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 ها و كنیه و لقبهاى آن جناببخش اول والدت امام علیه السّالم و نام

اى كه حضرت امام علی النقى و مينويسد: از دانشمندان شيعه چنين شنيدم محله -65ص  -( معانى األخبار1) 

الم لقاا   امام حسن عسكرى در سامراء ساكن بودند عسكر ناميده ميشد بهمين جهت باين دو امااام عليهمااا السااب

اش ابو الحسن بود كه جز اين نام و مينويسد: نامش علی و كنيه -ب( مناق  شهر آشو2عسكرى داده بودند. )

كنيه نداشت اما داراى لقبهاى زيادى از قبيل: نجي ، مرتضى، هادى، نقى، فقيه، امين، مؤتمن، طيب ، متوكل، 

 عسكرى بود آن جناب را ابو الحسن ثالث و فقيه عسكرى ميگفتند.

تر بود هنگااام خاموشاای آثااار هيباات و ساانگينى در تر و كاملمكاز تمام مردم خوشبوتر و راستگوتر و با ن

اى گيرا و جذاب داشت از خاندان نبااوت و اماماات بااود و اش آشكار بود و در موقع سخن گفتن چهرهچهره

 ترين شخصيت منسوب به پيامبر اكرم بود.ترين فرد خاندان رسالت و برگزيدهپسنديده

 محلی بنام صريا از اطراف مدينه متولد شده.سال دويست و دوازده نيمه ذيحجه در 
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روز سوم رج  از دنيا  254متولد شد و در سال  214ابن عياش گفته است: در روز سه شنبه پنجم رج  سال 

انااد كسااى جااز رفت بعضى روز دوشنبه سه ش  به آخر جمادى اآلخاارم مانااده روز وفاااتش را تعيااين نمااوده

هنگام فوتش نبود در موقع فوت چهل سااال داشاات بعضااى چهاال و فرزندش ابو محمبد )امام حسن عسكرى( 

 اند.يك سال و هفت ماه گفته

اند مادرش معروف به بانو ام الفضل بااود بااا پاادر مادرش كنيز فرزند دارى بنام سمانه مغربيه بود بعضى گفته

انااد نيز افاازودهخود شش سال و پنج ماه بود و پس از پدر مدت امامت آن جناب سى و سه سال بعضى نه ماه 

 بيست سال در سر من رأى )سامرا( ساكن بود در همان جا از دنيا رفت و در خانه خود مدفون گرديد.

در مدت اقامت آن جناب بقيه حكمرانى معتصم بعد از او واثق و متوكل و منتصر و مستعين و معتااز بااود در 

 آخر فرمانروائى معتمد بوسيله سم شهيد شد.

( در كشف الغمااه چنااين مينويسااد: محمبااد باان طلحااه 1: معتمد آن جناب را مسموم كرد. )ابن بابويه مينويسد

هجرى متولد شد مادرش كنيزى صاااح  فرزنااد بنااام  214گفت: حضرت امام علی النقى در ماه رج  سال 

ح، اند. اسم امام علی بااود و داراى لقبهااائى باادين شاارا بااود: ناصاا سمانه مغربيه بود. نام ديگرى جز اين گفته

متوكل، مفتاا و نقى، مرتضى مشهورترين لقبش متوكل بود كه اين لق  را مخفى ميداشت و باصحاب خود 

 سفارش ميكرد كه از اين لق  چيزى نگويند زيرا خليفه وقت نيز همين لق  را داشت.

چنااد  زمان خالفت معتز از دنيا رفت با اين حساب چهاال سااال و 254پنج روز بآخر جمادى اآلخر مانده سال 

 روز كم داشته است.

با پدرش شش سال و پنج ماه زيست و پس از پدر سى و سه سال و چند ماه زناادگى كاارد و در سااامراء دفاان 

از دنيا  254حضرت امام علی النقى متولد شد و در سال  214( عبد العزيز حافظ گفته است: در سال 2شد. )

انااد و ملق  بهادى بود مادرش ساامانه اساات گفتااه رفت در سن چهل سالگى و در سامرا دفن شد زمان منتصر

در سامرا از دنيا رفت كه در آن وقت چهاال  254در مدينه متولد شد و رج  سال  212نيمه ماه ذيحجه سال 

( اباان خشاااب گفتااه اساات: حضاارت 3و يك سال و چند ماه داشت و در سامراء در منزل خااود دفاان شااد. )

 هجرى متولد شد. 214سال عسكرى ابو الحسن علی بن محمبد در رج  

نيمااه ذيحجااه در صاارياى  212مينويسد: بروايت ابن عباس پاانجم رجاا  سااال  -339ص  -( اعالم الورى1) 

« مادرش كنيزى صاح  فرزندى بنام سمانه بود و لقبش نقی، قائم، فقيه، امين، طي  بود 1مدينه متولد شد »

باا مينويسد: روز بيست و هفاات ذيحجااه حضاارت ( شيخ در مص2گفتند. )و آن جناب را ابو الحسن سوم مى

 ابو الحسن على بن محمبد امام عسكرى متولد شد در جاى ديگر مينويسد:
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ابن عباس گفت: اين دعا توسط شيخ كبير ابو القاسم بدست خانواده من رسيد »اللبهم انى اسااكلك بااالمولودين 

 ا آخر دعا.فی رج  محمبد بن علی الثانى و ابنه علی بن محمبد المنتج  ت

سپس اضافه نموده كه ابن عياش گفته است تولد حضرت ابو الحسن امام علی النقى در روز دوم رج  بااوده 

روز پنجم نيز ذكر كرده. باز ميگويد: ابراهيم ابن هاشم قمى گفت: حضرت امام علی النقى در روز سه شاانبه 

 214لی النقااى نيمااه ذيحجااه سااال حضرت امام ع -497ص  1ج  -( كافى3متولد شد. ) 214رج  سال  13

 متولد شده مادرش كنيزى صاح  فرزندى بنام سمانه بود. 214متولد شد و گفته شده در رج  سال 

الم 4نويسااد. )مااى 212در روضة الواعظين نيز نيمه ذيحجه سااال  ( فصااول المهمااه مينويسااد: امااام عليااه السااب

بود در مصباا كفعمى مينويسد:  هو عصمتى من خلقه()اللَّه ربى و    گندمگون بود و نقش انگشترى آن جناب

زمااان مااكمون متولااد شااد مااادرش ساامانه بااود و نقااش  212انااد سااال روز جمعه دوم رج  بعضى پنجم گفته

بود. همسرش كنيزى بود جز او همسرى نداشت پاانج  »حفظ العهود من اخالق المعبود«   انگشتري آن جناب

از دنيا رفت معتز او را مسموم كاارده وكياال و دربااانش  254ج  سال فرزند داشت و در روز دوشنبه سوم ر

 عثمان بن سعد بود.

 بخش دوم تصریح بامامت آن جناب

صقر بن دلف گفت از حضرت جواد عليه السبالم شنيدم ميفرمود امام بعد از  -50ص  2ج  -( كمال الدين1) 

انبردارى از او فرمانبردارى از من است من پسرم على است دستور او دستور من و سخنش سخن من است فرم

ابن قولويه از كلينى از اسماعيل  -( اعالم الورى و ارشاد2و امامت پس از او در فرزندش حسن خواهد بود. )

كند كه گفت وقتى حضرت جواد از مدينه براى مرتبه اول بجان  بغداد رهسپار شااد موقااع بن مهران نقل مى

 بر شما بيمناكم پس از شما امامت متعلق بكيست؟حركتش عرضكردم من در اين سفر 

 اى امسال نيست.با لبخندى به من توجه نموده، فرمود آنچه گمان كرده

وقتى معتصم ايشان را خواست خدمتش رسيده عرضكردم فدايت شوم شما در حال حركت هستى امامت بعااد 

ر اين موقع بمن توجه نموده فرمود از شما متعلق بكيست چنان گريه كرد كه محاسنش از اشك چشم تر شد د

از  -( اعااالم الااورى و ارشاااد3اكنون بايد بر من بيمناك باشى. امامت پس از من متعلق بفرزندم علی است. )

كلينى نقل ميكند كه خيرانى از پدر خود چنين نقل كرد كه گفت من مالزم خانه حضرت جواد بودم بواسطه 

آمد تا از بيمااارى حضاارت جااواد اطالعاااتى ى سحرگاه هر ش  مىمكموريتى كه داشتم احمد بن عيسى اشعر

آمد احمد از جاى حركت ميكرد و پدرم با بدست آورد. هر وقت پيك واسطه بين حضرت جواد و پدرم مى

 او خلوت مينمود.
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( پدرم گفت يك ش  پيك امام آمد احمد بن محمبد بن عيسى از اطاق خااارج شااد ماان بااا پيااك خلااوت 1) 

شنيد. پيك گفت مواليت سالم ميرساند مد دو مرتبه برگشت و جايى ايستاد كه حرف ما را مىكردم ولى اح

و ميفرمايد من از دنيا ميروم و امامت متعلق بفرزندم علی است، همان مقامى را كه من بعد از پاادرم باار شااما 

 داشتم او پس از من بر شما خواهد داشت. پيك راه خود را گرفت و رفت.

د بجاى خود بازگشت. از من پرسيد چه گفت بتو. گفتم: حرفى بااود گفاات ماان شاانيدم. سااخن احمد بن محمب

پيك را برايم شرا داد. گفتم اين كارى كه كردى خدا بر تو حرام كرده بود زياارا در قاارآن ميفرمايااد و  ال 

يدا كرديم مبااادا ت ج سَُّسوا اكنون كه شنيدى شنيده خود را براى گواهى بخاطر داشته باش اگر روزى احتياج پ

 تا موقعش نرسيده اظهار كنى.

پدرم گفت فردا صبح پيغام را در ده نسخه نوشتم آنها را مهر زدم و در اختيار سران اصحاب قرار دادم به آنها 

 گفتم در صورتى كه قبل از مطالبه اين نسخه از دنيا رفتم آنها را باز كنيد و بدستور داخل آن عمل نمائيد.

حضرت جواد )ابو جعفر( عليه السبالم از منزل خود خارج نشدم تا وقتى كه فهميدم اصحاب پس از درگذشت  

كنند. محمبااد باان ابااى الفاارج اند و در مورد امامت از يك ديگر جستجو مىگرد محمبد بن فرج اجتماع نموده

آماادم پاايش تااو ىاى نوشت باين مضمون: اگر ترس از اطالع يافتن خليفه نداشتم با اين جمعياات ماا برايم نامه

 خوب است بيائى اينجا.

هااا درب خانااه بگفتگااو پاارداختم دياادم انااد بااا آنمن سوار شدم و پيش او رفتم ديدم اصحاب اجتماع كاارده

 اند.بيشترشان در شك افتاده

ها را بياور وقتى آوردند گفتم اين دستورى ها دستش بود و آنجا حضور داشت گفتم آن نوشتهيكى كه نوشته

اند. يكى از آنها گفت كاش در اين مورد كس ديگر نيز شاهد گفتار تو بود. كه اين سااخن بمن دادهاست كه 

 بيشتر ثابت شود.

اياان پيغااام را شاانيده و گااواهى  گفتم: اتفاقا خداوند آنچه شما آرزومنديد پديد آورده ابو جعفر اشعرى نيااز

ن او را دعوت بمباهلااه كااردم )در حااق يااك دهد. اصحاب از او پرسيدند ولى از گواهى امتناع ورزيد. ممى

ديگر نفرين كردن( ترسيده گفت من اين پيغام را شنيدم اما اين مقااام و موقعياات شااامخى اساات كااه كساای 

صاح  اسرار امامت شود من مايل بودم افشاى اين سر بوسيله شخصى از نژاد عرب شود اما حاال كه دعااوت 

يده بدارم قبل از اينكه متفرق شوند همه اعتراف بامامت حضرت بمباهله ميكنى نميتوانم گواهى خود را پوش

 ابو الحسن نمودند.



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار علی النقی ) امام هادی(ندگانی امام ز 

) 

7 

 

شود همااين كااه جمعياات شاايعه اخبار در اين مورد زياد است كه اگر تمام آنها را ذكر كنم كتاب طوالنی مى

ا اند و كس ديگرى در زمااان ايشااان ماادعى اماماات نشااد مااا راجماع بر امامت حضرت امام علی النقى كرده

محمبد بن حسين واسطى گفت از احمااد باان ابااى خالااد  ااالم  -( كافى1نمايد. )نياز از ذكر تمام خبرها مىبى

گفت امام جواد عليه السبالم مرا گواه بر اين وصيت گرفت. گواه است احمد بن حضرت جواد شنيدم كه مى

مبد بن علی بن موسااى باان جعفاار باان ابی خالد  الم حضرت ابو جعفر جواد عليه السبالم بر اينكه ابو جعفر مح 

محمبد بن علی بن حسين بن علی بن ابی طال  مرا گواه گرفت كه وصى خااود حضاارت امااام علاای النقااى را 

تعيين نمود و او را سرپرست خواهران خويش قرار داد و اختيار موسى را باو سپرد وقتى بالغ شد. عبد اللَّه بن 

 و كنيز خويش قرار داد تا وقتی علی بن محمبد بالغ شود.مساور را متصدى اموال و امالك و  الم 

وقتى بالغ شد عبد اللَّه بن مساور بايد از او اطاعت كند و اموال را در اختيار ايشان خواهد گذاشت كه ايشااان 

شود. در مورد اختياردار خواهران خويش خواهد بود ولی موسى وقتى بالغ شد كارهايش بخودش واگذار مى

 اند انجام خواهد داد.مساور همان دستوراتی كه باو دادهصدقات ابن 

بود احمد بن ابى خالد شااهادت را بااا خااط خااود نوشاات.  220اين جريان در روز يك شنبه سوم ذيحجه سال 

حسن بن محمبد بن عبد اللَّه بن حسن بن علی بن حسين بن علی بن ابى طال  نيز همان شااهادت احمااد باان ابااى 

نيز همين شااهادت را داد و بخااط خااود نوشاات.  خود را بخط خويش نوشت نصر خادم خالد را داد و شهادت

اينكه در وصيت قيد ميكند امام عليه السبالم پس از بلوغ متصدى اموال و ثروت آن جناب شود  -( توضيح1)

مساور سپارد  ممكن است بواسطه تقيه از مخالفين چنين قيدى را نموده باشد و كار را قبل از بلوغ بعبد اللَّه بن

احمد بن محمبد بن عيسااى از پاادر خااود نقاال  -( عيون المعجزات2هاى آنها نتوانند ايرادى بگيرند. )تا قاضى

كند كه حضرت جواد وقتى خواست از مدينه بجان  عراق رهسپار شود و برگردد حضرت ابو الحساان را مى

چيزهاى خااوب عااراق چااه مياال دارى  روى زانوى خود گذاشت و تصريح بامامت ايشان كرده باو فرمود از

 برايت بياورم. عرضكرد شمشيرى كه چون آتش بدرخشد.

 در اين موقع روى بجان  موسى فرزند خود نموده باو فرمود تو چه دوست دارى.

 گفت يك اس . فرمود ابو الحسن بمن شباهت دارد و موسى بمادرش.

 مبخش سوم معجزات و اخالق و رفتار شایسته امام علیه السال

سيد ابو طال  محمبد بن حسين حسينى گرگانى از پدر خود حسين بن حسن ...  -343ص  -( اعالم الورى1) 

از ابو هاشم جعفرى نقل كرد كه گفت: در مدينه بودم كه بغاااء )يكااى از سااپهداران متوكاال( در جسااتجوى 
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اين سپهدار ترك چگونه صف اعراب شود لشكر بمدينه رسيد حضرت هادى عليه السبالم فرمود: برويم ببينيم 

 آرائى كرده.

بيرون شديم ايستاديم تا سپاه آمد مردى از تركها از كنار ما گذشت حضرت هادى با او بزبان تركى صااحبت 

كرد مرد ترك از اس  پياده شد و سم مرك  سوارى امام را بوسيد. من او را قسم دادم كه اين مرد بتو چااه 

 گفت.

است؟ گفتم: نه، گفت: ماارا بنااامى صاادا زد كااه در كااودكى آن نااام را باار ماان  از من پرسيد اين مرد پيامبر

 4ج  -( امالى شاايخ طوسااى2گذاشته بودند در سرزمين ترك و كسى تا اين ساعت از آن نام اطالع نداشت. )

منصورى از عموى پدر خود نقل كرده كه گفت: يك روز پيش متوكل رفتم مشغول شااراب بااود  -417ص 

 ام گفت: تو با على بن محمبد شراب ميخوردى.كرد گفتم: سرورم تا كنون شراب ننوشيدهبمن نيز تعارف 

گفتم: نميدانم آنچه در دست دارى برايت چه زيانى دارد ولى اين سخن تو او را زيانى نميرساند اين حرف را 

 بحضرت هادى عرض نكردم.

جستجو باشم مالى را كه از قم براى على  گفت: يك روز فتح بن خاقان بمن گفت: متوكل مرا دستور داده در

آورند تا من بآن طرف نروم و آورند بگيرم و جريان را باو گزارش دهم تو بگو از كدام راه مىبن محمبد مى

از آن راه فاصله بگيرم خدمت امام عليه السبالم رسيدم ديدم چند نفر هستند كه صااالا نميدانسااتم پاايش آنهااا 

ع امام عليه السبالم لبخندى زده فرمود: خير است چاارا پيغااام اولااى را نرساااندى ( در اين موق1صحبت كنم. )

)كه متوكل گفت: با على بن محمبد شراب ميخوردى( گفتم: آقا شما را پاكتر از اياان حرفهااا مياادانم فرمااود: 

 آورند ولى دست مكموران متوكل بآن نخواهد رسيد امش  را همين جا باش.پولها را از قم امش  مى

اسى كه از ش  گذشت امام عليه السبالم مشغول عبادت شد ناگاه ركوع خود را بوسيله سالم قطع كرده بماان پ

شود از اينكه پيش من بيايد برو بيرون هر چه آورده بگير. فرمود: آن مرد پولها را آورده خادم او را مانع مى

نهاده زنبياال را گاارفتم و خاادمت امااام  خارج شدم ديدم زنبيلى در دست دارد كه آنچه آورده در همان زنبيل

 آوردم.

ى را كه زن قمى گفت از مادر بزرگم يادگار پيش من مانده و بتااو داد بااراى مااا فرمود: برو باو بگو آن جبه

اى بمن داد خدمت امام آوردم. فرمود: جبه را ببر بگو همان بياورى بده. خارج شدم و جريان را باو گفتم جبه

 ه كه با اين عوض كردى. وقتى بآن مرد گفتم.ى خودمان را بدجبه

آورم. گفت: درست است دخترم از آن جامه خوشش آمد و بااا اياان عااوض كاارد و ماان ميااروم و آن را مااى

فرمود: برو باو بگو خداوند مال ما را حفظ ميكند جبه ما را از شانه خود بيرون آور. خارج شدم و جبااه را از 
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الم رساايده گفاات: ماان در مااورد اماماات شااما اش كشيدم. آن مرد بيهوش شدشانه . بعد خدمت امام عليه السااب

فحام از كافور خادم اين حااديث را نقاال  -( امالى شيخ طوسى2مشكوك بودم اينك برايم يقين حاصل شد. )

 دهى بود. در اطراف امام عليه السبالم گروهى از صنعتگران بكار اشتغال داشتند آن محل شبيه كرده گفت:

بند با حضرت امام على النقى رفت و آمد داشت و خدمتكارى آن جناااب را مينمااود يااك روز در يونس نقش 

 حالى كه لرزه تنش را فرا گرفته بود وارد شد.

 عرض كرد: آقا من خانواده خود را بشما ميسپارم. فرمود: مگر چه شده؟

 گفت: تصميم دارم فرار كنم. با لبخند فرمود؛ براى چه.

يك نگين بسيار قيمتى برايم فرستاد كه روى آن نقش بياندازم شااروع بكااار كااردم ولااى گفت: موسى بن بغا 

نگين دو نصف شد حاال فردا قرار است نگين را باو بدهم شما ميدانيد صاح  نگين موسى بن بغا است يا هزار 

 ات فردا بخير خواهد گذشت.تازيانه خواهد زد و يا مرا ميكشد، فرمود: برو بخانه

با لرزه آمده گفت: اينك پيكى از طرف موسى بن بغا آمده انگشتر را ميخواهااد فرمااود: تااو باارو فردا صبح 

الم لبخناادى زده فرمااود: باارو  پيش او جز خوبى چيزى نخواهى ديد. گفت: آقا باو چه بگويم. امام عليه السااب

 ببين چه ميگويد. گفتم: كه جز خير چيزى نخواهى ديد.

ه برگشت. گفت:  الم پيغام آورد كه زنان بر سر نگين انگشتر با هم اختالف يونس رفت ولى بالفاصله با خند

 اند ممكن است آن نگين را دو قسمت كنى اگر چنين كارى بكنى بتو جايزه گرانى خواهم داد.كرده

اى. خوب بگو ببياانم چااه امام عليه السبالم گفت: خدايا ترا حمد كه ما را از ستايشگران واقعى خود قرار داده

در جواب او گفتى. جوابداد گفتم: بايد مرا چند روز مهلت دهى تا با فكاار ببياانم چكااار بايااد بكاانم فرمااود: 

 كافور خادم گفت: امام على النقى عليه السبالم بمن فرمود: -( امالى شيخ طوسى1اى. )خوب جواب داده

كااارى فرسااتاده فرمااود: وقتااى  فالن سطل را در فالن محل برايم بگذار تا براى نماز وضو بگيرم ماارا از پااى

برگشتى اين كار را بكن تا موقعى كه من آماده نماز ميشوم حاضر باشد. آن جناب براى خواب به بستر خود 

ش  سردى بود. احساس كردم امام عليه السبالم براى نماز حركاات  رفت. من دستور ايشان را فراموش كردم.

آن محل دور شدم مبادا مااورد ساارزنش مااوال قاارار گياارم ولااى ام. از كرد بيادم آمد كه من سطل را نگذاشته

ناراحت شدم از اينكه ايشان بايد با زحمت ظرف را پيدا كند. در اين هنگام با خشم صدا زده گفتم بخدا پناااه 

دادم و با تاارس خاادمت  اى نبود جوابام باالخره چارهاى دارم كه بگويم فراموش كردهميبرم حاال چه بهانه

اى و سيدم. فرمود: مگر نميدانى كه من هميشه با آب سرد وضو ميگيرم برايم آب را گرم كااردهآن جناب ر

 اى.در سطل ريخته
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ام. فرمود: ستايش خدا را. بخاادا قساام چياازى را كااه باار ايمااان حااالل گفتم: بخدا من سطل و آب را نگذاشته

ميگذارم كه ما را از فرمانبرداران خويش نمايم خداوند را سپاس  اند رها نميكنم و لطف خدا را رد نمیشمرده

قرار داد و توفيق عنايت فرمود بر عبادت خود پيامبر اكرم ميفرمود: خداوند خشم ميگيرد باار كسااى كااه از 

 منصورى از عموى پدر خود نقل كرد كه گفت: -( امالى شيخ طوسى1كار مباا و جايزى رو گردان باشد. )

رسيده عرضكردم: آقا اين مرد مرا كنار زده و حقوقم را قطااع نمااوده و روزى خدمت امام هادى عليه السبالم 

باعث ناراحتى من شده است خيال نميكنم چيزى او را بر اين كار واداشته باشد جز اينكه اطالع پيدا كرده من 

 بشما ارادت دارم وقتى از او درخواستى بكنيد بطور قطع قبول خواهد كاارد تقاضااا دارم در اياان مااورد از او

 درخواست بنمائيد.

شبانگاه دياادم پيااك يكااى پااس از ديگاارى از  امام عليه السبالم فرمود: كارت درست خواهد شد ان شاء اللَّه.

آيد فورى پيش او رفتم فتح بن خاقان نيز بر در سراى متوكل ايستاده بود گفت: مرد! چقدر طرف متوكل مى

قدر كه پشت سر هم ترا از من خواساات. وارد شاادم اى متوكل مرا بزحمت انداخت آنبخانه خود انس گرفته

 متوكل روى رختخواب خود نشسته بود.

ببياانم چقاادر از مااا طلاا   ايم تو هم خود را بما نشان نميدهى بگااوگفت: يا ابا موسى ما از تو فراموش كرده

داد و برابر دارى. گفتم: فالن جايزه و مقررى و حقوق اين چند وقت چند مورد را ذكر كردم همه را دستور 

 ( بفتح بن خاقان گفتم: حضرت امام على النقى اينجا تشريف آوردند.1بمن بدهند. )

اى نوشته بود گفت: نه. من برگشتم فتح بن خاقان از پى من آمده گفت: من مياادانم تااو گفت: نه پرسيدم نامه

 اى برايت دعا كند براى منهم درخواست كن دعا نمايد.از آن جناب تقاضا كرده

ات پيداست كه خوشحالى قتى خدمت امام عليه السبالم رسيدم تا چشمش بمن افتاد فرمود: ابا موسى از چهرهو

اى و از متوكاال تقاضااائى و راضى هستى. عرضكردم: آرى ببركت شما ولى ميگفتند شما آنجا تشريف نبرده

 ايد.ننموده

آمدهاى سخت جااز باار او توكاال  -ريم و در پيشفرمود: خداوند ميداند كه ما در گرفتاريها بغير او پناه نميب

ايم ما را رد نكرده ميترسم كه از اين كار دست بااردارم خداونااد نيااز رفتااار نداريم هر وقت درخواست كرده

 خود را تغيير دهد.

عرضكردم: آقا، فتح بن خاقان بمن چنين گفت فرمود: او در ظاهر ما را دوست ميدارد ولى در باطن مخااالف 

 نيز تابع نيت و قل  شخص است. ما است دعا
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وقتى در فرمانبردارى خدا اخالص داشته باشى و به نبوت رسول اكرم و حقوق مااا خااانواده پيااامبر اعتااراف 

 نمائى آنگاه از خدا چيزى بخواهى هرگز نااميدت نخواهد كرد.

بسيار اين دعااا را  عرض كردم: آقا! دعائى بمن بياموز كه از بين دعاها براى خود اختصاص دهم. فرمود: من

ام كه هر كس پس از فوت ماان اياان دعااا را در حاارمم بخوانااد او را ام و از خداوند درخواست كردهخوانده

 مكيوس نكند آن دعا اين است:

»يا عدتى عند العدد و يا رجائى و المعتمد و يا كهفى و السند و يا واحد يا احد يا قُلْ هُو  اللَّهُ أ ح دٌ، و اسكلك  

بحق من خلقته من خلقك و لم تجعل فی خلقك مثلهم احدا ان تصلى عليهم و تفعل بى كياات و كياات« اللهم 

فحام از احمد بن محمبد بن بطااه  -( امالى شيخ طوسى1آورد«. )»بجاى كيت و كيت حاجت خود را بزبان مى

وكاال هاار وقاات از خبر كات  نقل كرد كه گفت: سميله كات  نويسنده اخبار سامرا برايم نقاال كاارد كااه مت

بطرف مسجد جامع ميرفت گروهى از كسانى كه قدرت سخنرانى داشتند در ركاب او حاضر بودند در ميااان 

آنها مردى بنام هريسه از فرزندان عباس بن محمبد بود كه متوكل او را كوچك ميشمرد يك روز دستور داد 

ت تا نماز بخواند قبل از اينكه هريسااه اى در كمال شيوائى ايراد كرد. متوكل جلو رفاو سخنرانى كند. خطبه

از منبر پائين بيايد. هريسه با عجله از منبر فرود آمااد و از پشاات كمربنااد متوكاال را گرفتااه گفاات: يااا امياار 

المؤمنين هر كس سخنرانى كرد و خطبه خواند بايد نماز هم بخواند، متوكل گفت: ما تصميم داشتيم اين مرد 

 ت داد.را شرمنده كنيم او ما را خجال

هريسه مرد بسيار بد سرشتى بود روزى بمتوكل گفت: هيچ كس بزيان تو بقدر خااودت كااار نميكنااد از اياان 

گذارنااد زحماات رفتارى كه با على بن محمبد دارى هر كس در دربار خليفه است خدمتكار او است حتى نمااى

 باال زدن پرده را بكشد يا درب را بگشايد و نه كارهاى ديگر.

بينند ميگويند: اگر نميدانست كه شايسته خالفت است اياان قاادر باااو ين چنين كارى را از تو مىوقتى مردم ا

شود خودش پرده را باال بزند و مثل ساير مردم رفتار كند ال اقل كمى احترام نميكردند. بگذار وقتى وارد مى

 بزحمت بيفتد.

يند. در ميان خلفا كسى مانند متوكل اهمياات متوكل دستور داد ديگر پرده براى امام باال نكنند و خدمت ننما

 باطالعات و گزارش اوضاع نميداد )كسى را تعيين كرده بود كه هميشه جريانها را براى او گزارش نمايد(.

گزارشگر براى متوكل نوشت كه على بن محمبد وارد شد كسى پرده را بلند نكرد در اين موقااع بااادى وزيااد 

داد متوجه باشيد موقع خااارج شاادن چااه خواهااد شااد. باااز  د. متوكل دستوركه پرده را بلند كرد او داخل ش

 گر نوشت: كه بادى بر خالف جهت اول وزيد پرده را بلند كرد على بن محمبد خارج گرديد.گزارش
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كاران خودشان پرده را بردارند. متوكل گفت: بصالا ما نيست باد پرده را برايش بلند كند بعد از اين خدمت

يش متوكل آمد. متوكل گفت: يا ابا الحسن چه كس از همه بهتر شعر سروده قبل از اينكه سااؤال ( روزى پ1)

از امام نمايد همين پرسش را از ابن جهم كرده بود. او چند نفر از شعراى جاهليت و اسالم را برايش نام برده 

اينشااعر را سااروده )اباان فحااام بود وقتى از امام عليه السبالم پرسيد در جواب او فرمود: فالن مرد علوى كااه 

 گفت: برادرش حمبانى است(

 لقد فاخرتنا من قريش عصابة             بمط خدود و امتداد االصابع         

 فلما تنازعنا القضاء قضى لنا             عليهم بما فاهو نداء الصوامع             

 « متوكل پرسيد منظور از نداء صوامع چيست؟ فرمود:1» 

 اشهد ان ال اله اال اللَّه و اشهد ان محمبدا رسول اللَّه

. بگو ببينم محمبد صلبى اللَّه عليه و اله و سلبم جد من است يا جد تو. متوكل بساايار خنديااده گفاات: جااد شااما 

 است در اين مورد با شما نزاعى نداريم. 

يد شاادم خاادمت امااام ابااو ابو هاشم جعفرى گفت: مبتال بيااك تنگدسااتى شااد -412ص  -( امالى صدوق2)

الحسن حضرت علی بن محمبد رسيدم مرا اجازه داد همين كااه نشسااتم فرمااود: كااداميك از نعمتهاااى خاادا را 

ميخواهى شكرگزارى كنى. من زبانم بند شد و ندانسااتم چااه در جااواب بگويم.قباال از اينكااه سااخنى بگااويم 

بدنت بر آتش جهنم حرام شده اساات و بتااو  خودش فرمود: خداوند ترا بنعمت ايمان آراسته كه با اين نعمت

صاافت از  سالمتى ارزانى داشته كه توفيقى است براى عبادت و بندگى و بتو قناعت روزى فرموده كه با اين

ارزش شدن نگهداريت نموده ماان جلااوتر اياان سااخنان را براياات توضاايح دادم چااون ميدانسااتم خوارى و بى

عمتها را بتو ارزانى داشته اينك دستور دادم بتو صد دينااار طااال خواهى شكايت كنى از خدائى كه چنين نمى

 بدهند آن را بگير.

روزى امااام علااى النقااى  فحام از منصورى از عموى پدر خود نقل كرده كه گفاات: -( امالى شيخ طوسى1) 

ت نه بااا رضااايت عليه السبالم فرمود: ابا موسى مرا باجبار بسامرا ميبرند اگر از سامرا خارج كنند باز باجبار اس

فرمود: »لطي  هوائها و عذوبة مائها و قلة دائها« چااون اياان ساارزمين  خودم. عرض كردم اين براى چيست.

آنگاه فرمود: پس از فوت ماان سااامرا ويااران خواهااد شااد  خوش آب و هواست و بيمارى در آنجا كم است.

هااا رفااع احتياااج نماينااد و عالماات بطورى كه فقط يك كاروانسرا و يك بقال در آنجا مسكن دارد كه قافلااه

 نزديك شدن خرابى سامرا ساختمان كردن بر محل دفن من پس از فوت من است.
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ابن على پسر راشد گفت: مقدارى مال نزد من آوردنااد قباال از اينكااه ماان  -249ص  -( بصائر الدرجات2) 

شان بفرستم پيغامم داده بود كه فالن ها را بگشايم پيكى از طرف امام عليه السبالم آمد كه آنها را خدمت اي نامه

دفتر را نيز بفرست.در منزل من ابدا دفترى وجود نداشت از جاى حركت كردم و در جستجوى دفترى شدم 

كه احتمال بودن آن را نميدادم چيزى نيافتم. همين كه پيك امام آماده برگشتن شااد گفااتم: بايساات يكااى از 

آن وقت از آن اطالعى نداشتم ولى من ميدانستم كه امام هاار چااه  بارها را گشودم دفترى بچشمم خورد كه تا

محمبد بن حسين از على بن مهزيار  -( بصائر3بفرمايد يك واقعيت است دفتر را خدمت آن جناب فرستادم. )

نقل كرد كه گفت خدمت حضرت هادى عليه السبالم رسيدم قبل از اينكه من سخنى بگويم آن جناب بفارسى 

 د.با من صحبت كر

الم  -( بصائر1)  على بن مهزيار گفت:  الم خود را كه از اهالى سقالب بود خدمت امام على النقى عليااه السااب

فرستادم. پس از مراجعت ديدم  الم در تعج  است گفتم: چه شده پسر گفت: چطور تعج  نكنم پيوسااته بااا 

م كه با آنها رفاات آمااد داشااته. من بزبان سقالبى صحبت ميكرد مثل اينكه اهل سقالب است چنين خيال كرد

ابراهيم بن مهزيار گفت. حضرت هادى عليه السبالم از على اباان مهزيااار خواساات كااه  -237ص  -( بصائر2)

برايش ساعتى بسازد در سال بيست و هشت ساعت را براى آن جناب برديم همين كه بسياله رسيديم علااى باان 

ايشان اطالع داد در ضاامن اجااازه شاارفيابى خواساات تقاضااا اى براى امام نوشت و از آمدن خود بمهزيار نامه

 نمود تعيين كنند چه وقت ما خدمت امام برسيم براى ابراهيم نيز اجازه خواست.

امام عليه السبالم در جواب اجازه شرفيابى داد و تعيين كرده بود كه بعد از ظهر ميرسيم همه براه افتاااديم روز 

ر بنام مسرور نيز همراه ما بود همين كه نزديك بقصر امام رسيديم دياادم بسيار گرمى بود  الم على بن مهزيا

اناادازه تشاانه بااوديم بالل  الم امام ايستاده منتظر ما است. گفت: وارد شويد ما داخل يكى از اطاقها شديم بى

اى آب آورده بااود بساايار ساارد آن آب را مختصرى كه نشستيم يكى از خاادمتكاران آمااد و بااا خااود كااوزه

يديم بعد امام على بن مهزيار را خواست تا بعد از عصر خدمت امام بود بعااد ماارا خواساات رفااتم و سااالم نوش

الم دساات دراز نمااود ماان  كردم و درخواست نمودم كه دست مبارك خود را بدهند تا ببوسم امااام عليااه السااب

 بوسيدم بعد مرا آزاد گذاشت نشستم سپس از جاى حركت نموده از امام وداع كردم.

ابراهيم! عرض كااردم: بلااى آقاااى  مين كه از جاى حركت كرده از خانه خارج شدم. مرا صدا زد و فرمود:ه

من. فرمود: نرو همان جا ايستادم مسرور  الم ما نيز حضور داشت آنگاه دستور داد ساااعت را بكااار اندازنااد 

راى على بن مهزيار نيااز يااك بعد خود امام عليه السبالم خارج شد برايش صندلى قرار دادند روى آن نشست ب
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مسرور گفت هشت امام  صندلى طرف چپ امام گذاشتند من هم كنار ساعت ايستاده بودم يك ريگ انداخت

 «.1عليه السبالم فرمود منظورش از هشت ثمانيه است بعربى عرض كرديم آرى »

مود فردا مسرور را پاايش ماان تا ش  خدمت امام بوديم بعد خارج شديم امام عليه السبالم به على بن مهزيار فر

بفرست. فردا كه مسرور رفت آن جناب بفارسى باو گفت »بار خدا چون؟« مسرور گفاات »نيااك« نصاار از 

آنجا رد ميشد امام عليه السبالم فرمود »در ببند در ببند« در را بست امام رداى خود را روى من انداخت و مرا 

سيد از من. پااس از آن علااى باان مهزيااار او را مالقااات كاارد از نصر پنهان نمود تا باالخره هر چه خواست پر

 پرسيد تمام اينها از ترس نصر بود گفت آقا ترس من از او شبيه ترسم از عمرو بن قرا بود. 

اسحاق چوپان گفت مقدار زيااادى گوساافند بااراى حضاارت هااادى خرياادم ماارا  -498ص  1ج  -( كافى1)

سيعى كه من نديااده بااودم آنجااا را شااروع كااردم بااه تقساايم اش برد بمحل وخواست و داخل سر طويله خانه

نمودن گوسفندها بين كسانى كه بمن دستور داده بود از آن جمله براى ابو جعفر )فرزند باازرا امااام اساات 

بنام محمبد كه قبل از پدرش فوت شد( و مادرش و سايرين از اشخاصى كه بمن دستور داده بود. بعااد اجااازه 

پيش پدرم آن روز روز ترويه بود در جواب اجازه من نوشت فردا را پيش ما باش بعد   خواستم كه بروم بغداد

برو همان جا ماندم روز عرفه و ش  عيد قربان نيز همان جا بودم ش  را در ايااوانى خوابياادم سااحرگاه امااام 

مااان عليه السبالم آمد و فرمود: اسحاق حركت كن، از جاى حركت كرده چشم گشودم ديدم درب خانه خود

در بغداد هستم پيش پدرم رفتم دوستانم آمدند به آنها گفتم من روز عرفه را در عسااكر )سااامرا( بااودم و روز 

 عيد را ببغداد آمدم. 

صالح بن سعيد گفت خدمت امام على النقى عليه السبالم رسيدم عرض كردم  -406ص  -( بصائر الدرجات2)

خاموش كنند و بشما اهانت نمايند حتى در اين  ان شما رافدايت شوم در هر موردى تصميم دارند پرتو درخش 

اند.فرمود: پسر سيد تو همين قدر نسبت بمااا معرفاات دارى ناگاااه بااا مورد كه شما را در اين گداخانه جا داده

هااا و  لمااان هاى بسيار زيبا و ساابز و خاارم حوريااهدست اشاره نموده فرمود نگاه كن چشم انداختم ديدم باغ

ز صفا همچون در شاهوار ميدرخشيد پرندگان و نهرهاى جارى و آهوان چشم مرا خيره كرده بود پيكر آنها ا

فرمود ما هر كجا باشيم چنين چيزها براى ما آماده است ما در گداخانه نيستيم.   و حيران در تماشاى آنها بودم.

ى و مقامهاااى معنااوى هاى روحاا كننده فهم و دركش كم بود و لذتدر اين روايت چون سئوال -( توضيح1)

شود او آمدها موج  خوارى و كوچكى ايشان مى -كرد اين پيشتوانست درك كند و خيال مىآنها را نمى

متوجه نبود كه بر عكس چنين احوالى باعااث افاازايش مقااام و درجااات واقعااى آنهااا و لااذت روحااى ايشااان 

 هاى زودگذر دنيا تنفر دارند.گردد و از لذتمى
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ها و درجات آخرت را باو هاى زودگذر دنياى فانى داشت بهمين جهت مقامها و لذتنعمت اما راوى توجه به

 نشان دادند چون بيش از اين اطالعى نداشت.

ولى كيفيت ديدن او از مطالبى است كه بر ما نيز معلوم نيست و لزومااى ناادارد در اياان مااورد زياااد خااود را 

 رم چند وجه بخاطرم راجع بآن رسيده:بزحمت اندازيم ولى باندازه فهم و دركى كه دا

اينكه خداوند بقدرت خود براى اعجاز امام عليه السبالم اين اشااياء را در همااان ساااعت در هااوا بوجااود  -اول

آورده تا راوى ببيند و بفهمد كه سكوت ائمه در مقابل چنين پاايش آماادها بواسااطه تسااليم و رضااا در مقاباال 

عجائبى را دارند بوجود آوردند از مقام امامت و خالفت واقعااى بااا  قضاى خداست و گر نه آنها قدرت چنين

 گردد.شود و موج  خوارى و ذلت ايشان نمىاين پيش آمدها كم و كاستى نمى

بفهمد كه لذتهاى دنيوى در نزد ائمه  اينكه اين صورتها را خداوند در حس مشترك او بوجود آورده تا -دوم

برد مثل بيدارى بيند كه لذت مىت چنانچه شخص در خواب چيزهائى را مىعليهم السالم شبيه اين خياالت اس

 »الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا«  بهمين جهت پيامبر اكرم صلبى اللَّه عليه و اله و سلبم ميفرمايد:

هاى روحانى كااه اينست كه امام عليه السبالم صورت لذت -( سوم1مردم خوابند وقتى مردند بيدار ميشوند. )

ائما در آن هستند بمقدار فهم و درك او باين شكلها نشانش داد چون او در خواب عميق و  فلت زيادى بود د

از درك مقام عارفين چنانچه در خواب علم را بصورت آب صاف و يااا شااير و مااال دنيااا را بصااورت مااار و 

 و فالسفه است. عقرب و چنين چيزها ميبينند اين وجه شبيه وجه دوم است كه مطابق با ذوق حكماء 

وجهى كه در بعضى كتابها نوشته شده باين صورت كه نشكت مختلف است و حواس در مااورد درك  -چهارم

آنها متفاوت هستند چنانچه پيامبر اكرم صلبى اللَّه عليه و اله جبرئياال و ساااير مالئكااه را ميديااد ولااى صااحابه 

« و ديگران نميديدنااد ممكاان اساات 1السالم و حبه » نميديدند و امير المؤمنين عليه السبالم ارواا را در وادى

هر موقع براى آنها حاضر باشد ببينند و لذت ببرند ولى چون اجسااامى لطيااف و روحااانى و  تمام اين امور در

كننده را تقوياات نمااود باعجاااز امااام عليااه ملكوتى هستند ساير مردم آنها را نبينند خداوند قدرت ديد سئوال

 ديد.السبالم تا آنها را 

ها و استخرهائى باشد كه ارواا مؤمنين يااا پيكاار ها و نهرها و سبزهبنا بر اين ممكن است در وادى السالم، يخ

 مند شوند و ما نتوانيم ببينيم.لطيف مثالى خود از آن بهره

شود و نسبتهائى كه در مااورد اخبااار آيد حل مىبا همين توضيح بسيارى از اشكاالت كه در معجزات پيش مى

برزخ و معاد است شبيه عالم مثال است كه حكماى اشراق و صوفيه معتقدند ولى بين اياان دو فاارق آشااكارى 

 اين بود وجوهى كه بخاطرم رسيد اميدوارم خداوند در گفتار و كردار مرا نگهدارد. است.
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ابو الفضل شيبانى از هارون بن فضاال نقاال كاارده كااه گفاات ماان خاادمت  -467ص  -( بصائر الدرجات1) 

حضرت امام على النقى بودم روزى كه حضرت جواد از دنيا رفته بود يك مرتبه ايشان گفتند: إِنَّا لِلَّااهِ و  إِنَّااا 

إِل يْهِ راجِعُون  حضرت جواد از دنيا رفت شخصى عرضكرد از كجا فهميديد فرمود چنان خوارى و كوچكى از 

ابو هاشم جعفرى  -408ص  4ج  -ابو طال  ( مناق  آل2خود در مقابل خدا حس كردم كه سابقه نداشت. )

گفت خدمت حضرت هادى رسيدم بزبان هندى با من صحبت كرد ولى من نميتوانستم جواب بدهم جلو امااام 

يك ظرف بود پر از ريگ يك ريگ از ميان آنها برداشت و در دهان خود گذاشت مدتى مكيد سپس آن را 

وگند از خدمت امام مرخص نشده بودم كااه هفتاااد و سااه بطرف من انداخت من نيز در دهان گذاشتم بخدا س

ابو هاشاام گفاات خاادمت حضاارت هااادى  -( خرايج3زبان ميتوانستم صحبت كنم اولى آنها زبان هندى بود. )

 بودم آن جناب را آبله گرفته بود به طبي  گفتم »آب گرفت« بزبان فارسى در اين موقع امام عليه السبالم رو

مود خيال ميكنى كسى  ير از تو فارسى را نميداند پزشك گفت فاادايت شااوم آقااا بمن نموده تبسم كرده فر

ابااو هاشاام جعفاارى  -( خاارايج1ها آب گرفاات. )شما فارسى ميدانيد؟ فرمود: آرى او بفارسى بتو گفت آبله

گفت امام على النقى بمن فرمود با اين  الم به فارسى صحبت كن ولى درست واضح بگو، بغالم گفتم »نام تو 

 پرسد: نام تو چيست.چيست« او چيزى نگفت حضرت هادى زبان عربى فرمود مى

محمبد بن حسن بن اشتر علوى گفت من با پدرم باار در سااراى متوكاال ايسااتاده بااودم ماان پساار  -( خرايج2) 

اى بودم گروهى از سادات و بنى عباس و سپاهيان و سايرين حضور داشتند هر وقت حضرت ابو الحساان بچه

بعضى با يك ديگاار قاارار گذاشااتند  آمد همه مردم پياده ميشدند تا آن جناب داخل ميشد.النقى مى امام على

كه پياده نشوند گفتند براى پسرى پياده نخواهيم شد نه از ما بهتر و نه بزرگتر و نه داناتر است. گفتنااد بخاادا 

اب را ببينيد پياده خواهيد شد پياده نخواهيم شد.ابو هاشم بآنها گفت بخدا قسم كوچك و بزرا وقتى آن جن

در همين موقع امام عليه السبالم رسيد همين كه چشم مردم به آن جناب افتاد همه پياده شدند ابااو هاشاام بآنهااا 

 گفت مگر شما تصميم نداشتيد كه پياده نشويد.گفتند بخدا اختيار از دست ما رفته بود نتوانستيم پياده نشويم. 

كه خدمتكار حضرت ابو الحسن امام على النقى بااود پااس از پاادرش حضاارت  ابو هاشم جعفرى -( خرايج3)

جواد و جدش حضرت رضا عليهم السبالم، روزى شكايت كرد از عالقه شديدى كه بزيارت آن جناب دارد و 

كشد وقتى ببغداد ميرود بعد گفت آقا برايم دعا بفرمائيد گاهى برايم مقدور نيست سفر دريااا ناراحتى كه مى

بورم از راه خشكى خدمت شما برسم جز همين ماديان وسيله سوارى ديگرى ندارم آنهم ناااتوان شااده كنم مج 

امام عليه السبالم فرمود: خدا ترا قوت دهااد و اياان مادياناات را  دعا كنيد خدا مرا تقويت كند بر زيارت شما.

مان ماديان ميشد نماز ظهر را خواند و سوار هنيز تقويت كند.راوى گفت: ابو هاشم نماز صبح را در بغداد مى
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تاارين همان روز بسامرا ميرسيد اگر مايل بود همان روز ببغداد برميگشت بوسيله همان ماديان اياان از شااگفت

 دالئلى بود كه من به چشم خود ديدم.

ابو هاشم جعفرى گفت در خدمت حضاارت امااام علااى النقااى از سااامراء خااارج شااديم بدياادار  -( خرايج1) 

فت كه قرار بود بيايند ولى قافله دير كرد يك زين اس  را براى امام گذاشااتند روى آن نشساات اى ميرقافله

من نيز از مرك  خود پياده شدم و مقابل آن جناب نشستم شروع بصحبت فرمود من از تنگدستى و ناااراحتى 

فرمود با اياان خود شكايت كردم دست انداخت مقدارى از ريگهائى كه بر آن نشسته بود برداشت و بمن داد 

وضع خود را روبراه كن ولى پوشيده بدار آنچه مشاهده كردى من آن را پنهان كردم از آنجا برگشتيم وقتى 

نگاه كردم ديدم مثل آتش ميدرخشد طالى سرخ رنگى است عالى.زرگرى بمنزل خود بردم و باو گفااتم اياان 

نديده بودم با اينكه بصورت ريگ است طال را برايم آب كن زرگر طال را ذوب كرد گفت طالى باين خوبى 

 -343ص  -( در اعااالم الااورى2ام. )اى واقعا شگفت انگيز است گفااتم از قااديم داشااتهاز كجا اين را آورده

 اند.كند و در آخر آن مينويسد گفت سالها است كه پيره زنان ما اين را نگه داشتههمين روايت را نقل مى

قوب كه گفت حضرت امام على النقى را با احمد باان خصااي  دياادم راه روايت شده از ابى يع -( خرايج3) 

ميروند حضرت هادى از او عق  بود ابن الخصي  گفت راه برو امام فرمود تو جلو هستى. چهار روز بيشااتر 

 نگذشت كه پاهايش را بريسمان بستند و كشته شد.

سخت گرفته بود كه ايشان از آن خانه بروند نشست بسيار ابن خصي  در مورد خانه اينكه امام عليه السبالم مى

و باو تحويل دهند امام عليه السبالم باو فرمود آنچنان ترا نفاارين كاانم و از خاادا بخااواهم كااه باازودى از بااين 

ص  4ج  -( مناق  آل ابى طالاا 1« )1ناپسندش گرفت و كشته شد. » بروى. همان روزها خدا او را بكردار

الم در او خيااره ابو يعقوب گفت: محمبااد باا  -414 ن فاارج را مشاااهده كااردم كااه حضاارت هااادى عليااه السااب

الم باارايش جامااهمى اى نگريست فردا مريض شد من بعيادت او رفتم. گفاات: حضاارت ابااو الحساان عليااه السااب

فرستاده آن را بمن نشان داد كه در هم پيچيده بود زير لباسهايش بخاادا سااوگند همااان جامااه را كفاانش قاارار 

الم باارايم نوشاات  -ج( خراي 2دادند. ) از محمبد بن فرج نقل شده كه گفت: حضرت ابو الحسن هادى عليه السااب

كارهايت را بكن و مواظ  باش گفت: من بدسااتور آن جناااب كارهاااى خااود را روبااراه ميكاانم امااا نمياادانم 

هنين منظورش از اين فرمايش چيست. باالخره چيزى نگذشت كه مكمورى آمد و مرا با كتف بسته در زنجير آ 

 از مصر خارج نمود و تمام اموال مرا تصرف كردند.

 اى از امام على النقى عليه السبالم برايم رسيد كه نوشته بود:هشت سال در زندان بودم. بعد نامه
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در قسمت  ربى منزل نگير، نامه را خواندم با خود گفتم: امام عليه السبالم برايم چنين مينويسد با اينكه من در 

اين فرمايش عجيبى است چند روز بيشتر نگذشت كه مرا آزاد كردند و از  اال و زنجياار بياارون  زندان هستم

پس از بازگشت بعراق ديگر در بغداد توقف نكرد چون امام عليه السبالم باااو دسااتور داده بااود بجاناا   آمدم.

 سامرا رفت.

رخواساات كااردم كااه از خداونااد اى براى امام عليه السبالم نوشتم پااس از خااارج شاادن از زناادان دگفت: نامه

امالك ترا خواهند داد ولى زيااانی نخااواهى كاارد  بخواهد امالك مرا برگرداند در جواب من نوشت: بزودى

 اگر امالكت را هم ندهند.

علی بن محمبد نوفلى گفت: وقتى محمبد بن فرج بسامرا آمد دستور صادر شد كه امالك او را برگردانند ولى 

 ه بود كه از دنيا رفت.هنوز نامه باو نرسيد

اى براى محمبد بن فرج نوشت كه بعسكر بيايد »عسكر سپس على بن محمبد نوفلى گفت: احمد بن خصي  نامه

اى بااراى محلی بود كه معتصم در موقع ساختن سامرا در آنجا با سپاهش سكونت داشت«.محمبد بن فاارج نامااه

ا ايشان مشورت نمود.امام در جواب نوشاات: باارو ان شاااء امام علی النقى عليه السبالم نوشت و در اين مورد ب

 اللَّه در آنجا برايت فرج خواهد بود. بجان  عسكر رفت چيزى در آن محل توقف ننموده از دنيا رفت.

گروهى از اهالى اصفهان از آن جمله ابو العباس احمد بن نضر و ابو جعفر محمبد بن  -209ص  -( خرايج1) 

هان مردى بنام عبد الرحمن بود كه مذه  شيعه داشت از او پرسيدند علت تشاايع تااو علويه گفتند كه در اصف

گفت من چيزى مشاهده كااردم كااه موجاا  اياان  چه بود و چه باعث شد كه معتقد بامامت علی النقى شدى.

 اعتقادم شد و آن چنين بود كه من مردى فقير بودم ولى زبان آور و با جرأت. يك سال اهالى اصفهان مرا با

روزى جلو خانه متوكل ايستاده بوديم دستور داد علاای  چند نفر ديگر براى شكايت بدربار متوكل فرستادند.

بن محمبد پسر حضرت رضا را بياورند.من بيكى از اشخاصى كه پهلويم ايستاده بود گفتم: اين مرد كيست كه 

شاايعيان معتقااد بااه امااامتش هسااتند. متوكل دستور داده او را بياورند؟ گفت: او مردى از اوالد على است كه 

( بااا 1)  دنباله سخنان خود را چنين ادامه داد كه ممكن است متوكل دستور داده او را بياورنااد بااراى كشااتن.

خود گفتم از اينجا نخواهم رفت تا اين مرد را ببينم چگونه شخصى است ناگاه ديدم سااوار باار اساا  اساات و 

اند و او را تماشا ميكنند همين كه چشم ماان بااه آن شكيل دادهآيد مردم از طرف راست و چپ دو صف تمى

جناب افتاد محبتش در دلم قرار گرفت، در دل دعايش كردم كه خداوند شر متوكل را از ساار او رفااع نمايااد 

مشاهده كردم كه از ميان جمعيت ميگذرد چشم بيال اس  خود انداخته هيچ توجه بجان  چپ و راست خااود 

اند نميكند. من همين طور در دل مشغول دعا برايش بودم همين كه بمن رسيد رو بجان  ادهاز جمعيتى كه ايست
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من نموده فرمود: خدا دعايت را مستجاب كرد خداوند بتو عمر طوالنى و كثرت مال و فرزند عناياات كنااد. 

افتااادم دوسااتانم  لرزه بر پيكرم افتاد، از شنيدن اين سخنان بطورى كه نتوانستم خود را نگه دارم، روى زمااين

پرسيدند ترا چه شد گفتم چيزى نبود، بآنها اطالع ندادم.بعد برگشتيم باصاافهان خداونااد ماارا ثروتمنااد نمااود 

ام بيش از يك ميليون درهم دارم بجز ثروتى كه در خااارج از خانااه دارم داراى ده بطورى كه اكنون در خانه

معتقد بامامت همان شخصى هستم كه از اساارار دلاام  فرزندم و عمرم اكنون بيش از هشتاد و چند سال است و

 ام مستجاب نمود.مرا مطلع نمود و خداوند دعايش را در باره

سيصااد نفاار از ميااان سااپاهيان  يحيى بن هرثمه گفت: متوكل ماارا خواساات. گفاات: -209ص  -( خرايج2) 

راه بيابان بجان  مدينااه رهسااپار انتخاب كن آنگاه بجان  كوفه برويد و بار و وسائل خود را آنجا بگذاريد از 

 شويد. على بن محمبد بن رضا را باحترام تمام و تعظيم پيش من خواهيد آورد.

گفت: ما اين دستور را انجام داديم در ميان سيصد نفر كه من با خود داشتم يكى از آنها سپهدارى از خااوارج 

داشتم در بين راه آن سپهدارى كه داراى بود، منشى و نويسنده من مردى شيعه بود و خودم مذه  حشويه را 

باادهم  آمد به بحث و مناظره آنها گوشمذه  خوارج بود با منشى من بحث و مناظره ميكرد منهم خوشم مى

( ميان بيابان، خارجى مذه  بمنشى من گفاات: مگاار نميگااوئى علااى باان ابااى طالاا  1براى طى كردن راه. )

 نكه يا قبرستان هست و يا قبرستان خواهد شد.فرموده كه هيچ محلى از زمين نيست مگر اي 

شود تا بميرد و اين سرزمين قبرستان شااود چنانچااه شااما اينك چشم باين بيابان بيانداز چه كسى اينجا پيدا مى

من بمنشى گفتم: اين سخن را على بن ابى طال  گفته اساات؟ گفاات: آرى گفااتم اياان ماارد راساات  ميگوئيد.

چه كسى هست تا بميرد و همه آن قبرستان شود ساعتى از مغلااوب شاادن منشااى  ميگويد در اين بيابان پهناور

 هر دو خنديديم چون جوابى نداشت كه بدهد.

باالخره بمدينه رسيديم من خدمت حضرت ابو الحسن على بن محمبد رفتم. نامه متوكل را خواند فرمااود شااما 

ا صاابح كااه خاادمت ايشااان رفااتم دياادم استراحت كنيد خواهم آمد. آن موقع شدت گرماى تابستان بود فاارد

خياطى مشغول بريدن پارچه ضخيم پشمى نمدى است كه بصورت زره و خفتان ميخواهد بدوزد براى امااام و 

  المانش و بخياط فرمود: چند نفر خياط ديگر بياور كه امروز اينها را تمام كنى فردا همين وقت برايم بياور.

: يحيى احتياج بهر چه كه داريد امروز از مدينه تهيه نمائيد كه فااردا در اين موقع رو بجان  من نموده فرمود

صبح همين وقت حركت خواهيم كردم من از خاادمت ايشااان خااارج شاادم در شااگفت بااودم از دوخااتن اياان 

خفتانها با خود ميگفتم ما اكنون در شدت گرماى تابستان هستيم آنهم گرماى حجاز فاصله بين عراق و حجاااز 

 طى ميكنيم اين لباسها را براى چه ميخواهد.را در ده روز 
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بعد گفتم اين مرد مسافرت نرفته خيال ميكند هر مسافرتى بايد از اين نوع لباسها نيز همراه داشته باشند تعج  

( فااردا صاابح همانوقاات 1)  ها است كه معتقد بامامت اين مرد هستند با اياان مقاادار فهاام كااه دارد.از رافضى

م لباسها حاضر است. بغالمان خود فرمود: بيائيد و براى ما لباسهاى پشمى و كاله نمااد خدمت ايشان رفتم ديد

برداريد. رو بمن نموده فرمود آماده حركت باش باز با خود گفتم اياان كااار از عماال ديااروز بيشااتر موجاا  

برميدارد  تعج  است خيال ميكند باستقبال سرماى زمستان ميرويم كه اين لباسهاى كوركى و كالههاى نمد را

اطالع و كم تجربه آمد. براه افتاديم تا رسيديم بهمان محلى من خارج شدم در حالى كه خيلى بنظرم مردى بى

كه در مورد قبرستان بين مرد خارجى و منشى من مناظره شده بود ناگهان اباارى سااياه فضاااى آساامان را فاارا 

 ئى شروع بباريدن كرد مثل تكه سنگ.گرفت و رعد و برق برخاست. ابرها باالى سرما رسيدند تگرگها

ها را پوشيدند و روى آن، لباسهاى پشاامى و كاااله در اين موقع امام على النقى خود و  المانش زره و خفتان

نمدها را بر سر گذاشتند. فرمود: يكى از لباسهاى پشمى را به يحيى بدهيد و بمنشى هم يك كاله نمد بدهيااد 

ما را محاصره كرد كه هشتاد نفر از همراهان من مردند كم كم هوا صاف ما گرد هم جمع شديم چنان تگرا  

 شد و گرما بازگشت.

اند دفن كنيد اين طااور در اين موقع امام رو بمن نموده فرمود: پياده شويد با بقيه ياران خود آنهائى كه مرده

نداخته دويدم و قدم و ركابش را خداوند بيابانها را قبرستان ميكند. از شنيدن سخن امام خود را از اس  بزير ا

 بوسيدم گفتم: من شهادت ميدهم بوحدانيت خدا و نبوت خاتم انبيا و خالفت و امامت شما خانواده.

من تا حاال كافر بودم اينك بدست شما مسلمان شدم آقاااى من!.يحيااى گفاات: از آن تاااريخ مااذه  تشاايع را 

 دنيا رفت.  اختيار كردم و خدمت آن جناب را  نيمت دانستم تا از

هبة اللَّه بن ابى منصور موصلى گفت: در سرزمين ربيعه كاتبى نصرانى بااود از اهااالى كفرتوثااا  -( خرايج2)

بود. روزى بمنزل ما آمد پدرم از او پرسيد چطور شده  « بنام يوسف بن يعقوب كه بين او و پدرم دوستى1»

نميدانم چه تصميم دارد جز اينكه سالمتى خود اى. گفت: مرا متوكل خواسته در چنين وقتى عزم سفر كرده

ام با صد دينار طال كه آن صد دينار را تقديم كنم به على بن محمبد بن رضا و آن پول را را از خداوند خريده

( يوسف بن يعقوب بجاناا  متوكاال رفاات و 1ام. پدرم در جوابش گفت: موفق خواهى شد. )با خود برداشته

رگشت پيش ما شاد و مسرور. پدرم گفت: بگو چه شد؟ گفت: وارد سامرا شدم چند روز بيشتر نگذشت كه ب

با اينكه تا آن وقت اين شهر را نديده بودم با خود گفتم اول صد دينار را بابن الرضا عليه السبالم برسانم قبل از 

 اينكه پيش متوكل بروم تا هنوز كسى متوجه آمدنم نشده.
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نشين اساات. در فكاار شاادم كااه چگونااه از خارج شدن مانع شده و خانه گفت: من خبر داشتم متوكل ايشان را

ترساايدم كسااى اياان خباار را منزلش را پيدا كنم، يك مرد نصرانى از خانه ابن الرضا چگونه سااؤال كنااد مااى

 بمتوكل برساند بيشتر موج  ناراحتى و عصبانيت او شود.

اال ى شوم و در شهر براه افتم هر جا كه خواست  ساعتى در اين مورد بفكر فرو رفتم باالخره بدلم افتاد سوار

برود شايد بدر خانه آن جناب راه يابم بدون اينكه از كسى بپرسم. دينارها را در كا ذى گذاشتم و در آستين 

 اى.نهادم. سوار االغ شدم از بازارها و كوچه گذشت بهر جا كه ميخواست ميرفت تا رسيد بدرب خانه

كردم حركت كند از جاى تكان نخورد. بغااالم خااود گفااتم بپاارس اياان خانااه متعلااق آنجا ايستاد هر چه سعى 

بكيست. گفتند اين خانه ابن الرضا عليه السبالم است. با خود گفتم اللَّه اكبر عجي  شاااهدى باار حقانياات اياان 

 خانواده.

فاات: پااائين در همين موقع  المى سياه از منزل خارج شده گفت: يوسف بن يعقوب تو هستى؟ گفتم: آرى گ

بيا، پائين شدم مرا در راهرو حياط نشاند و خود داخل شده با خودم گفتم اين شاهدى ديگر از كجا اين  ااالم 

( خااادم باااز خااارج شااده 1ام. )ميدانست در اين شهر كسى مرا نميشناسد و نه تا كنون وارد آن شااده اسم مرا

گذاشااتم بااا خااود گفااتم: اياان دلياال سااوم باااز  گفت: صد دينار كه در آستين دارى بده. پول را در اختيارش

برگشت پيش من گفت داخل شو، خدمت آن جناب رسيدم تنها نشسته بااود فرمااود يوسااف هنااوز موقااع آن 

 ام كه هر شخصى را كافى است.نرسيده كه اسالم آورى. گفتم: آنقدر دليل و برهان مشاهده كرده

شود او از شيعيان مااا اساات يوسااف! زودى مسلمان مىفرمود: نه نه تو مسلمان نخواهى شد ولى فالن پسرت ب

بخشد بخدا دروغ ميگويند براى مثاال شااما بعضى خيال ميكنند محبت و واليت ما براى مثل شماها سودى نمى

هم سودمند است برو بجان  مقصدى كه داشتى با آنچه دوست دارى روبرو خواهى شد پيش متوكل رفااتم و 

 .هر چه ميخواستم گفتم و بازگشتم

اى خوش عقيده بود او گفت: هبة اللَّه گفت: من پسرش را پس از فوت پدر ديدم كه مسلمان شده بود و شيعه

كه پدرش بمذه  نصرانيت از دنيا رفته و او پس از مرا پدر مسلمان شده است. ميگفت من بمژده مااواليم 

از اهالى سامراء مبتال به برص شد ابو هاشم جعفرى گفت: مردى  -( خرايج2ام. )امام على النقى مسلمان شده

از ابتال باين بيمارى خيلى ناراحت بود بطورى كه زندگى بر او ناااخوش ميگذشاات يااك روز كنااار ابااو علااى 

 فهرى نشسته بود جريان را باو گفت.
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ابو على گفت: اگر بتوانى خود را بر سر راه على بن محمبد بن رضا برسانى از او درخواست كنى برايت دعااا 

اميد است بيماريت برطرف شود. يك روز بر سر راه امام عليه السبالم نشست موقع برگشتن ايشان از خانه كند 

 متوكل همين كه چشمش بامام افتاد از جاى حركت كرد تا نزديك شود و اين تقاضا را بنمايد.

ور شااود سااه مرتبااه امام عليه السبالم فرمود: كنار برو خدا ترا شفاعت عنايت كند با دست اشاره كاارد كااه د

نزديك شود برگشت و پيش ابو على فهرى رفت  فرمود دور شو. خدا شفاعت دهد كنار رفت و جرات نكرد

 جريان را نقل كرد.

ابو على گفت: قبل از اينكه تو تقاضا كنى برايت دعا كرده برو كه بزودى شفا خااواهى يافاات. بخانااه خااود 

ابو القاسم بن ابو  -( خرايج1از برص در بدن خود نديد. )آمد آن ش  را خوابيد صبح كه حركت كرد اثرى 

القاسم بغدادى از زراره دربان متوكل نقل كرد كه شااعبده بااازى از هندوسااتان پاايش متوكاال آمااد كااه حقااه 

« ميكرد بسيار عجي  و بيسابقه. متوكاال نيااز مااردى عالقمنااد باااين بازيهااا بااود. تصااميم گرفاات 1بازيهائى »

ا شرمنده كند بهمين شعبده باز گفت: اگر تو او را شرمنده كنى هاازار سااكه طااالى حضرت امام على النقى ر

 ناب از من خواهى گرفت.

گفت: شما دستور بدهيد چند گرده نان نازك بياورند و در سفره بگذارند مرا نيااز پهلااوى ايشااان قاارار بااده. 

احضار نمود يك پشتى در طاارف متوكل اين كار را انجام داد شعبده باز نشست حضرت على بن محمبد را نيز 

 چپ متوكل قرار داشت كه روى آن عكس شيرى كشيده شده بود شعبده باز كنار همان پشتى نشست.

باز كارى كرد كه نان بهوا پريد باز دساات بجاناا  گاارده امام عليه السبالم دست دراز كرد تا نان بردارد شعبده

 ديگرى دراز كرد آنهم باال رفت مردم خنديدند.

امام على النقى عليه السبالم دست بر روى همان عكس شير نهاده فرمود بگير اين مرد را. شير از جاى  حضرت

 باز را بلعيد دو مرتبه بهمان پشتى برگشت مثل اول.جست و آن شعبده

تمام مردم متحير شدند در اين موقع امام عليه السبالم از جاى حركت كرد. متوكل گفت تقاضا دارم بنشااينيد 

ن مرد را دو مرتبه برگردانيد. فرمود. بخدا قسم ديگر او را نخواهى ديد دشمنان خدا را بر دوسااتان خاادا و آ 

رواياات شااده كااه مااردى از  -( خاارايج1شااد ديگاار آن ماارد را كسااى نديااد. ) مسلط ميكنى. از خانه خااارج

ناادادى وارد شااوم. خويشاوندان امام بنام معروف خدمت امام آمد گفت: من يك روز پيش شما آمدم اجازه 

امام عليه السبالم فرمود: من متوجه آمدن تو نشدم وقتى فهميدم كه تو رفته بودى با آن حرفهاااى بااد كااه در 

 باره من زده بودى. قسم خورد كه من حرف بدى نزدم.

 امام عليه السبالم فرمود: من فهميدم بدروغ قسم ميخورد از خدا چنين خواستم.
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ابو القاسم بغدادى از  -( خرايج2د انتقام از او بگير و آن مرد فردا از دنيا رفت. )خدايا اگر قسم دروغ ميخور

زراره نقل كرد كه متوكل تصميم گرفت روز سالم رسمى حضرت على بن محمبد را پياده راه ببرد. وزياارش 

ان شود و برايت حرف ميزنند صرف نظر كن. متوكل گفت: امكاا گفت: اين كار موج  بدبينى مردم بتو مى

ندارد. وزير گفت: در صورتى كه تصميم دارى چنين كنى دستور بده سااپهداران و اشااراف نيااز همااه پياااده 

باشند تا مردم گمان نكنند منظور تو فقط على بن محمبد بوده همين كار را كرد. هوا بسيار گرم بود وقتى امام 

داخل راهرو خانه نشاندم و با حوله عرق عليه السبالم بخانه رسيد عرق كرده بود زراره گفت: من آن جناب را 

صورتش را خشك كرده گفتم: پسر عمويت اين دستور را براى شااما تنهااا نااداده و منظااورش ناااراحتى شااما 

 نبوده.

 «.1فرمود: اين سخنان را رها كن »ت م تَّعُوا فِی دارِكُمْ ث الث ة  أ يَّامٍ ذلِك  و عْدٌ   يْرُ م كْذُوبٍ« »

پيش من بود كه اظهار تشيع مينمود بسيارى از اوقااات بااا او شااوخى ميكااردم و ميگفااتم: زراره گفت: معلمى 

رافضى. ش  بخانه خود آمدم گفتم رافضى بيا تا جريانى را برايت نقاال كاانم كااه امااروز از اماماات شاانيدم. 

 پرسيد چه شنيدى.

گفاات اگاار اياان  و.فرمايش امام را برايش نقل كردم گفت من يك نصيحت بتو ميكنم قبول كاان. گفااتم بگاا 

ميرد و يا آورى كن، متوكل يا مىاى مواظ  خود باش و هر چه دارى جمعحرف را از على بن محمبد شنيده

 شود پس از سه روز. من عصبانى شدم او را فحش داده، گفتم دور شو از مقابل من. خارج شد.كشته مى

ه من جان  احتياط را رعاياات كاانم، سااوار همين كه تنها شدم بفكر فرو رفتم و با خود گفتم ضررى ندارد ك

شدم و بخانه متوكل رفتم هر چه آنجا داشتم برداشتم و اموال خود را بين خويشاااوندانى كااه بااه آنهااا اعتماااد 

نشستم نگذاشتم، ش  چهارم متوكل كشته شد داشتم تقسيم كردم در خانه خودم جز حصيرى كه روى آن مى

يد و از آن روز شيعه شدم و خدمت آن جناب رسيدم و خاادمتگاريش از اين جريان بمن و ثروتم ضررى نرس

ابو القاسم بن قاساام از  -( خرايج1را پذيرفتم. درخواست نمودم برايم دعا كند. بواقع ارادتمند بايشان شدم. )

خادم حضرت هادى نقل كرد كه گفت متوكل حضرت امام على النقى عليه السبالم را تحت نظر گرفته بود و 

 اشت كسى خدمتش برسد.گذنمى

يك روز بيرون آمدم امام عليه السبالم در خانه متوكل بود گروهى از شيعيان نيز پشت درب اجتماااع داشااتند 

ايد؟ گفتند منتظر مواليمان هستيم تا جمال مباركش را زيارت كنيم و سالم به پرسيد براى چه اينجا جمع شده

 شناسيم.يشناسيد؟ گفتند ما همه مىآن آقا بنمائيم گفتم اگر ايشان را ببينيد م
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همين كه امام عليه السبالم خارج شد از جاى حركت كرده سالم دادند امام عليه السبالم پياده شااد و وارد خانااه 

خود گرديد آنها نيز تصميم بازگشت گرفتند. من رو بآن جمعيت كرده، گفتم بايستيد تا من يك سؤال از شما 

 اهده نكرديد؟ گفتند: چرا.بكنم مگر شما امامتان را مش 

گفتم برايم قيافه آقا را توصيف كنيد، يكى گفت: پير مردى بود كه مويهاى سرش سفيد شااده بااود و رنااگ 

اى گناادمگون بااود. اش كمى ميل بقرمزى داشت. ديگرى گفت: دروغ نگو داراى محاسن سياه و چهرهچهره

اى بااين ساافيد و هل و پنجاه سااال بااود بااا چهاارهسوگند چنين نبود. مردى بين چ سومى گفت: نه بجان خودم

( 1شناسيد برويد خوش آمديد در پناه خاادا. )كرديد كه ايشان را مىگندمى به آنها گفتم: مگر شما ادعا نمى

هاااى مختلااف بااود از هاار طاارف كااه ابو هاشم جعفرى گفت متوكل قصرى داشت كه داراى پنجره -خرايج

نشست از صداى از را در آنجا قرار ميداد روز سالم در همين قصر مىهاى خوش آوزد پرندهخورشيد دور مى

الم وارد  پرنده نه حرف كسى را ميشنيد و نه كسى حرف او را ميشنيد ولى وقتى امااام علااى النقااى عليااه السااب

شد تا وقتى امام خارج ميشااد. همااين شدند بطورى كه صدائى از آنها شنيده نمىها ساكت مىميشد همه پرنده

 كردند.ها شروع بخواندن مىشدند باز پرندهايشان از درب خارج مىكه 

انااداخت. از نشساات و آنهااا را بجنااگ مااىگفت: متوكل چند كبك در باغ داشت روى ايوان در بلناادى مااى

هااا خنديد ولى وقتى حضرت امام على النقى عليه السبالم وارد اياان مجلااس نيااز ميشااد كبااكتماشاى آنها مى

خوردند تا امام عليه السبالم خارج ميشد همين كه ميرفت دو مرتبه دند، از جاى خود تكان نمىچسبيبديوار مى

ابو هاشم جعفرى گفت در زمان متوكل زنى مدعى شد كه من  -210ص  -( خرايج2پرداختند. )به جنگ مى

با اينكه از زمااان  زين  دختر فاطمه زهرا عليهما السبالم دختر پيغمبرم، متوكل باو گفت: تو زن جوانى هستى

گذرد. گفت: پيامبر اكرم دست بر سرم كشيده و دعا كرده اساات پيغمبر صلبى اللَّه عليه و اله و سلبم سالها مى

كه هر چهل سال يك مرتبه جوانى برايم برگردد من تا كنون خود را به مردم معرفى نكرده بودم اما احتياااج 

 مرا واداشت كه خود را معرفى كنم.

هى از اوالد على عليه السبالم و بنى عباس و طايفه قريش را خواست و جريان او را گوشزد كاارد متوكل گرو

 چند نفر وفات حضرت زين  را در سال فالن روايت كردند.

 گوئى؟متوكل باو گفت: در مقابل اين روايت تو چه مى

كسااى ماارا و زناادگى ماارا ام بااوده اند من از نظر مردم پنهانگفت روايت درو ى است از خودشان ساخته

دانسته، متوكل به آنها گفت  ير از اين روايت دليل ديگرى داريد كه اين زن را مغلوب كنيد گفتند: نه. نمى

( گفتند: خااوب اساات اباان 1گفت من از جدم عباس بيزار باشم اگر او را مانع از ادعايش شوم مگر با دليل. )
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ل ديگرى  ير از اين روايت داشته باشااد از پااى آن جناااب الرضا )حضرت هادى( را احضار كنى شايد او دلي

الم در فرستاد و جريان آن زن را برايش نقل كرده، امام فرمود: دروغ مى گويااد، حضاارت زيناا  عليهااا السااب

ام فالن ماه و فالن روز از دنيا رفت متوكل گفت اينها نيز همين روايت را نقل كردند ولى من قسم ياد كاارده

 نشوم مگر با دليل. كه مانع ادعايش

 امام فرمود: چيز مهمى نيست دليلى بياورم كه او را ملزم نمايد و ديگران نيز بپذيرند. پرسيد چه دليل.

فرمود: گوشت فرزندان فاطمه عليها السبالم بر درندگان حرام است او را وارد گااودال درناادگان كاان اگاار از 

گااوئى گفاات او ارى ندارند. متوكل به آن زن گفت چااه مااىفرزندان فاطمه عليها السبالم باشد درندگان باو ك

مايل است مرا بكشتن دهد اينجا از فرزندان امام حسن و امام حسين زيادند هر كدام را مايلى پاايش درناادگان 

خواهااد ديگاارى را بااا حيلااه بفرست، در اين موقع رنگ از چهره همه پريد، بعضى از دشمنان امام گفتند مااى

 زد چرا خودش نميرود؟بچنگ درندگان اندا

آنكه او در خونش متوكل نيز باين پيشنهاد اظهار تمايل كرد چون ميل داشت بدين وسيله امام از بين برود بى

دخالت كرده باشد، رو به امام كرده گفت چرا خودتان نميرويد؟ فرمود اگر شما مايل باشاايد ميااروم گفاات: 

 بفرمائيد.

درندگان را گشودند. شش شااير در آنجااا بااود امااام پااائين رفاات ميااان  نردبانى آوردند راه وارد شدن به محل

هاى خود را روى زمااين پهاان كاارده ساار باار روى شيرها نشست آنها اطراف امام عليه السبالم را گرفتند دست

نمود كه فاصله بگيرد دست خويش نهادند امام عليه السبالم دست بر سر يكايك آنها كشيد بهر كدام اشاره مى

( وزياار متوكاال باااو 1)  برود شيرها بجانبى كه امام دستور داده بود رفتند و در مقابل امام ايسااتادند. و كنار

گوشزد كرد كه اين كار بر ضرر تو است بگو قبل از اينكه جريان منتشر گردد از آنجا خارج شااود. متوكاال 

ت شود اكنون خوب اساات باااال گفت ما نظر بدى در باره شما نداشتيم منظورمان اين بود كه فرمايش شما ثاب

بيائيد. امام از جاى حركت كرد و نزديك نردبان آمد شيرها اطرافش را گرفتند و خااود را بلباسااهاى ايشااان 

 ميماليدند.

 همين كه پاى بر اولين پله نردبان گذاشت اشاره كرد برگرديد همه رفتند ايشان باال آمد.

ها برود متوكل رو به آن زن ا السبالم است ميان اين درندهفرمود هر كسى مدعى است فرزند فاطمه زهرا عليه 

كرده گفت پائين برو، زن شروع بالتماس نموده گفت ماان باادروغ گفااتم دختاار فااالن كااس هسااتم از فقاار و 

ها ولى مادرش درخواساات كاارد كااه آن زن را تنگدستى اين ادعا را كردم، گفت او را بياندازيد ميان درنده

محمبد بن على گفت زيد بن على بن حسين بن زيد گفت مريض  -312ص  -رشاد مفيد( خرايج و ا2ببخشد. )
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شدم شبى طبي  و پزشك باالى سرم آمد دوائى تجويز نمود كه چند روز صبح بياشامم آن ش  برايم مقدور 

 نبود دوا را تهيه نمايم، طبي  خارج شد.

كااه همااان دوا را آورده بااود: گفاات:  اى داشااتهمان دم خادم حضرت هادى وارد شد و بهمراه خود كيسااه

 فرمايد اين دوا را چند روز ميل كن، دوا را آشاميدم خوب شدم.حضرت ابو الحسن سالمت رسانده و مى

محمبد گفت: زيد در پايان اضافه نمود  الت )كسانى كه بخدائى ائمه معتقدند( كجاينااد كااه اياان حااديث را 

فت بمدينه رفتم و خدمت حضرت ابو الحسن رسيدم فرمود خيران اسباطى گ -311ص  -( خرايج3بشنوند. )

)متوكل( چه ميكند گفتم: خيلى ناراحت است از همه   واثق چه كرد. گفتم حالش خوب است، فرمود: جعفر

مردم حالش بدتر است زندانى است. پرسيد ابن زيات چه ميكند گفتم: فرمان فرمان اوست، ماان االن ده روز 

 ام.هاست كه از آنجا خارج شد

« ابن زيات را نيز كشت پرسيدم چه وقت فرمود شش روز پس 1فرمود واثق مرد و متوكل بجاى او نشست »

از على بن جعفر روايت شده كه گفت بحضرت  -( خرايج1از خارج شدن تو. همين طور نيز واقع شده بود. )

قااه دارد فرمااود هاار كااس امااام عليه السالم عرض كردم كداميك از ما بيشتر بدين خود عال ابو الحسن هادى

خود را بيشتر دوست داشته باشد. حديث طوالنى است تا آنجا كه ميفرمايد على اين متوكاال ساااختمانى بااين 

كند كه تكميل نخواهد كرد قبل از تمام شدن ساختمان بوسيله يكى از ستمگران ترك خواهد مرد. مدينه مى

مبر اكرم صلبى اللَّه عليه و اله و سلبم را ديدم مثل اينكه احمد بن عيسى كات  گفت در خواب پيا -( خرايج1)

سر روى دامن من داشت و خوابيده بود يك مشت خرما بمن داد كه بيست و پنج دانه بود چيزى نگذشت كه 

حضرت هادى بهمراه يك مكمور آمد آن مكمور امام را در خانه ما جاى داد، مااكمور گاااهى ميفرسااتاد از ماان 

گياارم. گفاات ماياال نيسااتى روز پرسيد چقدر من بشما بدهكارم، گفتم از تو چيزى نمااى علوفه ميگرفت يك

 ميل نيستم.بروى پيش اين مرد علوى و بر او سالم كنى گفتم: بى

پيش امام رفته سالم كردم. گفتم در اين ده فالن قدر از دوستان شما هستند اگر اجازه ميدهى آنهااا را حاضاار 

عرضكردم آقا من خرماهاااى خااوبى دارم اجااازه مياادهى مقاادارى بااراى شااما  كنم، فرمود چنين كارى نكن،

آورد. بياورم، فرمود اگر بفرستى بمن ميرسد ولى اول پيش اين مكمور بفرست او مقاادارى را بااراى ماان مااى

ظرفى از چند نوع خرما براى مكمور بردم و قدرى از بهترين خرماها در آستين گذاشتم با يك بشقاب هم ساار 

خواهى پيش دوستت بروى؟ گفتم: آرى. وارد شدم دياادم از خرماهااائى كااه ش مكمور آمدم گفت مىشير پي

براى مكمور فرستاده بودم پيش امام عليه السبالم است خرماى امام را بيرون آوردم با بشقاب سر شير خاادمتش 

داده بااود ماانهم مياادادم  نهادم آن جناب مشتى از خرماها را برداشت و بمن داد فرمود اگر پيامبر اكرم بيشتر



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار علی النقی ) امام هادی(ندگانی امام ز 

) 

27 

 

احمد بن هااارون  -( خرايج2وقتى شمردم ديدم كامال برابر است با همان مقدارى كه در خواب ديده بودم. )

گفت من در سايبان حياط مشغول درن دادش يكى از  المانش بودم ناگهان حضرت ابو الحسن در حااالى كااه 

 برسيم آن جناب پياده شد عنان اساا  خااود را سوار بر اس  بود وارد شد ما از جاى حركت كرديم خدمتش

بيكى از طنابهاى سايبان بست آنگاه وارد شد و با ما نشست، بااه ماان فرمااود چااه وقاات تصااميم دارى بمدينااه 

نويسم ميدهى بفالن تاجر، عرضكردم بسيار خااوب، فرمااود: اى مى( فرمود پس نامه1برگردى گفتم امش . )

رج شد تا از خانه ديگرى كا ذ و دوات بياورد، همين كه او رفت صداى  الم دوات و كا ذ بياور و  الم خا

زد. بزبان فارسى باو فرمود اين ناراحتى براى چيست؟ باز شيهه كشيد و دست بر شيهه اس  بلند شد و دم مى

زد بفارسى فرمود عنان خود را باز كن برو يكطرف باغ بول كن و فضله بيانداز و برگرد همااين جااا زمين مى

ايست. اس  سر بلند نمود و عنان را خارج كرد بعد رفت بيك طرف باغ بطورى كه از نظر ما پنهان شد آنجا ب

 بول و فضله كرد و بجاى خود برگشت.

كرد. فرمود احمد مبااادا داند. شيطان در دلم وسوسه مىچنان اين جريان مرا تحت تكثير قرار داد كه خدا مى

ه محمبد و آل محمبد بيشتر از آنچه بااداود و آل داود داده اساات كراماات تعج  كنى از آنچه ديدى خداوند ب

فرموده، گفتم صحيح ميفرمايد فرزند پيامبر صلى اللَّه عليه و اله، پرساايدم اساا  بشااما چااه گفاات و چااه باااو 

فرموديد، جواب داد: اس  بمن گفت حركت كنيد سوار شويد و بخانه برگرديد تا من وظيفه خود را انجااام 

اى بمدينه بنويسم وقتى تمااام شااد خواهم نامهام. گفتم من مىباشم، گفتم چرا ناراحتى. گفت خسته شدهداده 

خواهم اين كار را در مقابل شااما انجااام خواهم بول كنم و فضله بياندازم نمىسوار بر تو ميشوم. گفت من مى

 چه مشاهده كردى انجام داد.دهم. گفتم برو بيك طرف باغ هر كار مايلى بكن بعد برگرد بمحل خود. آن

در اين موقع  الم دوات و كا ذ آورد خورشيد  روب كرده بود شروع بنوشتن نامه كرد تا هوا تاريك شااد 

بينند، با آن پسرك گفتم برو از خانااه ها را نميديدم. من فكر كردم ايشان هم مثل من نمىكه ديگر من نوشته

  الم رفت. امام عليه السبالم فرمود احتياجى بشمع نيست.شمعى بياور تا مواليت ببيند چه مينويسد. 

نامه را در هم پيچيد بغااالم داد و فرمااود  نامه مفصلى نوشت كه تا از بين رفتن شفق آسمان بطول انجاميد بعد

الم  اين را درست كن.  الم داخل حياط شد تا نامه را درست كنااد بعااد برگشاات و در اختيااار امااام عليااه السااب

آنكه توجه كند مهر راسته است، يا چپه و بماان داد، از جاااى هر بر آن بزند آن جناب مهر زد بىگذاشت تا م

( و در 1ام نماز بخوانم پيش از آنكه بمدينه برسم. )حركت كردم تا بروم بدلم گذشت تا از حياط خارج نشده

صلى اللَّه عليه و آله بخوان و اين موقع رو بمن نموده فرمود احمد نماز مغرب و عشا را در مسجد پيامبر اكرم 

 از آن مرد كه برايش نامه نوشته در همان جا جستجو كن ان شاء اللَّه او را خواهيد يافت.
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از جاى حركت كردم با عجله بجان  مسجد پيامبر اكرم رفتم اذان نماز عشا را گفته بودند من اول نماز مغرب 

اندم، همان جا كه فرموده بود بجستجوى آن ماارد شاادم او را را خواندم و پس از آن نماز عشايم را با آنها خو

يافتم نامه را دادم گرفت و مهر از آن برداشت پاره كرد تا بخواند نتوانست بخواند آن موقع چااراغ خواساات 

اى بكلمااه من نامه را گرفتم و در نور چراغ برايش خواندم ديدم خطهاى نامه كامال درساات اساات هاايچ كلمااه

مهر نيز درست خورده. آن مرد گفت فردا بيا تا جواب نامه را بنويسم. فااردا آماادم جااواب  ديگر نچسبيده و

نامه را گرفته خدمت امام آوردم، فرمود آن مرد را همان جا كه گفتم پيدا نكردى؟ گفتم: چرا فرمود احسن! 

اى نامااه اى داشااتى آن را درمحمبد بن فرج گفت، حضرت هادى بماان فرمااود هاار وقاات مسااكله -( خرايج2)

بنويس و نامه را زير جانماز خود بگذار پس از يك ساعت بردار جواب مسكله را خواهى ديااد، گفاات همااين 

( سيد بن طاوس در كشف المحجه باسناد خااود 3كار را كردم ديدم جواب سؤالم در همان نامه نوشته است. )

اى بااراى حضاارت هااادى نوشااتم نامه كند از همان كسى كه او نام برده كه مناز كتاب رسائل كلينى نقل مى

باين مضمون كه شخص ميل دارد درخواستى از خدا مينمايد از امامش بكند در جااواب نوشاات اگاار حاااجتى 

ابو محمبد طبرى گفت: آرزو داشتم  -( خرايج1خواهى يافت. ) هاى خود را حركت بده جواب راداشتى ل 

م دو درهم برايم آورد همان را انگشتر ساختم. گااذارم بچنااد انگشترى از امام عليه السبالم داشته باشم نصر خاد

نفر افتاد كه مشغول شرب خمر بودند آنقدر اصرار كردند تا من يك يا دو جام نوشيدم انگشتر براى انگشتم 

 -( خاارايج2آنقدر تنگ بود كه براى وضو نميتوانستم آن را بچرخانم صبح ديدم انگشتر نيست توبه كردم. )

هاااى متوكل يا واثق يا  ير اين دو به سپاهيان كه تعداد آنها نود هاازار سااواره بااود از تاارك روايت شده كه

ساكن سامرا دستور داد هر كدام توبره اس  خود را از خاك قرمز پر كنند و همه بياورنااد در وسااط بيابااانى 

 روى هم بريزند اين كار را كردند.

 يك تپه بلند شد كه نام آن را تل المخالى ناميد.

 باالى تپه رفت حضرت هادى را نيز خواست بآن جناب گفت: شما را خواستم تا تعداد سپاه مرا مشاهده كنى.

ترين صورت با كمال هيبت و اهميت از كنار تپااه دستور داده بود سپاهيان  رق در اسلحه با خود و زره بعالى

ند از همه بيشااتر تاارس از امااام هااادى عبور كنند منظورش ترسانيدن كسانى بود كه احتمال ميداد بر او بشور

 عليه السبالم داشت كه مبادا يكى از خويشاوندان را امر كند بر او قيام نمايند.

امام ابو الحسن هادى عليه السبالم فرمود ميل دارى منهم سپاه خود را بتو نشااان دهاام گفاات: آرى. امااام عليااه 

هااائى از مالئكااه  اارق در را از مشرق تا مغرب فااوج السبالم دعا كرد ناگهان متوكل ديد ميان آسمان و زمين

اند. افتاد بر روى زمين و بيهوش شد وقتى بهوش آمد امام عليه السبالم فرمود ما در دنيا با تو ساار سالا گرفته
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ابو محمبد بصرى  -( خرايج3ستيز نداريم ما مشغول بامر آخرت هستيم از گمانى كه برايت پيدا شده نترس. )

اس خالوى شبل منشى ابراهيم بن محمبد نقل كرد كه گفت صااحبت از ابااو الحساان حضاارت هااادى از ابو العب

من پيش از اين معتقد بامامت ايشان نبودم و بر برادر خود نيز در اين مورد  بميان آمد. بمن گفت: يا ابا محمبد

بطااورى كااه آنهااا را  دادمگرفتم و هميشه طرفداران اين خانواده را سخت مورد اعتراض قرار مااىخورده مى

دادم يا باالخره جزء مكمورينى قرار گرفتم كه متوكل بمدينه فرستاد براى آوردن حضرت هادى از دشنام مى

مدينه خارج شديم امام عليه السبالم نيز خارج شد در بين راه از منزلى گذشتم هوا بسيار گرم بود تقاضا كرديم 

ذشتيم بدون اينكه  ذا و آبى بخوريم همين كه شدت گرساانگى همين جا فرود آيد فرمود: نه. از آن منزل گ

اى براى و تشنگى بما زور آور شد بسرزمين خشگ و بدون گياهى رسيديم كه نه آبى وجود داشت و نه سايه

( 1استراحت چشاام بااه آن جناااب دوختاايم رو بمااا كاارده فرمااود چااه شااده بنظاار گرساانه و تشاانه هسااتيد. )

 ايم فرمود پياده شويد  ذا بخوريد و آب بياشاميد.شدهقا خيلى خستهعرضكرديم: آرى بخدا سوگند آ 

از سخن ايشان در تعج  شديم كه در اين سرزمين خشك بدون آب و سايبان كه جاى استراحت وجود ندارد 

آئيد. من پيش رفتم تا قطار شتر را بخوابانم ناگهان چشمم بدو درخت باازرا افتاااد كااه فرمود چرا پائين نمى

كثيرى ميتوانستند زير آن دو درخت استراحت كنند من آن محل را ديده بودم كه ساارزمين خشااگ و گروه 

جوشد و آبش روى زمين راه ميرود هر چه بخواهى خوشگوار و سرد پياده اى ديدم مىبدون گياه بود. چشمه

را راه طااى كاارده شديم  ذا خورديم و آب آشاميديم و به استراحت پرداختيم. بعضى از ما چند مرتبااه اياان 

گذشت، با دقت چشم به آن جناب دوخته بودم بمن نگاهى نموده لبخناادى زد و بودند افكار زيادى بر دلم مى

 صورت خود را برگردانيد.

با خود گفتم: بايد اين جريان را تحقيق كنم. به پشت درخت رفتم شمشااير خااود را دفاان كااردم و دو ساانگ 

الم فرمااود باالى آن نهادم همان جا قضاى حاجت  كااردم و آماااده نماااز گردياادم امااام ابااو الحساان عليااه السااب

 خدا حركت كنيد. استراحت كرديد؟ گفتيم: آرى فرمود بنام

ها را ديدم و شمشير خود حركت كرديم مقدارى كه راه طى شد من بعق  برگشتم بهمان محل رسيدم عالمت

نه آب و نااه سااايبانى، بساايار در شااگفت شاادم. را برداشتم ولى خدا در آن محل نه درختى خلق كرده بود و 

دست بسوى آسمان برداشته از خدا خواستم مرا بر محبت اين خانواده و معرفت و ايمان استوار بدارد باادنبال 

 قافله آمدم تا بآنها رسيدم.

حضرت ابو الحسن رو بمن نمود و فرمود باالخره كار خود را كردى عرضكردم آرى سرورم، من در ترديااد 

نيازترين مردم هستم در دنيااا و آخاارت. فرمااود صااحيح اساات شاايعيان گروهااى م اكنون بنظر خود از بىبود
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 -( خاارايج1گااردد. )معدودند و معلوم است كيانند كه يك نفر بر ايشان اضافه نميشود و نه از آنهااا كاام مااى

الم بفارسى صحبت كن داود بن قاسم گفت: خدمت حضرت ابو الحسن هادى عليه السبالم بودم فرمود با اين  

داند بغالم گفتم زانويت چيست؟ جواب نداد امام عليه السبالم بعربى فرمااود كند فارسى خوب مىاو خيال مى

اسحاق بن عبد اللَّه علااوى عريضااى )عااريض دهااى اساات در  -( مصباا كفعمى2پرسد زانويت چيست؟ )مى

ت على بن محمبد رسيدند اخااتالف داشااتند چهار ميلى مدينه( گفت پدرم با عموهايم سوار شده خدمت حضر

شود در آن موقع امام عليه السبالم در صريا ساكن بود و هنااوز در آن چهار روزى كه در سال روزه گرفته مى

 بسامرا نرفته بود.

 شود؟ايد سؤال كنيد از روزهائى كه در سال روزه گرفته مىفرمود آمده

امروز هفدهم ربيع االول است و روزى است كه پيامبر اكرم عرضكردند فقط براى همين آمده بوديم فرمود 

متولد شده و روز بيست و هفتم رج  روزى كه پيامبر اكرم به نبوت مبعااوگ گرديااد و روز بيساات و پاانجم 

( اعالم الااورى 3ذى قعده كه روز گسترده شدن زمين است و روز هيجدهم ذيحجه كه روز عيد  دير است. )

ابو الحسن على بن محمبااد در مدينااه رساايدم  يران اسباطى گفت: خدمت حضرتخ -309ص  -و ارشاد مفيد

ام فدايت شوم وقتى آمدم صحيح و سالم بود و من بتااازگى او را ديااده فرمود از واثق چه خبر دارى؟ گفت:

 گذرد از مالقاتم با او.اكنون ده روز مى

ند مرده است فهمياادم منظااورش از مااردم گوي گويند مرده است. وقتى فرمود مردم مىفرمود اهل مدينه مى

 خود آن جناب است بعد فرمود جعفر چه ميكند )منظور امام متوكل است(.

 برد.گفتم: او بسيار ناراحت بود وقتى من آمدم بدستور واثق در زندان بسر مى

فااتم مااردم بااا او امام عليه السبالم فرمود اكنون او زمامدار و فرمانروا است باز پرسيد ابن زيات چگونه بود گ

بودند و دستور، دستور اوست فرمود اوضاعش از هم پاشيد و بسيار كارش خراب شد در اين موقااع سااكوت 

نموده بعد فرمود بايد باالخره مقدرات خداى متعال و احكامش انجام يابد فرمود خيران! واثق از دنيااا رفاات. 

قت فرمود شش روز پس از خارج شدن تو. جعفر متوكل بجاى او نشست و ابن زيات كشته شد پرسيدم چه و

گفاات در كااار اباان الرضااا )منظااورش يعقوب بن ياسر گفاات متوكاال بارهااا مااى -502ص  1ج  -( كافى1)

ام و مرا سخت ناراحت كرده هر چه كوشش كردم كه شااراب بخااورد و بااا حضرت هادى است( حيران شده

 ى چنين كارى بدست آورم ممكن نشد.من هم پياله شود نپذيرفت، خيلى مراق  بودم كه فرصتى برا
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گفتند باو اگر در مورد او چنين فرصتى را نتوانستى بچنگ آورى اهميت ناادارد باارادرش موسااى شاارابخوار 

گسارى و عشقبازى شااهرت دارد او را از مدينااه آيد و به مىمعروفى است و از ساز و نواز خيلى خوشش مى

 كنيم و مشهورش مينمائيم.الرضا معرفى مىباينجا بياور در مقابل مردم ما او را ابن 

متوكل از پى او فرستاد و با احترام وارد شد تمام بنى هاشم و سرهنگان و سرلشكران باستقبالش رفتند مااردم 

سازد و شراب فروشان و زنان باو ميبخشد و برايش ساختمان مى با خود ميگفتند وقتى وارد شود متوكل دهى

 كند.منتقل مىنوازنده را به آن ناحيه 

وقتى موسى وارد شد حضرت هادى در سر پل معروف بوصيف بااا او روباارو گرديااد آنجااا محلااى بااود كااه 

كنندگان از مسافرين در آن محل جمع ميشدند سالم كرد و احترامش نمود سپس باو گوشزد كرد كه استقبال

ا پاايش او اقاارار كنااى كااه شااراب ارزش نمايااد مبااادمتوكل ترا خواسته تا از قدر و مقامت بكاهد و تاارا بااى

 اى.نوشيده

ارزش نكن موسى گفت: در صورتى كه او مرا براى همين كار خواسته باشد چه چاره دارم. فرمود خود را بى

 و چنين كارى را انجام نده او منظورش رسوا كردن تو است.

زيد و قبااول نميكاارد وقتااى ديااد كرد موسى امتناع ميورهر چه امام عليه السبالم او را پند ميداد و موعظه مى

 پذيرد فرمود اين را بدان كه تو با متوكل چنين مجلسى را نخواهيد ديد و باين آرزو هرگز نميرسى.نمى

گفتند: امروز مشغول است باارو فااردا بيااا، فااردا كااه سه سال متوالی هر روز براى مالقات متوكل ميرفت مى

آمااد جااواب ميدادنااد مااريض اساات و دوا صبح بيا باااز مااىآمد ميگفتند: حاال مست و مخمور است فردا مى

خورده حالت مالقات ندارد پيوسته بدين حال بود تا سه سال باالخره متوكاال كشااته شااد و او نتوانساات يااك 

 موسى همان كسى است كه مشهور بمبرقع بود و در قم دفن شده. -( توضيح1جلسه با متوكل بنشيند. )

مبرقع پسر حضرت جواد است از كنيزى كه در قم از دنيا رفت و در همان در عمدم الطال  مينويسد: موسى 

جا دفن شد، فرزندان او مشهور به رضويون هستند كه ساكن قم هستند مگر تعداد كمااى كااه در جاااى ديگاار 

 ساكن هستند.

 حسن بن على قمى در ترجمه تاريخ قم از حسين بن محمبد بن نصر نقل ميكند:

محمبد بن علی بن موسااى الرضااا  رضوى از كوفه بقم منتقل شد ابو جعفر موسى بناولين كسى كه از سادات 

هجرى كه پيوسته بر روى صورت خود نقابى ميافكند. اعراب باو پيغام دادنااد  256عليه السبالم است در سال 

 كه از شهر ما خارج شو نقاب از صورت برداشت ولى او را نشناختند.
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بد العزيز بن دلف عجلى خيلى او را احترام نمود و مقدمش را گرامى داشاات از آنجا بكاشان رفت احمد بن ع

لباسهاى فاخر باو پوشانيد و اسبهاى عالى تقديمش كرد و هر سال هزار مثقال طال و يك اس  مجهز مقااررى 

 برايش قرار داد.

وارد قم شدند  پس از خارج شدن موسى از قم ابو الصديم حسين بن علی بن آدم و مرد ديگرى از سران عرب

به آنها جريان خارج كردن موسى را اطالع دادنااد سااران عاارب از پااى موسااى فرسااتادند و او را بقاام آورده 

اى خريدند و چند سهم از قريه هنبرد و اناادريقان و كااار پوزش خواستند و بسيار احترام نمودند، برايش خانه

 ه با آن پول چند باغ خريد.چه بنام او كردند و بيست هزار درهم نيز پول نقد دادند ك

خواهران موسى بنام زين  و ام محمبد و ميمونه دختران حضرت جواد بقم آمدند و در نزد موسى ماندند پس 

 از فوت آنها را كنار قبر حضرت معصومه فاطمه دختر موسى بن جعفر عليه السبالم دفن كردند.

خر شاا  چهارشاانبه از دنيااا رفاات او را در خانااه هشت روز به آخر ربيع اآل 296موسى در قم بود تا در سال 

نويسد: محمبد بن جرير طباارى نقاال ( در كتاب نجوم مى1خودش دفن كردند مزارش اكنون معروف است. )

گفت پدرم نقل كرد كااه ماان  338كرد كه ابو الحسن محمبد بن اسماعيل بن احمد كات  در سر من رأى سال 

د پزشك نصرانى شاگرد بختيشوع را ديدم كه از خانه موسى بن بغااا در سامرا در درب الحصا قدم ميزدم يزدا

بينی ميدانى صاح  اين خارج شد با هم براه افتاديم و مشغول صحبت شديم تا اينكه او گفت اين ديوار را مى

خانه كيست اشاره كرد بخانه كه از كنارش ميگذشتيم، گفتم خانااه مااال كيساات؟ گفاات همااان جااوان علااوى 

( گفتم: بلى او را ميشناساام منظااورت 1)  محمبد بن علی بن محمبد بن رضا عليهم السبالم بود. حجازى منظورش

چيست، گفت اگر كسى علم  ي  در دنيا داشته باشد فقط او است. گفت جريانى از او برايت نقاال كاانم كااه 

بهيچ كس بااازگو اى و نه ديگرى شنيده است بشرط اينكه خدا را گواه بگيرى كه هرگز در باره كسى نشنيده

 شود.نكنى. زيرا شغل من طبابت است و با سلطان رفت و آمد دارم و از آنجا زندگيم روبراه مى

ام خليفه او را از حجاز آورده از ترس اينكه مبادا مااردم اطاارافش را بگيرنااد و خالفاات از بنااى عباااس شنيده

 خارج شود.

ستى مورد تهمت و سوء ظن قاارار نخااواهى گرفاات گفتم: قول ميدهم كه نگويم با اينكه تو مردى نصرانى ه

 اگر چيزى نقل كنى از اينها. گفت بسيار خوب برايت نقل ميكنم.

اى سااياه، گفت چند روز پيش آن آقا را ديدم سوار بر اس  سياهى بود و لباسهاى سياه در تن داشت با عمامه

ولى در دل با خود گفتم نه بطورى كااه  خودش نيز سياه چهره بود همين كه چشم باو افتاد باحترامش ايستادم
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شااود كسى بشنود فقط در دلم اين خيال گذشت لباس سياه و اس  سياه و مرد سياه چهره سياه اندر سااياه مااى

 بينى.همين كه نزديك من رسيد با دقت چشم بمن انداخته فرمود قل  تو سياه است كه سياه اندر سياه مى

كسى اين حرف را نزن بگو ببينم تو چه كااردى و چااه گفتااى. گفاات گوئى بپدرم گفت: باو گفتم راست مى

چنان حيران شدم كه قدرت جواب نداشتم فقط گفتم چقدر قل  شما سفيد اساات كااه از دل ماان خباار دارى 

 گفت: خدا ميداند.

پدرم گفت: وقتى يزداد مريض شد از پى من فرستاد پيش او رفتم گفت قلبم سفيد شده پس از سالها سااياهى 

شهادت ميدهم به ال اله اال اللَّه و اينك محمبد پيامبر خدا است و علی باان محمبااد حجاات خاادا اساات باار  اينك

 مردم و ناموس اعظم است با همان بيمارى از دنيا رفت من در نماز بر بدن او حضور يافتم.

د مال كثياارى ابو عبد اللَّه زيادى گفت وقتى متوكل مسموم شد نذر كرد اگر خدا شفايش بخش  -( مناق 1) 

در راه او صدقه دهد. پس از خوب شدن دانشمندان در مقدار مال كثير اختالف كردنااد. حساان وزياار دربااار 

متوكل گفت اگر من جواب صحيح براى تو بياورم چقدر جايزه بمن ميدهى گفت: ده هاازار درهاام ولااى در 

 صورتى كه جواب صحيح نياوردى صد تازيانه خواهى خورد.

خدمت حضرت هادى رسيد همين سؤال را كرد امام عليه السبالم فرمود باو بگو هشتاد درهم گفت: قبول دارم  

صدقه بدهد. جواب را بمتوكل رسانيد. متوكل گفت بچه دليل. باز وزير دربااار خاادمت امااام رساايد و علاات 

ك ثِير مٍ خدا شما را مدد كرد  فرمايد: ل ق دْ ن ص ر كُمُ اللَّهُ فِی م واطِن حكم را پرسيد فرمود خداوند به پيامبرش مى

هاى كثيرى من جنگهاى پيامبر را شمردم هشتاد جنگ بااود. اياان دلياال را بااراى متوكاال نقاال كاارد در جنگ

 خوشحال شد ده هزار درهم باو بخشيد.

« گفت در جلو من سؤالهاى مشكلى از ابن الرضا )حضاارت هااادى( بكاان. اباان 1متوكل روزى بابن سكيت »

عصا و عيسى را با شفا دادن كر و پيس و زنده كردن مرده و حضرت  داوند موسى را باسكيت پرسيد چرا خ

( فرمود: خداوند موسى را با عصا و يد بيضا مدد كاارد در زمااانى كااه 1محمبد را با قرآن و شمشير فرستاد. )

م شود عيسى را علم رايج آن زمان سحر بود باو قدرتى داد كه سحر ايشان را مغلوب نمايد و حجت بر آنها تما

با شفاى كر و پيس و زنده كردن مرده تاييد كرد در زمانى كه علم پزشكى و ط  در آن زمان رونق داشاات 

ها باجازه خاادا آنهااا را مغلااوب كاارد. پيااامبر بوسيله شفاى كران و كسانى كه پيش بودند و زنده كردن مرده

ب شعر و شمشير رونق داشت بوسيله قرآن نااور اكرم را نيز با قرآن و شمشير فرستاد و چون در زمان آن جنا

 بخش و شمشير بران ايشان را مغلوب نمود و بر شعر و شمشير آنها پيروز گرديد و حجت بر آنها تمام شد.
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تااوان ابن سكيت گفت اكنون چه چيز حجت است بر مردم فرمود عقل كه بوسيله آن درو گو بر خدا را مى

 تشخيص داد و تكذي  كرد.

كثم گفت ابن سكيت را چه بمناظره، او مردى نحوى و اهل شعر و لغت است مسائلى را نوشت و از يحيى بن ا

گااويم تااو حضرت هادى جواب خواست امام عليه السبالم بابن سكيت فرمود جااواب اياان مسااائل را ماان مااى

 بنويس. فرمود بنويس:

« آن كس آصف باان برخيااا بااود سااليمان از آنچااه 1» سؤال كردى از اين آيه قال  الَّذِي عِنْد هُ عِلْمٌ مِن  الْكِتابِ

اطالع نبود ولى ميخواست بامت خود از جن و انس آصف را معرفى كند كااه او خبر و بىآصف ميدانست بى

جانشين من خواهد بود اين علاام را سااليمان بااه آصااف عناياات كاارده بااود تااا مااردم پااس از او در اماماات و 

 سيله حجت بر آنها تمام شود.فرمانروائيش اختالف، نكنند و بدين و

اما جريان سجده يعقوب سجده او براى يوسف نبود بلكه يعقوب و فرزناادانش بفرمااانبردارى از خاادا سااجده 

يوسف بود چنانچه سجده مالئكه بااراى آدم نبااود. سااجده يعقااوب و  كردند و اين عمل تحيت و تهنيتى براى

 شدند. فرزندانش به جهت شكر خدا بود كه باز بگرد هم جمع

 «.1چنانچه مالحظه ميكنى در سجده شكر ميگويد: ر بِّ ق دْ آت يْت نِی مِن  الْمُلْكِ »

ئ لِ الَّااذِين  ي قْاار  ُن  ( خطاااب در آيااه بااه 1«. )2الْكِتاااب  » -اما اين آيه ف إِنْ كُنْت  فِی ش كٍّ مِمَّا أ نْز لْنا إِل يْك  ف سااْ

با اينكه شكى در مورد آنچه بر او نازل شده نداشت ولى نادانااان گفتااه پيغمبر اكرم صلبى اللَّه عليه و اله است 

بودند چرا خداوند پيامبر را از مالئكه قرار نداد و چرا او را امتيازى نداد كااه بااا مااردم فاارق داشااته باشااد و 

بااه احتياج بخوردنى و آشاميدنى نداشته باشد و مانند ساير مردم ميااان بازارهااا رفاات و آمااد نكنااد. خداونااد 

اند بپرس، آيا پيامبرى قبل از تو پيامبرش وحى كرد كه در مقابل اين مردم نادان از كسانى كه كتاب خوانده

 ايم كه  ذا نخورد و آب نياشامد تو نيز بايد از آنها پيروى كنى اى محمبد.فرستاده

ف دادن بخصاام اينكه فرموده است اگر در شك هستى با اينكه پيامبر شكى نداشت بجهاات مماشااات و انصااا

است چنانچه در اين آيه نيز ميفرمايد: ف قُلْ ت عال وْا ن دْعُ أ بْناء نا و  أ بْناء كُمْ بگو بيائيد فرزندان و زنان و اشخاصااى 

كه چون جان ما هستند از خود و شما جمع كنيم و دعا نمائيم و لعنت خدا را بر كسااى قاارار دهاايم كااه دروغ 

 شدند.ين كنيم و لعنت خدا را بر شما قرار دهيم هرگز براى مباهله حاضر نمىگويد اگر ميگفت بيائيد نفرمى

و او را معرفااى نمااوده كااه آنچااه  خداوند ميداند پيامبرش در انجام رسالت كوتاهى نكرده و درو گو نيساات

خصم  فرمايد لعنت خدا را بر كاذبين قرار دهيم از بابت مماشات باميگويد راست و درست است اما اينكه مى

« همين طااور 1( اما اين آيه و  ل وْ أ نَّ ما فِی الْك رْضِ مِنْ ش ج ر مٍ أ قْالمٌ »1و انصاف دادن از جان  خويش است. )
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است كه خداوند فرموده اگر تمام درختان دنيا قلم شود و دريا مرك  و هفت درياى ديگر هم آن را كمااك 

تواننااد بااآخر اننااد طوفااان نااوا هرگااز كلمااات را نمااىها بجوشد مكند بطورى كه از تمام روى زمين چشمه

 برسانند.

آن درياها عبارت است از چشمه كبريت و يمن و برهوت و طبريه و آب گرم ما سيدان و آب گاارم آفريقااا 

كه معروف به سيالن است و چشمه با حوران ما كلمات خدا هستيم كه فضائل ما را نميتوانند درك كنند و نه 

 شدنى است.تمام

ما بهشت در آن خوردنى و آشاميدنى و سرگرمى و بازيها است، در آنجا آنچه دل بخواهد و ديده لذت ببرد ا

وجود دارد خداوند تمام آنها را مااورد اسااتفاده آدم قاارار داد و باارايش مباااا نمااود ولااى درختااى كااه او و 

ه رشك و حسد نگاااه كننااد همسرش را از آن نهى كرد درخت حسد بود كه از آنها پيمان گرفت مبادا با ديد

بكسانی كه بر آنها و تمام مردم ايشان را برترى داده است آدم فراموش كاارد و در اياان مااورد عاازم و اراده 

 استوارى نشان نداد.

 ها را. منظااورآورد نرها و مادهفرمايد يا بازدواج آنها در مى« كه مى2اما اين آيه أ وْ ُيز وِّجُُهمْ ذُكْراناً و  إِناثاً »

برم از اينكه خداوند باازرا كااارى كااه آورد مردان مطيع را. بخدا پناه مىاينست كه خداوند بازدواج در مى

مورد نظر تو است از عمل زشت )جمع شدن با پسر بچه( را قصد كرده باشد و اجازه چنين كارى را بدهد هر 

در جهاانم خواهااد بااود مگاار  سااتهشود و با خوارى پيوكه چنين كند مجرم است كه مبتال بعذابى دردناك مى

شود زنی است كه قابله است در صورتى كااه ( اما شهادت يك زن كه بتنهائى پذيرفته مى1اينكه توبه كند. )

شود از روى ناچااارى چااون بشهادت قانع شوند و گر نه بايد دو زن باشد كه آن دو بجاى يك مرد حساب مى

ند و جايگزين زن شود در موقع زايمان اگر تنها آن زن بااود امكان ندارد مرد از اين موقعيت اطالع حاصل ك

 شود باضافه سوگندى كه ياد ميكند.گفتارش قبول مى

اما فرمايش حضرت على عليه السبالم در مورد خنثى همان طورى اساات كااه آن جناااب فرمااود از نااوع ادرار 

درار كردن او در آينه نگاه ميكننااد شود كه ارگ زن بايد ببرد يا مرد، چند نفر عادل موقع اتشخيص داده مى

 شود آنها در آينه تماشا ميكنند و حكم آن را ميدهند.خنثى پشت سر آنها لخت مى

بيند چوپان با گوسفندى جمع شده اگر آن گوسفند را شناخت بايااد بكشااد و بسااوزاند، اما حكم كسى كه مى

شد قرعه بهر قساامت قاارار گرفاات باااز آن كند و قرعه ميكدر صورتى كه نشناسد امام گله را بدو قسمت مى

كشد تا دو عدد بماند كشد بهمين طريق تقسيم ميكند و قرعه مىقسمت گله را به دو قسمت ميكند و قرعه مى
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كشد و آتش ميزند بقيه قابل اسااتفاده اساات اياان بعد بين آن دو قرعه ميكشد بهر كدام اصابت كرد آن را مى

 ست و خالف ندارد.تقسيم و قرعه امام از جان  خدا ا

و اما نماز صبح و بلند خواندن قرائت آن باين جهت است كه پيامبر اكرم نماز صبح را در موقعى ميخواند كه 

 تاريكى ش  هنوز بود پس بلند خواندن نماز صبح به پيروى از نماز ش  است.

پيامبر اكاارم صاالى اللَّااه  اما فرمايش حضرت امير المؤمنين كه فرمود قاتل ابن صفيه را مژده جهنم بده چون

« و ابن جرموز از كسانى بود كه در جنگ نهااروان باار 1عليه و آله و سلم اين فرمايش را به او فرموده بود »

كرد على عليه السبالم او را در بصره نكشت چون ميدانست كه در جنااگ نهااروان كشااته خواهااد  على خروج

م با سپاه صفين جنگ كرد چه آنها كه حمله ميكردند و چه ( اما اعتراض تو كه گفتى علی عليه السبال1شد. )

نمودند و مجروحين كه در ميدان افتاده بودند ميكشت ولى در جنااگ جماال از پااى فراريهااا آنها كه فرار مى

 نرفت و مجروحان را نكشت هر كس شمشير و سالا خود را ميافكند در امان بود.

ا كشته شده بود آنها پناه گاهى نداشتند كااه بجاناا  او رونااد علت آن بود كه سپاه جمل رئيس و فرمانده آنه 

آنكه ديگر تصميم جنگ داشته باشند و يا در جستجوى ياور و آمادگى براى مبااارزه برگشتند بمنزل خود بى

باشند اگر دست از آنها برميداشتى راضى بودند حكم در باره آنها همين بود كه دست از ايشان بردارند زياارا 

 مه جنگ نبودند.در پى ادا

آوردند بيك گروه مجهز و رئيس زنده كه پيوسته براى آنهااا اساالحه از قبياال نياازه و اما سپاه صفين روى مى

كاارد بخشيد و مريض و مجااروا را مااداوا مااىكرد و بايشان جايزه ميداد و اموالى میشمشير و زره تهيه مى

( ولى اهل بصره با انااداختن سااالا بايااد از 1شدند. )ميفرستاد باز آماده جنگ مى ها وسيله سوارىبراى پياده

كاارد و مجااروا آنهااا را داشت زيرا گروه مجهزي نداشتند بايد از فرارى صفين تعقي  مىايشان دست بر مى

 كشت اين دو سپاه با هم مساوى نبودند.مى

كه حكاام متمااربدان  اگر حكم على عليه السبالم در باره اهل صفين و جمل نبود كسى نميتوانست تشخيص دهد

 شود.از مسلمانان چيست و بايد با آنها چه كرد هر كه سرپيچى نمود حواله به شمشير آبدار داده مى

اما مردى كه اقرار بلواط كرد او از جان خود گذشت و كسى شهادت بر عمل او نااداده بااود و نااه حكوماات 

 وقت او را در حال عمل گرفتار كرده بود.

تواند كيفر كنااد ميتوانااد كند وقتى كسى را بدستور خدا مىدا حكومت بر مردم مىپيشوائى كه از جان  خ

 فرمايد:اى كه خداوند در باره سليمان مىاو را نيز ببخشد مگر اين آيه را نشنيده



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار علی النقی ) امام هادی(ندگانی امام ز 

) 

37 

 

بعااد  « خداوند در اين آيه ابتدا بخشااش و عناياات را ذكاار ميكنااد1هذا ع طا ُنا ف امْنُنْ أ وْ أ مِْسكْ بِغ يْرِ حِسابٍ »

 «.2آورد »سخن از منع و جلوگيرى به ميان مى

( همين كه يحيى بن اكثم نامه را خواند بمتوكل گفت صحيح نيست بعد از اين مسائل ديگر از او چيزى به 1) 

تر نخواهد بود هر چه بيشتر دانش او منتشر شود موجاا  تقوياات پرسى ديگر هر سؤالى بكنى از اينها مشكل

 ها است.رافضى

بن رزق اللَّه گفت: مردى نصرانى را كه با زنى مسلمان همبستر شده بود پاايش متوكاال آوردنااد خليفااه جعفر 

 تصميم گرفت بر او حد جارى كند در اين موقع مسلمان شد.

 برد ديگرى گفت بايد سه حد بر او جارى كرد.يحيى بن اكثم گفت: ايمان سابقه قبلى را از ميان مى

الم در جااواب متوكل جريان را براى حضرت  هادى عليه السبالم نوشت و حكم آن را جويا شد امام عليااه السااب

را نپذيرفتنااد. نوشاات علاات و دلياال اياان حكاام را  نامه نوشت بايد او را بزنند تا بميرد. دانشمندان اين جواب

ا ر أ وْا ب كْس نا قالُوا آم نَّا بِاللَّهِ و حْد هُ بفرمائيد در جواب او اين آيه را قرائت فرمود: بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* ف ل مَّ

 «.1و  ك ف رْنا بِما كُنَّا بِهِ مُْشرِكِين  »

 متوكل دستور داد او را زدند تا مرد.

ابو الحسن پسر سهلويه بصرى معروف بابن مالا گفت سب  راهنمائى من حضرت هادى شد زيرا من واقفااى 

ى، نرسيده موقعى كه از اين خواب گران بيدار شوى چنان تكثيرى در مذه  بودم بمن فرمود تا كى در خواب

داود باان قاساام جعفاارى گفاات: وارد  -( مناقاا 1دل من گذاشت كه  ش كردم پيرو مذه  حق گرديدم. )

سامرا شدم براى وداع با امام هادى عليه السبالم، چون تصميم حج داشتم امام عليه السبالم نيز همراه من از شهر 

به آخرين قسمت ديوار شهر كه رسيديم از مرك  پياده شد من نيز پياده شدم با دست مبارك خود  خارج شد

خطى شبيه دايره روى زمين كشيد فرمود عمو جان آنچه داخل اين خط است بردار براى مخااارج راه خااود و 

 صرف در انجام حج كن دست بردم ديدم شمش طالئى است و دويست مثقال طال بود.

ثمان بن سعيد و احمد بن اسحاق اشعرى و علی بن جعفر همدانى خدمت حضاارت امااام ابااو الحساان ابو عمر ع

 عسكرى رسيدند. احمد بن اسحاق شكايت از قرضى كه بر گردن داشت نمود.

امام عليه السبالم رو به ابو عمرو كه وكيل آن جناب بود نموده فرمود سى هزار دينااار باااو بااده و سااى هاازار 

 لی بن جعفر. تو خود نيز سى هزار دينار بردار.دينار نيز به ع

ايست كه جز پادشاهان كسى برايش چنين مبلغى مقدور نيست و بخشااش باااين مقاادار را از كسااى اين معجزه

متوكل عتاب بن ابى عتاب را بجان  مدينه فرستاد تا علی بن محمبااد عليااه السااالم را  -( مناق 1)  ايم.نشنيده
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ميگفتند آن جناب علم  ي  دارد. عتاب اين مطلاا  را قبااول نداشاات وقتااى از مدينااه بسامرا بياورد. شيعيان 

خارج شد چشمش بامام عليه السبالم افتاد كه بارانى پوشيده با اينكه هوا صاف بود. اما چيزى نگذشت كه اباار 

 پيدا شد و شروع بباران آمدن كرد عتاب با خود گفت: اين يك دليل.

ام عليه السبالم مشاهده كرد كه عتاب ناراحت است پرسيد چرا ناراحتی گفت در وقتى رسيدند بشط قاطول ام

ام. فرمود نيازهاى تااو باارآورده فكر نيازهاى خود هستم كه از امير المؤمنين تقاضاى بر آوردن آنها را نموده

 ده شده.هايش برآوراى نشد كه يك نفر بعنوان مژده برايش اطالع آورد كه حوائج و خواستهشده. فاصله

در اين موقع رو بامام عليه السبالم كرده گفت مردم معتقد هستند كه شما علم  ي  دارى من خودم دو قسمت 

علی بن مهزيااار گفاات وارد سااامرا شاادم مااوقعى كااه در  -( معتمد در اصول2ام. )را تا كنون مشاهده كرده

كه هوا نيز صاف است مردم تمااام امامت مشكوك بودم ديدم شاه براي شكار خارج شده در يك روز بهارى 

لباس تابستانى دارند. چشمم بحضرت هادى افتاد كه لباس بارانى پوشيده و بر اس  خود نيز روكش انداختااه 

گفتند اياان كه مانع از تر شدن آن است دم اس  را نيز بسته است مردم از كار آن جناب در شگفت بودند مى

 كرد.بود چنين كارى را نمىى ببين چه پوشيده با خود گفتم: اگر اين آقا امام مىمرد مدن

همين كه مردم از شهر خارج شدند چيزى نگذشت كه هوا بساارعت پاار از اباار شااد و باااران شااديدي شااروع 

ا بباريدن كرد بطوري كه همه خيس و تر شدند ولى امام عليه السبالم از اين گرفتارى آسوده و راحاات بااود باا 

 شود كه امام است.خود گفتم چنين معلوم مى

تصميم گرفتم بروم بپرسم كه جن  اگر عرق كند عرق او چااه صااورت دارد چنااين باادلم گذشاات كااه اگاار 

رسيدم صورت مبارك را گشوده فرمود اگر عرق جن   صورت خود را گشود امام است. همين كه نزديكش

بخواند، اما اگر جنابت او از حالل باشااد اشااكالى ناادارد ديگاار  از حرام باشد و بلبانش برسد نبايد نماز در آن

در كتاب برهان از دهنااى نقاال  -415ص  4ج  -( مناق 1اى باقى نماند. )برايم در مورد امامت شك و شبهه

كاارد. روزى شده كه وقتى حضرت امام على النقى را بسامرا آوردند متوكل نسبت به آن جناااب محباات مااى

 المى براى آن جناب فرستاد. در بين راه باران گرفت  الم داخل مسجدى شد. در آنجااا  سبدي انجير بوسيله

ميل بخوردن انجير پيدا كرد سبد را گشود و از آن انجيرها خورد خاادمت امااام آمااد مااوقعى كااه آن جناااب 

 مشغول نماز خواندن بود.

ن آنها را براى  ااالم نقاال كاارد. اى، او جريان آوردن انجير و خورديكى از خدمتكاران گفت براى چه آمده

اى.  الم چنان خدمتكار گفت مگر تو نميدانى كه او از عمل تو مطلع است كه چه مقدار از انجيرها را خورده
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ناراحت شد كه گفتى قيامت بر پا شده، با عجله خود را به منزل رسانيد. همين كه صداى پيك بلند شد خااود 

 آن پيش آمد. اش شروع بلرزيدن كردند ازو خانواده

حسين بن علی گفت: مردى خدمت امام علی النقى رسيد لرزه تمام پيكر او را گرفتااه بااود ميگفاات پساارم را 

اند، امش  او را از باالى فالن محل پرت خواهند كرد و در همان پائين بدنش بجرم محبت شما خانواده گرفته

چه حاجت دارى. عرض كاارد پاادر و مااادر چااه  كنند. امام عليه السالم فرمود: منظورت چيست ورا دفن مى

 ميخواهند؟ فرمود برو پسرت سالم خواهد ماند، فردا صبح پيش تو خواهد آمد.

فردا صبح پسرش آمد پرسيد پسر جان چه شد كه خالص شدى. گفت همين كه قبر را كندند و آماده شااد و 

د و سر وضعى پاااك و پاااكيزه داشااتند ها ساطع بوهاى مرا نيز بستند ديدم ده نفر كه بوى خوش از آندست

كنى. جريان خود را براى آنها نقل كردم. گفتند اگر ما بجاى تو همان شخصى گريه مى آمدند. پرسيدند چرا

 كه ميخواهد ترا بياندازد قرار بدهيم و تو آزاد شوى حاضرى بروى ساكن مدينه گردى گفتم: آرى.

پرت كردند بطورى كه كسى صداى او را نشنيد و نااه آن مااردان آن ده نفر مكمور را گرفتند و از باالى كوه 

 را ديدند آنها مرا اينجا آوردند و منتظرند كه من برگردم. پسرك از پدر خود وداع كرد و رفت.

اطالع ميگفتند فالن كااس افتاااده و چنااين و پدر خدمت امام عليه السبالم رسيد و جريان را عرضكرد مردم بى

 3ج  -( كشااف الغمااه1فرمود اينها آنچه ما ميدانيم خبر ندارند. )السبالم تبسم ميكرد و مىچنان شد، امام عليه 

محمبد بن طلحه گفت: امام على النقى عليه السبالم روزى براى كااار مهمااى از سااامرا بجاناا  دهااى  -230ص 

بجاناا  امااام رهسپار شد. مرد عربى بجستجوى آن جناب آمد. باو گفتند بفالن محل تشريف برده، مرد عرب 

 عليه السبالم رفت و ايشان را مالقات كرد.

حضرت هادى از او پرسيد چه حاجت دارى؟ گفت مرد عربى از كوفه هستم كه افتخار بمحبت و واليت جد 

اى براى پرداخت آن ندارم جز ام كه چارهشما علی بن ابى طال  عليه السبالم دارم گرفتار قرض سنگينى شده

 لطف شما.

دار همين جا باش تا موقع آن برسد فردا صبح عليه السبالم فرمود ناراحت نباش و خاطر آسوده حضرت هادى

باو فرمود من از تو خواهشى دارم مبادا هرگز مخالفت خواسته مرا بنمائى. مرد عرب گفت: مخالفت نخواهم 

از ايشااان فااالن مبلااغ كرد. امام عليه السبالم يادداشتى نوشت بخط خود و اعتراف كرد در آن كه ماارد عاارب 

طلبكار است مبلغى را كه معين كرد بيش از مقدار قرض مرد عرب بود. فرمود اين يادداشت را بگياار وقتااى 

من بسامرا رفتم موقعی كه چند نفر در نزد من هستند بيا و مطالبه حق خود را بنما و خيلى سخت بگياارد و بااا 

گيرم. مرد عرب پذيرفت و بكنی خدا را بر تو گواه مى درشتى از من بخواه مبادا بر خالف اين دستور كارى
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( امام عليه السبالم بسامراء كه رسيد و گروهااى در خاادمت ايشااان بودنااد از اطرافيااان 1را گرفت. ) يادداشت

 گيرى مطالبه طل  خود را نمود.خليفه و ديگران مرد عرب آمد و يادداشت را داد و با درشتى و سخت

نرمى و ماليمت از او پوزش ميخواست و وعده ميداد كااه پرداخاات خواهااد كاارد نگااران  امام عليه السبالم با

 نباشد.

اين جريان بگوش خليفه متوكل رسيد دستور داد براى آن جناب سى هزار درهم ببرند. پااول را كااه آوردنااد 

 امام عليه السبالم نگه داشت تا مرد عرب مراجعه نمود.

ا پرداخت كن و بقيه را صرف در مخارج خانواده و زندگى خود بنما فرمود اين پول را بگير و قرض خود ر

ما را معذور دار. مرد عرب پوزش خواسته گفت بخدا تقاضاى من كمتر از يك سوم اين مبلغ بود ولااى خاادا 

( از كتاب دالئل حمياارى نقاال شااده كااه 2ميداند مقام رهبرى را بچه كس بسپارد. پول را برداشت و رفت. )

شاء گفت: ام محمبد كنيز حضرت رضا در حير نقل كرد آن زمان او با حسن بن موسااى بااود  حسن بن علی و

 گفت، حضرت امام على النقى روزى با ترس وارد شد و روى زانوى ام ابيها دختر موسى نشست.

 ام ابيها پرسيد ترا چه شده چرا ناراحت هستى.

ناراحتى گفت اين حرف را نزن فرمااود بخاادا آنچااه  فرمود هم اكنون بخدا قسم پدرم از دنيا رفت. ام ابيها با

 گفتم همان است. آن تاريخ را يادداشت كرديم.

 خبر وفات حضرت جواد در همان روز رسيد.

اى براى امام نوشت كه در آن سؤال كرده بود: ميتوان بر شيشه سجده محمبد بن حسين بن مصع  مدائنى نامه

گفت شيشه كه از روئيدنيها اساات سااجده باار روئياادنى نيااز اشااكالى كرد وقتى نامه را فرستاد در دل با خود 

ندارد. گفت در جواب نامه امام عليه السبالم نوشته بود بر شيشه سجده نكن گرچه خيااال كاارده بااودى شيشااه 

( على 1است. ) زاركنند و نمك از معدنيها و شورهروئيدنى است چنين نيست آن را از ريگ و نمك تهيه مى

فرمود اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف اساات كااه فلى گفت: از امام هادى عليه السبالم شنيدم مىبن محمبد نو

آصف بن برخيا فقط يك حرف آن را ميدانست و همان حرف را بر زبان آورد فاصله بين خود و سبا را بيك 

 گشت.چشم بهم زدن درنورديد و تخت بلقيس را براى سليمان آورد دو مرتبه زمين بحالت اول بر

 هفتاد و دو حرف از آن نزد ما است فقط يك حرف را خداوند بخود اختصاص داده و كسى مطلع نيست.

فاطمه دختر هيثم گفت در خانه حضرت ابو الحسن بودم موقعى كه جعفر متولد شد اهاال خانااه همااه مساارور 

ر. گروهااى كثياار بودند. من بحضرت هادى عرضكردم شما چرا شادمان نيستيد فرمود خااود را ناراحاات ماادا

 بواسطه او گمراه خواهند شد.
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الم و   »اين همان جعفر معروف بكذاب است كه ادعاى امامت نمود پس از فوت امام حسن عسكرى عليه السااب

 ميراگ امام را متصرف شد با اينكه حضرت ولى عصر را ديده بود و از وجود او اطالع داشت«.

الم در مدينااه مياارفتم روى بماان نمااوده  محمبد بن شرف گفت: در خدمت حضرت ابو الحسن هادى عليااه السااب

اى از آن جناب بپرسم قبل از آنكه شروع بسااؤال فرمود تو ابن شرف نيستى؟! عرضكردم چرا. خواستم مسكله

 كنم فرمود مادر وسط خيابان و راه هستيم اينجا جاى سؤال نيست.

شتم كه ما دو دكان داريم كه پاادرمان رحمااة محمبد بن فضل بغدادى گفت براى حضرت هادى عليه السبالم نو

ايم از خدا بخواه وساايله اللَّه عليه براى ما بارگ گذاشته تصميم فروش آن را داريم ولى بمشكل برخورد كرده

فروش آن را فراهم سازد بمبلغ مناس  و بخير و صالا ما تمام شود. امام عليه السبالم جوابى در اين مورد نداد 

 د مشاهده كرديم كه هر دو دكان آتش گرفته.برگشتيم به بغدا

اى در راه دارم از خاادا بخااواه پساارى بماان اى براى حضرت هادى نوشتم كه آقا بچهايوب بن نوا گفت نامه

محمبد بگذار پسرى برايم متولااد شااد او را محمبااد نااام  عنايت كند. در جواب نوشت وقتى متولد شد نامش را

 گذاشتم.

اى براي امام عليه السبالم نوشت كااه ماارا فرزناادى در راه اى در راه داشت نامهز بچهگفت: يحيى بن زكريا ني

است از خداوند بخواه كه آن را پسر قرار دهد در جوابش نوشت بسا از دخترها كه بهتر از پسر هستند. براى 

 او دخترى متولد شد.

لواحد قاضى مرا رها نميكند و از دساات او اى براى امام عليه السبالم نوشتم كه عبد اايوب بن نوا گفت: نامه

هاى او كردم در جواب من نوشت تا دو ماه ديگر از دساات او راحاات خيلى اذيت ميكشم شكايت از ناراحتى

از  -247ص  3ج  -( كشف الغمااه1خواهى شد. پس از دو ماه او را عزل كردند و از آزارش آسوده شدم. )

از فتح بن يزيااد گرگااانى كااه گفاات در راه بازگشاات از مكااه بااا كتاب دالئل نقل ميكند كه ايوب نقل كرد 

 آمد و من عازم خراسان بودم.حضرت ابو الحسن امام هادى عليه السبالم همسفر بودم آن جناب بعراق مى

شنيدم ميفرمود: هر كه از خدا بپرهيزد مردم از او حساب خواهند برد و هر كه خدا را اطاعت كند مااردم از 

 د كرد.او اطاعت خواهن

سعى كردم خدمت آن جناب برسم باالخره موفااق شاادم سااالم كااردم. جااواب داد و دسااتور داد بنشااينم اول 

حرفى كه زد اين بود كه فرمود: اى فتح هر كه اطاعت از خدا كند از خشم مردم هراسااى نخواهااد داشاات و 

دم قاارار ميدهااد. خاادا را هر كه خدا را بخشم آورد بايد يقين داشته باشد كه خداونااد او را مااورد خشاام ماار

توان ستود و توصيف كرد خداوندى نميتوان توصيف كرد مگر با همان صفاتى كه خود را ستوده چگونه مى
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يابند و نميتوان او را محدود كرد و با چشم ديااد، ها او را در نمىرا كه حواس عاجز از درك اويند و انديشه

ر از آنكه برايش صفتى بياورند در حالى كه نزديااك اساات بزرگتر از آنست كه بتوان توصيفش نمود و باالت

بسيار دور است و در حال دورى بسيار نزديك است پس در دورى نزديك و در نزديكى دور است او كيفيت 

تااوان گفاات كجااا بوجود آورده، نمااى و چگونگى را آفريده نميتوان باو گفت چگونه است و جا و مكان را

 ن داشتن منزه است.است زيرا او از كيفيت و مكا

( حتى 1همتا است نزاده و نزائيده شده و او را نظيرى نيست پس بسيار با عظمت و بزرا است. )او يكتاى بى

توانيم كنه و عظمت حضرت محمبد صلبى اللَّه عليه و اله و سلبم را درك كنيم زيرا خداوند عزيز نااام او را نمى

ريك در عطاى خويش فرموده و بكسااى كااه از پيغمباار اطاعاات همراه نام خويش قرار داده و آن جناب را ش

كند همان پاداشى را وعده داده كه از خودش اطاعت نمايد چنانچااه در اياان دو آيااه بهاار دو مطلاا  تصااريح 

عاات پيااامبر فرموده: و  ما ن ق مُوا إِلَّا أ نْ أ  ْناهُمُ اللَّهُ و  ر سُولُهُ مِنْ ف ضْلِهِ و در اين آيه سخن كسى را كه ترك اطا

ول ا يااا را نموده بيان مى كند موقعى كه ميان آتش جهنم در سوز و گداز است يا ل يْت نا أ ط عْن ا اللَّااه  و  أ ط عْن ااا الرَّسااُ

چگونااه ميتااوان توصاايف كاارد كنااه كسااى را كااه خداونااد اطاعاات و فرمااانبردارى او را قاارين اطاعاات و 

أ طِيعُوا اللَّه  و  أ طِيعُوا الرَّسُول  و  أُولِی الْك مْرِ مِاانْكُمْ و در آيااه ديگاار فرمانبردارى از پيامبر قرار داده در اين آيه 

أُولِی الْك مْرِ مِنُْهمْ در اين آيه نيز ميفرمايد: إِنَّ اللَّه  ي ااكْمُرُكُمْ أ نْ تُااؤ دُّوا  فرمايد: و  ل وْ ر دُّوهُ إِل ى الرَّسُولِ و  إِلىمى

 ها در آيه ديگر ميفرمايد: ف ْسئ لُوا أ هْل  الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال ت عْل مُون *.أ هْلِ الْك ماناتِ إِلى

يا فتح همان طورى كه نميتوان خدا و پيامبر و فرزندان پيامبر )ائمه اطهااار( علاايهم السااالم را توصاايف نمااود 

ها و و خليل ما بهترين خليل  نميتوان مؤمنى را كه تسليم فرمان ما است توصيف كرد پيامبر ما بهترين پيامبران

هااا اساات ها و كنيه ايشان بهترين و شيرينترين كنيااهوصى ما ارجمندترين اوصيا است اسم آن دو بهترين اسم

اگر بنا باشد كه فقط همطراز با ما همنشين شود كسی نيست كه با ما بتواند همنشين گردد و اگر بنا باشد ما با 

 با هيچ كس ازدواج كنيم. همطراز خود ازدواج نمائيم نبايد

تر و از تمام مردم حمايت آنها بيشتر است علم و دانش آن دو تر و باسخاوتتر و با حلماز همه مردم متواضع

باش خدا ترا براه آنها بميراند و زنااده نگااه دارد. اينااك اگاار  بارگ رسيده بجانشينانشان، مطيع و تسليم ايشان

ح گفت: از خدمت امام عليه السبالم خارج شدم فردا نيااز سااعى كااردم تااا ( فت1مايلى برو خدا رحمتت كند. )

خدمت آن جناب برسم باالخره موفق شده سالم كردم جواب داد. عرضكردم اجازه ميدهى سؤالى برايم پيش 

آمده بپرسم كه ديش  من پيوسته در انديشه همين مشكل گذشت فرمود: بپرس اگر مايل بودم جواب ميدهم 

ب نميدهم درست سؤال كن و در سؤال خويش استوار باش و بجواب درست گوش بده مبااادا از و گر نه جوا
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روى عناد و لجبازى سؤال كنى متوجه هدف خويش باش زيرا دانشجو و اسااتاد هاار دو در پيشاارفت و رشااد 

 شريكند و هر دو بايد خير خواه يك ديگر باشند و هرگز نبايد نسبت بهم خيانت نمايند.

ميگويم چه سؤالى برايت پيش آمده خداوند بر اسرار نهان كسى را مطلع نگرداند مگر پيااامبران اگر بخواهم 

شايسته، هر چه در نزد پيامبر است امام نيز دارد اطالع و دانشى كه پيامبر دارد اوصياء او نيز دارند تااا زمااين 

 او گواه گردد.خالى از حجتى نباشد كه اثبات ادعاى پيامبر را نمايد و بر شخصيت و عظمت 

هاى واهى شدى و يا فتح! نزديك بود شيطان ترا باشتباه اندازد در مورد مطالبى كه بتو آموختم بفكر و خيال

ترا بشك انداخت بطورى كه نزديك بود از راه خدا و صراط مستقيم منحرف شوى زيرا با خود گفتى وقتى 

 ند پس آنها نيز خدايند.ما قائل شويم پيامبر و اوصياء او داراى چنين مقامى هست

برم آنها مخلوق و خداپرستند مطيع پروردگار و كوچااك در مقاباال شاايفته اوينااد. اگاار هرگز، بخدا پناه مى

 اى نمود متوجه گفتار من باش و او را با سر بر زمين بزن.شيطان از اين راه وسوسه

شيطان برايم بوجااود آورده بااود از  عرضكردم: فدايت شوم مرا آسوده كردى و با اين بيان تمام ناراحتى كه

بين بردى چنين بنظرم ميرسد كه بايد شما خدا باشيد. در اين موقع امام عليه السبالم بسجده افتاااد و در سااجده 

پروردگارا كوچكم و خاضع و خاشعم، اى آفريننده يكتا پيوسته در سجده بود تااا شاا   گفت:خود چنين مى

ديك بود هالك شوى و بهالكاات اناادازى، عيسااى را زيااانى نرساايد كااه ( آنگاه فرمود: يا فتح نز1گذشت. )

 گروهی از نصارى مدعى شدند او پسر خدا است آنها كه چنين اعتقادى پيدا كردند هالك شدند.

اينك اگر مايلى برو، از خدمت امام خارج شدم و بسيار خوشحال بودم از توضيحى كه فرمااود و موجاا  از 

 اختم ايشان را و بر اين نعمت خدا را سپاسگزارى كردم.بين رفتن شك من گرديد و شن

در منزل آخرى خدمت امام رسيدم تكيه كرده بود و در مقابلش مقدارى گندم بريان بود كه آنها را بهم ميزد 

 كرد شيطان مرا وسوسه كرده بود كه آنها نبايد بخورند و بياشامند.و مخلوط مى

است و امام نبايد مبتال بگرفتارى گردد: فرمود بنشين يااا فااتح مااا  زيرا خوردن و آشاميدن يك نوع گرفتارى

آشاميدند و ميان بازارها راه ميرفتند هاار جساامى احتياااج بايد پيرو پيمبران باشيم كه آنها نيز ميخوردند و مى

نااه  بغذا دارد مگر خالق رازق، زيرا او جسم را بوجود آورده و خود جسم نيست و نميتوان او را تجزيه نمود،

 شود و نه كم منزه است از آنچه اختصاص باجسام داده.زياد مى

نيازى است كه نزائيده و نه زائيده شده و او را نظيرى نيساات بوجااود آورنااده اشااياء و يكتا و بيهمتا است بى

تر از آن عقايدى است كااه اجسام است، شنوا و دانا است لطيف و خبير است ر ف و رحيم است منزه و پاك

 اش معتقدند.ران در بارهگستم
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اگر ميشد او را توصيف نمود فرقى بين پروردگااار و موجااودات و خااالق و مخلوقااات و بوجااود آورنااده و 

بوجود آمده نبود. اما او فرق قرار داده بين خود و اجسام و اشياء زيرا هيچ چيز شبيه او نيست و نااه او شاابيه 

اى چاره اى نوشتم بامام هادى عليه السبالم تا اجازه بگيرمه( محمبد بن ريان بن صلت گفت: نام2چيزى است. )

براى دشمن خود بكار برم و چاره بردار نبود. مرا از اين كار نهى كرد در جوابم سخنى فرمااود كااه معنااايش 

اين بود بزودى از دست او راحت خواهى شد، بخدا به بهترين وجه از دستش راحت شدم، خوار و فقير شد و 

 حالت از دنيا رفت از نظر دينى و دنيوى. به بدترين

اى براي امام هادى عليه السبالم نوشتم كه من در خدمت شمايم با اينكااه مبااتال علی بن محمبد حجال گفت: نامه

توانم عبادت واج  خود را ايستاده بجا آورم اگر صالا بدانيد از خدا بخواهيد ام بطورى كه نمىبپا درد شده

ام با اينكه عمدى نبوده و فرمايد بر انجام واجبات و اداى امانت و از كوتاهى كه كرده مرا شفا دهد و كمك

 فراموشى كه عارض من شده است درگذرد و بر من ببخشايد و بخواه كه مرا بر دين استوار خود ثابت بدارد.

نامااه بااراى او در جواب درخواست من نوشت: خدا تو و پدرت را شفا داد، پدرم نيز مريض بود ولى من در 

 ننوشته بودم كه بدون درخواست من دعا برايش كرده بود.

داود ضرير گفت: تصميم گرفتم براى مكه خارج شوم ش  براى خداحافظى خدمت حضرت هادى رسيدم از 

 خدمت ايشان مرخص شدم اما ساربان آن ش  را حركت نكرد.

ه عليه و اله شدم. پيك امام از پااى ماان آمااد بااا فردا صبح براى زيارت وداع داخل حرم پيامبر اكرم صلى اللَّ

 خجالت خدمت ايشان رسيده، عرضكردم فدايت شوم ساربان از رفتن خوددارى كرد.

اى نمود و امر كرد بمن چيزهائى بدهند و نيازمنديهاى زيادى را از من برطرف كرده، آنگاه فرمود امام خنده

تم آن طورى كااه امااام فرمااوده بااود جااواب باادهم دوات آنچه بتو سفارش كرده بودم بخاطر سپردى، نتوانس 

 خواست و نوشت

من لبخندى زدم فرمود: بااراى چااه   بياد آور ان شاء اللَّه تمام كارها بدست تو است..  بسم اللَّه الرحمن الرحيم

آمد فرمود بگااو، عرضااكردم يكاای از دوسااتان نقاال كاارد كااه جاادت  لبخند زدى عرضكردم چيزى بخاطرم

 آورد همين را مينوشت.عليه السبالم هر وقت حاجت او را بر مىحضرت رضا 

الم لبخناادى زده فرمااود داود اگاار بگااويم .  بسم اللَّه الاارحمن الاارحيم بياااد آور ان شاااء اللَّااه. امااام عليااه السااب

 ( اعالم الورى ابو الحسين سعيد بن سهل1ام. )كننده نماز است حرف درستى زدهكننده تقيه مانند تركترك

بصرى كه معروف بمالا بود گفت جعفر بن قاسم هاشمى بصرى معتقد بوقف بود روزى ماان و او در سااامرا 

بوديم حضرت ابو الحسن امام هادى عليه السبالم در بين راه بما برخورد رو باو نموده فرمود تا كى در خوابی، 
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ن محمبااد بخاادا در دلاام چياازى نميرسد موقعى كه بيدار شوى. جعفر بمن گفت فهميدى چه بمن فرمود علی ب

 پيدا شد.

پس از گذشت چند روز پيش آمدى براى يكى از فرزندان خليفه شد كه ما را بوليمه دعوت كاارد. حضاارت 

هادى را نيز دعوت كرده بود. چشم ميهمانان كه بامام افتاد باحترام آن جناب ل  فرو بسته خاااموش نشسااتند 

هاى نامربوط ميزد و ميخنديد. امام عليه السبالم روى نداشت حرف اما جوانكى در مجلس احترام ايشان را نگه

خندى و از خدا  افلى با اينكه بيش از سه روز زنده نخواهى بود. ما با خود گفتيم بجان  او كرده فرمود: مى

 شود.اين يك مستمسك خوبى است ببينيم سه پس از سه روز چه مى

رداشت پس از صرف  ذا متفاارق شااديم روز بعااد آن جااوان جوانك ل  فرو بست و از كارهاى قبل دست ب

اى ( سعيد نيز نقل كرد ما در وليمه2مريض شد و روز سوم اول صبح از دنيا رفت و عصر او را دفن كردند. )

 كرد و احترام امام را نداشت.خدمت حضرت هادى بوديم مردى پيوسته شوخى و مزاا مى

اش مود: اين مرد از اين  ذا نخواهد خااورد اكنااون خباارى از خااانوادهامام عليه السبالم روى بجعفر نموده فر

 آورند كه زندگى را بر او ناگوار خواهد كرد.مى

بينى كااه جعفر گفت ديگر خبرى نخواهد شد. سخن ابو الحسن درست در نيامد اكنون مى سفره گسترده شد.

ر در خانه ايستاد و اشااك ميريخاات. شود، در همين موقع  المش باين دستش را شست و مشغول بخوردن مى

 گفت زود از جاى حركت كن بيا كه مادرت از پشت بام افتاده و در حال مرا است.

( رجااال 1اى شك نكردم و يقين بمقامش پيدا نمودم. )جعفر گفت بخدا ديگر در مورد امامت آن جناب ذره

الم بااود او از اهااالى يوسف بن سخت گفت: علی بن جعفر وكيل حضرت هادى عليااه  -505ص  -كشى السااب

همينيا كه دهى از اطراف بغداد است بود از او پيش متوكل سخن چينى كردند زندانيش كرد مدت زيادى در 

اى را بمبلغ سه هزار دينار قبول كرد از عبد الرحمن باان خاقااان. زندان بود تا باالخره براى نجات خود حواله

 ل( در مورد خالصى او با متوكل صحبت كرد.عبيد اللَّه بن يحيى بن خاقان )وزير متوك

متوكل در جواب گفت: اشتباه نكرده باشم تو خود رافضى هستى اين مرد وكيل ابو الحسن هادى اساات كااه 

 من در فكر كشتن او هستم.

اى براى حضرت هادى نوشت و عرضكرد آقا شما را بخدا سوگند جااان ماارا خبر به علی بن جعفر رسيد، نامه

اش نوشت اينك كه كار باينجا رسيد باازودى خدا قسم ميترسم كه مشكوك شوم. در جواب نامهنجات دهيد ب

 از خداوند خواهم خواست آن ش  ش  جمعه بود.
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اش كنار بالين او بااه آه و فردا صبح متوكل مريض شد بطورى بيماريش شدت يافت كه روز دوشنبه خانواده

برد آزادش كنند خودش نام على بن جعفاار را باارد و بااه را مى ناله پرداختند. دستور داد هر زندانى كه نامش

عبيد اللَّه گفت چرا وضع او را برايم نگفتى. عبيد اللَّه در جااواب گفاات ديگاار ماان اساام او را نخااواهم باارد، 

متوكل دستور داد او را فورى آزادش كنند و از عبيد اللَّه خواساات كااه بگويااد او را حااالل كنااد. از زناادان 

 به دستور امام عليه السبالم مجاور مكه گرديد. خالص شد و

ابو علی پسر راشد گفت خدمت حضرت هادى عرض كردم فدايت شااوم چياازى  -59ص  7ج  -( كافى1) 

آورند بعد ميگويند اين مال متعلق به حضرت امام جواد است كه پيش ما مانده است من آن را چه براى ما مى

ه السبالم باشد بواسطه امامت متعلق بمن است و اگر نااه از جهاات اماماات كنم. فرمود هر چه مال ابو جعفر علي

شااود طبااق كتاااب خاادا و ساانت باشد بلكه از جهت ديگرى متعلق به آن جناب بشود، باز بارگ متعلق بمن مى

ن هليل احمد بن محمبد بن عبد اللَّه گفت عبد اللَّه ب -355ج ص  -( كافى2پيامبر صلبى اللَّه عليه و اله و سلبم. )

اش را معتقد به امامت عبد اللَّه افطح بود وقتى بسامرا آمد از اين اعتقاد دست كشيد. ماان علاات تغيياار عقيااده

اى پرسيدم گفت من تصميم داشتم در اين مورد از حضرت هادى سؤال كنم يك روز در معبر تنگ و كوچه

ان دهان خود چياازى بجاناا  ماان انااداخت بايشان برخوردم كنار من آمد تا روبرويم رسيد در اين موقع از مي

ايست كه در آن نوشته است: آنجا خبرى نيساات و جريااان آن طااور كااه ام افتاد برداشتم ديدم نامهروى سينه

محمبد بن داود قمى و محمبد طلحى گفتند كه ما مقاادارى مااال كااه از  -( مشارق االنوار3فكر ميكنى نيست. )

باارديم، در بااين قم و اطراف جمع شده بود براى امام عليه السالم مى خمس و نذر و هدايا و جواهراتى كه در

راه كه عازم خدمت آن جناب بوديم شخصی از طرف ايشان آمد كه برگرديد حاااال مااوقعى نيساات كااه شااما 

 بتوانيد خدمت ايشان برسيد.

آنچه نزد شما اساات  ما بقم برگشتيم و اموال را نگه داشتيم پس از چند روز خبر فرستاد كه چند شتر فرستادم

بفرستيد و مهار شترها را رها كنيد، ما تمام آن اموال را بار شتران كرده آنها را رهااا نمااوديم و آنهااا را بخاادا 

سپرديم سال بعد كه خدمت امام رسيديم. فرمود اينك مالحظه كنيد آن اموالى كه براى من فرستاديد، ديديم 

هاشم بن زيد گفت خاادمت علاای باان  -( عيون المعجزات4ت. )آنچه فرستاده بوديم بدون تغييرى موجود اس

رسيدم شخص كااورى را آورده بودنااد او را شاافا داد دياادم از گاال چياازى ماننااد  محمبد عسكرى عليه السبالم

اى ساخت و در آن دميد پرواز كرد. عرض كردم شما با عيسى فرقى نداريد فرمود: من از عيسى هستم پرنده

( ابو التحف مصرى از محمبد بن سنان رامزى نقل كرد كه گفت حضرت ابااو الحساان 1و عيسى از من است. )

علی بن محمبد بزيارت مكه رفته بود و در راه برگشت بمدينه مردى خراسانى را ديد كه باالى سر االغ ماارده 



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار علی النقی ) امام هادی(ندگانی امام ز 

) 

47 

 

الم از كنااار او گكند، مىخود ايستاده گريه مى ذشاات گفت بار خود را بااروى چااه بگااذارم. امااام عليااه السااب

 عرضكردند اين شخص از ارادتمندان بشما خانواده است.

حضرت هادى كنار االغ آمده فرمود: گاو بنى اسرائيل از من عزيزتر نبود در نظر خدا، مقدارى از پيكاار آن 

اى زدند زنده شد. در اين موقع با پاى راست خود باالغ زده فرمود باجازه خدا حركت كن. گاو را ببدن مرده

ى خورد از جاى حركت كرد. خراسانی وسايل خود را بر آن بار كرد و بمدينه آمد. هر جا حضرت االغ تكان

( حساان باان 2هادى ميرفت با انگشت اشاره ميكردند اين همان آقائى است كه االغ خراسانى را زنااده كاارد. )

هادى شديم  اسماعيل كه يكی از بزرگان نهرين بود گفت من با مردى از ده خودمان رهسپار خدمت حضرت

هائى با نامه داده بود كه بامام برسانيم. گفت برديم يكى از اهالى ده نيز هديهمقدارى پول براى آن جناب مى

 شود بخوريم يا نه.پرسيد تخم فالن پرنده بيابانى را مىسالم مرا به آن جناب ميرسانيد و مى

الم را  ما آنچه آورده بوديم تسليم بكنيزى نموديم در اين موقع پيكى از طرف ساالطان آمااد و امااام عليااه السااب

احضار كرد آن جناب سوار شد كه پيش خليفه برود ما هم از منزل خارج شديم و سااؤالى از ايشااان نكاارديم. 

ميان خيابان امام عليه السبالم خود را بما رسانيد روى بجان  رفيق من كرده بزبان نبطى فرمود: سالم مرا بفالن 

 اند.خم فالن پرنده خوردنى نيست چون آن پرنده از چيزهائى است كه مسخ شدهبرسان و بگو: ت كس

روايت شده كه مردى از اهالى مدائن خدمت آن جناب رسيد و پرسيد چند سال ديگاار از حكوماات متوكاال 

 باقيمانده، امام عليه السبالم در جواب او اين آيه را نوشت.

ر عُون  س بْع  سِنِين  د أ باً ف ما ح ص دْتُمْ ف ذ رُوهُ فِی سُنْبُلِهِ إِلَّا ق لِيلًا مِمَّا ت كْكُلُون .  ثُاامَّ ي ااكْتِی بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* ت زْ

عامٌ فِيهِ يُغاگُ النَّاسُ و   دِ ذلِك مِنْ ب عْدِ ذلِك  س بْعٌ شِدادٌ ي كْكُلْن  ما ق دَّمْتُمْ ل ُهنَّ إِلَّا ق لِيلًا مِمَّا تُْحصِنُون   ثُمَّ ي كْتِی مِنْ ب عْ

احمد بن يحيى اودى گفاات  -32ص  -( رجال نجاشى1فِيهِ ي عْصِرُون . اول سال پانزدهم متوكل از دنيا رفت. )

وارد مسجد جامع شدم تا نماز ظهر را بگزارم. پس از نماز چشمم بحرب بن حسن طحان و چند نفر از دوسااتان 

 يش آنها رفته سالم كردم و نشستم.اند منهم پافتاد كه دور هم نشسته

 حسن بن سماعة نيز در ميان آن جمع بود.

سخن از حسن بن علی عليه السبالم بميان آمد كه چه بر سر آن جناب آمد آنگاه از زيد بن علی و آنچه بر ساار 

 شناختيم.او آمده بود. در ميان ما مرد  ريبى بود كه او را نمى

 همسايه ما است كه يا ساحر است و يا كاهن. آن مرد گفت در سامرا مردى علوى

 نامند.ابن سماعه گفت: پرسيدم چه نام دارد گفت او را على بن محمبد بن رضا مى
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نشينم درب خانه و حاضرين گفتند از كجا فهميدى ساحر است. گفت او همسايه ما است در سامرا هر ش  مى

طان از جلو ما رد شد مقدارى خلعت بهمراه داشت و پردازيم. يك ش  يكى از سپهداران سلبا او بصحبت مى

گروه كثيرى از فرماندهان و نوكرها و مردم عادى بهمراه او بودند. چشم على بن محمبد كه باو افتاد از جاى 

حركت نمود و سالم داد و احترامش كرد آن مرد كه رد شد بما گفت اياان ماارد از وضااعى كااه دارد خيلااى 

ما از اياان حاارف تعجاا  كاارديم از جاااى حركاات  قبل از نماز دفن خواهد شد.خرسند است ولى فردا صبح 

كرديم و سه نفر از ما با هم قرار گذاشتيم اين جريان را تحقيق كنيم اگر واقعيت پيدا نكرد او را بكشاايم و از 

زل ( فردا صبح كه من در منزل نمازم را خوانده بودم سر و صدا شنيدم از درب مناا 1سخنانش آسوده شويم. )

گويند فالن كس ديش  از دنيا روند و مىبيرون آمدم ديدم گروه زيادى از سپاهيان و ساير مردم با عجله مى

رفته مست بوده از فالن محل بفالن محل ميرفته بزمين خورده است و گردنش نرم شده. با خود گفااتم: اشااهد 

گفته بود مرده بود و من همان جا بودم تا دفاان  اش همان طورى كه اوان ال اله اال اللَّه رفتم براى تشييع جنازه

( در كتاااب عتيااق  ااروى 2شد و برگشتم ما از اين جريان در شگفت شديم و تمام جريااان را نقاال كاارديم. )

نويسد: علی بن يقطين بن موسى اهوازى گفت من مذه  معتزله را داشتم و گاهى كااه از حضاارت هااادى مى

نمودم باالخره بواسطه احتياجى كااه بااه مالقااات ساالطان داشااتم ل نمىكردم و قبوشنيدم مسخره مىچيزى مى

 وارد سامرا شدم فردا قرار بود سلطان سواره بميدان برود.

اند و هر كدام در دساات باااد بزناای من فردا صبح از منزل خارج شدم ديدم مردم لباسهاى عالى و زيبا پوشيده

ى زمستانى پوشيده و بارانى به تن نموده و كاله بر سر هادارند براى سرد نمودن خود اما حضرت هادى لباس

 گذاشته بر روى اس  خود روكشى كه مانع از رسيدن باران باس  است قرار داده و دم اس  را بسته است.

بْحُ أ  ل اايْس   مردم از ديدن امام باين صورت شروع كردند بمسخره نمودن، امام ميفرمااود: اال إِنَّ م وْعِااد هُمُ الصااُّ

 بْحُ بِق رِي ٍ.الصُّ

بوسط بيابان كه رسيدند و از شهر خارج شدند ابرى باال آمد و باران شديدى باريد كه اسبها پاهايشااان در گاال 

فرو رفت و دم اس  پيكر آنها را گل آلود نمود مردم با لباسهاى خيس شده و گل آلود برگشتند اما حضرت 

از باران نديده بود با خود گفتم: اگر خداوند او را بر اين وضع مراجعت نمود كه هيچ ناراحتى  هادى ببهترين

 سرب مطلع كرده باشد او امام است.

بعد امام بيك قسمت از راه سرپوشيده آمد همين كه نزديك شد كاله از سر برگرفت و سااه مرتبااه گذاشاات 

تااوان است نمى« بعد روى بمن نموده فرمود اگر لباس آلوده بعرق جن  از حرام 1روى قربوس زين اس  »
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با آن نماز خواند و گر نه نماز صحيح است من كه تصميم پرسيدن همين سؤال را داشتم آن جناب را تصااديق 

 كرده معتقد بمقامش شدم:

 بخش چهارم رفتار خلفاى زمان با امام هادى علیه السالم و تاریخ شهادت آن جناب

در كتاب واحده نوشته است. برادرم حسين بن حسن بن محمبد بن جمهور عمى  -346ص  -( اعالم الورى1) 

محمبد گفت دوستی داشتم كه معلم فرزند بغا يا وصيف بود )ترديد از من است( گفت يااك روز كااه امياار از 

دار الخالفه برميگشت بمن گفت امير المؤمنين اين شخص كه مشهور بابن الرضا است زندانى كرده و او را به 

تاارم ز دهان خود آن آقا شنيدم ميگفت من در نزد خدا از ناقه صالح گرامااىعلی بن كركر سپرده است. من ا

)ت م تَّعُوا فِی دارِكُمْ ث الث ة  أ يَّامٍ ذلِك  و عْدٌ   يْرُ م كْذُوبٍ( آشكارا و بلند صحبت نميكرد منظااورش از اياان سااخن 

 چه بود؟.

چه خواهد شد فردا صبح امام را آزاد من در جوابش گفتم: وعده عذاب داده منتظر باش ببين پس از سه روز 

كرد و پوزش خواست. روز سوم با عز و يغلون و تامش بااا گروهااى باار او شااوريده او را كشااتند و پساارش 

 منتصر را بجاى او نشاندند.

و نيز گفت سعيد بن سهل نقل كرد كه زيد بن موسى چند مرتبه شكايت كاارد بعماار باان فاارج و از او تقاضااا 

االتر از پسر برادرش علی بن محمبد عليه السبالم قرار دهد ميگفاات او جااوان اساات و ماان كرد كه مقامش را ب

 عموى پدرش هستم.

اين جريان را عمر بن فرج بحضرت هادى گوشزد كرد فرمود يك بار اين كار را بكاان فااردا ماارا قباال از او 

اب در صاادر مجلااس شود. فردا عمر بن فاارج حضاارت هااادى را احضااار كاارد آن جناا بنشان بعد ببين چه مى

 نشست، سپس زيد بن موسى را اجازه داد وقتى وارد شد در روبروى حضرت هادى نشست.

روز پنجشنبه يزيد بن موسى قبل از حضرت هادى اجازه داد زيااد در صاادر مجلااس نشساات آنگاااه بحضاارت 

ى حركاات كاارد و هادى اجازه داد امام عليه السبالم كه وارد شد همين كه چشم زيد به آن جناب افتاد از جااا

ابااو  -480ص  -( رجال كشااى1ايشان را در جاى خود نشاند و خودش در مقابل آن جناب باحترام نشست. )

اى براى حضرت ابو محمبد عليه السبالم نوشت كه مردم اين كار شما عون ابرش خويشاوند نجاا بن سلمه نامه

 چاك زده بوديد. را نپسنديدند كه در پشت جنازه پدرتان حضرت ابو الحسن گريبان

امام عليه السبالم در جواب او فرمود: احمق اين كار بتو مربوط نيست. حضرت موسى بر برادر خااود هااارون 

شوند و زندگى را با همين عقيده بپايااان ميرسااانند و در  -گريبان چاك زد. بعضى از مردم با ايمان متولد مى

وند و با كفر زندگى ميكنند و كافر از دنيا ميروند. بعضی حال ايمان از دنيا ميروند برخى نيز كافر متولد ميش 
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ديگر با ايمان متولد ميشوند و با همين عقيده زندگى ميكنند ولى كافر از دنيا ميروند تو نيز از آنهائى هسااتى 

 كه كافر از دنيا خواهى رفت و ديوانه خواهى شد.

عقلااى دم او را ببينند چون مبتال بوسوسه و بااىقبل از مرا پسرش او را در خانه نگهدارى ميكرد تا مبادا مر

شده بود و حرفهاى ياوه ميگفت و بر معتقدين بامامت و شاايعه مااذه  پيوسااته ايرادتراشااى ميكاارد باااالخره 

( مصباا كفعمى: ابراهيم بن هاشم قمى گفت حضرت ابااو الحساان هااادى 2اى كه داشت آشكار كرد. )عقيده

 از دنيا رفت. 254م رج  سال علی بن محمبد عسكرى روز دوشنبه سو

حضرت هادى ابو الحسن علی بن عسكرى از دنيا رفت در آن موقع  254ابن عياش گفت: در روز سوم رج  

حضرت ابو الحسن علی بن محمبد عليه السبالم متوكاال را نفاارين  -( مهج الدعوات3چهل و يك سال داشت. )

 من و فالنى دو بنده تو هستيم ... تا آخر دعا. كرد پس از اينكه خدا را حمد و ستايش كرد گفت خدايا

ام كه از زرافه حاج  و دربان ( مجلسى عليه الرحمه مينويسد: من جريان اين دعا را در جاى ديگرى ديده1) 

متوكل كه مردى شيعه مذه  بود نقل شده او گفت: متوكل به فتح بن خاقان خيلى عالقه داشاات و او را باار 

ن و خويشاوندان خود مقدم ميداشت روزى تصااميم گرفاات كااه بمااردم بفهمانااد كااه تمام مردم حتى فرزندا

چقدر بفتح عالقه دارد و مقام او را گرامى ميدارد دسااتور داد تمااام اعيااان مملكاات از خويشاااوندان خااود و 

ديگااران امااراء و وزراء و سرلشااكران و ساااير فرماناادهان و مردمااان متشااخص بااا بهتاارين لباسااهاى خااود و 

هاى خويش حاضر شوند و همه پياده جلو او حركت كنند هيچ كااس حااق ناادارد جااز ترين اندوختههگرانماي 

 خود متوكل و فتح بن خاقان سواره باشد.

تمام مردم پياده براه افتادند در سامرا روز گرمى بود حضرت هادى عليه السبالم نيز پياده بود گرما و ناراحتى 

 خيلی آن جناب را بمشقت انداخت.

ه گفت: من خدمت آن جناب رسيده عرضكردم آقا خيلى بر من دشوار است اين ناراحتی شااما و سااتمى زراف

تر از بينيد دست ايشان را گرفتم و بر من تكيه داد آنگاه فرمود: زرافه ناقه صالح گرامىكه از اين ستمگر مى

م و اسااتفاده ميكااردم تااا اينكااه من نبود )يا مقامش باالتر از من نبود( پيوسته از آن جناااب مسااائلى ميپرساايد

 متوكل پياده شد و مردم را مرخص كرد.

وسيله سوارى هر كدام را آوردند سوار شده رفتند بمنزل خود. قاطر امام عليه السبالم را نيز آوردند سوار شد 

 من نيز سواره در خدمت آن جناب رفتم تا بمنزل خود وارد شدند از ايشان جدا شدم و بمنزل خود آمدم.

پسرم معلمى داشت شيعه مذه  كه از اهل علم و دانش بود من عادت داشتم  ذا را با او صرف ميكااردم. آن 

هاااى روز با هم  ذا ميخورديم سخن ما جريان سوار شدن متوكل و فتح بن خاقان و پياده رفتن تمام شخصاايت



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار علی النقی ) امام هادی(ندگانی امام ز 

) 

51 

 

آن جناب را كه ناقااه صااالح بزرا مملكت بود جريان حضرت هادى عليه السبالم را نيز نقل كردم و فرمايش 

 تر از من در نزد خدا نيست.گرامى

( در اين موقع معلم دست از  ذا كشيده گفت ترا بخدا اين حرف را از امام شنيدى؟ گفااتم: آرى. گفاات 1) 

بدان كه متوكل بيش از سه روز حكومت نخواهد كرد و از دنيا خواهد رفت متوجه خود باااش هاار احتياااطى 

 بادا مرا او موج  زيان تو شود و اموال تو نابود گردد.كه الزم است بكن م

اى ت م تَّعُوا فِی دارِكُاامْ ث الث ااة  أ يَّااامٍ ذلِااك  گفتم: تو از كجا فهميدى گفت: قرآن را در مورد ناقه صالح نخوانده

 و عْدٌ   يْرُ م كْذُوبٍ سخن امام خالف ندارد.

ه منتصاار بكمااك بغاااء و وصاايف و تركااان باار متوكاال زرافه گفت: بخدا قسم هنوز روز سوم نيامده بود كاا 

شوريدند و او را با فتح بن خاقان قطعه قطعه كردند بطورى كه پيكر آن دو از يااك ديگاار تميااز داده نميشااد 

خداوند قدرت او را از بين برد بعد از اين جريان من خدمت حضرت هادى رسيدم و جريان معلاام فرزناادم را 

 براى ايشان نقل كردم.

اى كه از آباااء گاارام خااود : راست گفته وقتى من از دست اينها آنقدر ناراحت شدم پناه بردم بگنجينهفرمود

بيادگار دارم كه بهتر از سالحهاى جنگى و دژهاى محكم و هر نوع وسائل دفاااعى اساات و آن دعاااى مظلااوم 

 است كه از ستم ظالم ميخواند خداوند با همان دعا او را هالك كرد.

ى من اگر صالا بدانيد آن دعا را بمن بياموزيد. دعا در قسمت دعاى بحار االنوار نقاال شااده. عرضكردم موال

صقر بن ابى دلف كرخى گفت وقتى متوكل مواليم ابو الحساان عسااكرى عليااه  -411ص  -( اعالم الورى2)

كرده دسااتور السبالم را زندانى كرد آمدم كه از آن جناب احوالپرسى كنم زرافى كه نگهبان بود بمن نگاهى 

داد مرا ببرند پيش او. مرا بردند گفت حالت چطور است. گفتم خوب. گفت بنشين. من نشسااتم امااا در فكاار 

شدم كه اين چه كارى بود كردم كاش نيامده بودم در اين موقع مردم را از اطراف خود متفرق نمااود آنگاااه 

اى از حااال موالياات بپرسااى آمااده اى، گفتم كارى نداشتم گفاات شااايدروى بمن كرده گفت براى چه آمده

است. گفت ساكت باش موالى تو موالى واقعى اساات از ماان  گفتم: مواليم كيست. موالى من امير المؤمنين

( گفت ميل دارى آن جناب را ببينى. گفتم آري. گفت صبر 1نترس منهم اعتقاد ترا دارم، گفتم: الحمد للَّه. )

دتى نشستم وقتى پيك خارج شد بغالم خود گفاات دساات صااقر را كن تا نامه رسان از خدمتش خارج شود. م

بگير و او را داخل همان اطاق ببر كه آن مرد علوى زندانى است و آن دو را تنها بگذار. مرا نزديااك اطاااقى 

 برده اشاره كرد داخل شو.
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داد و فرمااود  اند. سالم كردم جوابديدم امام عليه السبالم روى حصيرى نشسته جلو آن جناب قبرى را كنده

 اى؟ عرض كردم:بنشين! بعد فرمود براى چه آمده

ام گرفت فرمود: صقر گريه نكن آنها حاال گزندى آمدم از حال شما مطلع شوم باز چشمم كه بقبر افتاد گريه

 بمن نميرسانند گفتم: الحمد للَّه.

كه من معنى آن را نميدانم فرمود چه اند بعد عرضكردم حديثى از پيامبر اكرم صلبى اللَّه عليه و اله نقل كرده

حديث. عرض كردم اينكه پيغمبر اكرم فرموده است ايام را دشمن مداريد كه با شما دشمنى خواهند ورزيد 

معنى اين جمله چيست فرمود: آرى ايام ما هستيم تا آسمان و زمين پايدار است شنبه نام پيامبر صلبى اللَّه عليه 

بامير المؤمنين، دوشنبه حسن و حسين عليهما السبالم و سه شنبه علی باان الحسااين  و اله است و يك شنبه اشاره

عليه السالم و محمبد بن علی و جعفر بن محمبد و چهار شنبه موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمبد بن علاای 

و زمااين را شوند و اجويان معتقد باو مىو من و پنجشنبه پسرم حسن بن علی و جمعه پسر پسرم كه گروه حق

 كند بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد.پر از عدل و داد مى

اين است معنى ايام با آنها دشمنى نورزيد در دنيا كه در آخرت بااا شااما دشاامنى خواهنااد كاارد، بعااد فرمااود 

ابااو سااعيد سااهل باان  -212ص  -( مختار خرايج2خداحافظى كن و برو كه بر تو نگرانم و اطمينانى نيست. )

كاارد سااخن اش بوديم صااحبت مااىياد گفت ابو العباس فضل بن احمد بن اسرائيل كات  روزى كه در خانهز

 كنم كه پدرم براى من نقل كرده.هادى رسيد. گفت من جريانى را برايت نقل مى بحضرت

 اى شدم ديدم متوكل روى تخاات نشسااته معتااز سااالم كااردهپدرم گفت: من كات  معتز بودم با او وارد خانه

گذاشاات و دسااتور ايستاد منهم پشت سر او ايستادم سابق هر وقت معتز وارد ميشااد متوكاال باااو احتاارام مااى

 كرد و متوكل اجازه نشستن نميداد.نشستن ميداد مدتى سر پا ايستاد مرت  پاهاى خود را جابجا مى

ت كسااى كااه در كند و رو بطرف فتح بن خاقان كاارده گفاات همااين اساا ديدم چهره متوكل پيوسته تغيير مى

گفاات كرد. فتح بن خاقان نيز او را تسكين ميداد مىاش آن حرفها را ميزنى اين سخن را مرت  تكرار مىباره

گفت بخدا اين ظاهر ساز كافر را خواهم كشت اين حرفها دروغ است ولى متوكل بيشتر خشمگين ميشد و مى

 گيرد.كند و بر سلطنت من خورده مىكه ادعاى دروغ مى

ين موقع دستور داد چهار نفر از اهالى خزر برايم حاضر كن. مكموران حاضر شدند. به هر كدام شمشيرى در ا

 داد به آنها دستور داد وقتى حضرت هادى وارد شد با شمشير باو حمله كنند.

 گفت بخدا قسم پس از كشتن بدنش را آتش ميزنم. من پشت سر معتز ايستاده بودم. در پناه پاارده.با خود مى

( در همين موقع حضرت ابو الحسن امام هادى وارد شد مكمورين پيش او دويده، گفتند آمد من ديدم امام 1)
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در موقع آمدن لبهايش بدعائى تكان ميخورد و هيچ ناراحتى و وحشتى ندارد تا متوكاال چشاامش بامااام افتاااد 

ا بوسيد در حالی كه شمشير در خود را از تخت بزير انداخت و خود را بآن جناب رساند دست و پيشانى او ر

 گفت آقا يا ابن رسول اللَّه اي بهترين خلق خدا پسر عمو و مواليم يا ابا الحسن.دست داشت مى

امام عليه السبالم ميفرمود چه شده مرا ببخش از اين جريان. متوكل گفت: آقا چه چيز موج  تشريف فرمائى 

 خواهد.آمده گفت متوكل شما را مى ماشما در اين موقع گرديده؟! فرمود پيكى از طرف ش

متوكل گفت دروغ گفته زنا زاده تشريف ببريد آقا، روى بحاضرين نموده گفت فتح و تو عبيد اللَّه همچنااين 

 معتز از آقا و موالى خود مشايعت كنيد.

نفاار را  تا چشم چهار نفر اهالى خزر به آن جناب افتاد بسجده افتادند. پااس از رفااتن امااام، متوكاال آن چهااار

خواست و از مترجم تقاضا كرد گفتار آنها را ترجمه كند. آنگاه پرسيد بااراى چااه دسااتورى كااه دادم اجاارا 

 نكرديد.

ترسيديم به آنها نگاه كناايم اياان گفتند: از ترس زيرا ديديم اطراف ايشان را صد نفر شمشيرزن گرفته كه مى

فتح بن خاقان كرده، گفت اين هم دوست تااو وحشت موج  انجام ندادن دستور شد در اين موقع رو بطرف 

در صورت فتح خنديد او هم بصورت متوكل لبخندى زد. گفت خدا را سپاس كه چهره او را درخشان نمااود 

حضرت أبو الحسن ثالث در صريا )كااه از دهااات اطااراف مدينااه  -( ارشاد مفيد1و حجتش را نورانى كرد. )

از دنيا رفت و چهل و يااك  254د و در سامرا ماه رج  سال متولد ش 212است( روز نيمه ذى حجه در سال 

 سال داشت.

متوكل آن جناب را بمكموريت يحيى بن هرثمه از مدينه بسامرا آورد در همان شهر ماند تا از دنيا رفت. مدت 

ص  -( اعااالم الااورى2سال بود مادرش كنيز فرزند دارى است كه ساامانه نااام داشاات. ) 33امامت آن جناب 

ابراهيم بن محمبد طاهرى گفت متوكل مبتال بدملى بزرا شد بطورى كه نزديك بااود از بااين  -رشادو ا 344

 برود هيچ كس جرات نداشت پاى او را جراحى كند.

 مادرش نذر كرد اگر متوكل خوب شد مبلغ زيادى پول براى حضرت هادى عليه السبالم بفرستد.

رد )منظورش حضرت هادى عليه السبالم بااود( ممكاان اساات فتح بن خاقان باو گفت: اگر پيغام بفرستى باين م

 يك نفر را بفرستيد. پيك رفت. داروئى براى تو تجويز كند كه شفا پيدا كنى. گفت:

پس از مراجعت گفت: فرموده است مدفوع گوسفند را با گالب مخلوط كنيد آن را بگذاريااد روى دماال ان 

 شاء اللَّه سودمند خواهند بود.
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چه اشكالى دارد گفتار ايشان را  داشتند از اين دارو خنده كرده مسخره نمودند. فتح گفت:كسانى كه حضور 

تجربه كنيم. بخدا من اميدوارم كه با همين دوا خوب شود. مدفوع گوسفند حاضر شااد و بااا گااالب مخلااوط 

 كرده روى دمل گذاشتند.

ادرش بشااارت دادنااد. ده هاازار سرباز كرد و هر چه درون آن بود خارج شد. خبر خوب شدن متوكاال را بماا 

( پااس از چنااد 1اى با مهر خود. متوكل از بيمارى نجات يافاات. )دينار براى امام عليه السبالم فرستاد در كيسه

روز بطحائى )كه از اوالد زيد بن حسن عليه السبالم است( نسبت بحضاارت هااادى پاايش متوكاال سااخن چينااى 

پول تهيه ديده است. متوكل سعيد حاج  را دستور داد كه كند و مبالغى  كرد. گفت او سالا جنگى جمع مى

 شبانه بخانه امام حمله برد و هر چه پول و اسلحه يافت بياورد.

الم رفااتم و بااا  ابراهيم بن محمبد گفت: سعيد حاج  نقل كرد كه من شبانه بخانه حضرت ابو الحسن عليااه السااب

لكان پائين شدم در تاريكى ش  در انديشه بودم چگونااه خود نردبانى نيز بردم باالى پشت بام رفتم آنگاه از پ

وارد اطاق شوم در اين موقع امام از داخل اطاق مرا صدا زده، فرمود: سعيد همااان جااا باااش تااا براياات شاامع 

اى در تن داشت و ش  كالهى در سر و سجاده را روى بياورند بزودى شمع آوردند داخل اطاق شدم امام جبه

 روى قبله مشغول مناجات بود بمن فرمود ميتوانى از تمام اطاقها بازديد كنى. حصير پهن كرده بود و

داخل اطاقها شدم ولى چيزى پيدا نكردم همان كيسه پولى كه مادر متوكل فرستاده بود با مهر خودش يااافتم 

حضرت ابو الحسن فرمود زير جانماز را نيز نگاه كن وقتااى بلنااد كااردم شمشاايرى كااه داخاال  ااالف بااود و 

وقتى چشمش بكيسه زر افتاد كه  وپوش ديگرى نداشت مشاهده كردم آن را نيز برداشته براى متوكل بردم.ر

مهر مادرش بر آن است از پى مادر خود فرستاد آمد جريان كيسه زر را پرسيد، گفت من نذر كردم اگر تااو 

باارايش فرسااتادم، اكنااون  شاادنتخوب شدى ده هزار دينار براى ابو الحسن عليه السبالم بفرستم پس از خوب

 مهر تو نيز روى كيسه است كه تكان نخورده، كيسه ديگرى را گشود كه داخل آن چهار صد دينار بود.

دستور داد به آن بدره زر مادرش يك كيسه ديگر بيفزايند و گفت اينها را ببر پاايش ابااو الحساان بااا شمشااير، 

خواسته، گفتم آقا خيلااى ناراحاات شاادم از اينكااه ها و شمشير را برگرداندم ولى خجالت كشيدم پوزش كيسه

( 1بدون اجازه وارد خانه شما شدم چه كنم مرا مكمور كرده بودند. س ي عْل مُ الَّذِين  ظ ل مُوا أ يَّ مُنْق ل اا ٍ ي نْق لِبُااون . )

كه  مينويسد: علت تبعيد كردن متوكل حضرت امام هادى را از مدينه بسامرا اين بود -309ص  -ارشاد مفيد

عبد اللَّه بن محمبد فرمانده سپاه و امام جماعت در مدينه بود بمتوكل از حضرت ابو الحسن سخن چينى كرد و 

اى براى متوكاال نوشاات و در آن نامااه آمد. امام از سعايت او خبر داشت نامهمرت  در پى آزار ايشان بر مى

 ه كرده دروغ گفته.كند و در سعايتی كذكر كرد كه عبد اللَّه با او بدرفتاري مى
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متوكل در جواب نامه امام تقاضا كرد كه بسامرا بيايد و در آنجا با كمال احتاارام و خوشااى زناادگى خواهااد 

 نمود. نامه چنين بود:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم امير المؤمنين بقدر و مقام شما آشنا است و متوجااه موقعياات فاااميلى و خويشاااوندى 

تان را مقدم ميدارد بطورى كه خوش بگذرانيااد كند و شما و خانوادهراعات مىشما نيز هست و حق شما را م

و شخصيت شما و آنها محفوظ باشد و در امن و امان با خاطرى آسااوده بگذرانيااد و حااق واجاا  خاادا را در 

 تان ادا خواهد نمود.مورد شما و خانواده

كه در مدينه دارد عزل كند زيرا رعايت حق شااما  امير المؤمنين تصميم گرفته عبد اللَّه بن محمبد را از مقامى

هاى ناروائى بشما داده كه از شما كرده و نسبت-هائىرا ننموده و موقعيت شما را سبك شمرده و سخن چينى

گويد و شما راست ميگوئيد و بر پاكى نيست شما آگاه است امير المؤمنين خود متوجه است كه او دروغ مى

( بجاى عبد اللَّه بن محمبد، محمبد بن فضل را تعيين نموده و دسااتور داده 1نيستيد. )كه در پى چنين چيزهائى 

است كه احترام الزم را نسبت بشما بنمايد و از فرمان و دستور شما سرپيچى نكند تا بدين وسيله مقاارب ناازد 

 د.خدا و امير المؤمنين باشد. ضمنا امير المؤمنين خيلى اشتياق بمالقات و ديدار شما دار

در صورتى كه مايل باشى بجان  سامرا بيائى هر يك از فاميل و خانواده خود را ميخااواهى بهمااراه بياااور بااا 

كمال آسايش و راحتى بهر نحو كه مايلى و عالقه دارى اين مسير را طى خواهى نمود اگر عالقه داشته باشى 

ا خواهنااد بااود و در اياان ساافر شااما را يحيى بن هرثمه  الم متوكل با سپاهى كه در اختيااار دارد بهمااراه شاام

 همراهى خواهند كرد بسته به ميل شما است دستور داده است كه از فرمان شما اطاعت كند.

خير و صالا خود را از خدا بخواه و پيش امير المؤمنين بيا كه هيچ كدام از برادران و فرزندان و بستگانش را 

و مقام نزد او ندارند انس و عالقااه و لفظااى كااه بشااما دارد بهاايچ كند و باندازه شما قدر بقدر شما احترام نمى

 السالم عليكم و رحمة اللَّه و بركاته. كدام آنها ندارد.

 نامه را ابراهيم بن عباس در جمادى اآلخر سال دويست و چهل و سه نوشته.

اب بااود تااا وارد سااامرا نامه كه به امام عليه السبالم رسيد آماده مسافرت شد، يحيى بن هرثمااه نيااز بااا آن جناا 

 گرديد.

پس از ورود، متوكل آن روز را از مالقات با امام خوددارى كرد و آن جناب را در كاروانسرائى كه معروف 

اي باارايش به كاروانسراى گدايان بود جاى داد آن روز را در همان جا بسر برد فردا متوكل دستور داد خانااه

 ترتي  دادند به آنجا منتقل شد.
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محمبد بن يحيى از صالح بن سعيد نقل كرد كه گفت خدمت حضرت ابو الحسن عليااه  -313ص  -رشاد( ا1) 

السبالم رسيدم روزى كه وارد سامرا شد عرضكردم فدايت شوم سااعى دارنااد بهاار وساايله هساات نااور شااما را 

شااما را جاااى فرمائيااد در كاروانسااراى گاادايان خاموش كنند و در باره شما اهانت نمايند چنانچه مالحظه مى

 اند.داده

در اين موقع روى بمن نموده گفت: نگاه كن پسر سعيد، بااا دساات اشاااره نمااود دياادم با هاااى بساايار زيبااا و 

خرامند چشمهايم خيره شااد و ها مىجويهاى جارى و حوريه و  لمان كه چون در شاهوارى هستند در آن باغ

 ايمان آماده است در كاروان سراى گدايان نيستيم.  ما هر جا كه باشيم اين وضع بر  در شگفت گرديدم فرمود:

تا زمانى كه حضرت هادى در سامرا بود در ظاهر خيلى مورد احترام قرار داشت اما متوكل پيوسته در فكاار 

يافت. داستانهاى زيااادى بااا ايشااان اى بود كه ايشان را بهر نيرنگ هست از ميان بردارد ولى فرصت نمىچاره

 گردد.ى شدن كتاب مىدارد كه موج  طوالن

امام عليه السبالم معجزات و دالئلى از خود نشان داد كااه اگاار بخااواهم تمااام آنهااا را نقاال كاانم از مقصااد باااز 

 مانم.مى

از دنيا رفت و در خانه خود در سامرا دفن شد. فرزندانش يكااى ابااو محمبااد  254آن جناب در ماه رج  سال 

و ديگران حسين و محمبد و جعفر و دخترش عايشه. ده سال و چنااد حسن بن على بود كه امام بعد ايشان است 

سلمه كاتاا  گفاات متوكاال خطيبااى  -( مناق 2سال داشت. ) 41ماه در سامرا سكوت داشت و در آن وقت 

داشت بنام هريسه روزى خطي  باو گفت هيچ كس مثل خودتان بر ضرر شما كار نميكند آن طور كه در باره 

كاران پرده را هم باال ميزننااد. كس اينجا هست او را احترام و خدمت ميكند خدمتعلى بن محمبد ميكنى هر 

متوكل دستور داد پرده را بر ندارند ولى مكمور گزارش چنين نوشت كه على بن محمبد وارد شااد هاايچ كااس 

عااد از بادى وزيد كه پرده را باال برد وارد گرديد و خارج شد متوكاال دسااتور داد ب برايش پرده برنداشت اما

 اين پرده را بردارند ما عالقه نداريم باد پرده را برايش باال بزند.

صالح بن حكم بياع سابرى گفت: من واقفى مذه  بودم اين جريان را كه برايم حاج  متوكل نقل كرد او را 

ته اى با هم داشمسخره كردم ناگاه حضرت ابو الحسن خارج گرديد لبخندى بصورت من زد بدون اينكه سابقه

باشيم بمن فرمود: صالح! خداوند در باره سليمان ميفرمايد: ف س خَّرْنا ل هُ الرِّيح  ت ْجرِي بِك مْرِهِ رُخاااًء ح يْااثُ أ صاااب  

ترند شك و ترديد من در باره امامت رفع شد ديگر مذه  پيامبر و جانشينان او در نزد خدا از سليمان گرامى

ابو الهلقام و عبد اللَّه بن جعفر حميرى و صقر جبلااى و ابااو  -416ص  4ج  -( مناق 1واقفى را رها كردم. )

الم هسااتم  شعي  خياط و علی بن مهزيار گفتند زنى مدعى بود كه من زين  دختاار امياار المااؤمنين عليااه السااب
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متوكل دستور داد او را بياورند وقتى حاضر شد گفت: نژاد خود را بگو. گفت: من زين  دختر علاای هسااتم 

 بشام بردند در ميان بيابان بنى كل  بودم و مدتها بين آنها زندگی ميكردم. كه او را

ام متوكل گفت: از زمان زين  دختر علی خيلى گذشته با اينكه تو جوان هستى گفت: پيااامبر اكاارم در باااره

 دعا كرد كه هر پنجاه سال يك مرتبه جوانيم باز گردد. متوكاال بزرگااان اوالد ابااو طالاا  را دعااوت كاارده،

الم كسااى  گفت: از كجا معلوم كنيم كه اين زن درو گو است. فتح بن خاقان گفت: جز ابن الرضااا عليااه السااب

 تواند كشف اين مطل  را بكند. دستور داد آن جناب را نيز حاضر كنند.نمى

اى هست. متوكل پرسيد چه نشانه، گفت درناادگان بايشااان حضرت هادى فرمود: در ميان فرزندان علی نشانه

ي  نميرسانند اگر واقعا راست ميگويد درندگان او را كارى نخواهند داشت در اين موقع زن فرياااد زد يااا آس

امير المؤمنين بدادم برس كه ايشان تصميم كشتن مرا دارند سوار بر االغ شده خودش اعتراف ميكرد كه ماان 

گان برود امتناع ورزيااد وقتااى در روايت ديگرى است كه با او پيشنهاد كردند پيش درند زين  كذابه هستم.

 انداختند درندگان بدنش را پاره پاره كردند.

علی بن مهزيار نقل كرد كه علی بن جهم گفت: بايد پيشنهادكننده را نيز تجربه نمود سه شبانه روز درناادگان 

ين كااه چشاام را گرسنه نگهداشتند آنگاه امام عليه السبالم را خواستند و درندگان را پيش ايشان رها كردند هم

آنها بامام افتادم جنبانيده شروع باحترام و اظهار عالقه كردند ايشان توجه ننموده باال رفتنااد و پاايش متوكاال 

نشستند سپس از پيش متوكل كه پائين آمدند درندگان به آن جناب پناه آوردند و شروع بدم جنبانيدن كردند 

موده است گوشت فرزندانم باار درناادگان حاارام اساات. پيامبر اكرم فر تا امام خارج شد در اين موقع فرمود:

ابو جنيد گفت: حضرت ابو الحسن عسكرى مرا مكمور كرد براى كشااتن فااارس  -417ص  4ج  -( مناق 1)

بن حاتم قزوينى چند درهم پول داده فرمود با اين پول شمشيرى بخر ولی بمن نشان ده من رفااتم و شمشاايرى 

ين را پس بده سالا ديگرى بخر، من بجاى شمشير ساطورى خرياادم خريده خدمت آن جناب آوردم فرمود ا

 وقتى خدمت امام آوردم فرمود اين خوب است.

بتعقي  فارس رفتم از مسجد خارج شد بين نماز مغرب و عشا ساطور را بر فرق او فرود آوردم بزمين افتاااد و 

كسى ديگر وجود نداشت ولى در  مرد، من ساطور را پرت كردم مردم جمع شده مرا گرفتند چون  ير از من

دست من نه كارد و نه ساطور و سالحى ديدند در ضمن اثر ساااطور هاام روى مقتااول نبااود بناچااار ماارا رهااا 

در ساان چهاال و  254حضرت هادى چهار روز به آخر جمادى اآلخر سااال  -497ج ص  -( كافى2كردند. )

اريخ تولااد ايشااان نقاال شااده از دنيااا رفاات يك سال و شش ماهگى يا چهل سالگی بنا بروايت ديگر كه در تاا 
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متوكل آن جناب را بهمراهى يحيى بن هرثمه از مدينه بسامرا آورد و در همااان جااا از دنيااا رفاات و در خانااه 

 شخصی خويش دفن شد.

گذشته بود هنگام ظهر از دنيا رفاات در آن  254( در روضة الواعظين مينويسد: سه ش  از ماه رج  سال 1) 

سال مدت امامتش بود و بيساات سااال و چنااد ماااه در سااامرا  33سال و هفت ماه داشت كه  موقع چهل و يك

در مدينااه متولااد شااد و در سااامرا روز  212مادرش سمانه بود نيمه ذيحجه سااال  -( دروس2اقامت داشت. )

در آخاار ساالطنت  -( مناقاا 3از دنيا رفت و در منزل خااود ماادفون گرديااد. ) 254دوشنبه سوم رج  سال 

( در اقبااال االعمااال 4عباسى بوسيله سم شهيد شد. ابن بابويه گفتااه اساات معتمااد او را مسااموم كاارد. ) معتمد

مينويسد: در دعاهاي ماه رمضان است كه خدايا دو چندان گردان عذاب كسى را كه در خااون امااام شااركت 

ن اباای منصااور حافظ عبد العزيز مينويسد: كه على بن يحيااى باا  -( كشف الغمة5جست كه او متوكل است. )

گفت: من يك روز پيش متوكل بودم. على بن محمبد بن على بن موسى عليه السبالم وارد شد همين كه نشست 

 متوكل باو گفت: فرزندان پدرت در باره عباس چه ميگويند.

فرمود: فرزندان پدرم چه بگويند در باره مردى كه خدا الزم كرده است اطاعت پيامبرش را بر تمام مااردم و 

در سااامرا از  254در ماه رج  سال  -239ص  -( اعالم الورى6زم نموده است اطاعت او را بر پيامبرش. )ال

دنيا رفت آن موقع چهل و يك سال و چند ماه داشت متوكل آن جناب را بوسيله يحيى بن هرثمة ابن اعين از 

يد در مدت امامت آن جناااب بقيااه سال امامتش بطول انجام 33مدينه بسامرا آورد در آنجا بود تا از دنيا رفت 

حكومت معتصم بود كه بعد از او واثق پنج سال و هفت ماه حكومت كرد پس از واثق متوكل چهااارده سااال 

بحكومت رسيد بعد از او پسرش منتصر چند ماه حكومت كرد پس از او مستعين خليفه شد كااه او احمااد باان 

م يافت بعد از او معتز هشت سال و شااش ماااه خالفاات محمبد بن معتصم است و دو سال و نه ماه حكومتش دوا

امام عليه السبالم بشهادت رسيد و در منزل خود در سامرا  كرد و او زبير بن متوكل است. در آخر حكومت او

( مروج الذه  مسعودى مينويسد: وفات ابو الحسن علاای باان 1دفن شد بيست سال و چند ماه در سامرا بود. )

در  254زمان خالفت معتز باللَّه بود روز دوشنبه چهار روز به آخر جمااادى اآلخاار سااال  محمبد عليه السبالم در

اند از اين نيز كمتر هم گفته شده، در پااى جنااازه آن جناااب زنااى چهل سالگی بعضى چهل و دو سالگى گفته

مد باان متوكاال سودانى ناله ميكرد و چنين ميگفت: چقدر ما از دوشنبه بال ديديم. نماز بر جنازه آن جناب اح

( ابن ابى االزهر از قاسم بن ابى عباد و او 2خواند در خيابان ابى احمد و در همان جا در منزل خود دفن شد. )

مرا متوكل مكمور آوردن حضرت علی بن محمبد باان علاای باان موسااى  از يحيى بن هرثمه نقل كرد كه گفت:

دند. وقتی پيش آن جناب رفتم مردم چنان بگريه عليهم السبالم كرد. زيرا از او پيش متوكل بدگوئى كرده بو



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار علی النقی ) امام هادی(ندگانی امام ز 

) 

59 

 

و زارى پرداختند كه تا كنون نديده بودم من آنهااا را تسااكين مياادادم و قساام ياااد ميكااردم كااه ماارا دسااتور 

اند كه نسبت بايشان گزند و ناراحتى بوجود آورم منزل آن جناب را جستجو كردم جااز صااحيفه دعااا و نداده

يافتم آن جناب را به سامرا آوردم و خود متصدى خدمت ايشان شدم و بساايار كتاب و چيزهائى از اين قبيل ن

 مقامش را گرامى داشتم.

يك روز كه هوا صاف بود و خورشيد ميدرخشيد ديدم آن جناب سوار بر اس  است و بارانى بتن دارد و دم 

بشدت هر چه تمامتر  اس  خود را گره زده از اين كارش تعج  كردم طولى نكشيد كه ابر پيدا شد و بارانى

باريد و سخت از شدت باران ناراحت شديم. در اين موقع امام روى بمن نموده فرمود: ماان فهمياادم از دياادن 

بارانى من در شگفت شدى و خيال كردى من چيزى را ميدانم كه تو نميدانى ولى آن طور كه خيااال كااردى 

 شناسم بهمين جهت آماده باران شدم.زا هستند مىام بادهائى كه باران نيست چون من در بيابان زندگى كرده

بود رفتم او بماان گفاات اياان ماارد  وقتى وارد بغداد شدم پيش اسحاق بن ابراهيم طاهرى كه فرمانرواى بغداد

فرزند پيامبر است تو متوكل را ميشناسى اگر او را وادار كنى بكشتن آن جناب پيامبر اكرم از تو بازخواست 

( در سامرا ابتدا پيش وصيف تركااى 1ام. )دا از ايشان جز خوبى چيزى مشاهده نكردهخواهد كرد. گفتم: بخ 

رفتم كه من از ياران او بودم گفت بخدا قسم اگر يك موى از سر اين مرد كم شود خودم از تااو بازخواساات 

 خواهم كرد از گفتار اين دو نفر تعج  كردم مشاهدات خود را براى متوكاال نقاال كااردم و تعريااف نمااودم

 متوكل بايشان جايزه داد و احترام شايسته نمود.

محمبد بن فرج از ابو دعامه نقل كرد كه گفت من در بيمارى علی بن محمبد كه منتهی بماارا آن جناااب شااد 

ابو دعامه ترا بر من حقی است ميل دارى حااديثى براياات  بعيادتش رفتم خواستم از جاى حركت كنم فرمود:

 دم: چقدر عالقمندم باين مطل  يا ابن رسول اللَّه.نقل كنم كه مسرور شوى عرضكر

فرمود: پدرم محمبد بن علی نقل كرد از پدرش علی بن موسى آن جناب از پدرش جعفر ابن محمبد و ايشان از 

پدرش محمبد بن علی و ايشان از پدرش حسين بن علی و آن جناب از پدرش علی بن ابى طال  حضرت علاای 

»االيمااان مااا وقاار فاای  فرمودند بنويس عرض كردم: چه بنويسم فرمااود بنااويس فرمود كه پيامبر اكرم بمن

 القلوب و صدقته االعمال و االسالم ما جرى على اللسان و صلت به المناكحه«

. ابو دعامه گفت: عرض كردم نميدانم بگويم كداميك از اين دو بهتر است اصل حديث يا سلسااله سااند آن. 

( مسااعودى 2اياام. )مؤمنين در اختيااار مااا اساات كااه پااس از پاادر بااارگ بااردهفرمود: اين حديث بخط امير ال

مينويسد: جريان زين  كذابه را كه مدعى بود دختر حضرت حسين است در زمان متوكل كه حضاارت علاای 
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بن محمبد فرمودند وارد محل درندگان شود بواسطه اين پيشنهاد از ادعاى خود دست كشاايد در كتاااب خااود 

 اند حضرت علی بن محمبد بوسيله سم شهيد شد.گفته   ام.ن نقل كردهبنام اخبار الزما

اى بمتوكل نوشت كه اگر احتياج بحكومت در مكه روايت شده كه بريحه عباسی نامه -( عيون المعجزات1) 

و مدينه دارى علی بن محمبد را از اينجا خارج كن او مردم را بجان  خويش فرا خوانده و گروه كثيرى پيرو 

اى نيز به اند. شبيه همين نامه را همسر متوكل نيز برايش نوشت. متوكل يحيى بن هرثمه را فرستاد نامهشدهاو 

علی بن محمبد عليه السبالم نوشت و در آن نامه اظهار كرد كه اشتياق تمام بمالقات آن جناب دارد تقاضا كرد 

 ريان نيز بريحه را مطلع گردانيد.كه بسامرا بيايد و دستور داد يحيى خدمت ايشان برسد از اين ج

يحيی وارد مدينه شد ابتدا پيش بريحه رفت و نامه را باو داد با هاام خاادمت حضاارت هااادى رساايدند و نامااه 

متوكل را تقديم كردند امام عليه السبالم سه روز مهلت خواست پس از سه روز كااه آمدنااد ديدنااد مركبهاااى 

( 2ه حضرت هادى با يحيى بن هرثمه رهسپار جان  عراق شد. )سوارى حاضر است و امام بارهاى خود را بست

اند در عيد فطرى كه متوكل همان سال از دنيا رفت دستور داد تمام بنى هاشم پياده باشند منظورش اياان گفته

بود كه حضرت هادى پياده باشد. بنى هاشم و على بن محمبد پياده آمدنااد آن جناااب تكيااه باار شااانه يكااى از 

داشت بنى هاشم گفتند آقاى ما در اين عالم كسى نيست كه دعايش مستجاب شود كااه خداونااد دوستان خود 

 بوسيله او ما را از شر اين مرد خود خواه راحت كند.

تاار از ناقااه ثمااود اساات مااوقعى كااه او را امام فرمود: در اين عالم كسى وجود دارد كه تكه ناخن او گرامى

ا شكايت كرد خداوند فرمود: سه روز در اينجااا بمانيااد و پااس از سااه كشتند و شتر بچه فرياد برداشت و بخد

 روز بكيفر خواهيد رسيد جريانى است كه  ير قابل تغيير است.

در سال بيست و هفااتم اماماات  247متوكل روز سوم كشته شد. روايت شده كه متوكل در چهارم شوال سال 

كردند كه او نيز هفت ماه زنده بود پس از او حضرت هادى كشته شد با پسرش محمبد بن جعفر منتصر بيعت 

با احمد بن معتصم مستعين بيعت شد كه چهار سال حكومت كرد و بعد خلااع گرديااد بعااد از او بااا معتااز پساار 

فرزند خود  254بود، در سال  از امامت حضرت هادى  32كه در سال    252متوكل بيعت شد بنام زبير در سال  

وهى از اصحاب مورد اعتماد بمنص  امامت تعيين نمود و نور و حكماات امام حسن عسكرى را در حضور گر

( مسااعودى در 1را باو داد با مواريث انبياء و سالا و در سن چهل سالگى از دنيا رفت و در سامرا دفن شااد. )

مروج الذه  مينويسد: كه از علی بن محمبد پيش متوكل سعايت كردند كااه در مناازل خااود كتابهااا و اساالحه 

از شيعيان خود كه اهل قم هستند جمع كرده و تصميم خروج دارد گروهى از تركها را فرستاد و شبانه زيادى 
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اى بود و لباسى پشمين بر تن داشت بخانه امام حمله بردند ولى چيزى نيافتند آن جناب در ميان اطاق در بسته

 كه روى شن و ريگ نشسته بود توجه بجان  خدا داشت و قرآن ميخواند.

اش چياازى نيااافتيم رو بقبلااه نشسااته بااود و قاارآن مين حال ايشان را پيش متوكاال بردنااد گفتنااد در خانااهبا ه

ميخواند. متوكل مشغول شراب خوردن بود موقعى امام وارد شد كه جااام در دساات متوكاال بااود همااين كااه 

داشت بايشااان  چشمش بايشان افتاد ترسيد و احترام كرد آن جناب را پهلوى خود نشاند و جامى كه در دست

تعارف كرد، فرمود بخدا گوشت و خون من آلوده شراب نشده مرا معذور دار متوكل گفاات: باارايم شااعرى 

 بخوان فرمود: من زياد شعر از حفظ ندارم. گفت:

 اى نيست بايد يك شعرى بخوانى. اين اشعار را همان طور كه پيش متوكل نشسته بود خواند:چاره

 جبال تحرسهم              ل  الرجال فلم تنفعهم القللباتوا علی قلل اال         

 و استنزلوا بعد عز من معاقلهم             و اسكنوا حفرا يا بئسما نزلوا             

 ناداهم صارخ من بعد دفنهم             اين االساور و التيجان و الحلل             

 ة             من دونها تضرب االستار و الكللاين الوجوه التى كانت منعم             

 فافصح القبر عنهم حين ساء لهم             تلك الوجوه عليها الدود تقتتل             

 قد طال ما اكلوا دهرا و قد شربوا             و اصبحوا اليوم بعد االكل قد أكلوا             

چشمش ريش او تر شد حاضرين نيز بگريه افتادند مبلااغ چهااار  متوكل شروع بگريه كرد بطورى كه از اشك

( كراجكى در كنز الفوائد مينويسااد: 1هزار دينار تقديم بامام كرد و با احترام ايشان را بمنزل خود فرستاد. )

محمبد بن عالى سراج  -( كتاب استدراك2كه متوكل جام را بر زمين زد و آن روز عيش او منغص گرديد. )

ى نقل كرد كه من در منبج )يكى از دهات اطراف شام اساات( بااودم در حضااور متوكاال در اياان گفت: بختر

موقع مردى از اوالد محمبد بن حنيفه وارد شد چشمانى گيرا داشاات و لباسااى فاااخر پوشاايده بااود از او پاايش 

تااوجهى  متوكل سخن چينى كرده بودند مقابل او ايستاد اما متوكل با فتح اباان خاقااان صااحبت ميكاارد و باااو

 نداشت.

اى مدتى كه ايستاد، ديد متوكل باو توجهى ندارد زبان گشوده گفت يا امير المؤمنين اگر مرا احضااار كاارده

تربياات اى كه گروه او باش و بىبراى اينكه تربيت كنى خودت بر خالف ادب رفتار ميكنى اگر مرا خواسته

 اطرافت مشاهده كردند.

ر مالحظه خويشاوندى من با تو نبود كه موج  احتاارام خاصااى نساابت متوكل گفت: بخدا قسم اى حنفى! اگ

شود و بردبارى كه سب  لطفااى از ماان نساابت بتااو اساات بااا همااين دسااتهايم زباناات را از كااام بياارون بتو مى
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گرفتم اگر چه پدرت محمبد حنفيه بجاى تو بود آنگاااه رو بجاناا  فااتح باان كشيدم و سر از پيكرت بر مىمى

كشيم از دست اوالد ابى طال  فرزندان حسن بن علی تاج ساالطنتى كااه بينى ما چه مىنمى خاقان كرده گفت:

خواهند تصاح  كنند و بازماندگان حسين بن علی در راه انقااراض حكوماات مااا خداوند بما داده پيوسته مى

 كشند.ها نيز بنادانى شمشير ما را براى پيكر خود از نيام بر مىكوشند حنفىمى

خوارى و مستى دائم يا ساز و نااواز  -كدام حلم و بردبارى برايت باقى مانده بعد از اين شراب جوانك گفت:

اى بااا اينكااه فامياال ماارا از ارگ خااويش در مااورد و رقص و پايكوبی، تو كجا مالحظه خويشاوندى را كرده

دى آرزو دارى عزت ( و ابو حرمله وارگ پيغمبر شد. اما نام پدرم محمبد را كه بر1اى. )فدك محروم نموده

و جاللى كه خدا و پيغمبرش باو داده از ميان ببرى و خويشتن را بشرافت و عصمتى نويد ميدهى كااه خيلااى 

 كند:تر از آن هستى! گفته اين شاعر در باره تو صدق مىپست

 «1فغض الطرف انك من نمير             فال كعبا بلغت و ال كالبا »         

كه چقدر از فرزندان امام حسن و امام حسين و محمبد بن حنيفه ميكشى واقعا اينها بااراى تازه شكايت ميكنى  

 اى هستند.تو بد خويشاوند و خانواده

در اين موقع جوان پاهاى خود را دراز كرده گفت اينك اين پاهاى من  ل و زنجيرت را بياور و اين گااردنم 

آ شته بخونم كن و اين ستم را بر من روا دار اين اولااين آورم تا شمشير بر آن بنهى دست خود را را پيش مى

 ايد خداوند در قرآن كريم ميفرمايد:ستمى نيست كه تو و اجدادت در مورد اوالد علی روا داشته

 .قُلْ ال أ سْئ لُكُمْ ع ل يْهِ أ جْراً إِلَّا الْم و دَّم  فِی الْقُرْبى

حبت و لطااف خااويش اختصاااص بغياار خويشاااوندان پيااامبر توانى جواب پيامبر را بدهى كه مبخدا قسم نمى

اى بزودى در حوض كوثر به پيشگاه او خواهی رفاات پاادرم تاارا از كنااار حااوض ميرانااد و جاادم مااانع داده

 شود كه از آب كوثر استفاده كنى.مى

اشگ بر رخسار متوكل جارى شد از جاى حركت كرد و باندرون پيش بانوان رفت. فردا جوانك را خواست 

( از كتاب قبل نقل شده كه بمتوكل گفتند: ابو الحسن علی بن محمبد 2اى داد و مرخصش نمود. )و باو جايزه

ي د ْيهِ تفسير باولى و دومى ميكند، پرساايد چطااور مااا اياان مطلاا  را  بن علی اين آيه را ي وْم  ي ع ضُّ الظَّالِمُ ع لى

اگر همان طور تفسير كرد مردم  در مقابل مردم سؤال كنثابت كنيم گفتند او را بخواه و از تفسير همين آيه 

كارش را خواهند ساخت و بحسابش ميرسند اگر بر خالف آن معنى كرد پيش دوستان و اصحاب خود رسااوا 

 شود متوكل قاضيان و بنى هاشم و اشخاص برجسته را خواست و در حضور آنها سؤال كرد.مى
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ده: منظور از اين آيه دو نفر هستند كه خداوند نخواسته نام ايشان را حضرت امام علی النقى عليه السبالم فرمو

ببرد بكنايه فرمود: اگر امير المؤمنين مايل باشند پرده بردارند از چياازى كااه خداونااد باار آن پاارده كشاايده 

د ( كتاب مقتض  االثر ابن عياش مينويسد: محمب1اشكالى ندارد متوكل گفت: نه، ميل به چنين كارى ندارم. )

اى در مرثيه امام علی النقااى سااروده كااه در آن قصاايده فرزناادش امااام بن اسماعيل بن صالح حميرى قصيده

 شود:به اين شعر شروع مى  عسكرى را نيز تسليت ميگويد:

 االرض خوفا زلزلت زلزالها             و اخرجت من جزع اثقالها         

 تا باين اشعار ميرسد: 

 لت فی فلكها             و يطلع اللَّه لنا امثالهاعشر نجوم اف         

 بالحسن الهادى ابى محمبد             تدرك اشياع الهدى آمالها             

 و بعده من يرتجى طلوعه             يظل جواب الفال اجزالها             

 لَّه من استطالهاذو الغيبتين الطول الحق التى             ال يقبل ال             

 يا حجج الرحمن احدى عشرم             آلت بثانى عشرها مآلها             

 بخش پنجم شرح حال اصحاب و یاران امام على النقى علیه السالم

نااواس منصورى از سهل بن يعقوب بن اسااحاق كااه ملقاا  بااا بااى -402ص  4ج  -( مناق  آل ابى طال 1) 

د ايوان معروف به سبق آويختند در سامرا. نقل كرد او را از آن جهت ابااو نااواس مؤدب بود و او را در مسج 

ميگفتند كه با مردم شوخى و مزاا ميكرد و حتى مذه  تشاايع خااود را نيااز گاااهى بعنااوان شااوخى آشااكار 

 كرد تا جان خود را حفظ كند.مى

مود: يا ابا السرى تو ابو نواس واقعاای اين جريان را كه امام عليه السبالم شنيد او را ملق  بابى نواس كرده فر

 هستى آن ديگرى كه قبل از تو بود ابو نواس باطل بود.

روزى عرضكردم موالى من بدستم اختيارات ايام از حضرت صادق عليه السبالم رساايده كااه آن را حساان باان 

م نقل كرده در مااورد عبد اللَّه بن مطهر از محمبد بن سليمان ديلمى و او از پدرش از حضرت صادق عليه السبال

 هر ماه اجازه ميفرمائى خدمت شما بياورم مالحظه بفرمائيد. فرمود: آرى.

وقتى تقديم كردم و تصحيح نمودم عرضكردم: آقا! در بيشتر از روزها با اين تفصيل در اختيارات است انسان 

ضا دارم مرا راهنمائى فرمائيااد از تصميمى كه دارد باز ميماند زيرا از انجام كار تحذير و ترس داده شده، تقا

كند كه اقدام بكااارى كه در كدام موردها خوددارى نمايم از اين ايام، زيرا گاهی احتياج ضرورى وادارم مى

 در مواقع ممنوع بكنم.
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فرمود يا سهل شيعيان ما بواسطه واليت و ارتباطى كه با ما دارند در حصارى محكم و درى استوار هستند كااه 

ياهاى ژرف و بيابانهاى دور و دراز ميان درندگان و گرگها و دشمنان جن و بشر بروند بواسااطه اگر در دل در

واليت ما در امان هستند بر خدا توكل كن واليت خويش را پاك و خالص گردان نسبت بائمااه طاااهرين هاار 

ثمان عمرى و ثقااات واسطه بين امام و مردم در زمان امام على النقى محمبد بن ع -( مناق 1كجا مايلى برو. )

و اشخاص مورد اعتماد آن جناب عبارتند از: حمزم بن يسع و صالح باان محمبااد هماادانى و محمبااد باان جاازك 

جمال و يعقوب بن يزيد كات  و ابو الحسين بن هالل و ابراهيم ابن اسحاق و خيران خااادم و نضاار باان محمبااد 

 همدانى و از وكالى ايشان جعفر بن سهيل صيقل است.

امام عليه السبالم عبارتند از: داود بن زيد و ابو سليمان زنكان و حسين بن محمبد مدائنى و احمد باان  و اصحاب

اسماعيل بن يقطين و بشير بن بشار نيشابورى شاذانى و سليم ابن جعفر مروزى و فتح بن يزيد جرجانى و محمبد 

كااوفى و علاای باان معااد باان معبااد  بن سعيد بن كلثوم كه مردى متكلم و صاح  نظر بود و معاوية باان حكاايم

( فصول المهمه مينويسد: شاعر آن جناب عوفى و ديلمى و واسطه 2بغدادى و ابو الحسن بن رجاء عبر تائى. )

احمد بن محمبد بن عياش از عبد المنعم باان  -( كتاب مقتض  االثر3بين ايشان و مردم عثمان بن سعيد است. )

سلم گفت ابو الغوگ منبجی شاعر آل محمبد صلوات اللَّه عليهم در نعمان عبادى نقل كرد كه گفت: حسن بن م

محله عسكر سامرا شعر زير را برايم خواند. اسم او ابو الغوگ اسم ابن محرز از اهل مناابج بااود بختاارى شاااعر 

پادشاهان را مدا ميكرد ولى ابو الغوگ آل محمبد صلوات اللَّه عليه را مدا ميكرد بخترى همين قصاايده را از 

 ابو الغوگ كه چند شعر آن را نقل ميكنم نقل نموده:

 ولهت الى ر ياكم و له الصادى             يذاد عن الورد الروى بذواد         

 اذا ما بلغت الصادقين بنى الرضا             فحسبك من هاد يشير الى هاد         

 هل من نقاد ان علمت الطوادينابيع علم اللَّه اطواد دينه             ف             

 نجوم متى نجم خبا مثله بدا             فصلى علی الخابی المهيمن و البادى             

 هم حجج اللَّه اثنتى عشرم متى             عددت فثانى عشر هم خلف الهادى             

 لود و اكرم بميالدبميالده االنباء جاءت شهيرم             فاعظم بمو             

مسعودى مينويسد: بغا از تركها بود و از  المان معتصم بشمار ميرفت در جنگهاى بزرا  -( مروج الذه 1) 

خودش در ميدان نبرد ميكرد و هميشه جان سالم بدر ميبرد هيچ گاه بر پيكر خود زره نميپوشيد در اين مورد 

لَّه عليه و اله و سلبم را ديدم بمن فرمود: بغا بيكى از امتان از او سؤال شد گفت: در خواب پيامبر اكرم صلبى ال

 من نيكى كردى او براى تو دعا كرد و دعايش مستجاب شد.
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عرضكردم: يا رسول اللَّه آن مرد چه كسى بود؟ فرمود: همان كسى كه او را از درندگان نجات دادى. گفتم: 

يت كنااد دساات باادعا برداشااته فرمااود: خاادايا عماارش را يا رسول اللَّه از خداوند بخواه بمن عمر طوالنى عنا

 سال. 95سال فرمود:  95طوالنى كن و از اجل او چشم پوشى نما. عرضكردم: يا رسول اللَّه 

شخصى مقابل پيامبر اكرم ايستاده بود گفت: در اين مدت از آفات نيز محفوظ باشد. پيغمبر اكرم صلبى اللَّااه 

آن شخص عرضكردم: شما كه هستيد؟ فرمود: من علی بن ابى طالبم در اياان عليه و اله فرمود: محفوظ باشد ب

 موقع از خواب بيدار شدم در حالى كه با خود ميگفتم علی بن ابى طال .

بغا نسبت باوالد علی مهربان و بخشنده بود پرسيدند آن مرديكه از درناادگان نجاااتش دادى كااه بااود. گفاات: 

دعت و خالف دياان باااو داده بودنااد شاا  هنگااام بااين او و معتصاام مردى را پيش معتصم آوردند كه نسبت ب

سخنانى رد و بدل شد. معتصم بمن گفت: اين مرد را بيانداز ميااان درناادگان. او را تااا باااغ وحااش آوردم و از 

دستش ناراحت بودم، ولى در بين راه شنيدم چنين ميگفت: خدايا تو ميدانى كه من فقط براى تو سخن گفااتم 

شدم با اينكه جااز بااراى رضاااى تااو نبااود فقااط  پرستى دچارك كردم و از نظر توحيد و يگانهو دين ترا كم

خواستم تقربى به پيشگاه تو حاصل كنم با اطاعت و فرمانبردارى و بپاى داشتن حق در مورد كسى كه بااا تااو 

ت و از وضااع او ( بدن من بلرزه افتاد و دلم بحااالش سااوخ1مخالفت ورزيده اكنون مرا تسليم اينها ميكنى؟! )

ناراحت شدم راه جايگاه درندگان را عوض كرده او را بخانه آوردم و در اطاق خااودم پنهااانش نمااودم پاايش 

معتصم آمدم گفت: چه شد؟ گفتم: انداختمش پيش درندگان گفت نفهميدى چه ميگفاات. گفااتم: ماان مااردى 

 تصم بدرشتى صحبت كرده بود.ترك زبانم او بعربى صحبت ميكرد نفهميدم چه ميگفت. ولى آن مرد با مع

سحرگاه باو گفتم: اينك درها را گشودم و ترا با نگهبانان خارج ميكنم ترا آزاد كردم و جان خويش را بخطر 

انداختم سعى كن تا معتصم زنده است خود را آشكار نكنى. قبول كرد. پرسيدم جريان گرفتاريت بااراى چااه 

 بود؟

ا تجاوز بناموس مردم ميكرد و آشكار فسق و فجور مينمود كار او گفت: مردى از مكمورين معتصم در شهر م

آورد كسى را نيافتم كه با من همداستان شود و كار او را بسازيم يااك شاا  خلل در دين و توحيد بوجود مى

خودم تنها باو حمله كردم و خونش را ريختم زياارا او بااا كارهااايش اسااتحقاق چنااين كيفاارى را داشاات ماارا 

( امالى شيخ: فحام گفت: ابو الطي  احمد بن محمبد بن بوطير مردى 2كه كارم بكجا كشيد. ) گرفتند و ديدى

از شيعيان بود جد او بوطير  الم حضرت ابو الحسن علی بن محمبد بود كه اياان اساام را آن جناااب باااو داد از 

صاحبی است كه تااا  كسانى بود كه وارد حرم امام نميشد از پشت پنجره زيارت ميكرد معتقد بود كه حرم را

اجازه ندهد وارد نميشوم مردى با ادب بود كه در دفتر حكومتى حضور مييافت عااادتش اياان بااود كااه اگاار 
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آوردند سپاسگزارى ميكرد و مسرور ميشااد اگاار وعااده ميدادنااد باااز درخواستش را اجابت ميكردند و بر مى

آمد اگر درخواستش باجابت ميرساايد سوم مىآمد اگر برآورده ميشد بهتر و گر نه مرتبه براى مرتبه دوم مى

داشت و گروهى اطرافش جمع بودند بپاااى ميخاساات و  ميرفت و گر نه در صورتى كه صاح  منزل مجلسی

 اين شعر را ميخواند:

 أ على الصراط تريد رعية ذمتى             ام فی المعاد تجود باالنعام         

 «1تبه             يا سيدى من رقدم النوام »انى لدنيائى اريدك فان             

هاى برجسته اصحاب ايوب بن نوا بن دراج اساات عماارو باان سااعيد از شخصيت -226ص  -(  يبت شيخ1) 

مدائنى كه فطحى مذه  بود نقل كرد روزى من در خدمت امام ابو الحسن عسكرى بااودم در صااريا در اياان 

ب ايستاد امام باو دستورى داد برگشت، وقتى رفت آن جناااب موقع ايوب بن نوا داخل شد و مقابل آن جنا

( از اياان 2رو بمن كرده فرمود: اگر ميخواهى تماشا كنى كسى را كه اهل بهشت است باين مرد نگاااه كاان. )

رجال برجسته يكى علی بن جعفر همانى است مردى فاضل و مورد توجه بود وكيل حضرت هادى و حضرت 

 .عسكرى عليهما السبالم بود

احمد بن علی رازى از على بن مخلد ايادى نقل كرد كه گفت: ابو جعفر عمرى برايم نقل كرد كه ابااو طاااهر 

بن بالل در مكه متوجه علی بن جعفر گرديد كه انفاقهاى بزرا ميكند بعد از برگشتن از سفر حااج جريااان را 

مااا باااو صااد هاازار دينااار اش چنين يادآورى كرد كه براى حضرت عسكرى نوشت آن جناب در جواب نامه

داديم باز صد هزار دينار ديگر ولى نپذيرفت مالحظه ما را كرد. مردم چه كار دارند كه در امور مااا مداخلااه 

ايم. روزى خدمت حضرت ابو الحسن عسكرى امااام هااادى عليااه اى ندادهمينمايند با اينكه بايشان چنين اجازه

( از آن جمله است ابو علی بن راشد محمبد بن عيسى گفاات 3ند. )السبالم آمد ايشان سى هزار دينار باو بخشيد

حضرت ابو الحسن عسكرى بااراى دوسااتان و ارادتمناادان خااويش در بغااداد و ماادائن و سااواد و اطااراف آن 

من ابو علی بن راشد را بجاى علی بن حسين بن عبد ربه و ساير وكالى خودم معين نمااودم پيااروى از  نوشت:

( محمبد بن يعقوب نامه 1ام. )و مخالفت با او مخالفت با من اين نامه را بخط خود نوشتهاو اطاعت از من است 

را از محمبد بن فرج نقل ميكند كه گفت: بامام نوشتم راجع بعلى بن راشد و عيسااى باان جعفاار و اباان بنااد، در 

و شهيد از دنيا  جواب من نوشت: از علی بن راشد ياد كردى خداوند او را رحمت كند سعادتمند زندگی كرد

 رفت و براى ابن بند و عاصمی دعا كرد.

ابن بند را با عمودى زدند و كشته شد و اباان عاصاام نيااز روى پاال باااو سيصااد شااالق زده باادنش را در دجلااه 

اند فارس باان حاااتم باان ماهويااه از كسانى كه مورد ذم و نكوهش امام قرار گرفته -(  يبت شيخ2انداختند. )
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چه عبد اللَّه بن جعفر حميرى نقل كرده گفته است: حضرت هادى عليه السبالم بااراى علاای قزوينى است بنا بآن

بن عمر و قزوينى بخط خود نوشت آنچه برايت مينويسم يك واقعيت است كه بايد بآن اعتقاد داشته باشى در 

اينكااه  اى نيساات تاارا جاازمورد كسى كه سؤال كرده بودى خدا لعنت كند او را كه همان فارس است چاااره

كوشش در لعن و دشمنى او نمائى تا مقدارى كه برايت امكان دارد و دوستان ما را از اطرافش پراكنده كنى 

و جلو تبليغات او را بگيرى اين مطل  را از طرف من بااه آنهااا گوشاازد كاان ماان در مقاباال خداونااد از شااما 

الفت نمايد و انكار كند، اين نامااه را بازخواست خواهم كرد در مورد اين كار بسيار الزم واى بر كسى كه مخ 

( اعااالم 3نوشتم، بر خاادا توكاال ميكاانم و او را سااتايش مينمااايم. ) 250در ش  سه شنبه نهم ربيع االول سال 

الم نقاال ميكنااد  -348ص  -الورى عبد اللَّه بن عياش اين اشعار را از ابو هاشم جعفرى در باره امااام عليااه السااب

 بود: وقتى كه آن جناب بيمار شده

 مادت االرض و آدت فؤادى             و اعترتنى موارد العرواء          

 حين قيل االمام نضو عليل             قلت نفسى فدته كل الفداء              

 مرض الدين العتاللك و اعتل             و  ارت له نجوم السماء              

 و انت االمام حسم الداء              عجبا ان منيت بالداء و القسم         

 «1انت آسى االدواء فی الدين و الدنيا             و محى االموات و االحياء »             

بخط جبرئيل بن احمد ديدم كه محمبد بن عيسى يقطينى حديث كاارده، گفاات: امااام عليااه  -( رجال كشى1) 

 ين مضمون نوشت:بد 232اى به علی بن بالل در سال السبالم نامه

بسم اللَّه الرحمن الرحيم خداى را سپاسگزارم و شااكر نعماات و عناياات او را دارم و باار محمبااد و آلااش درود 

ميفرستم توجه داشته باش كه من ابو علی را جايگزين مقااام حسااين باان عبااد ربااه كااردم باااو اعتماااد دارم و 

 ميشناسم او را كه لياقت دارد.

اى خصوصى بنويساام و باادين وساايله ا ناحيه خود هستى خواستم برايت نامهمن ميدانم كه تو شخصيت بزر

احترامى بتو كرده باشم از او اطاعت كن و هر چه نزد تو است تسليم او كن دوسااتان را نيااز وادار كاان باااين 

اى خداوند در اى و محبت ما را جل  نمودهكار بطورى كه موج  كمك او شود با اين كار بما خدمت كرده

 بل بتو جزا و پاداش ميدهد خداوند بفضل و رحمت خويش بهترين پاداش را به نيكوكاران ميدهد.مقا

از  -433ص  -( رجااال كشااى2ترا در پناه خدا سپردم و اين نامه را بخط خود نوشتم خداى را سپاسااگزارم )

د و ماادائن و سااواد و اى كه راجع بابن راشد براى دوستان بغدااحمد بن محمبد بن عيسى نقل ميكند نسخه نامه

 اطراف آن نوشته بود چنين است:
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خداى را سپاسگزارم بر نعمت و عافيتى كه عنايت فرموده و بر محمبد و آلش بهترين درود و عاليترين رحمت 

را ميفرستم من ابو علی بن راشد را بجاى حسين ابن عبد ربه و وكيلهاى قبل تعيين نمودم و همان مقام را دارد 

چنان داشته باشيد كه با وكيلهاى قبل داشتيد او حااق ماارا از شااما دريافاات ميكنااد و اياان  را با اوارتباط خود 

 منص  را بواسطه لياقتى كه داشته باو دادم.

حقوق خود را باو بپردازيد مبادا در اين مورد كوتاهى نمائيد از مسامحه خوددارى كنيد و پيرو فرمااان خاادا 

و  ال ت عاااو نُوا ع ل ااى الْااإِثْمِ و   فظ جان خويش ت عاو نُوا ع ل ااى الْبِاارِّ و  التَّقْااوىباشيد در پاك كردن اموال خود و ح

 نْتُمْ مُْسلِمُون .الْعُدْوانِ و  اتَّقُوا اللَّه  ل ع لَّكُمْ تُرْح مُون  و  اعْت صِمُوا بِح بْلِ اللَّهِ ج مِيعاً و  ال ت مُوتُنَّ إِلَّا و  أ 

ست و مخالفت با او مخالفت با من از جاااده منحاارف نشااويد خاادا از فضاال خااويش اطاعت از او اطاعت من ا

پاداش شما را ميدهد خداوند بخشنده و كريم است و بر بندگان خويش كمال لطف و عنايت را دارد. خااود و 

 شما را در پناه خدا ميسپارم نامه را بخط خود نوشتم و خدا را سپاسگزارم.

و يا ايوب بن نوا دستور ميدهم كه اختالف خود را با ابو علی قطااع كاان و هاار در نامه ديگر مينويسد: من بت

كدام در مورد وكالت خود دخالت كند و از ناحيه خود دريافت نمايد اگر دستور ماارا اطاعاات كنيااد ديگاار 

هاار  احتياجى بپرسيدن از من نداريد همين دستور را نيز بتو يا ابو علی ميدهم يا ايوب از اهل بغااداد و ماادائن

اى كااه تااو وكياال آنجااا چه آوردند قبول مكن و براى آنها از من اجازه مخواه هر كس چيزى آورد از ناحيه

نيستى بگو ببرد پيش كسی كه وكيل همان ناحيه است همين دستور را بتو نيز ميدهم يااا ابااو علاای هاار كاادام 

يسع بن حمزه  -338ص  -عوات( مجمع الد1دريافت كنيد از كسانى كه ساكن ناحيه مكموريت شما هستند. )

قمى گفت: عمر بن مسعده وزير معتصم مرا در فشار قرار داد و در وضع نابسامانى قرار گرفتم بطورى كه باار 

اى براى مااواليم ابااو الحساان امااام هايم بفقر و تنگدستى مبتال شوند نامهجان خود بيمناك شدم و ترسيدم بچه

تى خود را بايشان نمودم در جواب نوشت هاايچ باااكى باار تااو نيساات هادى عليه السبالم نوشتم و شكايت ناراح

گااردد زياارا ناراحت نباش خداوند را بوسيله اين كلمات بخوان بزودى نجاتت خواهد داد و فرج نصيبت مااى

شوند با همين دعااا هر گاه گرفتار بال و يا دشمنان و يا تنگدستى و ناراحتى مى آل محمبد صلى اللَّه عليه و آله

 خوانند.مى

يسع بن حمزه گفت: خدا را با همين كلمات خواندم اول صبح هنوز بخدا قسم چيزى از روز برنيامده بود كااه 

پيكى از طرف عمرو بن مسعده آمد كه وزير ترا ميخواهد از جاى حركاات كاارده پاايش او رفااتم همااين كااه 

و امر كرد برايم خلعت بياورنااد و چشمش بمن افتاد تبسمى كرد دستور داد  ل و زنجير را از گردنم بردارند 
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مرا معطر نمود و خيلى احترام كرد و نزديك خود نشاند شروع كرد با من بصحبت كااردن و عااذر و پااوزش 

 خواستن هر چه از من گرفته بود باز گرداند و بسيار گرامى داشت.

باار قساامت مكمورياات ماان  اى كه قبال فرمانروا بودم فرستاد دهات اطراف آن را نياازباالخره مرا بهمان ناحيه

ابااو هاشاام جعفاارى گفاات: حضاارت ابااو  -567ص  -4ج  -( كااافى1اضافه نمود آن گاه دعا را نقل كرد. )

الحسن امام هادى عليه السبالم از پى من و محمبد بن حمزه فرستاد در موقعى كه بيمار شده بود ولى محمبد باان 

الم پيوسااته مااىحمزه از من جلوتر خدمت موال رسيده بود گفت امام عليااه  فرمااود يااك نفاار را بكااربال السااب

بفرستيد برايم دعا كند من به محمبد گفتم ميخواستى بگوئى من ميروم به كربال. بعد خودم خدمت آن جناااب 

 فرمائيد من بكربال مشرف شوم.رسيده عرضكردم آقا! اجازه مى

ناااراحتی فااراهم نگااردد آنگاااه  فرمود در اين مورد بايد دقت كنى كه مكموريت متوجه تو نشااوند و براياات

خواهم او بفهمد گفت من اين حاارف؟؟ فرمود محمبد قابل اعتماد نيست زيرا او زيدى مذه  است و من نمى

 علی بن بالل نقل كردم او گفت بكربال چه احتياجى دارد او خودش؟؟.

ديدم آن جناب ماارا  بعد من خدمت امام عليه السبالم رسيدم موقعى؟؟ ز جاى حركت كنم فرمود بنشين وقتى

برايش نقل كردم، فرمود ميخواسااتى باااو بگااوئى پيااامبر اكاارم خانااه كعبااه را  مورد؟؟ سخن علی بن بالل را

طواف ميكرد و حجر االسود را ميبوسيد با اينكه احترام پيامبر و مؤمن بيشتر از خانه است خداوند باو دستور 

ها او را بخوانند بهمااين خداوند دوست دارد در اين محلهائى است كه داد كه در عرفه توقف كند اينها محل

 جهت من عالقه دارم برايم در محلى دعا كنند كه خدا دوست دارد آنجا بيادش باشند.

گويد درست بخاطرم نيست ديگرى برايم نقل كرد كه گفت اينجاها مواضعى اساات كااه خداونااد دوساات مى

ين جايى برايم دعا كنند اين حرف را باو نگفتى. گفتم فاادايت دارد او را آنجا عبادت كنند منهم مايلم در چن

پرسيدم )اين جمالت را ابو هاشم نقل بمعنى كرده عين گفتااار شوم اگر چنين جوابى را ياد داشتم از شما نمى

 امام و الفاظ آن جناب را بخاطر نداشته است(.

 بخش ششم احوال جعفر و سایر اوالد امام هادى علیه السالم

كند كه گفت از محمبد بن عثمان عمرى )رحمه كلينى از اسحاق بن يعقوب نقل مى -163ص  -احتجاج (1) 

الم برساااند در اللَّه( تقاضا كردم نامه اى را كه در آن مسائل مشكل خود را نوشته بودم بامااام زمااان عليااه السااب

 جواب آن نامه توقيعى بخط مبارك موال صاح  الزمان رسيد كه نوشته بود:

ما جواب در مورد سؤالى كه نموده بودى راجع بكسانى كه از ما خانواده از پسر عموهايمان امامت را انكااار ا

اند بدان كه بين هيچ كس با خداوند خويشاوندى نيست هر كه منكر امامت من شود از من نيست همانند كرده
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ابااو خالااد  -( احتجاااج2ساات. )پسر نوا است اما جريان عمويم جعفر و فرزندش شبيه يوسااف و باارادران او

كابلى گفت: از حضرت على بن الحسين عليه السبالم پرسيدم امام و حجت بعد از شما كيست؟ فرمااود: پساارم 

شكافد پس از او فرزندش جعفر كه لقاابش در محمبد كه در تورات به باقر موسوم است و درياهاى علم را مى

 نزد اهل آسمان صادق است.

اند با اينكه همه شما صادق هستيد. فرمااود: پاادرم از پاادر خااود نقاال ا صادق ناميدهعرض كردم چرا ايشان ر

كرد كه پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود زمانى كه فرزندم جعفر بن محمد بن على بن حسين بن 

فاار اساات، طال  متولد شد نام او را صادق بگذاريد زيرا پنجمااين فرزناادش كااه موسااوم بااه جع -على بن ابى

كند او در نزد خدا جعفر كذاب است كه افترا بر خدا زده است و مقامى كه شايسته بدروغ ادعاى امامت مى

برد او كسااى اساات كااه ساار آن نيست ادعا كرده و مخالفت با پدر خود مينمايد و بر برادر خويش رشگ مى

 پروردگار را افشاء ميكند هنگام  يبت ولى خدا.

الحسين عليه السبالم بشدت شروع بگريه كرد سپس فرمااود اكنااون مثاال اينكااه بااا چشاام در اين موقع على بن 

بينم جعفر را كه ستمگر زمان وادارش كرده جستجو از امام و حجت خدا نمايااد بااا اينكااه بخواساات خاادا مى

ياال اساات اطالع از تولد در اختيار او گذاشته هر چه زودتاار ما يبت كرده و اختيار خانواده امام را بجهت بى

 -( احتجاااج1امام را بكشند اگر بتواند تا ميراگ پدر او را صاح  شود با اينكه حقى در آن ميااراگ ناادارد. )

احمد بن اسحاق بن سعد اشعرى رحمة اللَّه عليه گفت كه يكى از اصااحاب پاايش او آمااد و اطااالع داد باينكااه 

دار كارهااا اساات پااس از او امام است و عهده اى برايش نوشته و در آن نامه اطالع داده كهجعفر بن على نامه

 باشد.برادرش و داراى علم حالل و حرام و هر چه مورد احتياج مردم قرار گيرد و تمام علوم مى

اى براى حضرت ولى عصر عجل اللَّه لااه الفاارج نوشااتم و احمد بن اسحاق گفت همين كه نامه را خواندم نامه

 دم جواب نامه را چنين دريافت نمودم:نامه جعفر را نيز در جوف آن قرار دا

ات رسيد خدا پايدارت بدارد و نامه جوف را نيز خواندم و كااامال آن را بررسااى بسم اللَّه الرحمن الرحيم نامه

تااو نيااز دقاات كنااى بااه بعضااى از آن  نمودم با اينكه جمالت آن ناهماهنگ بود و خطاهاى زيادى داشت اگر

اى را سپاسگزارم كه ما را مورد فضل و احسان خااويش قاارار داده خداونااد ( خد1ها پى خواهى برد. )اشتباه

فرمايد او گواه است بر آنچه براى تو ذكر ميكنم و در حقيقت و واقعيت را كامل مينمايد و باطل را نابود مى

هم آمديم و بازخواست خواهد كرد نسبت باين جريان  -روز قيامت داد خواه من است وقتى در آن روز گرد

كه مورد اختالف ما است هرگز صاح  نامه را بر شخصى كه باو نوشااته و باار تااو و باار هاايچ يااك از مااردم 

 دهم برايت:منص  امامت نداده و نه اطاعت و پيروى از او را الزم شمرده اين مطل  را توضيح مى
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و قلاا  و عقاال خداوند مردم را عبث و بيهوده نيافريده بقدرت خويش خلق فرموده و به آنها گوش و چشم 

داده و براى ايشان پيامبران را با بشارت و تهديد فرستاده كااه مااردم را باطاعاات خاادا وادار و از مخالفاات او 

بازدارند و مسائلى كه در مورد خداشناسى براى ايشان مجهول است توضاايح دهنااد و بااراى پيااامبران كتاااب 

ر مردم فرق آشكارى نهاااده بهمااان امتيازهااايى كااه فرستاده و مالئكه را بر ايشان نازل كرده و بين آنها و ساي 

هاااى رسااا بااراى برخااى از ايشااان آتااش را ساارد و بايشان داده است از قبيل معجزات و دالئل آشكارا و نشانه

سالمت كرده و او را دوست خود خوانده و با ديگرى سخن گفته و عصااايش را اژدهااا نمااوده و آن ديگاارى 

داد و بيكى زبااان پرناادگان را آموخاات و از هاار ا و كور و برص را شفا مىكرد باجازه خدمرده را زنده مى

 قدرتى باو عنايت كرد.

آنگاه حضرت محمبد صلى اللَّه عليه و اله را رحماات بااراى جهانيااان قاارار داد و بوساايله او نعماات خااويش را 

و دالئلى بر صدق نبوتش باو تكميل نمود و پيامبرى را خاتمه داد و او را براى راهنمائى تمام جهانيان فرستاد 

داد و آن معجزات و امتيازاتى را كه اطالع دارى در اختيارش گذاشت آنگاه مدت زندگى او پايان يافاات بااا 

سعادت و كمال موفقيت و رهبرى را پس از او به برادر و پسر عمو و وارگ و وصيش على بن ابى طال  داد 

زنااده و نااور خااويش را كاماال كاارده و آن  ه آنها دياان راسپس جانشينان او هر يك پس از ديگرى كه بوسيل

رهبران و جانشينان را كامال ممتاز و  ير قابل اشتباه با پسر عموها و برادران و خويشاوندان خود قرار داد كه 

( زيرا آنها را معصااوم از 1حجت خدا درست شناخته شود و امام كامال ممتاز باشد و با ديگرى اشتباه نشود. )

پاك از عي  و نقص و منزه از اشتباه قرار داد و ايشان را خزينه دار علاام و محاال حكماات و جايگاااه گناه و 

شاادند و هاار كااس اسرار خويش كرد و به آنها دالئلى نيز داد كه اگاار چنااين نبااود بااا ديگااران مساااوى مااى

 گرديد.ته نمىشد و علم و جهل باز شناخميتوانست همين ادعا را بنمايد و حق از باطل تميز داده نمى

دانم به چه امياادى چنااين ادعااائى را كاارده اين مدعى كه بر خدا دروغ بسته بواسطه ادعاى باطل خويش، نمى

دهد و فرق بين صحيح و ناصحيح اگر تفقه و اطالعات دينى باشد كه بخدا قسم تشخيص حالل و حرام را نمى

داند و اطالعااات باطل و محكم و متشابه را نمى گذارد يا مدعى علم و دانش است با اينكه فرق بين حق ونمى

 نماز روزانه را ندارد و وقت انجام آن را وارد نيست.

نازد با اينكه خدا گواه است كه چهل روز نمااازش را تاارك نمااود بخيااال اياان كااه يا بورع و پرهيزكارى مى

هاااى شاارابخوارى او باار در و فبازى آموزد شايد اين جريان را شنيده باشيد هنوز ظرنشين شود تا شعبدهچله

اش آويزان است و آثار گناه و خالف كاريش آشكار شايد اياان ادعااا را بواسااطه اعجااازى كااه در ديوار خانه
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اختيار دارد مينمايد پس معجزه خود را آشكار كند يا دليلى دارد آن را اقامه نمايد يا كسى او را معين نموده 

 بيان كند.

رمايد: بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.* حم.  ت نْزِيلُ الْكِتابِ مِن  اللَّهِ الْع زِيزِ الْح كِاايمِ.  مااا فخداوند در قرآن كريم مى

لْ أ  ر أ ْيااتُمْ وا مُعْرِضُون .  قُخ ل قْن ا السَّماواتِ و  الْك رْض  و  ما ب يْن ُهما إِلَّا بِالْح قِّ و  أ ج لٍ مُس مًّى و  الَّذِين  ك ف رُوا ع مَّا أُنْذِرُ

فِی السَّماواتِ ائْتُونِی بِكِتابٍ مِنْ ق بْلِ هذا أ وْ  ما ت دْعُون  مِنْ دُونِ اللَّهِ أ رُونِی ما ذا خ ل قُوا مِن  الْك رْضِ أ مْ ل ُهمْ شِرْكٌ

ي ااوْمِ الْقِيام ااةِ و  هُاامْ  للَّهِ م نْ ال ي ْست ِجي ُ ل هُ إِلىأ ثار مٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِين .  و  م نْ أ ض لُّ مِمَّنْ ي دْعُوا مِنْ دُونِ ا

( آنچه برايت توضيح دادم 1ع نْ دُعائِِهمْ  افِلُون .  و  إِذا حُِشر  النَّاسُ كانُوا ل ُهمْ أ عْداًء و  كانُوا بِعِباد تِِهمْ كافِرِين . )

رآن بپرس و يا بگو حدود نماااز را بيااان كنااد و از اين ستمگر بخواه و آزمايش كن او را از تفسير يك آيه ق

واجبات آن را توضيح دهد تا بفهمى چه ميداند و عي  و نقصش آشكار گردد خدا از او بازخواست خواهااد 

 كرد.

خداوند حق را باهلش سپرده و در جايگاهش مستقر نموده و هرگز نخواسااته كااه اماماات در دو باارادر جمااع 

سين عليهما السالم آنگاه كه خداوند ما را اجازه سخن گفتن دهد حق آشااكار گردد پس از امام حسن و امام ح

گردد و باطل از ميان برود و بر شما معلوم گردد. اميدوارم خداوند مااا را مشاامول لطااف و عناياات و والياات 

ه بن صالح بن محمبد بن عبد اللَّ -( اكمال الدين2خويش قرار دهد او ما را كافى است و خوب نگهبانى است. )

محمبد بن زياد از مادر خود فاطمه دختر محمبد بن هيثم معروف بابن سبانه نقل كرد كه گفت در خانه حضرت 

امام هادى على بن محمبد عسكرى بودم در همان موقعى كه فرزندش جعفر متولد شااد دياادم از تولااد او اهاال 

رض كااردم: آقااا شااما چاارا مساارور منزل مسرور شدند ولى خدمت امام كه رسيدم ايشان را مسرور نيافتم. ع

نيستيد بواسطه ميالد اين فرزند فرمود وضع او برايت روشن خواهد شد به زودى گروه كثيرى بااه واسااطه او 

ابااو محمبااد  -1 مينويسد: حضرت هادى پنج فرزنااد داشاات: -( ارشاد مفيد و اعالم الورى3شوند. )گمراه مى

( مناق  4حسين و محمبد و جعفر و دخترى بنام عايشه. ) حضرت امام حسن عسكرى كه امام بود پس از او و

حسين و محمبد و جعفر كذاب و دختاارش  مينويسد: فرزندان امام يكى حضرت امام حسن عسكرى و ديگرى

على بن محمد گفت از جمله چيزهائى كه جعفر فروخت كنيزى بود  -524ص  1ج  -( كافى1عليه بودند. )

ه امام حسن عسكرى زندگى ميكرد يكى از خويشاوندان امام بمشترى پيغام داد از اوالد جعفر طيار كه در خان

 كه اين زن آزاد بود نه كنيز.



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار علی النقی ) امام هادی(ندگانی امام ز 

) 

73 

 

ام به جعفاار بااه ماان بدهنااد. ماارد علااوى مشترى گفت: من حاضرم او را برگردانم بشرط اينكه پولى كه داده

براى مشااترى فرسااتادند و گفتنااد آن  جريان را بطرفداران امام زمان عليه السبالم رساند آنها چهل و يك دينار

 دخترك را به خويشاوندانش از آل جعفر طيار بسپارد.

 


