديگِر اوقات استفاده

 به عمر دراز اميد ]آن را[  گو نكنيد و چيزى گفت و بى هرگز با نفِس خود از فقر و
چون از عمرى  نوايى سخن گفت، بخل ورزيد و مدهيد، زيرا آسى آه با خود از بى

 .گو آرد حريص شد دراز گفت و

اش صدمه  آن اندازه از بهره حالل دنيايى به نفس خويش بدهيد آه به جوانمردى
بدان وسيله، نفس خود را بر آار دين يارى دهيد آه  آميخته به اسراف نباشد و د ونزن

 دنيا ]رسيدن به[دين را براى   دين و]رسيدن به[آسى آه دنيا را براى : روايت شده است
 .رها آند از ما نيست

تفّقهوا في دين اهللا فإّن الفقه مفتاح البصيرة، :  فرمود)عليه السالم(همچنين امام آاظم
فضل الفقيه   و. الدنيا  الرتب الجليلة في الدين و السبب الى المنازل الرفيعة و  تمام العبادة، و  و

 احكام[; َمن لم يتفّقه في دينه لم يرض اهللا له عمًال  و. على العابد آفضل الشمس على الكواآب
هاى  اى براى رسيدن به جايگاه وسيله  آمال عبادت و]مايه[نش آليد بينش، دين را فرا گيرد آه فراگيرى دا]

 برترِى دانشمند بر عابد، همانند برترِى خورشيد بر ]و بدانيد آه[. باشد دنيا مى مراتب ارجمند در دين و واال و

 .گيرد هر آس دانِش دين نياموزد، عملش مورد خشنودى خداوند قرار نمى ستارگان است و

نيكى به ; آفارة عمل السلطان اإلحسان إلى اإلخوان: ن به على بن يقطين فرمودهمچني

 . تن دادن به آار حكومتى است]گناِه[، آفاره ]دينى[برادران 



آلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث اهللا لهم من البالء ما : نيز فرمود
 ;لم يكونوا يعدون

بر  پرداختند، خداوند بالهايى پديد آوَرد و بدان نمى تر نبوده و آورند آه پيشهرگاه مردمان گناهانى پديد 

 .آوردند به شمار نمى ها بگمارد آه از انديشه نگذرانده و آن

إذا آان جائرًا  عليك الشكر، و اذا آان اإلمام عادًال آان له األجر و: نيز فرموده است و
بر تو شكرگزارى است  دادگر باشد، براى او پاداش و) آمحا(اگر امام  ;عليك الصبر آان عليه الوزر و

 )٤٢٩(.بردبارى است بر تو صبورى پيشه آردن و وبال آردارش و اگر ستمگر باشد، بر او وزر و و

عليه (امام. دهند  دو نفر را ديد آه به يكديگر دشنام مى)عليه السالم(حضرت آاظم

 آغاز آننده به دشنام، ;وزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم  وزره و  دي أظلم والبا«: فرمود)السالم

، از حدود پاسخ )حريف( تا زمانى آه مظلوم ]البته[گناه حريفش بر گردن اوست  گناه او و ستمگرتر است و

 .گفتن تجاوز نكند

يقم، فال يقوم أال َمن آان له على الّله اجر فل: ينادي مناد يوم القيامة: همين طور فرمود

 ;اصلح فأجره على الّله إال َمن عفا و

هيچ آس بر . خدا پاداش دارد برخيزد) نزد(هر آس بر : چون قيامت بر پا شود، منادى ندا در دهد

) نزد( آرده باشد آه پاداش او بر ]ميان دو تن[اصالح   در گذشته و]از حق خود[خيزد جز آن آه  نمى

 .خداست

السخي الحسن الخلق في آنف الّله، ال يتخّلى الّله عنه حتى يدخله : نيز فرموده است و
 ;حسن الخلق حتى مضى ما زال أبي يوصيني بالسخاء و  و. ما بعث الّله نبيًا إّال سخيا  و. الجنة

خداوند . آند تا او را وارد بهشت آند خداوند او را رها نمى بخشنده خوش خوى در حمايت خداوند است و

حسن  پدرم تا پايان عمر خود، همواره مرا به بخشندگى و. ا نفرستاد، مگر اين آه بخشنده بودهيچ پيامبرى ر

 .آرد خلق سفارش مى

 در بستر احتضار افتاده بود، سندى بن شاهك، )عليه السالم(هنگامى آه امام آاظم
  از حضرت خواست تا اجازه دهد، هزينه آفن او را به)عليه السالم(بان امام آاظم زندان

أآفاننا  مهور نسائنا، و  إنا اهل بيت، حج صرورتنا، و«:  فرمود)عليه السالم(عهده بگيرد، امام

 ;من طهور أموالنا

هاى ما از خالص اموال خودمان  آفن ما، آابين زنان ما و) نخستين(ما خاندانى هستيم آه حج صروره 

 .باشد مى

; ال تكن اّمعة قل خيرًا و غ خيرًا وأبل«: فرمود» فضل بن يونس« به )عليه السالم(امام آاظم
 .مباش» اّمعه« بگو و) نيكو(خير   خير برسان و]پيام[
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 چيست؟» اّمعه«: گفتم

صلى اهللا (ان رسول الّله. أنا آواحد من الناس أنا مع الناس و: ال تقل:  فرمود)عليه السالم(امام

نجد شر فال يكن نجد الشّر أحّب  ، نجد خير و)٤٣٠(يا أّيها الناس، إنما هما نجدان:  قال)عليه وآله
 ;إليكم من نجد الخير

مگو من با مردم  و] شيكى از آنان هستم، پس تو چنين مبا من با مردم و: آسى است آه بگويد» اّمعه«[

برجسته است، راه  اى مردم، آن، دو راه روشن و:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا. يكى از آنان هستم و

 .»باشد] و پويندگان آن[ نزد تو محبوبتر از راه خير ]و رهروان آن راه[راه شر، پس مبادا آه راه شر  خير و

گذشت، » سواد« به مردى بد سيما از اهل )معليه السال(روايت شده است آه امام آاظم
گو  از مرآب خويش فرود آمده، زمانى دراز با وى به گفت و بر او سالم آرد و

 .پرداخت، سپس به او پيشنهاد نمود آه اگر آارى داشته باشد، آماده است آن را انجام دهد

آيى   مىاى فرزند رسول خدا، نزد او فرود:  گفته شد)عليه السالم(به امام آاظم
 خواهى در حالى او به تو نيازمندتر است؟ نيازهاى خود را از او مى و

جاٌر في بالد الّله،  أخ في آتاب الّله، و  عبيد من عبدالّله، و:  فرمود)عليه السالم(امام آاظم

لعل الدهر يرّد من حاجاتنا  أفضل األديان اإلسالم، و  ، و)عليه السالم(إّياه خير اآلباء آدم يجمعنا و
 ;إليه، فيرانا ـ بعد الزهو عليه ـ متواضعين بن يديه

مؤمنان برادر  و: بدان اشاره شده است[در آتاب خدا ] آه[برادرى است  اى از بندگان خدا و او بنده

 ]يعنى; [بهترين پدران . ]آنيم ى مىدر آنار هم زندگ[ در سرزمين خدا ]آه[اى است  همسايه و] يكديگرند
چه بسا روزگار ما را بدو نيازمند آند . دهند  اسالم ما را پيوند مى]يعنى; [ها  بهترين دين و)عليه السالم(آدم

 .، ما را فروتن ببيند]ما[تكبِر گذشته  آن گاه است آه پس از فخرفروشى و و

 :آن گاه در قالب دو بيت فرمود

دوست  مبادا آه بى; پيونديم ه استحقاق پيوند ما را ندارند مىاز آن رو با آسانى آ
 )٤٣١(.»رفيق بمانيم و

عليه (گذار خود را در بوستان جان فزاى ميراث امام آاظم در همين جا گشت و

رهنمودهاى اهل  خواهيم تا در پيروى از راه و به پايان برده، از خداوند منان مى)السالم
 ـ آه تبلور چشمه زالِل هدايِت ربانى در سراب عطشناك هواخواهى )عليهم السالم(بيت
 .توهم زدگى است ـ توفيقمان دهد و

 .ستايش، ويژه پروردگار جهانيان است: آخرين نيايش ما اين است آه
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 ١٣٣… )عليهم السالم(تثبيت گرايش به خط اهل بيت  

 ١٣٣… گرايش سياسى. ١   

 ١٣٣… احاطه بر اوضاع سياسى: هدف اول    

 ١٣٤… برآوردن نياز مؤمنان: هدف دوم    

 ١٣٦…  بر سياست عمومى)عليه السالم(تأثيرگذارى امام: هدف سوم    

 ١٣٧… ياسىپرورش انديشه س. ٢   

 ١٣٩… ايجاد ساختار علمى و پيوند فكرى. ٣   

 ١٤٠…  در زندان)عليه السالم(امام آاظم    

 ١٤٣…  در حكومت موسى الهادى عباسى)عليه السالم(امام آاظم    

 ١٤٤… قيام فخ  



 ١٤٦… پيامدهاى قيام فخ  

 ١٤٧… )عليه السالم(گيرى امام آاظم تحليلى از قيام فخ و موضع  

 ١٤٩… ش موسى الهادى براى عزل هارون الرشيد از واليت عهدىتال  

 

 قسمت چهارم

 اش در مورد امام گيرى موضع هاى عصر هارون الرشيد و ويژگى: بخش نخست 

 ١٥٣… )عليه السالم(آاظم 

 ١٥٤… هاى روزگار هارون الرشيد ويژگى: مبحث يكم  

 ١٥٩… )عليه السالم(گيرى هارون نسبت به امام آاظم موضع: مبحث دوم  

 ١٧٩…  نسبت به حكومت هارون الرشيد)عليه السالم(گيرى امام آاظم موضع: بخش دّوم 

 ١٧٩… سياست هارون الرشيد  و)عليه السالم(امام آاظم  

 ١٨٣… جماعت صالحان  و)عليه السالم(امام آاظم  

 ١٨٤… عرصه سياسى  

 ١٨٤… )عليهم السالم(محكم آردن پيوند سياسى با خط اهل بيت: نخست  

 ١٨٦… »تقيه«تأآيد بر پايبندى به اصِل : دوم  

 ١٨٧… نفوذ در دستگاه حكومتى: سوم  

 ١٨٨… على بن يقطين. ١   

 ١٨٩… حفص بن غياث آوفى . ٢   

 ١٨٩… عبداهللا بن سنان بن ظريف. ٣   

 ١٨٩… فضل بن سليمان آاتب بغدادى. ٤   

 ١٨٩… محمد بن اسماعيل بن بزيع. ٥   

 ١٨٩… )موالى بنى عباس(حسن بن راشد . ٦   

 ١٩٠… عرصه تربيتى  

 ١٩٠…  در برابر على بن يقطين)عليه السالم(گيرى امام موضع: نخست  

 ١٩٢… برآوردن نيازهاى مؤمنان  و)عليه السالم(امام آاظم: دوم  

 ١٩٣…  از مأموريت على بن يقطين)عليه السالم(حمايت امام آاظم: سوم  

 ١٩٧… فكرى علمى وعرصه   

 ٢٠٠… تفقه در دين شيوه استنباط و  

 ٢٠١… )عليه السالم(مناظره در عصر امام آاظم  

 

 ٢٠٥…  تا زمان شهادت او)عليه السالم(هاى مكرر امام آاظم بازداشت: بخش سوم 

 ٢٠٥… )عليه السالم(ريزى براى زندانى آردن امام آاظم برنامه  

 ٢٠٩… )عليه السالم(دستگيرى امام آاظم  

 ٢١٠…  در زندان بصره)عليه السالم(امام آاظم  



 ٢١١… )عليه السالم(مأموريت آشتن امام آاظم عيسى و  

 ٢١٢…  به بغداد)عليه السالم(انتقال امام آاظم  

 ٢١٣… رهايى از زندان  و)عليه السالم(نيايش امام آاظم  

 ٢١٤… دومين بازداشت  

 ٢١٤…  در زندان سندى بن شاهك)عليه السالم(امام آاظم  

 ٢١٥…  در زندان)عليه السالم(فعاليت امام آاظم  

 ٢١٥… عبادت. ١   

 ٢١٦… پاسخ به استفتاء. ٢   

 ٢١٧… تعيين نمايندگان. ٣   

 ٢١٧… تعيين جانشين. ٤   

 ٢١٨… )عليه السالم(وصيت امام. ٥   

 ٢١٨…  در برابر فشارهاى هارون)معليه السال(مقاومت امام آاظم صالبت و. ٦   

 ٢١٩… در هم شكستن شكوه هارون  و)عليه السالم(امام آاظم  

 ٢١٩… )عليه السالم(فرستادن آنيزآى براى امام. ١   

 ٢٢١… )عليه السالم(تالش براى مسموم آردن امام. ٢   

 ٢٢٣… )عليه السالم(درخواست آزادى براى امام. ٣   

 ٢٢٤…  به هارون)عليه السالم(نامه امام آاظم. ٤   

 ٢٢٥… )عليه السالم(توطئه آشتن امام آاظم  

 ٢٢٧… ديدار دوست  

 ٢٢٩… تحقيق درباره آشته شدن امام  

 ٢٢٩… راه نخست  

 ٢٣١… راه دوم  

 ٢٣٢…  بر روى پل)عليه السالم(پيكر امام  

 ٢٣٤… اقدام سليمان  

 ٢٣٦… )عليه السالم(تجهيز امام  

 ٢٣٧… )عليه السالم(سپارى پيكر امامخاآ تشييع و  

 

 ٢٣٩…)عليه السالم(ميراث علمى امام آاظم: بخش چهارم 

 ٢٤٣… مراتب شناخت اصول علم و  

 ٢٤٤… مصادر و روش شناخت  

 ٢٩٠… برنامه خداوندى اساس تدبير و توحيد و  

 ٢٩٣… )صلى اهللا عليه وآله(تاريخ حيات پيامبر اآرم نكاتى از سيره و  

 ٣٠٢… )عليه السالم(امامان از نگاه امام آاظم امامت و  

 ٣١٠… )عليه السالم(جانشينى امام آاظم  



 ٣١٣… )عليه السالم(در بيان امام آاظم) عج(امام مهدى  

 ٣١٦… )عليه السالم( از نگاه امام آاظم)عليهم السالم(امامان  و)صلى اهللا عليه وآله(صحابه پيامبر  

 ٣١٨… )عليه السالم(شرك از نگاه امام آاظم ايمان، آفر و  

 ٣٢٤… )عليه السالم(گناهان از نگاه امام آاظم  

 ٣٢٦… )عليه السالم(نگاه داشتن زبان در بيان امام آاظم  

 ٣٢٨… )عليه السالم(نهى از منكر در نگاه امام آاظم امر به معروف و  

 ٣٢٩… )عليه السالم(آاظممجاهد در راه خدا از نگاه امام  شهيد و  

 ٣٣١… )عليه السالم(ها از نظر امام آاظم غنيمت  

 ٣٣٣… )عليه السالم(امور معيشتى از نگاه امام آاظم آار و  

 ٣٣٥… )عليه السالم(زيارت از نگاه امام آاظم دعا و  

 ٣٤٠… )عليه السالم(ِحكم امام آاظم از مواعظ و  

 ٣٥١…  فهرست


