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 مقدمه مترجم

 بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

خصوصى است كه معموال درك معنى واقعى و غرض اصلى ( هر زبانى داراى اصطالحات و استعمالهاى م2) 

گوينده را اهل آن زبان و آشنايان برموز و دقايق استعمالها بنمايند، همين مطلببم مو ببم اشببااه و ابهببا  در 

تر مه زبانهاى خار ى ميگردد، بطورى كه گاهى متر م خالف منظور گوينببده را از كببال  اسببتياده ميانببد 

هاى آن و فنون مختلف استعمالها از قبيل كنايه ئى وسيع واژهبا قواعد فنى و دامنهخصوصا تر مه زبان عربى  

و مجاز و استعاره كه دارا است، با تو ه بايناه در تر مه حديث و روايت بعد بسببيار ممتببدى از نظببر فاصببله 

كم و نمود كه بى زمانى و ود دارد كه خود مو م نوعى ابها  از نظر استعماه ميگردد، باالخره نميتوان ادعا

كاست يك تر مه كامال مطابق با منظور گوينده باشد  ز ايناه در اين راه از كوشببه هببر يببه بياببتر نبايببد 

 فروگذارى كرد.

خداى توانا را سپاسگزار  كه يهارمين اثر تر مه خود را شببروم مينمببايم و از او اسببتمداد ميخببواهم كببه از 

گر روشنگر افاار ائمه طاهرين نباشم ال اقل پرده بببر يهببره آن افاببار زا مرا نگه دارد، تا الغزشهاى مسئوليت

 نيانداز .

در تر مه شرح احواه ائمه طاهرين از مجموعه بحار االنوار سعى كرد  تا حدود قدرت و اماان ساده و روان 

بينى  معببى اى ابها  داشت و قابل تعمق و شور بود از هميارى و روشنتعبير و تيسير نمايم، گاهى كه  مله

تيسير و تر مه آن استياده كببرد  تببا هببر يببه بياببتر در ايببن كببار مطمببئن بببوده و  از فضال و دانامندان در

 مستبدانه بيار خود متاى نباشم.

باز خببود را صببد در صببد مطمببئن و مصببيم نديببده احتمبباه خطببا و اشببتباه كببه معمببوال در كببار هببر انسببانى 

ال  و ناپذير است ميدهم. از ارببباب فضببل ا تناب خواهببان اغمبباض و ارشبباد  و از ائمببه طبباهرين علببيهم السبب 

پياوايان دين،  وياى كمك و بذه عنايتم تا مگر ماموه لطف آن خاندان قرار گيببر  و از لغببزل و لببرزل 

ا  كاسته گردد نااميد نيز نبوده و نيستم، باميد لطف و عنايت بياران و پى در پى آن خاندان در زنببدگى خامه

 يابم.ده رستاخيز پيوسته يام براهم و از انوار الطاف و عنايات آن خاندان ديده خود را روشن مىدنيا و آين

 .54/ 12/ 14موسى خسروى 
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 بخش اول والدت و مدت زندگى امام علیه السّالم

« هيببتم مبباه صببير 1هجببرى در ابببوا    128يه الس ال  در ساه ( اعال  الورى: حضرت موسى بن  عير عل2) 

 پنج روز به آخر ر م در زندان سندى بن شاهك در بغداد از دنيا رفت. 183متولد گرديد و ساه 

ساه داشت، مببادرل كنيببزى فرزنببددار  55از دنيا رفت و در آن موقع  183اند: پنجم ر م ساه بعضى گيته

سبباه بببود كببه در بيسببت  35حميده پاك نهاد ميگيتند. مدت امامببت آن  نبباب  بنا  حميده بربريه بود او را

 سالگى بامامت رسيد.

در زمان امامت موسى بن  عير عليه الس ال  منصور دوانيقى حاومت ميارد پس از او پسرل مهدى ده سبباه 

ت. بعببد خالفببت زمامدار بود، بعد از مهدى پسر او هادى بنا  موسى بن محم د يك ساه و ياماه حاومت داش

در اختيار هارون پسر محم د كه ماهور به رشيد بود قرار گرفت. پانزده ساه پس از حاومت هببارون موسببى 

بن  عير عليه الس ال  بوسيله سم در زندان سندى بن شاهك از دنيا رفت. در مدينة السال  )بغداد( در قبرسببتان 

ابببو بصببير گيببت: سببالى كببه  -129ص  9ج  -ت( بصائر الدر ا3« )2معروف به قبرستان قريه دفن شد.  

متولد شد من در خدمت حضرت صادق عليه الس ال  بود ، وارد ابببوا  كببه شببديم  موسى بن  عير عليه الس ال 

اى مرتم و عالى ترتيم داد ماغوه غذا خببوردن بببوديم كببه حميببده پيغببا  داد اما  براى ما و اصحاب سيره

ر شما كه فرموده بودى در هنگا  تولد اين فرزند شببما را مطلببع كببنم حالت زايمان بمن دست داده طبق دستو

 اينك اطالم داد .

حضرت صادق عليه الس ال  با شادى و خوشحالى از  اى حركت كرد طولى ناايد كه با خنببده و خوشببحالى 

ره يببه شببد تما  آستين باال زده بود برگات. گيتم: خدا شما را خندان داشته باشد و يامتان روشن باد، باالخ

كار حميده؟ فرمود: خدا بمن پسرى عنايت فرمود كه بهترين مو ود روى زمببين اسببت.  ريببانى را حميببده 

 برايم نقل كرد كه من خود از او بهتر ميدانستم.

عرض كرد : آقا، حميده يه گيت؟ فرمود: حميده ميگيت: هنگا  تولد با دو دست روى زمببين آمببد و سببر 

 گيتم اين ناانه پيامبر و  اناينان بعد از او است.بسوى آسمان بلند نمود باو 

شود؟ فرمود: در شبى كه نطيه پببدر بببزرگم بسببته شببد هنگببا  خببواب عرضارد : يطور اين عالمت اما  مى

تببر از شخصى پيه پدر بزرگ پدر  آمد و ظرفى زاللتر از آب و سييدتر از شير و نرمتببر از كببره و شببيرين

ان داد، گيت: پس از آشاميدن با همسر خود همبستر شو. پدر بزرگ پدر  با عسل و سردتر از يخ آورده بايا 

 شادى از  اى حركت كرد و آميزل نمود در آن شم نطيه  د  بسته شد.
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مبسببتر ه در شبى كه نطيه پدر  بسته شد نيز شخصى آمد همان شببربت را بببراى  ببد  آورد و او را وادار بببه

منعقد گرديد در شم انعقاد نطيه من نيز شخصببى همببان شببربت را  شدن نمود با شادى همبستر شد نطيه پدر 

براى پدر  آورد و او را مأمور به آميزل نمود، پدر  با شادى و سرور همبستر شد نطيه مببن منعقببد گرديببد. 

پدر و  د و پببدر بببزرگ پببدر  شببربت ه شبى كه خود  نطيه اين فرزند را بستم شخصى آمد همان طور كه ب

داد و مرا به آميزل مأمور كرد با شادى و سرور كه ميدانستم خداوند يه نعمتى بمن عنايت   داده بود بمن نيز

منعقد شد، اينك به شما اطالم ميدهم بخدا قسم او اما  شببما بعببد از  مييرمايد همبستر شد  و نطيه اين فرزند 

شود وقتببى ين اضافه مىنقل مياند، دنباله خبر ين 314ص  2( محاسن برقى همين خبر را در ج 1من است. )

شود. وقتببى فرمود اين اما  شما است بعد از من. مينويسد: اما  عليه الس ال  فرمود نطيه اما  اين طور بسته مى

اى بنا  حيوان را مييرستد نطيه در رحم قرار گرفت پس از يهار ماه كه روح در آن دميده شد خداوند فرشته

 بر بازوى راسته مينويسد:

 كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا ال مُبَدِّهَ لِاَلِماتِهِ« هنگا  تولد دو دست خود را روى زمين ميگببذارد و سببر  وَ تَمَّتْ 

 به آسمان بلند مياند.

وقتى دست بر روى زمين نهاد يك منادى از عرل از طرف خداى بزرگ از افق اعلى او را بنا  و نا  پدرل 

بار اين حرف را تارار كرد( بواسطه عظمت آفرينات ترا برگزيده خود  ميخواند: فالنی پسر فالن كس )سه

و صاحم اسرار و مخزن دانه انتخاب نمود  و امين وحى و  اناين من در زمينى، رحمت خود را اختصاص 

ا  بتو و هر كه تو را دوست داشته باشد و بهات  اويد و حوريه و غلمان را به آنهببا بخاببيد . بعببزت و داده

سوگند هر كه با تو دشمنى ورزد باديدترين عذاب خود گرفتارل ميانم گر يه در دنيا روزى فببرا   اللم 

 باو بدهم.

وقتى نداى منادى تما  شود او  واب ميدهد در همان حالى كه دستهاى خود را روى زمين گذاشته ميگويد: 

ولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِْسطِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الَْحاِيمُ« وقتى اين  ببواب  شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَالئِاَةُ وَ أُ

 را داد خداوند دانه پياينيان و آيندگان را باو ميبخاد و شايسته زيارت روح در شم قدر ميگردد.

زيرا  برئيل از مالئاببه گيتم مگر روح همان  برئيل نيست. فرمود نه. روح مخلوقى است بزرگتر از  برئيل 

است روح از مالئاه بزرگتر است مگر تو ه باين آيه ندارى كه خداوند مييرمايد: تَنَببزَّهُ الْمَالئِاَببةُ وَ الببر وحُ 

( محاسن برقى: منهاه قصاب گيت: من از ماه بطببرف مدينببه رهسببپار شببد  2آيند مالئاه و روح. )فرود مى

مببن يببك روز  لببوتر از  ضرت صادق در ابوا  فرزندى متولد شده بببودگذار  بابوا  افتاد و آن روز براى ح

 اياان بمدينه وارد شد .
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اما  صادق وقتى بمدينه رسيد سه روز مرد  را اطعا  كرد من نيز  زو كسانى بود  كببه از اطعببا  آن  نبباب 

ييببزى نميخببورد ، استياده نمود  هر روز كه ميرفتم آنقدر غذا ميخورد  كه كامال سير مياد  تا فردا ديگر 

عيسببى بببن عبببد الببرحمن از  -( خرايج1اين سه روز كار  همين بود كه يك مرتبه بياتر غذا ميل نميارد . )

ال  نيببز  پدر خود نقل كرد كه پسر عااشة بن محصن اسدى خدمت حضرت باقر رسيد. اما  صادق عليببه السبب 

د: پيرمرد كهنساه و بچه كويك انگور ايستاده بود مقدارى انگور براى عااشه آوردند. حضرت صادق فرمو

را يك دانه يك دانه ميخورد كسى كه خياه مياند سير نمياود سه تا يهار تا ميخورد ولببى تببو دو تببا دو تببا 

 بخور كه مستحم است.

اى پببر بحضرت باقر عرض كرد: يرا حضرت صادق را داماد نميانى موقع دامادى اوست در  لو اما  كيسه

 كه آن مهر شده بود فرمود: از دينار قرار داشت

همين دينارهائى كببه در ه فروشى از اهل بربر وارد منزه ميمون خواهد شد كنيزى از او برايه ببزودى برده

 اين كيسه است ميخر .

مدتى گذشت روزى خدمت آن  ناب رسيديم فرمود: آن برده فروشى كه گيته بود  آمده اكنون بببا همببين 

يد. ما رفتيم پيه برده فرول گيت هر يه كنيز داشتم فروختم فقط دو كنيببز كيسه پوه از او يك كنيز بخر

 ديگر باقى مانده كه هر دو مريض هستند ياى از آنها نزديك به بهبودى است. گيتم بياور آن دو را ببينم.

 هر دو كنيز را آورد. گيتيم همين كنيزى كه بيماريه بهتر شده يند مييروشى؟

 متر كن. گيت از هيتاد دينار كم نميانم. گيتيم:گيت هيتاد دينار گيتيم ك

 بهر مبلغى كه در اين كيسه پوه هست ميخريم نميدانيم در اين كيسه يقدر است.

مردياه مويهاى سر و رياه سييد بود حضور داشت او گيت مهر از كيسه برداريد و باماريد. برده فببرول 

 شد نميدهم، آن پيرمرد گيت شما باز كنيد.گيت: باز نانيد اگر يك شاهى از هيتاد دينار كمتر با

كيسه را گاوديم و شمرديم درست هيتاد دينار بدون كم و زياد. كنيز را برديم خببدمت حضببرت ببباقر عليببه 

الس ال ، اما  صادق نيز حضور داشت  ريان را عرض كرديم، حمد و سپاس خدا را بجاى آورد بانيز فرمببود 

د پسنديده هستى در دنيا و شايسته هستى در آخرت اكنون بگو ببينم اسم تو ييست؟  واب داد:حميده. فرمو

 بيوه هستى يا بار گيت بار هستم.

فرمود: يطور ممان است بار باشى با ايناه هببر كنيببزى كببه بدسببت ايببن بببرده فروشببان بيافتببد او را سببالم 

د پيرمردى كه موى نميگذارند. گيت نسبت بمن نيز همين تصميم را داشت ولى هر وقت نزديك مياد خداون
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ال مينواخت تا از تصميم خود منصرف مياببد سر و صورته سييد شده بود بر او مسلط ميارد مرتم بچهره

 يندين مرتبه اين كار را كرد كه او را مانع شد.

حضرت باقر باما  صادق فرمود:  عير اين كنيز را داشته بال كه براى تو از او بهترين فرد روى زمببين بنببا  

معلى بن خنيس گيت: حضرت صادق فرمود حميببده پبباك و  -( كافى1 عير متولد خواهد شد. ) موسى بن

ها نگهبان او بودند تا رسيد بدست من اين لطيى بود كه خدا پاكيزه از كثافات يون شمه طال پيوسته فرشته

انببد بعضببى گيتببهمتولد شد.  128نويسد: در ابوا  ساه ( در كاف الغمه مى2نسبت بمن و  اناين من نمود. )

پنج روز به آخر ر م مانده از دنيا رفت بنا بقببوه  183مادرل كنيزى بربرى بنا  حميده بود و در ساه  129

مينويسببد: هاببا  بببن  -298ص  -( اعال  الورى3او پنجاه و پنج ساه داشت و بقوه دو  پنجاه و يهار ساه. )

اد پيه مردى افريقائى برده فرول. فرمببود: احمر گيت حضرت صادق عليه الس ال  در روز گرمى مرا فرست

كنيزى باين نا  و ناان دارد او را ميخرى. به برده فرول مرا عه كرد  آنچه اما  فرمببوده بببود نببزد او نبببود 

 برگاتم و  ريان را عرض كرد . فرمود: برگرد كنيز همان  ا است.

بعببد گيببت دختركببى هسببت كببه  داده باز پيه برده فرول رفتم قسم خورد كه هر يه كنيز داشته بمن ناان

مريض است و سرل تراشيده شده كسى باو تو هى ندارد، گيتم همان را بيبباور او را آورد در حببالى كببه از 

بيمارى پاهايه بزمين كايده مياد و تايه بدو كنيز ديگر داشت. گيت: بخدا هر يه خواسببتم ايببن كنيببز را 

ميگيت كه نتوانسته با او نزدياى كند كنيز قسببم خببورد  تصرف كنم مقدور  ناد كسى كه از او خريد  نيز

 كه خواب ديد  ماه در دامنم ناست.

گيتار برده فرول و كنيز را براى حضرت صادق نقل كببرد  دويسببت دينببار بمببن داده پببوه را بببراى بببرده 

بوسيله تو  ا فرول برد  آن مرد گيت: اين كنيز در راه خدا آزاد باشد اگر معاده پولى كه در مغرب خريده

 نيرستاده باشد.

شود كه بين او و گيتار او را براى اما  عليه الس ال  نقل كرد  فرمود پسر احمر از اين كنيز فرزندى متولد مى

نقل كرده از هاببا  بببن احمببر  -328همين روايت را در ارشاد ص  -( شيخ مييد1خدا حجابى و ود ندارد. )

ر او را فرستاد براى خريدن كنيز و او مادر حضرت رضا عليببه  ز ايناه نوشته است: حضرت موسى بن  عي

( در روضببة 3و مادرل را حميببده ركببر كببرده. ) 129( كافى نيز ساه تولد آن  ناب را ساه 2الس ال  بود. )

را  129و  128( شهيد در دروس نيز ساه 4تاريخ تولد آن  ناب را نوشته، ) 128هيتم صير ساه  -الواعظين

 هيتم ماه صير نوشته.ركر كرده همان 
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 بخش دوم اسمها و لقبها و کنیه و نقش انگشترى امام علیه السّالم

ربيع بن عبد الرحمن گيت: بخدا قسم موسى بن  عير عليه الس ال  از  -112ص  1ج  -( عيون اخبار الرضا2) 

ود، و ميدانسببت يببه شال ديده مىكسانى بود كه آثار  اللت و كماه دانه و اطالم از حقايق عالم در يهره

كسى ادعاى مقامه را خواهد كرد و منار امامت و  اناينه ميگردد ولى اين خام را فرو ميخورد و آنچببه 

ال  3ميدانست اظهار نميارد از همين  هت لقم كاظم يافت. ) ( عيون اخبار الرضا: از حضرت رضا عليببه السبب 

سبى اللَّه« بود در اين موقع اما  دست خود را نقل مياند كه فرمود: نقه انگاترى پدر  موسى بن  عير  ح

( در كافى از بزنطى نقل مياند كه حسبى اللَّه بببود، در 4گاود و انگاترى را ناان داد و نقه آن را ديد . )

اين روايت مينويسد كه در روى انگاتر نقه يك گل كه باالى آن هاله ماه نيز نقه بسته بود ديببده مياببد. 

ى بن  عير عليه الس ال ، ابا ابراهيم و ابو الحسببن و ابببو علببى بببود و ماببهور بعبببد صببال  ( ارشاد: كنيه موس5)

( در مناقم مينويسد: كنيه آن  ناب ابو الحسن اوه و ابو الحسن ماضى و ابببو 6گرديد و لقم كاظم داشت. )

مين و زاهببر شببد، ابراهيم و ابو على بود معروف بعبد صال  و نيس زكيه و زين المجتهدين و وفى و صابر و ا

لقم زاهر را از آن  هت يافت كه اخالق پسنديده و بخاه فراوانه درخايد. كاظم بواسببطه كظببم غببي  و 

پوشى كه از ستمگران ميارد بطورى كه با زهر ستم آنها در زندان شهيد شد. كاظم كسى است كه خوف يام

 و اندوه پيارل را فرا گرفته باشد.

ى سياه يهره بود بستان كه مزاج آن  ناب حرارتى بود قامتى ميانه، سبزهصورت درخاانى داشت مگر در تا

( در فصوه المهمه مينويسد: گندمگون بود نقه انگاترى او )الملك للَّببه وحببده( 7و محاسنى انبوه داشت. )

 بود.

 بخش سوم تصریح بامامت موسى بن جعفر علیه السّالم

سليط زيدى گيت در راه ماه بببا گروهببى خببدمت حضببرت يزيد بن  -23ص  1ج  -( عيون اخبار الرضا2) 

صادق عليه الس ال  رسيديم، عرض كرد  پدر و مادر  فدايت، شما پياوايان پاك نهاد هستيد هببيك كببس را از 

 مرگ گريزى نيست مرا ميتخر باناختن اما  بعد از خود بنما تا ببازماندگان خود سيارل كنم.

ند اين )اشاره بموسى بن  عير نمود( سرور آنها است او گنجينببه علببم و فرمود: بسيار خوب اينها فرزندان من

درك و معرفت است در مورد آنچه مرد  نياز داشته باشند و در اختالفات دينى او داراى امتياز حسن خلق و 

خول معاشرتى است و ياى از درهاى بين مرد  و خداست، در او يك امتياز ديگرى است كه از همببه اينهببا 

 است.بهتر 
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آيد فريادرس و پناه اين امببت و گنجينببه پدر  گيت: آقا بيرمائيد آن امتياز ييست؟ فرمود از او بو ود مى

شببود و اخببتالف علم و نور و درك و حامت، بهترين فرزندى است كه سبببم  لببوگيرى از خببونريزى مببى

را ميپوشاند و گرسنگان را سير شود. خدا بوسيله او برهنگان بوسيله او رفع ميگردد باعث اتحاد و ا تمام مى

ها ايمن مياوند سبم نزوه باران ميگردد بهترين مو ودى است كه خداونببد فاميببل او را زدهمياند و وحات

گببوى قبل از بالغ شدن او باارت ميدهد. رهنماى مرد  است سخنه حامت و خاموشى او علم است،  ببواب

بعد از خود فرزندى خواهد داشببت فرمببود بلببى ديگببر  تما  مسائل اختالفى مرد  است پدر  گيت: آقا مگر

 دنباله سخن خود را قطع نمود.

يزيد گيت بعدها خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيده گيتم: پدر و مادر  فدايت مايلم همببان طببور كببه 

ر  مثببل پدرت از  اناين خود مرا مطلع نمود شما نيز مرا ميتخر باناسائى  اناين بگردانى فرمود: زمان پببد

 حاال نبود. گيتم: لعنت خدا بر كسى باد كه بهمين مقدار از فرمايه شما قانع شود اما  خنديد سپس فرمود:

ابو عماره وقتى از منزه خود خارج شد  در ظاهر وصيت بتما  فرزنببدانم نمببود  و آنهببا را بببا فرزنببد  علببی 

ال  را در ( پيغمبر اك1شريك كرد  ولى وصيت امامت را پنهانى باو كرد . ) ر  و امير المؤمنين عليهمببا السبب 

 اى داشتند عرضارد  اينها ييست.خواب ديد  كه در دست خود انگاترى با شماير و عصا و كتاب و عمامه

فرمود: عمامه سلطنت خداست و شماير عزت او، اما كتاب نور خداى بزرگ است، عصببا نيببروى خداسببت، 

 انگاتر مجموم اين امور است.

اكر  فرمود: امامت متعلق بيرزندت على است. بعد بمن فرمود يزيد اين  ريان را بعنوان امانببت سپس پيامبر 

در اختيار تو ميگذار  مبادا بهر كس كه رسيدى بگوئى مگر كسى كه آراسته بزيور عقل يا مؤمنى آزموده يا 

واسببتند گببواهى بببده شخصى پاكنهاد باشد كيران نعمت خدا را نانى اگر ترا بعنوان گواه بببر ايببن مطلببم خ

«. باز مييرمايد: وَ مَنْ أَظْلَببمُ 1أَهْلِها   خداوند در قرآن كريم مييرمايد: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَد وا الْأَماناتِ إِلى

 «.2مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ  

  شروم كرد بببه تعريببف كببردن از فرزنببد  و عرضارد  بخدا هرگز ينين كارى نميانم. فرمود: پيغمبر اكر

بيند و به راهنمائى او درك مياند و بعلم خدا سخن ميگويد اشتباهى از او فرمود: فرزندت على بنور خدا مى

اى از دانه و داورى است تو بزودى از او  دا خواهى شد سر نميزند عالم است از نادانى فاصله دارد گنجينه

مايلى انجا  ده كه از دنيا خواهى رفت  ين سير برگاتى خود را آماده كن و هر يهاى نيست، وقتى از اياره

 و بسراى ديگر ميروى، فرزندانت را  مع كن و خدا را گواه بر آنها بگير خدا كافى است.
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فرمود: يزيد مرا امساه ميگيرند پسر  على كه هم نا  با على بن ابببى طالببم و علببى بببن الحسببين اسببت داراى 

انه على و نصرت و رداى او است و نبايد تا يهار ساه پس از هارون الرشيد سببخن بگويببد بعببد از درك و د

( عيببون: داود بببن كثيببر گيببت: 1يهار ساه هر يه ميخواهى از او بپرس  وابببت را اناببا اللَّببه خواهببد داد. )

صی شما كيسببت؟ آمد شد وبحضرت صادق عليه الس ال  عرضارد  فدايت شو  و قبل از شما بمير  اگر پيه

فرمود پسر  موسى. اين اتياق افتاد من در امامت حضرت موسى بن  عير يك يام بهمببزدن شببك نداشببتم 

آمدى شد مببا باببه پنبباه بببريم پس از سى ساه آمد  خدمت موسى بن  عير عرضارد  فدايت شو  اگر پيه

اى مابباوك لرضببا لحظببهآمد شد و من در امامببت علببى بببن موسببى افرمود به پسر  على. بخدا قسم آن پيه

ال  گيببت، 2نبود . ) ( بصائر: فيض بن مختار در يك حديث طوالنى را ع بامامت موسى بن  عير عليببه السبب 

اما  صادق فرمود: اين فرزند  اما  تو است از  اى حركت كن و بمقا  او اقرار نما حركت كببرده دسببت و 

 ا ازه داده ناده كه آشاارا دعوت كند.سرل را بوسيد  و دعا برايه كرد . اما  صادق فرمود: ولى 

عرض كرد : فدايت شو  من باسى بگويم؟ فرمود بزن و فرزند و دوستانت و همسيرت بگو در آن سير زن 

و فرزند  همراهم بودند. يونس بن ضبيان نيز از رفقاى من بود وقتى  ريان را گيتم خداى را بببر ايببن نعمببت 

جوه بود گيت نه من بايد از خود حضرت صادق بانو . از منزه گزارى كردند ولى يونس كه مردى عسپاس

خارج شد تا پيه اما  برود منهم از پى او رفتم همين كه رسيد  بدرب خانه كه يونس  لوتر وارد شده بببود، 

فرمود يونس  ريان همان طورى است كه فيض برايت نقل كرده مطلم را داشته بال، عرضارد: بچام آقا. 

كرد  آقا اگر ما را  : ميضل بن عمر گيت: خدمت حضرت صادق عليه الس ال  رسيد  عرض( اكماه الدين3)

آشنا بخلف و  اناين خود مياردى خوب بود. فرمود ميضل اما  بعد از من پسر  موسى ولببى خلببف منتظببر 

( كمبباه الببدين: 1كه آرزوى ظهورل هست   ح   د پسر حسن بن على بن محم د بن على بن موسببى اسببت. )

اهيم كرخى گيت: خدمت حضرت صادق رسيد  آنجا ناسته بود  كه حضرت موسى بن  عير وارد شببد، ابر

اى بود از  اى حركت كرده او را بوسيد  و ناستم اما  صادق فرمود ابراهيم اين پسر  اما  تو است پسر بچه

ند قاتالن او را لعنببت بعد از من گروهى در باره شناسائى او گمراه مياوند و گروهى به سعادت ميرسند خداو

آيد كه بهترين فرد روى زمين است هم نا  كند و عذابه را دو يندان نمايد از اين فرزند  پسرى بو ود مى

با  د بزرگوارل و وارث علم و احاا  و فضائل اوست گنجينه امامت و حامت است او را ستمگرى از فالن 

كند گببر يببه كببافران داوند خواسته خود را ا را مىخانواده ميااد پس از وقايع شنيدنى بواسطه حسادت خ

مايل نباشند از نژاد او بقيه دوازده امامى كه خداوند آنها را بلطف خويه امتياز بخاببيد و در فببردوس بببرين 
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 اى دارند خارج مياند كسى كه اقرار بدوازدهمى داشته باشد مانند كسى است كه با شماير برهنه دفببام از 

 پيغمبر اكر  نمايد.

گيت در اين موقع ياى از غالمان بنى اميه وارد شد سخن اما  قطع گرديد يببازده مرتبببه خببدمت آن  نبباب 

رسيد  تا شايد دنباله فرمايه خود را تاميل كند ولى ممان ناد، دو ساه بعد خببدمت آن آقببا ناسببته بببود  

 ببزم و خببوف طببوبى لمببن فرمود:  يا ابراهيم هو الميرج الارب عن شيعته بعد ضنك شديد و بال  طويل و 

 ادرك رلك الزمان، حسبك يا ابراهيم«.

كننده ناراحتى است از شيعيانه پس از گرفتارى شديد و بالى طببوالنى و تببرس و انببدوه ابراهيم، او برطرف

زياد خوشا بحاه كسى كه آن زمان را درك كند، همين قدر ترا كافى است ابراهيم! آنقدر خوشحاه شد  كه 

 سابقه نداشت.

ال  1)  ( كماه الدين: عيسى بن عبد اللَّه بن عمر بن على بن ابى طالم از دائى خود حضرت صببادق عليببه السبب 

آمدى شد كه خدا آن روز را برايم نياورد اما  ما كيست؟ اشاره بيرزندل نقل كرده كه عرضارد  اگر پيه

يك برادر بزرگ گذاشت و  موسى نمود عرضارد : بعد از او فرمود پسرل. گيتم: اگر پسرل از دنيا رفت

 يك فرزند كويك اما  كيست؟ فرمود پسرل همين طور پيوسته امامها فرزند اما  قبل است.

عرضارد : آقا اگر من او را ناناسم و ماانه را ندانم يه كنم؟ فرمود: ميگوئى خدايا من ارادت دار  به آن 

( ارشبباد مييببد مينويسببد: از كسببانى كببه 2)امامى كه از فرزندان اما  قبل است همين براى تو كببافى اسببت. 

روايت نموده بتصري  حضرت صادق را ع بامامت فرزندل موسى بن  عير عليه الس ال  از بزرگان اصببحاب 

آن  ناب و صاحبان اسرار و فقهاى صال  كه خداوند همه آنها را رحمت كنببد عبارتنببد از: ميضببل بببن عمببر 

ج و فيض بن مختار و يعقوب سراج و سليمان ابن خالد و صيوان  عيى و معار بن كثير و عبد الرحمن بن حجا

ال   ماه و سايرين كه نا  بردن آنها باعث طوالنى شدن كتاب مى شود از برادران موسى بن  عيببر عليببه السبب 

اسحاق و على فرزندان حضرت صادق نيز اين مطلم را نقل كرده كه هر دو اهل فضل و ورم بودند و كسى 

( ارشاد: ميضل بن عمر گيت: خدمت حضرت صادق بود  كه حضرت 3تالف نارده است. )در اين مورد اخ

اى بود حضرت صادق فرمود سيارل اين فرزنببد  را بنمببا و باسببانى كببه موسى ابن  عير وارد شد پسر بچه

( ارشاد: معار بن كثير از حضرت صادق نقببل كببرد كببه 4اعتماد دارى معرفى كن كه اما  بعد از من اوست. )

يتم باياان از خدا خواستار  همين مقامى كه باما عنايت فرموده نسبت بپدرتان همين مقا  را عنايت فرمايد گ

بيرزندتان قبل از مرگ. فرمود: خداوند اين كار را كرده عرضارد  كداميك از فرزندان شما است، در اين 
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است، آن زمان موسى بن  عير پسببر  موقع اشاره بعبد صال  كه خوابيده بود نمود، فرمود: همين كه خوابيده

 اى بود.بچه

( ارشاد: عبد الرحمن بن حجاج گيت: خدمت حضرت صادق عليه الس ال  رسيد  در فالن اطاق از منببزله 1) 

ال  بببود امببا   بود در مسجدى كه داخل همان اطاق قرار داشت در طرف راسته موسى بن  عيببر عليهمببا السبب 

 تند.صادق دعا ميارد اياان آمين ميگي

 عرضارد  فدايت شو  تو ميدانى كه ارادتمند شمايم و سالها خدمتگزار . اما  بعد از شما كيست؟

فرمود: عبد الرحمن پسر  موسى زره پيامبر را پوشببيد و بببر تببن او راسببت آمببد عرضببارد : ديگببر احتيبباج 

دست مببرا بگيببر و  ( ارشاد: فيض بن مختار گيت: عرضارد  بحضرت صادق عليه الس ال 2بتوضيحى ندار . )

ال  وارد  از آته نجات بخه، بيرما اما  بعد از شما كيست؟ در اين موقع پسرل موسى ابببن  عيببر عليببه السبب 

( ارشاد: ابن حاز  گيت: بحضببرت صببادق 3اى بود، فرمود: اين اما  است ينگ بزن بدامنه. )شد. پسر بچه

رد  از دنيا ميروند اگر اتيبباقى افتبباد امببا  عرضارد : پدر و مادر  فدايت صب  و شا  ياى پس از ديگرى م

بعد از شما كيست؟ فرمود: اگر ينين شد اين پسر  اما  شما است با دست بر شانه راست موسى ابن  عير زد 

( ارشبباد: 4كه خياه ميانم آن موقع پنج ساه بياتر نداشت، عبد اللَّه بن  عير برادرل نيببز حضببور داشببت. )

ادق عليه الس ال  را ديببد  فرزنببد خببود عبببد اللَّببه را سببرزنه ميانببد و او را طاهر بن محم د گيت: حضرت ص

 موعظه مينمايد مييرمود يرا نبايد مثل برادرت باشى؟

 بينم درخاان است.بخدا قسم من نور را آشاارا از يهره او مى

 ايم؟عبد اللَّه گيت: مگر پدر من و او ياى نيست و از يك رياه بو ود نيامده

يعقببوب  -290ص  -( اعببال  الببورى5فرمود: او از  ان و روح من است و تو فرزند منببى. ) حضرت صادق

سراج گيت: خدمت حضرت صادق رسيد  او باالى سر فرزندل موسى كه در گهواره قببرار داشببت ايسببتاده 

بود و با او مدتى طوالنى سرگوشى صحبت ميارد ناستم تا صحبته تما  شببد از  بباى حركببت كببرده  لببو 

رمود: برو پيه آقايت و بر او سال  كن نزديك شده سال  كرد ، با زبان فصي   ببواب سببالمم را داد: ف رفتم

 سپس فرمود برو اسم دخترت را كه ديروز گذاشتى تغيير ده خدا از آن اسم متنير است.

ا دخترى برايم متولد شده بود كه او را حميرا  ناميده بود . حضرت صادق فرمببود: بببرو دسببتور مواليببت ر

( ارشاد: سليمان بن خالد گيت: روزى حضرت صادق 1باار بند تا رستگار شوى. اسم دختر  را تغيير داد . )

عليه الس ال  موسى بن  عير را صدا زد، ما خدمت اياان بوديم فرمود: دست بدامن ابببن فرزنببد  بزنيببد بخببدا 

از حضرت صادق عليه الس ال  پرسيد  ( ارشاد مييد: صيوان  ماه گيت: 2قسم او اما  شما است بعد از من. )
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ى را ع باما  فرمود صاحم مقا  امامت اهل لهو و لعم نيست در اين موقع موسببى بببن  عيببر كببه پسببر بچببه

كوياى بود آمد يك بزغاله ماى در دسته بود باو مييرمود براى خدا سببجده كببن. حضببرت صببادق عليببه 

( اعببال  3دايت اى كسى كه اهببل لهببو و لعببم نيسببتى. )الس ال  او را در آغول گرفته فرمود: پدر و مادر  ف

الورى: اسحاق بن  عير گيت: خدمت پدر  بود ، على بن عمر بن على گيت: فدايت شو  پس از شببما بايببد 

باه پناه بريم فرمود: بصاحم اين دو  امه قرمز كه داراى دو زلف است هم اكنون از در وارد خواهببد شببد. 

اى بببود درب را باز كرد ياممان به ابو ابراهيم موسى بن  عير افتاد پسر بچهدر همين موقع ديديم دو دست 

( اعال  الورى: محم د بن وليد گيت: على بببن  عيببر بببن محم ببد ميگيببت: از 4كه دو  امه زرد پوشيده بود. )

يد حضرت صادق عليه الس ال  شنيد  بچند نير از اصحاب خاص خود مييرمود: قدر اين فرزند  موسى را بدان

 او بهترين فرزند و يادگار من است، او  اناين من و حجت خداست بر تما  مرد .

على بن  عير مالزمت و ارادت برادر خود موسى بن  عير را از دست نميداد و از او معالم و دستورات دينى 

ين مورد بيه از  واب آنها را از برادر خود شنيد، اخبار در ا فراوانى استياده كرد، مسائل ماهورى دارد كه

( مناقم: يزيد بن اسباط گيت: خدمت حضرت صببادق رسببيد  1حد شماره است بنا بر آنچه توضي  داديم. )

در بيمارى كه بآن بيمارى فوت شد، فرمود: يزيد اين پسرك را ميبينى هر وقببت مببرد  در ببباره او اخببتالف 

او را در ياه انداختند، حسادت نسبببت  كردند تو شهادت بده كه من بتو گيتم گناه يوسف پيه برادرانه كه

باو بود يون او گيت ديد  يازده ستاره با ماه و خورشيد برايه سببجده مياننببد، بببر ايببن فرزنببد  نيببز حسببد 

 ميورزند.

در اين موقع فرزندانه موسى و عبد اللَّه و اسحاق و محم د و عببباس را خواسببت بآنهببا فرمببود: ايببن  اناببين 

 ها است.ها و مردهندان و گواه زندهاوصيا  و داراى علم دانام

( غيبببت نعمببانى: 2گردنببد«، )شود و از آنها بازخواست مببىسپس فرمود: يزيد  بزودى شهادت آنها ثبت مى

ترين فرزندل موسى بن  عير آنجا  -زرارة بن اعين گيت: خدمت حضرت صادق عليه الس ال  رسيد  شايسته

د بعد فرمود: داود رقى و حمران و ابببو بصببير را بيبباور در ايببن بود. يك  نازه پوشيده در  لو آن  ناب بو

آمدند تببا سببى موقع ميضل بن عمر وارد شد من براى آوردن آنها خارج شد  پيوسته ياى پس از ديگرى مى

 نير شديم.

وقتى اطاق پر شد گيت: داود صورت پسر  اسماعيل را بگاا پس روپول از روى صورته برداشتم. فرمود: 

ين مرده است يا زنده گيت: مرده است مرتم بياايك آنها ناان ميداد تببا نيببر آخببر، همببه ميگيتنببد داود! بب

 مرده است، آنگاه دستور داد او را غسل بدهند و كين كنند.
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پس از پايان يافتن غسل و كين بميضل فرمود: صورته را بگاا. صورت او را گاود فرمود: مرده اسببت يببا 

ا گواه بال او را بطرف قبرسببتان بردنببد وقتببى در لحببد گذاشببتند ببباز فرمببود: زنده گيت: مرده فرمود خداي 

 ميضل صورته را بگاا فرمود:

 نگاه كنيد مرده است يا زنده؟ همه گيتيم مرده است.

فرمود: خدايا گواه بال. تو ه بما نموده فرمود: بزودى گروهى بيهوده طلم كه تصميم دارنببد نببور خببدا را 

ى بن  عير نموده، در باره او شك ميانند ولى خداوند نور خود را تاميببل ميانببد خامول كنند اشاره بموس

گر يه كافران نخواهند در اين موقع خاك بر روى لحد او ريختند. باز فرمود: اين مرده كين پوشيده كه در 

 اين قبر دفن شده كيست؟ گيتيم اسماعيل فرمود خدايا گواه بال.

د اين صاحم حق است و حقيقببت بببا او و از اوسببت تببا خداونببد وارث دست موسى بن  عير را گرفته فرمو

( غيبت نعمانى: وليد بن صبي  گيت: با مردى بنا  عبببد الجليببل از قببديم دوسببتى 1زمين و ساكنان آن شود. )

داشتم يك روز بمن گيت: حضرت صادق به پسرل اسماعيل وصيت نموده و اين مطلم را بحضرت صببادق 

از فوت اسماعيل بود. فرمود نه بخدا اگر بنا بوصيت شببود بيالنببى وصببيت مياببنم. عرض كرد  سه ساه قبل 

( غيبت نعمانى: حماد صائغ گيت: شنيد  ميضل بببن عمببر، از حضببرت صببادق 2موسى بن  عير را نا  برد. )

پرسيد ممان است خدا اطاعت شخصى را بر مرد  وا ببم نمايببد ولببى آن شببخا را از اخبببار آسببمان  -مى

تر است ببندگان خببود از تر و مهربانتر و رئوفحضرت صادق فرمود: خداوند بزرگتر و كريممحرو  كند. 

 ايناه پيروى از شخصى را وا م نمايد ولى او را صب  و شا  از اخبار آسمان محرو  كند.

 در اين موقع حضرت ابو الحسن موسى بن  عير وارد شد اما  صادق فرمود:

 ببز پاكيزگببان  كتبباب علببى اسببت آن كتببابى كببه خداونببد مييرمايببد:خوشحالى از ديدار كسى كه صبباحم 

( غيبت نعمانى: از سخنان ماهور اما  صادق كنار خبر اسماعيل ايببن اسببت كببه 3توانند بآن دست بزنند. )نمى

فرمود: مرگ تو مرا سخت محزون نموده خداوندا حقوقى را كببه تببو وا ببم كببرده بببودى بببراى مببن و او 

 ق، من بخايد  پروردگارا تو نيز حقوق خود را كه كوتاهى كرده ببخه.كوتاهى كرده در آن حقو

پرسببتان بمببن ( عيون اخبار الرضا: سلمة بن محرز گيت: بحضرت صادق عرض كببرد  مببردى از گوسبباله1) 

گيت: يقدر اين پيرمرد زنده خواهد بود يك ساه يا دو ساه وقتى مرد ديگر كسى را نداريد كه باو مرا عه 

ادق فرمود: مگر نگيتى اين موسى بن  عير است كببه بحببد بلببوه رسببيده و بببرايه كنيببزى كنيد حضرت ص

( عيببون اخبببار 2ا  بزودى تو خواهى ديد كه برايه فرزندى فقيه و  اناين او متولببد خواهببد شببد. )خريده

الرضا: نصر بن قابوس گيت: بحضرت موسى بن  عير گيتم من از پدرت پرسيد   اناين شما كيست فرمود: 
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شما هستى وقتى حضرت صادق از دنيا رفت مرد  بطرف يپ و راست منحرف شببدند ولببى مببن و دوسببتانم 

( عيون اخبار الرضا: ابو 3بامامت شما پايدار بوديم اكنون بيرمائيد  اناين شما كيست؟ فرمود: پسر  على. )

ت كرد، اما  صادق عاصم از حضرت رضا نقل كرد كه روزى موسى بن  عير در مقابل پدر بسيار عالى صحب

( قببرب 4فرمود: حمد خدا را كه تو را  اناين پدران و فرزندى مايببه سببرور و عببوض دوسببتان قببرار داد. )

عيسى شلقان گيت: خدمت حضرت صادق رسيد  تصميم داشتم را ع به ابببو الخطبباب از  -193ص  -االسناد

پرسببى، رفببتم خببدمت عبببد پسر  نمى اياان بپرسم قبل از سؤاه فرمود: بناين عيسى يرا هو سؤالى دارى از

شد قبل از سببؤاه فرمببود: عيسببى صال  موسى بن  عير او در ماتم بود و روى لبهايه اثر مركم معلو  مى

توانند آن را تغيير دهند و از اوصيا  پيمان بامامببت گرفتببه كببه خداوند پيمان از پيغمبران گرفته برسالت نمى

عاريه داده كه بعد از آنها ميگيرد و ابو الخطاب از كسانى بود كببه ايمببان نميتوانند تغيير دهند به بعضى ايمان 

 ال را بوسيد .عاريه داشت و خدا گرفت، من او را در آغول گرفتم و پياانى

 اى هستى كه شايسته ينين مقامى هستند خداوند دانا و شنوا است.گيتم: پدر و مادر  فدايت باد، از خانواده

ت صادق، پرسيد يه كردى عرضارد  قبل از ايناه ييزى بگببويم  ببواب آنچببه وقتى برگاتم خدمت حضر

 تصميم داشتم بپرسم داد فهميد  كه او اما  است.

فرمود: عيسى اين پسر  كه او را مااهده كردى اگر هر سؤالى را ع به قرآن از او بپرسى  واب واقعببى را 

( بصببائر: مسببمع كببردين 1كببه او امببا  اسببت. )ميدهد همان روز او را از ماتم برداشت از آن روز فهميببد  

گيت: خدمت حضرت صادق رسيد  اسماعيل آنجا بود ما آن وقت معتقد بوديم اسماعيل امببا  اسببت پببس از 

حضرت صادق، گيت در ضمن يك خبر طوالنى كه مردى از حضرت صادق خالف اين مطلم را شنيده بود 

 ند  ريان را گيتم ياى از آنها گيت:من در كوفه بدو نير كه معتقد بامامت اسماعيل بود

 شنيد  اطاعت ميانم تسليم هستم و راضى.

زده گيت: نه بخدا نه شنيد  و نه اطاعت مياببنم و نببه راضببيم مگببر ديگرى دست برد و گريبان خود را ياك

ايناه از خودل بانو  سپس بطرف حضرت صادق رفت من نيز از پى او رفتم وقتى بببدر خانببه امببا  رسببيد  

 ه خواستم بمن قبل از او ا ازه داد بعد او را ا ازه داد.ا از

وقتى وارد شد حضرت صادق فرمود: شما ميل داريد براى هر كدامتان يك نامه  داگانه بيرستم  ريانى كه 

 فالنى گيت مطلم همان است. عرضارد:

اى بعببد از مببن اسببت، آقا فدايت شو  من دلم ميخواست از خودتان بانو . فرمود فالنى اما  تو است و پياو

 منظورل موسى بن  عير بود هر كس غير او ادعا كند ديوانه و دروغگو است.
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در اين موقع رفيق كوفى نگاهى بمن نموده با زبان نبطى كه خوب وارد بببود گيببت: تحويببل بگيببر حضببرت 

صببائر: ابببو ( ب2صادق عليه الس ال  نيز فرمود راست ميگويد تحويل بگير از خدمت آن  ناب خارج شببديم. )

بصير از حضرت صادق نقل كرد كه فرمود: از خدا درخواست كرد  و التماس نمود  كه امامت را باسماعيل 

( بصائر: ابو بصير گيت: خدمت حضببرت صببادق 3بدهد امتنام ورزيد و كسى را  ز موسى اما  قرار نداد. )

ن كار بدست مببا نيسببت خداونببد ياببى اسم از اسماعيل برده شد فرمود نه بخدا اي  بوديم صحبت از امامان شد

( ر اه كاى: فيض بن مختار گيت: بحضرت صادق عرض كرد  آقا اگر زمين را از 1ياى را تعيين مياند. )

سلطان بگير  بعد بديگرى ا اره بدهم بمن نصف يا ثلث يا كمتر يا بياببتر بدهببد يببه صببورتى دارد؟ فرمببود 

ان ينين ييزى سابقه ندارد. فرمود: پسر  مگر خود  همين اشاالى ندارد. اسماعيل پسر اما  عرضارد پدر  

كنم من پيوسته نميگويم با من بال تو اين كار را نميانى. اسببماعيل از  بباى كار را با كااورزان خويه نمى

 حركت كرده رفت.

من عرضارد : آقا يه لزومى دارد كه اسماعيل پيوسته همراه شببما باشببد وقتببى شببما امامببت را ببباو بسببپارى 

 ينانچه پدرت به شما سپرد. فرمود فيض اسماعيل مثل من نسبت بپدر  نيست.

گيتم فدايت شو  ما يقين داشتيم كه بعد از شما او مر ع مرد  خواهد شد شببما ايببن حببرف را ميزنببى؟ اگببر 

 خداى نارده اتياقى افتاد پس يه كسى اما  خواهد بود؟

 انوانه را بوسيد .حضرت صادق  وابى نداد خود را بپاهايه انداختم و ز

گيتم: آقا آته  هنم است بمن رحم كن خدا شاهد است كه اگر ميدانستم قبل از شما ميميببر  ببباكى نداشببتم 

ولى ميترسم بعد از شما زنده باشم. فرمود: صبر كن پرده را باال زد و داخل اطاقى شد. پس از مختصر زمببانى 

استه و نماز خوانده اما از قبلببه برگاببته اسببت خببدمته مرا صدا زد وارد اطاق شد  ديد  آقا در محل نماز ن

 ناستم در اين موقع حضرت موسى بن  عير وارد شد در حدود پنج ساه داشت در دسته شالقى بود.

او را روى زانوان خود ناانده فرمود: پدر و مادر  فدايت اين شالق ييست عرضارد: پدر  ببان ايببن شببالق 

 ا ميزد از دست او گرفتم.دست برادر  على بود كه يارپايان ر

حضرت صادق فرمود: فيض پيغمبر اكر  صحف ابراهيم و موسى كه در اختيارل بود بعلى عليه الس ال  سپرد 

على باما  حسن و آن  ناب باما  حسين و حضرت حسين بن على بن الحسين و آن  ناب به محمد بن علببى و 

ه با سن كمى كه دارد سپرد  در نزد اوست. من فهميببد  پدر  بمن سپرده نزد من بود من آنها را باين پسر  ك

( فرمود: وقتى پدر  مايل بود كه دعايه مستجاب شود مرا 1منظور اما  ييست عرض كرد : باز بيرمائيد. )
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شد من نيز نسبببت ببباين پسببر  نااند او دعا ميارد من آمين ميگيتم دعايه مستجاب مىطرف راست خود مى

 ز در موقف بياد تو بود  و دعا برايت كرد  باز عرضارد : آقا اضافه بيرمائيد.همين كار را ميانم ديرو

فرمود: پدر  هر وقت در مسافرت حالت خواب باو دست ميداد من در خدمته بود  مركم سوارى خود را 

حت گرفتم يك يا دو ميل بمن تايه ميارد تا باندازه كافى استرانزديك اياان ميبرد  و شانه خود را  لو مى

 كند نسبت بمن عرضارد : باز بيرمائيد.كرد اين پسر  نيز همان كار را مىمى

 فرمود: همان احساسى كه يعقوب نسبت بيوسف ميارد من نسبت باين پسر  ميانم عرضارد : باز بيرمائيد.

د  فرمود: اين همان اما  تو است حركت كن و بمقامه اقرار نما از  اى حركت نموده سر مباركه را بوسي

 و برايه دعا كرد .

حضرت صادق فرمود مرتبه اوه ا ازه نداده بودند براى تو آشاار كببنم. عببرض كببرد  آقببا ا ببازه ميببدهى 

ا  نيز بودند و از رفقايم يببونس باسى بگويم؟ فرمود بخانواده و رفيقهاى همسيرت بگو. در آن سير خانواده

 د بر اين نعمت بزرگ.بن ظبيان نيز بود  ريان را كه گيتم حمد خدا را نمودن

يونس گيت: نه بخدا بايد از خود آقا بانو  مردى عجوه بود رفت من نيز از پى او رفتم تا رسيديم بدر خانببه 

 ريان همان طور است كه فيض بتببو گيببت. عرضببارد   او  لوتر از من بود، شنيد  حضرت صادق فرمود:

ال  فرمببود:معار بن كثي -279ص  1ج  -( كافى1كنم. )شنيد  اطاعت مى  ر گيت: حضرت صادق عليببه السبب 

تعيين ائمه از طرف خدا براى حضرت محم د شد هيك موضوعى كتاب سر بمهر از آسمان نازه نگرديببد مگببر 

ات ميمانببد. فرمببود مسأله امامت كه آن را  برئيل آورده گيت اين دستور العمل تو است كه پببيه خببانواده

ده كه خداوند آنها را برگزيده كه وارث علببم نبببوت شببوند ينانچببه ا   برئيل گيت: آن خانواكدا  خانواده

 ابراهيم وارث گرديد. اين ميراث به على و فرزندان او ميرسد.

آن كتاب مهرهائى داشت حضرت على عليه الس ال  مهر اوه را برداشت و آن قسمت را گاوده عمل به آنچببه 

بدستورل عمل كرد، پس از درگذشت امببا  حسببن دستور داده شده بود كرد و اما  حسن دومى را گاود و 

حضرت حسين مهر سو  را برداشت ديد دستور داده است  نگ كن باه و كاته خواهى شد گروهى را بببا 

خود ببر كه شهيد خواهند شد با تو، پس از او حضرت على بن الحسين مهر يهار  را برداشت نوشته بود كببه 

انه بايد در اين زمان در پببرده باشببد، پببس از فببوت او در اختيببار ساوت كن و سر پائين بيانداز كه علم و د

محم د بن على قرار گرفت مهر را برداشت در آن نوشته بود قرآن را تيسير نما و تصديق كن پدرت را و بببه 

پسرت واگذار كن و با مرد  رفتار نما و قيا  بحق خدا كن حق را آشاارا بگو در ايمنى و مترس  ز خببدا از 

 باكى نداشته بال اين كارها را انجا  داد. بعد در اختيار  اناين خود قرار داد.هيك كس 
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عرضارد : شما همان  اناين نيستيد؟ فرمود: يرا باكى نيست  ز ايناه ميروى و اين روايت را از مببن نقببل 

نم كببه ميانى. عرضارد : از خداوند كه اين مقا  را باما ارزانى داشته بوراثت از پببدرانت درخواسببت ميابب 

 فرزندى باما عنايت كند در زمان حيات كه شايسته مقا  امامت باشد.

فرمود: خدا لطف فرموده گيتم: كداميك از فرزندانت. فرمود: همين كه خوابيده اشاره بعبد صال  موسى بن 

  عير عليه الس ال  نمود كه خواب بود.

 لیه السّالمانگیز امام عبخش چهارم معجزات و استجابت دعا و کارهاى شگفت

 عيسى بن محم د كه بنود سالگى رسيد گيت: -10ص  3ج  -( كاف الغمه2) 

يك ساه در  وانيه )محلى است نزديك مدينه( خربزه و خيار و كدو كاشته بود  كنار ياهى بنا  ا  عظببا . 

د و همين كه نزديك برداشت محصوه شد و زراعت آماده گرديد ملخ آمد تما  زراعببت را از بببين بببرد. صبب 

 بيست دينار و بهاى دو شتر را خرج آن زراعت كرده بود .

 يك روز ناراحت ناسته بود  كه موسى بن  عير عليه الس ال  آمد سال  كرده فرمود:

 حالت يطور است؟ گيتم: مثل آدمهاى مردنى هستم ملخ تما  زراعتم را خورد.

 بهاى دو شتر. اى؟ عرضارد : صد و بيست دينار باضافهفرمود: يقدر زيان ديده

فرمود: عرفه! به ابو الغيث صد و پنجاه دينار و دو شتر بده سى دينار اضافه از مخببار ى كببه كببرده. عببرض 

كرد : اگر دعائى بيرمائيد خداوند بركت عنايت كند، داخل مزرعه شد و دعا كببرد و از پيغمبببر اكببر  نقببل 

شايبا باشيد و اندوه و  زم نداشته باشيد آن ها كرد كه فرموده است هنگا  گرفتار شدن بمصائم و ناراحتى

دو شتر را باار بستم و زراعت را آب داد  خداوند ينان بركت داد و زراعت نمو كرد كه محصوه آن را ده 

( كاف الغمه: ياى از غالمان حضرت صادق عليه الس ال  گيت: در خدمت موسببى 3هزار )درهم( فروختم. )

بصره بردند نزديك مدائن كه رسيديم سوار كاتى شديم، موج زيادى بود بن  عير بود  وقتى آن  ناب را ب

كاتى ديگرى را ديديم كه زنى در آن بخانه شوهر ميرفت  نم و  ببول و سببر و صببداى زيببادى داشببتند، 

 پرسيد يه خبر است؟ گيتيم: عروسى است ناگهان صداى فريادى شنيديم. فرمود: اين فرياد يه بود؟

 يك مات آب بردارد دستبند طالى او در آب افتاد، اين صداى او بود. عرض كرد : عروس خواست

كاتى نموده آهسته دعائى خواند، آنگاه  فرمود: كاتى را نگهداريد به ناخداى آنها بگوئيد نگهدارد، تايه بر

 فرمود: بناخداى آنها بگوئيد يك لنگ بر كمر ببندد و فرود آيد و دستبند را بردارد.

بنببد را ى زمين افتاده و آب كم است، ناخدا پائين آمده دستبند را برداشت. فرمود: دسببتبند روديديم دست

 باو بده بگو حمد خدا را بجاى آورد.
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راه افتاديم برادر اما  اسحاق عرضارد: فدايت شو  آن دعائى كه قرائت نمودى بمن بياموز، فرمود: باببرط 

 نانى، فرمود بنويس:ايناه بنااهالن نياموزى بجز شيعيان بديگرى تعليم 

 يا سابق كل فوت يا سامعا لال صوت قوى او خيببى، يببا محيببى النيببوس بعببد المببوت ال تغابباك الظلمببات  

  يا من ال ياببغله دعببوة دام دعبباه مببن   عن شىالحندسية، و ال تاابه عليك اللغات المختليه، و ال ياغلك شى

نافذ يا من ال تغلطه كثرة المسببائل و ال يبرمببه الحبباح    من خلقه سمع سامع و بصرالسما  يا من له عند كل شى

الملحين، يا حى حين ال حى فی ديمومة ملاه و بقائه يا من سببان العلببى و احتجببم عببن خلقببه بنببوره يببا مببن 

اشرقت لنوره د ى الظلم اسألك باسمك الواحد االحد، اليرد الصمد، الذى هو من  ميع اركانك، صل علببى 

 محم د و اهل بيته«

( وشا  گيت: محم د بن يحيى از وصى  على بن سرى نقل كرد كه گيببت: 1اه صاحم خود را ميخواهى. )آنگ

بحضرت موسى بن  عير عرضارد : على بن سر ى از دنيا رفت و مببرا وصببى خببود قببرار داده فرمببود: خببدا 

 رحمته كند.

از ارث بردن خارج عرض كرد : پسرل  عير با كنيز صاحم فرزندل همبستر شده بمن وصيت كرده او را 

 كنم.

 فرمود: خارج كن اگر اين را درست گيته باشد مبتال بديوانگى خواهد شد.

از اين سير كه برگاتيم مرا پيه ابو يوسف قاضى برد گيت: من  عير پسببر علببى بببن موسببى هسببتم و ايببن 

 شخا وصى پدر من است باو بگوئيد ميراث مرا بدهد.

  عير است و من وصى پدر او هستم گيت:گيت: يه ميگوئى. گيتم صحي  است اين 

 پسر يرا ارث او را نميدهى گيتم: ميخواهم با تو يك  ريانى را صحبت كنم گيت:

 فهميد. لو بيا آنقدر نزديك شد  كه هيك كس صحبت ما را نمى

گيتم: اين پسر با كنيز صاحم فرزند پدر خود همبستر شده پدرل دستور داده وصببيت كببرده كببه ببباو ارث 

من باو ارثى نميدهم، رفتم بمدينه خدمت موسى بن  عيببر و  ريببان را عرضببارد ، از اياببان پرسببيد   ندهم

 فرمود: ارث باو نده بهمين  هت ييزى باو نميدهم.

گيت: تو را بخدا ابو الحسن موسى بن  عير فرموده، گيتم: آرى. سه مرتبه مرا قسم داد گيببتم آرى. گيببت: 

ه صحي  آن اسببت كببه او بگويببد. مببرد وصببى گيببت: پببس از ينببدى مبببتال هر يه دستور داده انجا  ده گيت

( خالد گيت: رفتم خدمت موسى 1بديوانگى شد. حسن بن على شا  گيت: من او را در حاه ديوانگى ديد . )
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بن  عير آن  ناب در صحن حياط خود ناسته بود سال  كرده ناستم، تصميم داشتم باياان عببرض كببنم كببه 

 و درخواستى نمود  حا ت مرا انجا  نداد.ياى از دوستان از ا

اى پوشيده دست بر آن باايد در اين موقع تو ه بمن نموده، فرمود: شايسته است هر كدا  از شما لباس تازه

و بگوئيد:  الحمد للَّه الذى كسانى ما اوارى به عورتى و اتجمل به بين الناس« وقتى از يببك ييببزى خوشببه 

ال حببا تى خواسببت اماببان ن كار او را كويك مياند، اگببر از بببرادر دينببىآمد ينين از آن حرف نزند اي 

 آورد.نداشت انجا  دهد  ز به نياى از او ياد ناند خداوند بقلم او خواهد انداخت و حا ته را بر مى

بببن حاببم ( هاببا  2من سر بلند كرده گيتم:  ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ*« بمن تو ه نموده فرمود: آنچه گيتم انجا  ده. )

ال  نوشببتم و از اياببان گيت: تصميم داشتم كنيزى را در منى بخر ، نامه اى خدمت موسى بن  عير عليببه السبب 

« نگاهى 1صالحديد كرد  ولى  واب نرسيد فردا آن  ناب را ديد  سوار بر االه بود و رمى  مره ميارد  

نببدارد، اگببر كوتبباه  كه اين كنيز اشاالىال رسيد بمن و به آن كنيز كه در بين كنيزان بود نمود، سپس نامه

 عمر نباشد.

با خود گيتم: قطعا ييزى نيست با اشاره اما  ديگر نخواهم خريد هنوز از ماه خارج ناده بود  كببه كنيببز از 

اى بببراى حسن بن على گيت: من و دائيم اسماعيل بحج رفتيم، نامببه -( وشا  1دنيا رفت و او را دفن كردند. )

 ليه الس ال  نوشتم بدين مضمون كه من يند دختر دار  ولى پسر ندار .موسى بن  عير ع

اند هم اكنون همسر  حامله است از خداوند بخواه پسرى بمن عنايببت كنببد و مردهاى ما در  نگ كاته شده

 نا  او را نيز تعيين فرمائيد.

ه شديم شببه روز  لببوتر در  واب نوشت: خداوند حا ت ترا بر آورد اسم او را محم د بگذاريد، وارد كوف

 پسرى برايم متولد شده بود، ما روز هيتم وارد شديم.

( زكريبباى آد  گيببت: از حضببرت رضببا 2ابو محم د گيت: آن پسر مردى است و داراى يند فرزند اسببت. )

( اصبببغ بببن موسببى گيببت: مببردى از 3شنيد ، مييرمود: پدر  از كسانى بود كه در گهواره سخن ميگيببت. )

اى بهمببراه داشببتم من صد دينار براى موسى ابن  عير عليه الس ال  فرستاد، خود  نيببز سببرمايه دوستان بوسيله

وقتى وارد مدينه شد  دينارهاى آن مرد را با دينارهاى خود  شستاو داد  و با ماك آنها را معطر كرد  بعد 

آنها گذاشتم و ماك بر آن پولهاى دوستم را شمرد  و نود و نه دينار بود، يك دينار از خود  شستم و بروى 

 پاشيد  آن را در يك كيسه گذاشتم.

ا  تببا بببدين وسببيله شم خدمت موسى بن  عير رسيد  عرض كرد : فدايت شو  من مختصببرى پببوه آورده

 عرض ارادت باما و انجا  وظييه نموده باشم، فرمود:
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ا است مبلغى بوسيله من فرستاده. بده، دينارهاى خود را تقديم كرد ، سپس گيتم: فالنى كه از ارادتمندان شم

فرمود: بده، كيسه را تقديم كرد  فرمود: روى زمين بريز. آن را روى زمين ريخببتم بببا دسببت آنهببا را از هببم 

پاشيد و دينار مرا  دا نموده فرمود: او صد دينار با وزن بتو داده نه صد عدد )كه تو يك دينار از خود روى 

 آن نهادى(.

يت: تا رى از مغرب آمد و كنيزانى داشت آنها را بحضرت موسببى بببن  عيببر عرضببه ( هاا  بن احمر گ1) 

داشت اما  هيك كدا  را نپسنديد فرمود باز بياور گيت ديگر  ز يك كنيز مريض نببدار  فرمببود يببرا ناببان 

 نميدهى ولى او از ناان دادن آن كنيز امتنام ورزيد، اما  رفت.

داد منظورت ييست ميخواهى آن كنيز را بچه مبلغ بيروشى گيببت  فردا مرا پيه كنيز فرول فرستاده پيغا 

 از فالن مبلغ يك شاهى كمتر نميدهم.

 گيتم من بهمان مبلغ خريد . برده فرول گيت من نيز فروختم اما آن مرد كه ديروز آمد كه بود؟

يم گيببت از ايببن كنيببز گيتم از خانواده بنى هاشم گيت از كدا  خانواده آنها گيتم از اين بياتر نميتوانم بگو

برايت داستانى نقل كنم. من او را از دورترين نقطه مغرب خريد . زنى از اهل كتاب گيت اين كنيز كيسببت 

ا  گيت شايسته نيست ينين كنيزى نزد مثل تو باشد بايد او كه همراه تو است گيتم: او را براى خود  خريده

ودى از او فرزندى متولد خواهد شد كببه در شببرق و غببرب را در اختيار بهترين فرد روى زمين قرار گيرد بز

 زمين مانند ندارد و شرق و غرب باو ارادت پيدا ميانند.

ال  از او متولببد شببد. ) ( ر بباه 2راوى گيت: آن كنيز را براى موسى بن  عير آورد  حضرت رضا عليه السبب 

د بموسى بن  عير كرد  همببين كاى: هاا  بن حام گيت: در بين راه ماه تصميم داشتم شترى بخر  برخور

كه آن  ناب را ديد  در يك كاغذ نوشتم آقا تصميم بخريدن اين شتر را دار  يببه صببالح ميببدانى؟ نگبباهى 

 اى خوراك باو بده.باتر نمود فرمود اشاالى ندارد اگر احساس ضعف در او نمودى يند لقمه

منزلها كه بار سنگينى داشت خببود  ر ياى ازشتر را خريد  و از او ناراحتى نديد  تا نزديك كوفه رسيديم د

ها رفتند كه بارهايه را بردارنببد يبباد  از فرمببايه را بزمين انداخت و دست پا ميزد نزديك بمرگ بود غال 

اما  آمد مقدارى خوراك خواستم هنوز بيه از هيت لقمه باو نداده بودند كه با بار از  بباى حركببت كببرد. 

آمد رد كه گيت وارد مدينه شد  سخت مريض بود  بطورى كه هر كس مى( پسر بطائنى از پدرل نقل ك1)

نمياناختم بعلت تم شديدى كه داشتم حواس خود را از دست داده بود  اسحاق بن عمار گيببت سببه روز در 

مدينه ماند  يقين داشتم كه تو ميميرى خواستم در نماز و دفنت شركت كنم ولى بعد از رفببتن او مببن بهببول 

نم گيتم كيسه پولم را بگاائيد و صد دينار بيرون آوريد بين دوستان تقسيم كنيد حضرت موسى آمد  بدوستا
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بن  عير برايم ظرف آبى فرستاد. آورنده ظرف گيت حضرت موسى بن  عير فرمببوده ايببن آب شببياى تببو 

رطببرف است ان شا  اللَّه بياشا  همين كه آب را آشاميد  حالم خببوب شببد و آن نبباراحتى معببده كببه داشببتم ب

 گرديد. خدمت موسى بن  عير رفتم فرمود على يند مرتبه ا ل تو را فرا رسيد.

بجانم ماه رفتم در آن حاه اسحاق بن عمار را ديد  گيت بخدا قسم سه روز در مدينه ماند  يقين داشببتم تببو 

يببه خواهى مرد بگو ببينم يه شد من كار خود را باو گيتم و توضي  داد  كببه حضببرت موسببى بببن  عيببر عل

ا  گيتم اسببحاق او امببا  پسببر الس ال  فرمود خداوند يند مرتبه بمن عمر تازه داده و گرفتار اين ناراحتى شده

( ر اه كاى: اسماعيل بن سال  و فببالن بببن حميببد گيتنببد: 2ها ميتوان اما  را شناخت. )اما  است با اين دليل

ها را برسانيد در مدينه بموسى ابن  عير ا و نامهعلى بن يقطين از پى ما فرستاده گيت دو شتر بخريد اين پوله 

 عليه الس ال  سعى كنيد از  اده كناره بگيريد تا كسى متو ه شما ناود.

گيت وارد كوفه شديم دو شتر خريديم و زاد و توشه تهيه نموده براه افتاديم پيوسته از  اده فاصببله داشببتيم 

 ه بطرف مدينه(.باالخره رسيديم به بطن الرمه )منزلى است از بصر

شترها را بستيم براى آنها علوفه ريختيم ناستيم غذا خوردن در همين بين سوارى رسيد كببه بهمببراه او غالمببى 

هببا و پولهببا را بود تا نزديك شد ديديم موسى ابن  عير عليه الس ال  است حركببت كببرده سببال  نمببوديم ناقببه

 هاى شما است.داد. فرمود: اين  واب نامهتقديم نموديم از آستين خود يند نامه خارج نموده بما 

عرضارديم: آقا زاد و توشه ما كم است اگر ا ازه دهى وارد مدينه شويم حضرت رسوه را زيببارت كنببيم و 

توشه نيز برداريم. فرمود: خوراكى شما را ببينم هر يه داشتيم ناان داديم با دست آنهببا را زيببر و رو نمببوده 

 فرمود:

ا  اوفه ميرساند و پيغمبر را هم زيارت كرديد من نماز صب  را با آنها در مدينه خواندهاين خوراكى، شما را ب

( ر بباه كاببى: شببعيم عقرقببوفى 1تصميم دار  نماز ظهر را با آنها در مدينه بخوانم در پناه خدا برگرديببد. )

ترا خواهد ديد گيت: حضرت موسى بن  عير قبل از ايناه ييزى بگويم فرمود: فردا يانير از اهالى مغرب 

و از من ميپرسد باو بگو بخدا قسم موسى بن  عير امامى است كه حضرت صادق تعيين نموده وقتى از مسائل 

 حاله و حرا  پرسيد از طرف من  واب بده.

اى دارد؟ فرمود: مردى سييد قد و فربه است بنا  يعقببوب وقتببى تببرا ديببد هببر يببه عرضارد : آقا يه ناانه

 شود، اگر عالقه داشت مرا ببيند او را بياور.او بزرگ فاميل خود حساب مى پرسيد  وابه را بده

 شعيم گيت: من ماغوه طواف بود  كه مردى بلند قد و فربه گيت:
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ميخواهم از تو سؤالى در باره امامت بانم. گيتم: يه كسى؟ گيت: فالنى پرسببيد  اسببم تببو ييسببت؟ گيببت: 

 اهالى مغربم پرسيد  از كجا مرا شناختى؟ يعقوب. گيتم: اهل كجا هستى؟ گيت: مردى از

گيت: در خواب بمن گيتند شعيم را مالقات كن و هر يه مايلى از او بپببرس پيوسببته  ويبباى تببو بببود  تببا 

از طواف آمد  با او صحبت كرد  مردى فهميببده  ناانت دادند گيتم: همين  ا بناين تا طوافم تما  شود پس

 بود.

ببر دسته را گرفته از اما  ا ازه خواستم ا ازه فرمود: همين كه يامه گيت: مرا خدمت موسى بن  عير 

باو افتاد فرمود: يعقوب ديروز وارد شدى بين تو و برادرت در فالن محل اختالف شد بطورى كببه بياببديگر 

ناسزا گيتيد ولى متو ه بال اين رول من و پدران ار مند  نيست، و هرگز كسببى را بچنببين كببارى دسببتور 

از خداى ياتا بترس بين شما دو نير با مرگ  دائى نيافتد برادرت قبل از ايناه بوطن برسد در همين نميدهم،  

سير خواهد مرد. تو نيز از كارى كه كردى پايمان خواهى شد، بواسطه اين قطببع خويابباوندى كببه كرديببد 

 خدا عمر شما را كوتاه كرد.

نيز فرا رسيده بود ولى مهربانى كه در فببالن  يعقوب عرضارد: آقا مرگ من يه وقت است؟ فرمود: ا ل تو

 ات روا داشتى بيست ساه بر عمر تو افزود.محل نسبت بعمه

يعقوب بعدها مرا ديد بماه آمده بود. گيت: برادر  در همان سير به خانواده خود نرسيد در بين راه مببرد او 

يحيى كاهلى نقببل كببرد كببه گيببت: اخطل كاهلى از عبد اللَّه بن  -280ص  -( ر اه كاى1را دفن كرديم. )

توانى كار نيببك انجببا  ده بحج رفتم خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد ، بمن فرمود: امساه هر يه مى

 كه ا لت نزديك شده شروم بگريه كرد  فرمود:

 يرا گريه ميانى؟

تمند خواهى بود. اخطل گيتم: آقا خبر مرگ مرا دادى. فرمود: باارت باد ترا كه از شيعيان ما هستى و سعاد

( كافى: محم ببد بببن حسببين گيببت: ياببى از 2را وى حديث گيت: ييزى نگذشت كه عبد اللَّه از دنيا رفت. )

ا  منتهببى اى نوشت براى موسى بن  عير را ع بنماز خواندن بر روى شياه گيت: وقتببى نوشببتهاصحاب نامه

 سؤاه كنم. شود نبايد اين راين خارج مىباين قسمت شد با خود گيتم شياه از ييزهائى است كه از زم

اى اى از طرف موسى بن  عير عليه الس ال  برايم آمد كه نماز بر شياه نخوان گريه با خببود گيتببهگيت: نامه

انببد. شود ولى شياه از نمك و ريگ است و اين هر دو تغيير شال و ماهيت دادهكه شياه از زمين خارج مى

محم د بن فضل گيت: در بين اصحاب اخببتالف بببود كببه  -314ص  -ارشاد مييد( اعال  الورى و مناقم و 1)

اى براى موسببى بببن مس  پاها از سر انگاتان است تا مك پا يا از مك پا است تا سر انگاتان. على بن يقطين نامه
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ايببن اى بخط خود در  عير عليه الس ال  نوشت كه اصحاب در مورد مس  پا اختالف دارند خواهه ميانم نامه

 مورد بنويسيد تا به آن عمل كنيم.

اما  عليه الس ال  در  واب نوشت متو ه شد  كه اصحاب در باره وضببو اخببتالف دارنببد، آنچببه بتببو دسببتور 

ميدهم اينست كه سه مرتبه مضمضه كنى و سه مرتبه استنااق سه بار صورت را باوئى و آب را بالى موهاى 

« سه 1ى با روى گوشها و داخل دو گول و پاهايت را تا كعم  ريه خود برسانى و تما  سرت را مس  باا 

 مرتبه باوئى مبادا بر خالف اين عمل كنى.

 وقتى نامه رسيد على بن يقطين از مضمون آن تعجم كرد كه بر خالف تما  علماى شيعه است.

ايببن دسببتور  با خود گيت: اما  من بهتر ميداند من دستورل را ا را ميانم. از آن پس وضوى خببود را طبببق

ميگرفت بواسطه اطاعت امر اما  بر خالف رفتار تما  شيعيان. از على بن يقطين پيه هببارون الرشببيد سببعايت 

 كردند كه او رافضى است و مخالف تو است.

نماينببد هارون بياى از خواص خود گيت: خيلى در باره على بن يقطين حرف ميزنند و او را متهم بتاببيع مببى

ا  ا  ييزى كه شاهد بر اين اتها  باشببد نديببدهبينم بارها نيز امتحانه نمودهكوتاهى نمى گر يه من در كار او

 خودل متو ه ناود يك آزمايه ديگر بانيم زيرا اگر متو ه شود، تقيه خواهد كرد. مايلم طورى كه

 ها بببا اهببل سببنت در وضببو اخببتالف دارنببد آنهببا سببباتر وضببو ميگيرنببد و پاهببا راآن شخا گيت: رافضى

شويند بطورى كه متو ه ناود بوسيله وضو او را آزمايه كن. گيت بسببيار خببوب ايببن راه عببالى اسببت نمى

مدتى تصميم خود را بتأخير انداخت تا يك روز بقدرى كار باو داد كه تا وقت نمبباز ماببغوه بببود علببى بببن 

 يقطين در يك اطاق مخصوص وضو ميگرفت و نماز ميخواند.

پات ديوار اطاق بطورى كه على بن يقطين متو ه ناود مراقم او بود، على آب  موقع نماز كه شد هارون از

خواست سه مرتبه مضمضه نمود و سه مرتبه استنااق و سه بار صورته را شست و داخل موى صببورت نيببز 

آب رسانيد دسته را تا آرنج سه مرتبه شست سر و دو گول خود را مسبب  كببرد و دو پبباى خببود را شسببت 

 رهاى او را زير نظر داشت.هارون تما  كا

همين كه ديد ينين وضو ميگيرد نتوانست خود را نگهدارد سر بلند نمود بطببورى كببه علببى بببن يقطببين او را 

نبيند صدا زد دروه گيتند آنهائى كه خياه مياردند تو رافضى هستى، بعببد از ايببن  ريببان مقببا  علببى پببيه 

 هارون باال گرفت.

 ز حضرت موسى بن  عير رسيد بدان سابقه قبلى باين مضمون:اى اولى پس از اين آزمايه نامه



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

26 

 

على بعد از اين طورى وضو بگير كه خداوند دستور داده يك بار صورتت را از روى و وب باببوى و يببك 

مرتبه بواسطه شادابى و دستت را از آرنج همين طور دو مرتبه باوى  لو سرت را مس  كن و روى دو پببا را 

 -205ص  2ج  -( تيسير عياشببى1آنچه بر تو بيم داشتم از بين رفت و السال . ) باضافه رطوبت وضوى دست

سليمان بن عبد اللَّه گيت: در خدمت موسى بن  عير ناسببته بببود  كببه زنببى را آوردنببد صببورته بببه پاببت 

برگاته بود يك دست را روى پياانى او گذاشت و دست ديگر را به پات سببرل آنگبباه فرمببود: إِنَّ اللَّببهَ ال 

 غَيِّرُ ماُي

« صورته را بحالت اوه برگرداند فرمببود: مبببادا ينببين كببارى را دو مرتبببه 1بِقَوْ ٍ حَتَّى ُيغَيِّرُوا ما بِأَنْيُِسِهمْ  

 بانى.

عرض كردند: آقا مگر يه كرده؟ فرمود: بايد خودل بگويد. از خودل پرسببيدند گيببت: مببن هببوو داشببتم 

ست صورت برگرداند  تا آنهببا را تماشببا كببنم ديببد  آن زن تنهببا ماغوه نماز بود  خياه كرد  شوهر  با او ا

خالببد سببمان  -418ص  3ج  -( مناقببم شببهر آشببوب1ناسته شوهر  آنجا نيست صورتم بهمان حالت ماند. )

گيت: هارون الرشيد مردى بنا  على بن صال  طالقانى را خواست. باو گيت: تو مدعى هستى كببه ابببر تببرا از 

 : بلى. پرسيد يطور.يين بطالقان برده. گيت

اى در ده امببواج بببود  ناگهببان روز روى تخته پببارهگيت: كاتى ما در امواج خروشان دريا شاست سه شبانه

اى سبز و خر  و  ويبار درختهاى زيادى است. زيببر سببايه درختببى مو ى مرا بداخل خاگى برد ديد  ناحيه

بيدار شد  ديد  دو حيوان شبيه به اسم بببا  بخواب رفتم، ناگهان در خواب صداى وحاتناكى شنيد  از ترس

اى توانم بگويم يطور بودند همين كه مرا ديدند داخل دريا شدند. در اين موقببع پرنببدههم  نگ ميانند نمى

عظيم را ديد  كه كنار غارى نزديك كوه بزمين ناست خود را پاببت درختهببا پنهببان كببرد  تببا نزديببك آن 

 ديك ببينم همين كه مرا ديد پرواز كرد منهم از پى او دويد .پرنده رسيد  ميخواستم او را از نز

نزديك غار كه رسيد  صداى تسبي  و تهليل و تابير و تالوت قرآن شنيد   لببو رفببتم يانيببر از درون غببار 

صدا زد على بن صال  طالقانى داخل شو خدا ترا رحمت كند داخل شده سال  كببرد  شخصببى بزرگببوار و بببا 

 ت ديد  كه تنومند بود و  لو سرل مو نداشت يامهاى درشتى داشت  واب سالمم اللت و خول قد قام

ها بامار ميروى خداونببد بببا گرسببنگى و تاببنگى و تببرس را داده فرمود: على بن صال  طالقانى تو از گنجينه

 آزمايات نمود و بتو ترحم فرمود نجات يافتى و آب گوارائى آشاميدى. ميدانم يه ساعتى در كاتى ناستى

و يه موقع كاتى شما شاست و يند روزى روى تخته پاره بودى كه گاهى تصميم ميگرفتى خود را در دريا 

اندازى تا بميرى از اين گرفتارى نجات يابى و ميدانم يه ساعتى نجات يافتى و آن دو حيوان خول منظببرى 
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( ايببن سببخنان 1رحمت كند. )كه ديدى و از پى آن پرنده دويدى وقتى پرواز كرد اكنون بنا بناين خدا ترا 

 را كه شنيد  عرضارد  ترا بخدا يه كسى از اين  ريانها شما را مطلع نموده؟

نگرد وقتى در سجده اظهار بندگى ميانى. فرمببود: فرمود: خداى دانا بر پنهان و آشاارا آن كسى كه ترا مى

حاضببر شببد، سببرپول از آن تو گرسنه هستى، لبهايه بالماتى تاان خورد ناگهان ظرف غذائى بببا سببرپول 

 برداشته فرمود:

بيا  لو بخور از آنچه خدا ارزانى داشته، غذائى بود كه لذيببذتر از آن نديببده بببود  بعببد آبببى آشبباميد  كببه 

گواراتر و لذيذتر از آن نياشاميده بود ، بعد دو ركعببت نمبباز خوانببد آنگبباه فرمببود: علببى! مببايلى برگببردى 

 آنجا برساند. فرمود: باحترا  دوستانمان اين كار را براى آنها ميانم.بوطنت، گيتم يه كسى ميتواند مرا ب

هاى ابر سايه بر  لو غببار انببداخت هببر دست برداشت و يند دعا نموده گيت: الساعه الساعه. ناگهان تاه تاه

آمد ميگيت: سال  عليك اى دوست و حجت خدا  واب ميداد: عليك السال  و رحمه اللَّه و بركاتببه ابرى مى

 اى ابر شنوا و مطيع.

پرسيد كجا ميروى  واب ميداد بيالن سرزمين، ميپرسيد مأمور رحمتى يا غضم. ميگيت: براى رحمت يا مى

 غضم و ميرفت.

تا ابرى نياو و درخاان آمد سال  كرد. آن آقا  واب داد پرسيد كجا ميروى؟ گيت: بطالقببان پرسببيد بببراى 

 رحمت يا غضم. گيت رحمت. فرمود:

تى كه بتو ميسپار  به آن سرزمين ببر. گيت: اطاعت ميانم فرمود: روى زمين قرار بگير، روى زمببين اين امان

 قرار گرفت. بازوى مرا گرفت و روى ابر قرار داد.

در اين موقع گيتم: ترا بخداى بزرگ و بحق محم د خاتم النبيين و على سيد الوصيين و ائمه طاهرين بگو شما 

 ار مندى دارى!.كه هستى؟ بخدا قسم مقا  

فرمود: واى بر تو على بن صال ، خدا زمين را يك يام بهمزدن از حجت خالى نميگذارد يا در پرده استتار و 

يا آشاار، من حجت آشاار و پنهان خدايم من حجت خببدايم در روز قيامببت مببن نبباطق و گوينببده از طببرف 

 پيامبر ، موسى بن  عير ، متو ه امامت او و آبا  گرامه شد .

اى ناراحتى و ترس نداشتم بيه از يببك در اين موقع دستور داد ابر حركت كند. حركت نمود بخدا قسم رره

 ا  سالم بودند.يام بهمزدن ناد كه در بازار طالقان فرود آمد  خانواده و زندگى

ين گيببت: ( عيون اخبار الرضا: على بن يقط1هارون دستور داد او را بااند تا اين حديث را ديگرى نانود. )

هارون الرشيد مردى را خواست تا با موسى بن  عير در مجلس مبببارزه كنببد و او را شببرمنده نمايببد. مببردى 
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 ادوگر اين كار را بعهده گرفت. وقتى سيره انداختند كارى كردند كه هر وقت خاد  حضببرت موسببى بببن 

 پريد. عير ميخواست گرده نانى را بردارد از  لو دسته مى

 ال گرفته بود از كار او.دههارون باد ت خن

حضرت موسى بن  عير سر برداشت و نگاه بايرى كه روى پرده نقه شده بود كرد. فرمود: اى شببير خببدا 

بگير اين دشمن خدا را. ناگهان آن نقه  ان گرفت باال شيرى بسيار بببزرگ. مببرد  ببادوگر را پبباره پبباره 

 از دست دادند. هول شدند از ترس عقل خود راكرد، هارون و نديمانه بى

پس از مدتى كه بهول آمدند هارون اما  را قسم داد ترا بحقى كه بر تو دار  از اين شير بخواه پيار آن مرد 

فرمود: اگر عصاى موسى آنچه از ريسمان و يوبدستهاى  ادوگران برگرداند اين شير نيز پيار   را برگرداند.

ص  -( قببرب االسببناد1يز در خود هببارون اثببر گذاشببت. )گرداند، اين  ريان بياتر از هر يآن مرد را برمى

على بن  عير گيت: ياى از كنيزان موسى بن  عير كه آب براى وضوى آن  ناب ترتيببم ميببداد و  -154

 زنى راستگو و پاكنهاد بود گيت:

ال   در قديد كه محلى است نزديك ماه آب روى دست موسى بن  عير براى وضو ميببريختم امببا  عليببه السبب 

يك منبر بود. آب در ناودان  ارى شد: ناگاه يامم بدو گوشواره طال افتاد كه نگينى از در  داشت كه روى 

 مانند آن را نديده بود .

 اما  عليه الس ال  سر بجانم من بلند نموده فرمود: ديدى، عرض كرد : بلى.

تم تا از دنيا رفببت صببلوات فرمود: روى او را با خاك بپوشان و بهيك كس نگو اين كار را كرد  و باسى نگي

( قرب االسناد: عثمان بن عيسببى گيببت: بحضببرت موسببى بببن 2اللَّه عليه و على آبائه و رحمة اللَّه و بركاته. )

  عير عرضارد :

ال بمانببد. فرمببود شود ميميرد دعا بيرمائيد بچهحسن بن محم د برادرل پدرى دارد كه بچه برايه متولد مى

( قرب االسناد: على بن  عير پسر نا يببه ردائببى 3و دو پسر متولد و زنده ماند. )حا ته برآورده شد. براى ا

« بصد درهم خريد تصميم گرفت آن را براى موسى بن  عير ببرد با خود برد هيك كس 1آبى رنگ طرازى  

خبر نداشت من نيز با عبد الرحمن بن حجاج كه آن موقع نماينده حضرت موسى ابن  عير بود رفتم هببر يببه 

 ورده بود خدمت اما  فرستاد.آ 

 اما  در  واب نوشت يك رداى طرازى آبى رنگ برايم بخريد. هر يه در مدينه  ستجو كردند پيدا ناد.
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عببرض كردنببد از علببى بببن  عيببر  ا . ردا  را فرستادندمن باو گيتم: آن ردا  نزد من هست براى اما  آورده

و با خود برد  هيك كس  ببز خببدا نميدانسببت. همببين كببه گرفتم. ساه بعد نيز ردائى با همان اوصاف خريد  

 وارد مدينه شديم اما  پيغا  داد كه برايم ردائى مثل پارساه از همان مرد بگيريد.

( قببرب االسببناد: عبببد الببرحمن بببن حجبباج 1ا  ردا  را براى اما  فرستادند. )از من پرسيدند گيتم: من آورده

ا  تاميل شد مقدارى ديگببر پببوه قرض گرفتم با اين پوه سرمايهگيت: از غالم غال  ربيع شه هزار درهم ب

بمن داد كه خدمت موسى بن  عير تقديم كنم. گيت: وقتى احتياج بااهزار درهببم نداشببتى آن را هببم بامببا  

 عليه الس ال  بده.

تاد. پيغببا  وقتى وارد مدينه شد  هر يه از ماه خود  الز  بود بدهم با پولى كه غالم داده بود براى اما  فرس

داد كه شه هزار درهم يه شد. عرضارد  من از او قرض گرفته بود  بمن گيته بود باما تقديم كنم وقتببى 

ها را فروختم تقديم ميانم. باز پيغا  فرستاد. كه زودتر بيرست احتياج بآن پوه داريم. شه هزار درهم  نس

اى بمببن داد كببه در آن بببن  عيببر نامببه ( قرب االسناد: موسى بن بار گيت: حضببرت موسببى2را فرستاد . )

ييزهائى خواسته بود برايه تهيه كنم. من نامه را زير  ا نماز گذاشتم كوتاهى كرد  وقتى رفتم خدمت آقببا 

ديد  نامه دست خود اما  است: از نامه پرسيد گيتم در خانه است، فرمود: موسى وقتى كببارى بتببو ميگببويم 

( قرب االسببناد: عثمببان بببن 3اند. )ميد  كه مأمورين آن نامه را باما  دادهانجا  بده اگر بر تو خام ميگير  فه 

عيسى گيت: موسى بن  عير عليه الس ال  را در ياى از آبگيرهاى بين ماه و مدينه ديد  كه داخل آب اسببت 

شود با خود گيتم اين بهترين خلببق خببدا آب را داخل دهان مياند بعد بيرون ميريزد آب زرد رنگ ديده مى

 است در روى زمين ببين ياار مياند.

ناببينيم، اى؟ گيتم: بببا رفببيقم در خانببه فببالن كببس مببىبعد در مدينه خدمته رسيد  فرمود: كجا خانه گرفته

گيت من با عجله رفببتم لباسببهايم را برداشببته بيببرون  فرمود: فورى برويد لباسهاى خود را برداريد هم اكنون.

( بصببائر: مببراز  گيببت: بمدينببه رفببتم 1انه فرو ريخت و خراب شد. )آورد  همين كه از خانه خارج شديم خ

منببد اى كه آنجا منزه گرفته بود  خيلى از او خوشم آمد تصببميم گببرفتم از او بهببرهدخترى را ديد  در خانه

شو  ولى او از ازدواج با من سرپيچى كرد. گيت يك شم پس از نماز آمد  در را كه كوبيد  همببان دختببر 

 ال گذارد  فرار كرد من داخل شد .خود را روى سينه باز كرد دست

فردا صب  كه خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد  فرمود: از شيعيان ما نيست كسى كه در پنهانى ترس 

( قرب االسناد: على بن ابى حمببزه گيببت: از حضببرت موسببى بببن  عيببر شببنيد  كببه 2از خدا نداشته باشد. )
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ا قسم امساه ماه را نخواهد ديد من وارد كوفه شد  و  ريان را بدوسببتان گيببتم فرمود: منصور دوانيقى بخد

 ييزى نگذشت كه منصور براى انجا  حج عاز  شد و باوفه رسيد.

دوستان گيتند: تو كه ميگيتى خانه خدا را نخواهد ديد. گيتم نه بخدا هرگز خانه خببدا را نميبينببد. رسببيد بببه 

بيند. وقتى رسببيد بمحلببى بنببا  بئببر ميگوئى گيتم نه بخدا خانه خدا را نمى بستان باز  مع شده گيتند حاال يه

 اى طوالنى كرد.ميمون. خدمت حضرت موسى بن  عير رسيد  آقا در محراب در حاه سجده بود و سجده

 آنگاه سربلند نموده فرمود: برو ببين مرد  يه ميگويند.

وت ابو  عير منصور دوانيقى گريه ميانند برگاببته وقتى خارج شد  ديد  صداى گريه و ناله بلند است بر ف

( قببرب االسببناد: ابببراهيم بببن عبببد 3 ريان را عرضارد . فرمود: اللَّه اكبر خانه خدا را هرگز نخواهد ديد. )

اى برايم نوشت كه منزلت را تغييببر بببده در آن موقببع عثمببان بببن الحميد گيت: حضرت موسى بن  عير نامه

 ين دستور خيلى اندوهگين شد زيرا منزه او بين مسجد و بازار قرار داشت.عيسى در مدينه بود از ا

باز نقل ماان نداد. براى مرتبببه  بهمين  هت تغيير ماان نداد. باز اما  يانير را فرستاد كه منزلت را تغيير بده

 سو  كسى را فرستاد كه منزه خود را تغيير بده.

د  تا بعد از نماز شم بمسجد نيامد. گيتم يرا امببروز بمسببجد اين بار در  ستجوى منزه شد، من در مسجد بو

نيامدى گيت نميدانى امروز يه بسر  آمد رفتم كه از ياه آب باام براى وضو  دلو را كه خارج كرد  پببر 

ها را دور ريختيم و لباسهايمان را شستيم اين كببار باعببث از نجاست بود با همان آب خمير كرده بوديم آن نان

 اى كه كرايه كرده بود .جد نيامد . ضمنا اسبابهايمان را منتقل كرد  بخانهشد كه بمس 

اكنون كسى در منزه  ز زنم نيست ميخواهم فورى برگرد  و دست او را گرفته ببر  بآن منزه. گيببتم خببدا 

 مبارك كند از هم  دا شديم.

زلم طبقببه فوقببانى و تحتببانى فردا صب  زود كه بمسجد رفتم آمد گيت: نميدانى ديام يببه اتيبباقى افتبباد منبب 

( قرب االسناد: عثمان بن عيسى گيت: حضرت موسى بن  عير سحرگاه از قبا 1رويهم ريخت و خراب شد. )

بطرف مدينه ميرفت بابراهيم بن عبد الحميد كه عاز  قبا بود برخورد نمود باو فرمود: كجببا ميببروى؟ گيببت: 

ن ناحيه ميخريم خياه دار  برو  پيه مردى از انصار خرما بقبا فرمود: براى يه؟ گيت: ما هر ساه خرما از اي 

 خريدارى كنم.

فرمود: مطمئن هستى كه ملخ زيان نميرساند. گيت: اما  وارد مدينه شد من براه خود ادامه داد ، اين  ريببان 

فرستاد و را به ابو العز گيتم. گيت: نه بخدا امساه خرما نميخر  روز پنجم نرسيده بود كه خداوند ملخ زيادى 

( قرب االسناد: عثمان بن عيسى گيت: مردى كنيز خود را بيرزندل بخايد آن 2تما  خرماها را از بين برد. )
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كنيز صاحم يند فرزند شد، بعدها بآن مرد گيت پدرت قبل از ايناه مرا بتو ببخاد با من همبستر شده بببود. 

 اين مسأله را از موسى بن  عير عليه الس ال  پرسيدند.

 ريان را بانيز گيتند، گيت:  ود: كنيز دروه ميگويد ميخواهد از بد اخالقى آن مرد آسوده شود. وقتىفرم

( قرب االسناد: ابو بصببير گيببت: خببدمت 1بخدا قسم راست فرموده فقط قصد فرار داشتم از بد اخالقى او. )

شود. فرمود داراى امتيببازاتى موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد  عرض كرد : آقا اما  بچه وسيله شناخته مى

است. كه اولى آنها تصري  پدرل بامامت او است، بمرد  معرفى كند و او را بامامت منصوب نمايد تا  بباى 

اى براى آنها نماند، زيرا پيغمبر حضرت على را بعنوان  اناين و اما  مرد  تعيين نمببود و بمببرد  عذر و بهانه

ين خود را معرفى ميانند تا مرد  آنها را باناسند. ديگر ايناببه از هببر معرفى كرد همين طور ساير ائمه  انا 

يه بپرسند  واب ميدهد و اگر ييزى نپرسند او خود خواسته آنهببا را پاسببخ ميدهببد و از آنچببه فببردا اتيبباق 

افتد خبر دارد و با هر زبانى ميتواند با مرد  صحبت كند. فرمود: هم اكنون قبببل از ايناببه حركببت كنببى مى

 اى از اما  خواهى ديد كه اطمينان پيدا كنى.نهناا

در همين موقع مرد خراسانى وارد شد با زبان عربى صحبت كرد ولى اما  عليه الس ال  بيارسى  وابه را داد. 

خراسانى گيت: آقا من ميتوانستم فارسى صحبت كنم ولى خياه كرد  شما فارسى نميدانيببد. فرمببود: سبببحان 

 اب ترا بدهم پس يه مزيتى بر تو دار .اللَّه. اگر نتوانم  و

ها و يارپايان را ميداند و هر يه داراى روح باشد. با همين ناببانه فرمود: محم د! اما  زبان تما  مرد  و پرنده

 شود اگر اين امتيازات در او نباشد.اما  شناخته مى

ال   حماد بن عيسى گيت: خدمت حضرت موسى -174ص  -( قرب االسناد2اما  نيست. ) بن  عير عليه السبب 

رسيد  در بصره، عرضارد : آقا فدايت شو  از خدا بخواه بمن منزلى و همسرى و فرزند و خدمتاار عنايت 

 كند و هر ساه موفق بزيارت خانه خدا شو  اما  عليه الس ال  دست خود را بلند نموده گيت:

  اللهم صل على محم د و آه محم د« 

روزى فرما. حماد گيت:  ه و همسر و فرزند و خادمى با پنجاه ساه حج خانه خودخدايا حماد بن عيسى را منز

 همين كه قيد كرد پنجاه ساه فهميد  بيه از پنجاه ساه حج نخواهم گزارد.

ا ، اين خانه من است كه بدعاى آن آقببا نصببيبم شببده و حماد گيت: هم اكنون يهل و هات حج بجاى آورده

 د و اين فرزند و اين كنيز من است تما  آنچه دعا كرد نصيبم شد.زنم پات پرده صدايم را ميانو

بعد از آن دو ساه ديگر بحج رفت تا پنجاه ساه تما  شد. بعد در ساه پنجاه و يك كه عاز  ماه بود و همسير 

با ابو العباس نوفلى شد وقتى بمحل احرا  رسيد رفت غسل كند براى احرا  بستن سيلى در دره  ارى شببد او 
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برد و غرق شده از دنيا رفت قبل از ايناه حج پنجاه و يام را انجببا  دهببد و در سببي اله كببه اولببين منببزه از را 

( خرايج: امية بن على قيسى گيت: من و حماد بن عيسى رفتببيم خببدمت موسببى 1مدينه بماه است دفن شد. )

د تا فببردا صبببر كنيببد وقتببى از ابن  عير عليه الس ال  تا ودام كنيم براى سير حج، فرمود: امروز حركت ناني

اند. گيتم: من ميمانم. حماد توانم بمانم زيرا بارهايم را بردهخدمت آن  ناب خارج شديم حماد گيت: من نمى

( بصائر: يعقوب بن ابراهيم  عيرى گيت: 2رفت آن شم سيلى آمد حماد غرق شد و در سياله دفن گرديد. )

ى ديدن حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  بعريض رفببتم )محلببى از ابراهيم بن وهم شنيد  كه ميگيت: برا

است در نزدياى مدينه( رسيديم بقصر بنى سراة )كه نزديك عببريض اسببت( همببين كببه از دره پببائين رفببتم 

صدائى شنيد  كه صاحم صدا ديده نمياد ميگيت: ابو  عير دوست تو كه مايلى او را ببينى در پات قصببر 

 سال  مرا باو برسان. بنى سراة است نزديك سد 

 نگاه كرد  كسى را نديد  باز همان صدا تارار شد تا سه مرتبه از ترس موى بر بدنم راست شد.

اى شد  كه بطرف پات قصر ميرفت ولى داخل قصر سراة ناد  بعببد باالخره از دره پائين رفتم و وارد  اده

اه مار كه اطراف آبگير در حركت هستند. در بطرف سد  رفتم كنار درختهاى بعد رفتم بجانم آبگير ديد  پنج 

آيد پايم را محامتر بببزمين مياوبيببد  تببا آنهببا كببه صببحبت مياننببد اين موقع گول داد  صداى صحبت مى

ال  را شببنيد  مببنهم بببا سببرفه  صداى پاى مرا بانوند. در اين موقع صداى سرفه اما  موسى بن  عير عليه السبب 

 اگاه ديد  مارى بساق درختى پيچيده. واب آن  ناب را داد ، پيه رفتم ن

اما  عليه الس ال  فرمود: نترس اى مرد اين مار بتو كارى ندارد، از درخت خود را بزمين انداخت و روى شانه 

خود ايستاد بعد سر خود را در گول او فرو برد و صيير زيادى زد. اما  عليه الس ال  در  واب او فرمود: من 

دستور  را كسى  ز ستمگر نمياند هر كه در دنيببا سببتم روا دارد در آخببرت  بين شما حاومت كرد  خالف

شود، او را كيير ميانم و ماله را خواهم گرفت اگر بود تا گرفتار آته خواهد شد و ديار عقاب شديد مى

 توبه كند.

 عرضارد : پدر و مادر  فدايت آيا اطاعت شما بر آنها نيز الز  است؟

محم د را به نبوت برانگيخت و على را بجاناينى و امامت گرامى داشت آنها بياتر  فرمود: بلى بآن خدايى كه

( بصائر: خالد  وان گيت: خدمت موسى 1كنندگان آنها كم است. )از شما اطاعت ميانند ولى تعداد اطاعت

و بتو  بن  عير رسيد  در ده با خود گيتم: پدر و مادر  فدايت آقا كه مظلو  هستى و حقت را غصم نمودند

ال را بوسيد  و در مقابله ناستم رو بمن كرده، اند. اما  در صحن حياط بود  لو رفته پياانىستم روا داشته

 ها را نان.فرمود: پسر خالد ما باين امر واردتريم در ده اين خياه
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اهم بببه عرضارد : بخدا قسم مقصودى نداشتم فرمود: ما واردتريم باين امر از ديگببران اگببر خالفببت را بخببو

 نهايتى است كه باالخره بايد بآن برسند. آور  ولى اين ستمگران را مدت وينگ مى

( قصا األنبيا : 1عرضارد : ديگر در ده با خود ييزى نخواهم گيت. فرمود: ينين كارى دو مرتبه نان. )

ود، فرمود: تو اسود بن رزين قاضى گيت: خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد  مرا تا آن وقت نديده ب

از اهل سد  هستى؟ گيتم: اهل بابم، باز فرمود: اهل سد ى گيتم اهل باب. فرمود: اهل سببد  هسببتى گيببتم: بلببى 

 فرمود:

( بصائر: ياى از اصببحاب گيببت: خببدمت موسببى بببن 2آن همان سد ى است كه اساندر رو القرنين ساخته. )

يااوندان خود بدگوئى مياببرد. مببن در ده بببا  عير رسيد  تم داشت و رو بديوار داشت نسبت بياى از خو

خود گيتم اين اما  و پياوا و بهترين فرد روى زمين است ما را سيارل بصله رحم مببى كنببد خببودل نسبببت 

 بخويااوند خويه ينين ميگويد.

اى همين است كه مببن انجببا  در اين موقع صورت از ديوار برگردانده فرمود: آن نياى بخويااوند كه شنيده

زيرا وقتى در باره او ينين گيتم حرفه را باور نخواهند كرد وقتى ينين نگببويم بببدگوئيهائى كببه از  ميدهم

( بصائر: هاا  بن سالم گيت: رفتم پيه عبد اللَّه بن  عير، موسببى بببن  عيببر نيببز 3كند باور ميانند. )من مى

داشت رو بجانم عبببد اللَّببه  اى قرار داشت ردائى پوشيده بود و پيراهنى در تنحضور داشت كه  لول آينه

 برادر موسى بن  عير نموده شروم كرد  بسؤاه كردن تا صحبت زكاة شد.

در اين مورد سؤاه كرد  گيت: از زكات ميپرسى. هر كس يهل درهم داشته باشد بايد يادرهم بدهد. بسيار 

ا  از آن ت داشببتهدر شگيت شد . گيتم: ميدانى كه من ارادتمند شما خببانواده هسببتم و خببدمت پببدرت اراد

 هائى دار . اگر مايلى برايت بياور  گيت بسيار خوب بياور. ناب نوشته

پنبباه بببر  بقببدريها يببا حروريببه يببا  من از آنجا خارج شده پناه بقبر پيغمبر برد  عرضارد : يا رسوه اللَّه باببه

ا كايده گيت: بيا با تببو كببار اى كه كمتر از پنج ساه داشت لباسم رمر ئه يا زيديها. در همين موقع پسر بچه

آقايم موسى بن  عير. داخل حياط شد  ديد  آن  ناب در اطاق ناسببته اسببت  دارند. گيتم: يه كسى گيت:

بندى آويخته است. فرمود: هاا ، عرضارد : بلى. فرمود: پيه مر ئه و قدريها نرو بيا پيه كه  لو آن پاه

يت: تصميم گرفتم از اما  عليه الس ال  سؤاه كنم كه شخصى ( بصائر: على بن يقطين گ1من وارد اطاق شد . )

اى از طرف آن  ناب رسيد كه نوره باعث اگر  نم باشد نوره بااد يه صورت دارد قبل از نوشتن من نامه

نظافت  نم است ولى مرد در حالى كه خضاب نموده نبايد با زن همبستر شود و نه با زنى كه خضاب نموده 

محم د بن فالن رافعى گيت: پسر عموئى داشتم بنا  حسن ابن عبببد اللَّببه  -69ص  5ج  -ئر( بصا2 مع شود. )
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كنندگان روزگار بود، گاهى بمالقببات سببلطان ميرفببت بببا او سببخنان درشببت مردى پارسا و از بهترين عبادت

خنان او را ميگيت و پند و اندرز ميداد امر بمعروف و نهى از منار نمود ينين مرد پرهيزكارى بود سلطان س

 نمود پيوسته با همين وضع زندگى ميارد.تحمل مى

 يك روز موسى بن  عير عليه الس ال  وارد مسجد شد او را ديد پيه او رفته باو فرمود:

آيد از اين حاه كه دارى و از ديدنت خوشحاه مياو   ز ايناه معرفت نببدارى بببرو در يقدر من خوشم مى

 معرفت ييست؟طلم معرفت. عرض كرد: فدايت شو  

 فرمود: برو علم دين بياموز و حديث ياد بگير. عرض كرد: از يه كسى.

فرمود: از انس بن مالك و فقهاى مدينه بعد آن حديث را بمن بگو تا برايت تصحي  كنم. آن مرد رفببت و از 

ت ببباز فرمببود: آنها مطالبى گرفت آنها را براى موسى بن  عير عليه الس ال  خواند فرمود: همه اينها باطل اسبب 

 برو معرفت طلم كن.

آن مرد خيلى بدين خويه اهميت ميداد پيوسته در  ستجوى اما  بود تببا روزى اياببان را تعقيببم كببرد كببه 

عرضارد: فدايت شو  مببن در پياببگاه پروردگببار از  ميرفت بباه خودل در بين راه  لو آن  ناب را گرفته

 شما شاايت ميانم مرا راهنمائى بمعرفت بيرما.

اما  عليه الس ال  امير المؤمنين را معرفى كرد و فرمود: بعد از پيغمبر اكر  راهنماى خلق امير المؤمنين بود و 

 ريان ابا بار و عمر را توضي  داد قبوه كرد، پرسيد بعد از حضرت امير المؤمنين يببه كسببى بببود فرمببود: 

آقا امببروز كيسببت؟ فرمببود: اگببر  حسن بن على بعد حسين بن على تا رسيد بخودل ساوت كرد. عرضارد:

 پذيرى. عرضارد: آرى فدايت شو .بگويم مى

 كننده باشد دارى؟فرمود: امروز من هستم. گيت: آقا يادليل كه قانع

فرمود: آرى. برو پهلوى اين درخت اشاره بدرخت معروف با  غيالن كرد باو بگو موسى ابن  عير ميگويببد 

آمد تا رسيد مقابببل امببا  ببباز رساند  بخدا قسم زمين را ميااافت و مىبيا. گيت پيه درخت رفتم و پيغا  را 

 اشاره نمود برگات.

اقرار بمقا  امامت آن  ناب نمود ديگر ساوت اختيار كرد كسى نديد بعد از آن صببحبت كنببد قبببل از ايببن 

شببم  هائى هم قطع شد. يببكهاى خوب ميديد واقعيت نيز داشت از آن پس ديگر ينين خواب ريان خواب

 حضرت صادق عليه الس ال  را در خواب ديد از قطع شدن خواب شاايت نمود.
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( بصائر: عبد الرحمن بن 1شود. )فرمود: ناراحت نبال وقتى مؤمن در ايمان استوار گرديد رؤيا از او قطع مى

ن مببورد حجاج گيت: موسى بن  عير عليه الس ال  از شهاب بن عبد اللَّه پولى بقرض گرفببت يادداشببتى در ايبب 

 نوشت و در اختيار عبد الرحمن بن حجاج گذاشت گيت: اگر من مرد  اين يادداشت را پاره كن.

عبد الرحمن گيت: من بماه رفتم موسى بن  عير عليه الس ال  را مالقات كببرد  در منببى از پببى مببن فرسببتاد. 

تم. از شهاب  ويا شد  معلو  فرمود: عبد الرحمن آن نامه را پاره كن. من يادداشت را پاره كرد  و باوفه رف

 شد او در موقعى از دنيا رفته كه فرستادن نامه اماان نداشته.

ال  بببه شخصببى خبببر مببرگ و هنگببا  1)  ( بصائر: اسحاق بن عمار گيت: شنيد  موسببى بببن  عيببر عليببه السبب 

 درگذشته را ميداد من در ده با خود گيتم اما  ميداند شيعيانه كى ميميرند.

« )مرگها( و باليا )گرفتاريها( بود 1آلود فرمود: اسحاق رشيد هجرى عالم بمنايا  نگاهى خام در اين موقع با

( بصائر: خالد گيت: من با موسى بببن  عيببر عليببه 2تر است از او كه ينين علمى را داشته باشد. )اما  شايسته

ات نير را نا  بببرد  دسببتور داد اند، من هالس ال  در ماه بود  پرسيد اينجا از دوستان شما يه اشخاصى مانده

 يهار نير را از ماه بيرون كنم در مورد يهار نير ديگر ييزى نگيت.

يك روز بياتر فاصله ناد فردا آن يهار نير مردند و آنهائى كه بيرون رفته بودند سالم ماندنببد )آن سبباه در 

د بن نجي  از موسى بن  عيببر ( بصائر: خال3بود(. ) 174ماه مرگ شيوم داشت بسيارى از مرد  مردند ساه 

نقل كرد كه بمن فرمود در ساه صد و هيتاد و يهار هر حسابى با ديگرى دارى تصييه كن تببا نامببه مببن بتببو 

برسد هر يه پوه دستت بود برايم بيرست و از كسى ييزى قبوه نان، اما  عليه الس ال  بطرف مدينه رفت و 

( بصائر: على بن مغيره گيت: حضرت موسى بن  عير 4رفت. ) خالد در ماه ماند، پس از پانزده روز از دنيا

اى ايسببتاده بودنببد، هايه نيز اشك ميريختند اطببراف گبباو مببردهبر زنى گذشت در منى كه گريه ميارد بچه

 ى خدا يرا گريه ميانى؟نزديك شده فرمود: بنده

هببايم ده اسببت مببن و بچببهعرض كرد: يند بچه يتيم دار  كه گذران مببا از شببير همببين گبباو بببود اكنببون مببر

اى رفببت دو ركعببت نمبباز ايم. فرمود: ميل دارى گاو را برايت زنده كنم. گيت: آرى. اما  بگوشهشدهبيچاره

بلند نمود دعا كرد، بعد از  اى حركت نمود كنار گاو ايستاد و با پا او را تاان داد  خواند و دستهاى خود را

آن زن بگاول افتاد كه زنده شد فرياد زد: بخداى كعبه عيسى از  اى حركت كرده ايستاد و همين كه يام 

 بن مريم است اين شخا.
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( بصائر: حماد بن عبد اللَّه فرا  1اما  در ميان  معيت داخل شده رفت صلى اللَّه عليه و على آبائه الطاهرين. )

راى موسببى بببن  عيببر از معتم نقل كرده كه خبر باما  موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد بعضببى ميگوينببد ببب 

 شود.اى ديده نمىبچه

يك روز اسحاق و عبد اللَّه دو برادر اما  خدمته رسيدند آن  ناب با زبان غير عربى صببحبت مياببرد غببال  

ال  پسببر خببود علببى را آورد 1سقالبى   « وارد شد با او بزبان مادريه صحبت كرد غال  رفت اما  عليببه السبب 

ن است او را در بغل گرفته بوسيدند با آن بچه بزبان خودل صحبت كببرد ببرادران خويه فرمود: اين پسر م

او را برد پسر ديگرل ابراهيم را آورد با او نيز صببحبتى كببرد او را هببم بببرد پيوسببته ياببى پببس از ديگببرى 

بببن ( بصائر: علببى 2آورد تا پنج نير تما  اين پنج نير از نظر زبان و قيافه با هم فرق داشتند. )هايه را مىبچه

ابى حمزه گيت: ياى از ارادتمندان موسى بن  عير خدمت اما  رسيده عرض كرد: ماببتاقم امببروز نهببار در 

خدمت شما باشم اما  از  اى حركت نموده با او رفت وارد خانه شد و روى تختببى ناسببت زيببر تخببت يببك 

  يت كبوتر بودند.

ذا بيبباورد وقتببى برگاببت ديببد امببا  عليببه كبوتر نر اظهار عالقه كرد بماده در اين موقع صاحم خانه رفت غ

الس ال  لبخند ميزند عرضارد آقا همياه خندان باشيد يه ييزى باعث خنببده شببما شببده. فرمببود ايببن كبببوتر 

كرد ميگيت باو: همسر  بخدا روى زمين كسى را از تو بياتر دوست ندار  مگر ى خود اظهار عالقه مىبماده

فرمود: آرى عُلِّمْنببا  ها را هم ميدانيدرد: آقا مگر شما زبان پرندههمين شخصى كه روى تخت ناسته. عرض ك

( بصائر: احمد بببن هببارون 1اند. )ها و از هر نوم نيروئى دادهٍ  بما زبان پرندهمَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَیْ

 بن موفق كه غال  حضرت موسى بن  عير بود گيت:

اى در هايمان خبر بگيريم. خيمهض كنم فرمود: سوار شو برويم مزارم و باهرفتم خدمت آن  ناب سالمى عر

كنار  وى آب كه اطرافه سبز و خر  بود زده بود  رفتم خيمه را ترتيم داد  و آنجا ناستم تا اما  سوار بر 

ر  اسم تاريف آورد ران مباركه را بوسيد  ركاب نگه داشتم تا پياده شد خواستم عنان از سر اسببم برگيبب 

هاى خيمه بست، ناست و از آمدن من سؤاه نگذاشت، خودل عنان اسم را بر گرفت و آن را بياى از طناب

اى كايد، اما  خنديد و بيارسى بببا « در اين موقع اسم شيهه1كرد نزديك غروب بود گيتم از قصر آمد   

 ويهببا و زراعببت رد شببد تببا  او صحبت كرد ياه او را گرفته فرمود برو، اسم سر بلند كرد عنان  دا شد از

 بمحل وسيع بدون درخت و زراعت رسيد در آن حاه بوه نموده برگات.

اند به آه محم د بياتر از آن سپرده شببد. اما  عليه الس ال  بمن تو ه نموده فرمود: آنچه من بخاندان داود داده

مدينه خارج شببد بقصببد  بطائنى گيت: روزى حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  از -234ص  -( خرايج2)
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باغى كه در خارج مدينه داشت من در خدمت آن  ناب بود  اما  سوار قاطر بود و من سوار االه، در بين راه 

اعتنا پببيه رفببت شيرى سر راه بر ما گرفت ترس مرا فرا گرفت ايستاد ، ولى موسى بن  عير عليه الس ال  بى

نمايد، اما  نيز ايستاد مثل كسببى كببه از التماس است مىديد  شير اظهار كوياى مياند و صدائى كه حاكى 

 گول بصداى او ميدهد شير دسته را روى ران قاطر اما  گذاشت، من خيلى ترسيد .

ال  رو بقبلببه ايسببتاد و شببروم بببدعا كببرد، مببن دعبباى آن  نبباب را  شير از راه كناره گرفببت امببا  عليببه السبب 

كه برو غرل مخصوصى نمود، موسى بن  عير مييرمببود: آمببين، فهميد . در اين موقع اشاره باير نمود نمى

 آمين، باالخره رفت تا از نظر ناپديد گرديد اما  راه خود ادامه داد من نيز در خدمته بود .

وقتى از آن محل دور شديم من خود را باما  رسانده عرضارد : آقا اين شببير يببه كببارى داشببت مببن خيلببى 

ولى در شگيت شد  از برخوردى كه با او داشتيد. فرمود: او شاايت مياببرد ترسيد  كه باما زيانى نرساند، 

كه زايمان بر همسر من دشوار شده تقاضا ميارد برايه دعا كنم كه خالص شود و من نيببز دعببا كببرد  بببدلم 

ال نر است باو اطالم داد  شير گيت: بببرو در امببان خببدا هرگببز بببر تببو و خببانواده و شببيعيانت افتاد كه بچه

( خرايج: احمد بن عمر الحاله گيت: شنيد  اخرس پات 1اى را مسلط ناند من گيتم: آمين. )ند درندهخداو

سر موسى بن  عير عليه الس ال  سخنان ناروا ميگيت. يك كارد خريد  و با خود تصميم گرفتم وقتى بمسببجد 

ال  بببرايم  اى از طرف موسى بببنميرود او را باام بر سر راه او ناستم طولى ناايد كه نامه  عيببر عليببه السبب 

رسيد، در آن نامه نوشته بود: سوگند ميدهم ترا بحقى كه بر گردنت دار  دست از اخرس بردار خداوند شببر  

( خببرايج: اسببماعيل بببن موسببى 2او را دفع مياند خدا كافى است يند روز بياتر نگذشت كه از دنيا رفت. )

در ياى از قصرهاى امرا  فرود آمديم دستور حركت  گيت: ما با حضرت موسى بن  عير براى عمره رفتيم

داد محملها را بستند و بعضى از زنها سوار شدند. اما  عليه الس ال  كه در اطاقى بببود بيببرون آمببده  لببو درب 

 بينيد؟ايستاد فرمود: بارها را باز كنيد. اسماعيل گيت: ييزى مى

. باد سياهى وزيد من خود  ديد  شتر ما كببه بببر روى فرمود: اكنون باد سياهى ميوزد كه شيرها را ميخواباند

( 3آن اطاقاى بود با برادر  احمد سوار مياد  از  اى حركت كرد با همان اطاقك بپهلببو بببر زمببين افتبباد. )

از طرف پادشاه رو  آوردنببد از آن  خرايج: على بن يقطين گيت: من نزد هارون الرشيد بود  كه پياااهائى

ا  بمن بخايد اهى طالبافت بود كه نظير آن را نديده بود ، ديد من يام بآن  به دوختهى ديباى سي مله  به

 من همان  به را براى موسى بن  عير عليه الس ال  فرستاد  قريم نه ماه از اين  ريان گذشت.
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كببه  اىيك روز كه نهار با هارون خورده بود  بمنزه برگاتم غالمى كه لباسهايم را ميگرفت  لو آمد حولببه

اى كه هنوز مهرل خاك ناده بود داد. گيت: هم اكنون مردى آورد. گيببت: اى بود با نامهدرون آن پاريه

 اينها را به آقايت ميدهى وقتى آمد.

نامه را گاود  ديد  نامه موسى بن  عير عليه الس ال  است نوشببته: اكنببون احتيبباج بببه آن  بببه دارى برايببت 

زد  ديد  همان  به است شناختم. ناگهان خاد  مخصوص هارون بدون ا ببازه فرستاد . تا گوشه حوله را باال 

 وارد شد. گيت: فورى بيا كه امير المؤمنين ترا ميخواهد. گيتم: يه خبر شده؟ گيت نميدانم.

 سوار شده رفتم، وقتى وارد شد  ديد  عمر بن بزيع نيز حضور دارد گيت:

الطاف امير المؤمنين نسبت بمن زياد بود از  بببه و غيببره  اى كه بخايد  يه كردى؟ گيتم: موهبت وآن  به

 بيرمائيد كدا   به؟

پوشم و يند ركعت نمبباز گيت: آن  به ديباى سياه رومى طالباف. گيتم: يه ميخواستيد بانم هنگا  نماز مى

بزيببع  با آن ميخوانم. هم اكنون كه از خدمت شما مرخا شو  آن را خواسته بود  تا بپوشم. نگاهى بعمر بببن

 نموده گيت:

بگو فورى آن را حاضر كند. خاد  خود را فرستاد   به را آورد. همين كه يامه بجبه افتاد گيت: بعببد از 

 اين نبايد در باره على ييزى قبوه كرد دستور داد پنجاه هزار درهم بمن  ايزه بدهند با  به بخانه آورد .

د للَّه خداوند او را روسياه كرد و دروغگببو درآورد. يين پسر عمويم بود كه الحمعلى بن يقطين گيت: سخن

مببدتى در آنجببا اقامببت  عيسى مدائنى گيت: يك ساه رفببتم بماببه -45ص  3ج  -( خرايج و كاف الغمه1)

ا  در مدينه نيز اقامت گببزينم تببا ثببواب بياببترى كرد  بعد تصميم گرفتم همين قدر كه در ماه توقف داشته

اى در طرف مصلى پهلوى خانه ابا رر گرفتم، مرتم خدمت آقا موسى بببن خانهنصيبم شود. وارد مدينه شد  

  عير عليه الس ال  ميرسيد . باران زيادى آمد در مدينه.

يك روز خدمت آن  ناب رفتم كه سالمى عرضانم، بادت باران ميباريد همين كه وارد شد  قبببل از ايناببه 

هايت خراب شده وقتى برگاببتم نه كه خانه روى اسبابييزى بگويم فرمود: عليك السال  عيسى، برگرد بخا

هايم را بيرون آوردنببد ييببزى گببم ناببد  ببز يببك ديد  خانه خراب شده يند نير كارگر گرفتم تما  اسباب

 سطل.

هايت گم شده دعا كنيم، خداوند عوض فردا صب  كه براى سال  خدمته رسيد  فرمود: اگر ييزى از اسباب

اى سببر بزيببر :  ز يك سطل كه بببا آن وضببو ميگببرفتم ييببزى گببم ناببده، لحظببهآن را بتو بدهد. عرضارد 
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اى از كنيز صاحم منببزه بپببرس انداخت سپس سر بلند نموده فرمود: گمان ميانم تو سطل را فرامول كرده

 اى سر  ايه بگذار، خواهد آورد.بگو سطل را از مستراح برداشته

در مستراح فرامول كرد  بگببذار سببر  ببايه ميخببواهم  وقتى برگاتم بانيز صاحم منزه گيتم: من سطل را

ال  بببود  1وضو بگير ، سطل را آورد. ) ( خرايج: على بن ابى حمزه گيت: خدمت موسى بن  عير عليببه السبب 

كه مردى اهل رى بنا   ندب وارد شد سال  كرده ناست، اما  عليه الس ال  بببا كمبباه لطببف و مرحمببت از او 

ت يه كرد. عرضارد: خوب بود سال  باما رساند، فرمود: خدا بتو  زاى خير حاه پرسيد بعد فرمود: برادر

 دهد در مصيبت برادرت.

 ال از كوفه رسيد و سالمت بود. فرمود:گيت: آقا سيزده روز پيه نامه

بخدا قسم او دو روز بعد از نامه فوت شد مقدارى پوه بزنه داد و باو گيت: اين ماه نزد تو باشد تببا بببرادر  

زمين كرده وقتى برگاببتى بببا او بمهربببانى رفتببار  ناست زيراى كه مى، وقتى آمد باو بده در همان خانهبيايد

 كن او را اميدوار بازدواج با خود بگردان با اين وضع امانت را بتو خواهد داد.

يه  على بن ابى حمزه گيت:  ندب مردى بزرگوار و خول قيافه بود بعد از فوت اما  او را ديد  گيت: هر

 -( خببرايج1مواليم فرمود صحي  بود بخدا راست گيت هم در مورد ماه و هم در باره نامه و فوت بببرادر . )

على بن ابى حمزه گيت: ياى از دوستان ائمه عليهم الس ال  با من رفيق بود گيتم: روزى از خانببه خببارج شببد  

رفتم، گيتم ممان است بتوانم از تو بهببره ناگهان يامم بزنى زيبا افتاد كه بهمراه زن ديگرى است. از پى او 

توانى مرا ببرى، گيتم: نه زن ندار . بگير ؟ گيت: اگر زن دارى نه، ولى در صورتى كه زن نداشته باشى مى

بهمراه من آمد تا رسيد  بدرب منزه وارد شد  همين كه يك كيه خود را بيرون آورد  هنوز كيه ديگببر 

دند. در را كه باز كرد  ديد  موفق غال  موسى بن  عير است. گيتم: يه در پايم بود كه درب منزه را كوبي

اى بخانببه فببورى بيببرونه كببن مبببادا بببا او ييز است، گيت: اما  عليه الس ال  مييرمايد: اين زنى را كببه بببرده

 نزدياى كنى.

فق در خانه هاى خود را بپول و برو. زن كيه پوشيد و خارج شد، ديد  موداخل خانه شده باو گيتم: كيه

كببرد  ايستاده گيت در را ببند در را بستم، بخدا قسم طولى ناايد و من پات در گببول ميببداد  و نگبباه مببى

 مردى ناباار و شرور آمد باو گيت: يرا اين قدر زود آمدى مگر من نگيتم بيرون نيائى.

رد گيت: خببوب نجببات گيت: پياى از طرف آن  ادوگر آمد باو دستور داد مرا بيرون كند او مرا بيرون ك

 داد او را فهميد  آنها تصميم داشتند مقدار مالى كه دار  از من بگيرند.
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شم خدمت موسى بن  عير رسيد  فرمود: مبادا ينين كارى بانى آن زن از خانواده بنى اميه لعنتى بود آنها 

ن شببر  را از سببر تببو رفببع اين زن را فرستاده بودند تا بيايند از منزه تو خار ه كنند خدا را شار كن كه ايبب 

 كرد.

آن زن بنيع دنيا و آخرت تو است با  فرمود: با دختر فالنى ازدواج كن كه پدرل غال  ابو ايوب بخارى است

ال  1او ازدواج كرد  همان طور بود. ) ( خرايج: على بن ابى حمزه گيت: حضرت موسى بن  عير عليببه السبب 

ا . معتببم وارد آقا درب خانه بود گيتم: بآقا عرض كن من آمدهمرا بدنباه كارى فرستاد برگاتم معتم غال  

ا ، از پى اين زن شد در همين موقع زنى از آنجا عبور كرد گيتم اگر معتم نبود كه بآقايم خبر دهد من آمده

 گرفتم.ميرفتم و از او بهره مى

تابباى بببود دسببت بببرد  معتم آمد. گيت: داخل شو. خدمت اما  رسيد ، روى فرل نماز ناسته بود كه زير

 اى پوه بيرون آورده بمن داد.زير تاك كيسه

ى خدا مرا منتظر گذاشتى گيتم فرمود برو خودت را بآن زن برسان  لو دكان عالفى است خواهد گيت بنده

( خرايج: باار قمى گيت: 2ا ؟ فرمود بلى. رفتم و آن زن را برده با او همبستر شد . )من او را منتظر گذاشته

مرتبه بحج رفتم مرتبه آخر بود كه پولم گم شد وارد ماه شد  با خود گيتم همين  ا هستم تببا مببرد  از  يهل

ماه خارج شوند منهم بمدينه ميرو  براى زيارت پيغمبر و خدمت مواليم موسى بن  عير ميرسم باالخره كار 

 ميانم و خرج برگاتن باوفه را تهيه مينمايم.

پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آله و سل م رفتم بعد آمد  در مصلى كببه كارگرهببا آنجببا وارد مدينه شد  بزيارت قبر 

 مع ميادند، باميد ايناه كارى پيدا كنم ايستاد . در اين موقع شخصى آمببد كارگرهببا اطببرافه را گرفتنببد 

 منهم با آنها ايستاد  يند نير را برد.

كببنم. ى مرا هم براى كار ببببرى برايببت كببار مببىمن از پس او رفته گيتم: مردى غريم هستم اگر صالح بدان

 گيت: اهل كوفه هستى. گيتم: آرى، گيت برويم.

اى يببك با او رفتم ما را برد بخانه بزرگى كه تازه ماغوه ساختمان بودند يند روز در آنجا كببار كببرد  هيتببه

بده تا از اينها كار باام كردند بوكيل صاحم كار گيتم مرا سر عمله قرار ها كار نمىدادند عملهروز پوه مى

 كايد .و خود  با آنها كار كنم. گيت: تو سر عمله بال كار ميارد  و كار هم از آنها مى

آيد سر بطرف من بلند كرده، يك روز روى نردبان بود . يامم بآقا موسى بن  عير عليه الس ال  افتاد كه مى

اى برد پرسيد اينجا يه كببار ميانببى گيببتم: تمببا  بگوشه اى بيا پائين. پائين شد  مرافرمود با ار پيه ما آمده

خر ى من از بين رفت تصميم گرفتم در ماه باشم تا وقتى مرد  ميروند بعد بمدينه آمد  رفتم در مصببلى تببا 
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كارى پيدا كنم آنجا ايستاده بود  كه وكيل شما آمد يند نيببر را بببرد درخواسببت كببرد  بمببنهم كببار بدهببد. 

 كن.فرمود امروز را كار 

دادند اما  آمد و بر در خانه ناست وكيل ياى ياى صدا ميزد پوه آنهببا را فردا همان روزى بود كه پوه مى

اى كرد بال تا همه رفتند فرمود بيا  لو، نزديك شد  كيسهميداد هر يه بمن نزديك مياد با دست اشاره مى

تا كوفببه. فرمببود فببردا حركببت ميانببى، كه محتوى پانزده دينار بود بمن داد فرمود اين خرج سير تو است 

عرضارد  بسيار خوب قدرت رد كردن آن  ناب را نداشتم اما  عليه الس ال  رفت ييزى نگذشت كه پياببى 

( فردا رفتم خدمت آن  نبباب 1آمد گيت حضرت موسى بن  عير فرمود فردا قبل از حركت بيا پيه من. )

اه كوفه و ماه( با كسى برخورد نخواهى كرد بييد فرمود هم اكنون حركت كن تا فيد )منزلى است وسط ر

 كه رسيدى گروهى را خواهى ديد كه عاز  كوفه هستند. اين نامه را در كوفه بعلى بن ابى حمزه ميدهى.

حركت كرد  در بين راه تا فيد يك نير را نديد  بآنجا كه رسيد  گروهى آماده بودنببد فببردا بطببرف كوفببه 

ا آنها روانه شد  شبانه وارد كوفه گرديد  با خود گيتم: امام بخانه برو  حركت كنند، يك شتر خريد  و ب

بخوابم فردا صب  نامه اما  را بعلى بن ابى حمزه ميرسانم وقتى وارد منزه شد  گيتند دكانم را يند روز قبببل 

 دزد برده.

اه درب خانببه را يببه باببنم. ناگبب  فردا صب  پس از نماز در اين فار بود  كه هببر يببه در دكببان داشببتم بردنببد

كوبيدند وقتى درب را باز كرد  على بن ابى حمزه بود او را در بغل گرفتم سال  كرده، گيت باار بببده نامببه 

 مواليم را. گيتم: بسيار خوب هم اكنون عاز  بود  كه خدمت شما برسم گيت: بده ميدانم ديام وارد شدى.

 ته شروم بگريه كرد.نامه را باو سپرد  گرفت و بوسيد روى يامهاى خود گذاش

 گيتم يرا گريه ميانى )قاه: شوقا الى سيدى( گيت: بجهت كماه اشتياقى كه بزيارت آقايم دار .

 نامه را گاود و خواند گيت: باار دكانت را دزد زده گيتم بلى، گيت:

 اند. گيتم: بلى.هر يه داشتى برده

الس ال  بمن دستور داده معاده زيانى كببه بتببو گيت: خدا برايت رسانده، موالى من و تو موسى بن  عير عليه 

رسيده، يهل دينار بتو بدهم وقتى بررسى كرد  آنچه برده بودند يهل دينار مياد نامه را گاود در آن نوشته 

( خرايج: اسحاق بن عمببار گيببت: وقتببى 1اند كه يهل دينار است بده. )بود به باار معاده آنچه از او دزديده

ن  عير را زندانى كرد ابو يوسف و محم د بن حسن دوستان ابو حنييه براى ديببدن آن هارون الرشيد موسى ب

آقا وارد زندان شدند. ياى از آنها بديگرى گيت خارج از ياى دو صورت نيست يا ما بببا موسببى بببن  عيببر 

مببن  برابريم اگر ينين نباشيم شبيه هم هستيم. در اين موقع مردى كه زندانبان بود وارد شببده گيببت: كاببيك
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تما  شده ميخواهم برو  اگر ييزى ميخواهيد بيرمائيد كه در نوبت بعد برايتببان بيبباور . فرمببود: نببه، ييببزى 

انگيز است ايببن مببرد تقاضببا نميخواهم. زندانبان كه رفت اما  عليه الس ال  به ابو يوسف فرمود: يقدر شگيت

 ناه امام خواهد مرد.دارد كار خود را باو مرا عه كنم كه در برگاتن انجا  دهد با اي 

آن دو از  اى حركت كردند ياى بديگرى گيت: ما آمديم از وا م و مستحم بپرسيم اما او اكنون خبر از 

شود و فببردا غيم ميدهد. يك نير را بهمراه زندانبان كردند تا خبر بگيرد كار آن مرد امام باجا منتهى مى

 ود خوابيد.اطالم دهد. آن شم را در مسجدى كه نزديك خانه او ب

آيد و مرد  در خانه زندانبان در رفببت و آمدنببد پرسببيد يببه خبببر اسببت؟ صب  ديد صداى گريه و زارى مى

 گيتند ديام از دنيا رفت با ايناه سابقه بيمارى نداشت.

رفت پيه ابو يوسف و محم د  ريان را بآنها گيت، خدمت حضببرت موسببى بببن  عيببر رسببيدند گيتنببد: مببا 

و حرا  دين كامال اطالم دارى اما از كجا فهميدى كه اين زندانبان امام ميميرد فرمببود: ميدانيم كه از حاله 

از همان درى كه پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آله و سل م بعلى بن ابى طالم آموخت. از اين  واب هببر دو حيببران 

ال  از ماببه بطببرف اسحاق بن عمار گيت: ابا بصير در خدمت موسى بن  عيببر عليببه السبب   -( خرايج1شدند. )

مدينه ميرفت اما  عليه الس ال  نزديك زباله )كه منزلى در راه ماه بين واقصه و ثعلبيه( فرود آمببد. علببى بببن 

حمزه بطائنى را كه شاگرد ابو بصير بود خواست باو فرمود: وقتى باوفه رسببيديم ينببين و ينببان كببن، ايببن 

 سيارشها در حضور ابو بصير بود.

ه از آن  ا خارج شد با خود ميگيت: تعجم ميانم از كار اين مرد مدتى است كه  ز  ابو بصير خامگين شد

اصحاب او هستم سيارشهاى خود را بياى از غالمان من مياند. فردا ابو بصير مريض شد على بن ابببى حمببزه 

 را خواست گيت:

ميدانسببت مببن ميميببر  و استغيار ميانم از آن خيالى كه در ده را ع بموالى خود نمود  و بد گمان شببد  او 

باوفه نخواهم رسيد. وقتى من از دنيا رفتم ينين و ينان كن و در فالن كارها اقدا  كن ابو بصير در زبالببه از 

اى از موسى بن  عير عليه الس ال  برايم آمببد بببدين مضببمون: ( خرايج: على بن مؤيد گيت: نامه2دنيا رفت. )

ايد تقيه ميارد  و پنهان ميداشتم وقتى قببدرت سببتمگران پايببان سؤاه كرده بودى از ييزهائى كه آن زمان ب

يافت و نزديك فرمانروائى سلطان عظيم شد و دنياى ناپسند از دست دنياپرستان يبباغى خببارج گرديببد ينببين 

صالح ميدانم آنچه سؤاه كرده بودى برايت توضي  دهم مبادا شيعيان ضعيف ديار سرگردانى شوند آنچه بتو 

ار مگر از كسانى كه شايسته هستند از خببدا بتببرس مواظببم بببال كببه بببراى اوصببياى پيغمبببر ميگويم پنهان د

مطلبى كه قرار است پنهان كنى سبم ناراحتى براى آنها باوى هرگز  گرفتارى فراهم نانى يا با اظهار افااى
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از دنيببا خببواهم ان شا  اللَّه ينين كارى نميانى اوه سر ى كه بتو ميسپار  اينست كه در همين يند شببم مببن 

رفت نه از اين پيه آمد ناراحتم و نه پايمان و نه ترديدى در تقدير و قضا و قدر حتمى خدا دار  و مطالببم 

صببال  بببن واقببد  -( خرايج1بسيار ديگرى فرموده بود باالخره در همان روزها اما  عليه الس ال  از دنيا رفت. )

  فرمود: صال ! هارون ستمگر ترا خواهد خواسببت از طبرى گيت: خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد

شناسم ترا زندانى خواهد كرد وقتى وارد زندان شدى اين طور دعا كن بگببو من  ستجو مياند بگو او را نمى

 كسى را كه ميخواهى از زندان بيرون آورى خارج نما با ازه خدا )يعنى اى موسى بن  عير عليه الس ال (.

ا  او پيه تو بوده. گيتم من از طبرستان خواست گيت موسى بن  عير يه شد شنيدهصال  گيت: هارون مرا 

موسى بن  عير را نمياناسم تو يا امير المببؤمنين بهتببر مياناسببى و از ماببانه اطببالم دارى. دسببتور داد مببرا 

عيببر زندانى كنند. بخدا قسم يك شم ناسته بود  زندانيان همه در خواب بودند ناگهان يامم بموسببى بببن  

افتاد فرمود: صال  عرضارد : بلى آقاى من فرمود: اينجا افتادى؟ گيتم: آرى فرمود: حركت كن بببرويم از 

پات سر من بيا، از  اى حركت كرده خارج شد  در بين راه عرضارد : آقا از دست اين ستمگر باجببا پنبباه 

رگاتم بطبرستان ديگببر از مببن ببر  فرمود برو بهمان شهر خودت او هرگز دسته بتو نميرسد. صال  گيت: ب

اسحاق بن منصور از پدر خود نقببل كببرد كببه  -( خرايج2 ستجو نارد و يادل نيامد كه مرا زندانى كرده. )

گيت: شنيد  موسى بن  عير بياى از دوستانه تاريخ مرگه را اطالم ميدهد من در ده با خببود گيببتم: ايببن 

گيت: هر كار الز  است بان كه عمر تو نيز در حاه شخا مرگ دوستانه را هم ميداند!! بمن تو ه نموده 

همچنين تما  خانواده شببما  تما  است بيه از دو ساه ديگر زنده نيستى برادرت هم يك ماه بعد از تو ميميرد

پراكنده و متيرق مياوند و مورد سرزنه دشمنان و ترحم دوستان قببرار ميگيرنببد، همببين خيبباه را در دلببت 

 نمياردى؟

در ده خياه ميارد  استغيار مينمايم. دو ساه تما  ناد كه منصور مرد برادرل نيز پس از يك  گيتم: از آنچه

ال از دنيا رفتند آنهائى كه باقيماندند فقير و پراكنده شدند بطورى كببه محتبباج بامببك و ماه و تما  خانواده

لس ال  بببه حسببين بببن ( خرايج: واض  گيت: حضرت رضا فرمود: پدر  موسى بن  عير عليه ا1صدقه شدند. )

شناسببم كببه از عال  فرمود: برايم كنيزى از اهالى نوبه خريدارى كن. حسين گيت: بخدا كنيز زيبببائى را مببى

بهترين كنيزان نوبه است، اما يك عيم دارد و گر نه براى شما همان كنيز را ميخريد . فرمببود: يببه عيببم؟! 

 ا.گيت: نه او زبان شما را مييهمد و نه شما زبان او ر

 اما  عليه الس ال  تبسمى نموده فرمود: برو او را خريدارى كن. حسين گيت:
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وقتى كنيز را آورد  موسى بن  عير عليه الس ال  با زبان خودل از او پرسيد: نا  تو ييست؟ گيببت: مونسببه. 

 فرمود: بخدا تو مونس هستى ولى اسم ديگرى داشتى.

 اسم تو قبال حبيبه نبود؟ گيت: صحي  است.

ى مببن كسببى از او اه فرمود: پسر ابى عال بزودى از او فرزندى متولد خواهد شببد كببه در ميببان خببانوادهآنگ

تر و عابدتر نيست. عرضارد: آقا اسمه را يه ميگذارى تببا مببن باناسببم او را. فرمببود: سخاوتمندتر و شجام

 ابراهيم.

يز آنجا تاريف داشت كسببى را پببيه على بن ابى حمزه گيت: من در منى بود  موسى بن  عير عليه الس ال  ن

ال نيز بهمراهه بودند بببا عمببران « خدمت آن  ناب رسيد  خانواده1من فرستاد كه در ثعلبيه بيا پيه من  

خادمه. فرمود: از اين دو پيانهاد كدا  را بياتر دوست ميدارى، اقامت در اينجا يا در ماه؟ گيتم: هر كدا  

 اه براى تو بهتر است. بعد مرا فرستاد در خانه خودل در ماه.را شما دوست داشته باشى. فرمود: م

بعد از نماز مغرب خدمت آن  ناب رسيد  فرمود: فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ كيه از پاى در آورده 

يرت مببرا  ناستم، سيره گسترده شد حلوا آوردند با هم خورديم، سيره را برداشتند، ناستيم بصحبت كردن،

برو بخواب تا من براى نماز شم برخيز . من خوابيد  تا اما  از نماز شم فاره شببد بعببد مببرا  گرفت، فرمود:

 بيدار كرده فرمود: حركت كن وضو بگير نماز شم بخوان ولى مختصر.

 وقتى نماز شم را تما  كرد  نماز صب  را هم خواند .

و را برد  به ثعلبيه مبادا مببرد  صببدايه را باببنوند. در آنجببا فرمود: على كنيز  حالت زايمان باو دست داد ا

همان پسرى كه برايت از سخاوت و كر  و شجاعته صحبت كرد  متولد شد. على بن ابى حمزه گيببت: مببن 

 زنده بود  تا آن پسر بزرگ شد بخدا قسم همان طور كه فرمود، بود.

شجاعتر از او نيست منظورل غير حضرت رضببا از توضي : ايناه فرمود: در ميان خانواده من سخاوتمندتر و 

( خرايج: على بن ابى حمزه گيت: خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  بببود  سببى نيببر 1ساير فرزندان نبود. )

غال  حباى كه برايه خريده بودند آمدند. ياى از آن غالمان كه زيبا بود با زبان مادرى خود صحبت كرد، 

لهجه  واب او را داد خود آن غال  و ديگران تعجم كردند خياه مياردند زبان آنها اما  عليه الس ال  با همان 

فهمد. اما  عليه الس ال  باو فرمود: من مقدارى پوه در اختيار تو ميگذار  بهر كدا  سى درهببم بببده. از را نمى

نعمتببى اسببت كببه  خدمته خارج شدند بياديگر ميگيتند: اين آقا بزبان ما بهتر از خود ما صحبت ميارد ايببن

 خدا بما ارزانى داشته.
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على بن ابى حمزه گيت: پس از خارج شدن آنها عرضارد : يا ابن رسوه اللَّه با اينهببا بزبببان حباببى صببحبت 

كردى فرمود: بلى. گيتم: بآن غال  امتيازى بخايدى كه پوه را در اختيار او گذاشتى؟ فرمود: بلى باو گيتم: 

ر هر ماه بهر كدا  سى درهببم بدهببد يببون وقتببى او صببحبت كببرد از همببه دوستان خود را نصيحت كند و د

واردتر بود و پسر پادشاه آنها است او را رئيس اينها قرار داد  و سيارل كرد  هر يه احتيبباج داشببتند از او 

از ايناه بزبببان حباببى صببحبت كببرد .  بگيرند با تما  اينها او غال  درستى است فرمود: بنظر  تعجم كردى

 : آرى بخدا قسم.گيتم

تر است، آنچه شنيدى مثببل ايببن بببود فرمود: تعجم نان آنچه از كار من بر تو پنهان است خيلى خيلى عجيم

اى آب با منقار خود بردارد آيا آن قطره آب كه پرنده برميدارد از دريببا اى از اقيانوسى قطرهكه يك پرنده

پببذير نيسببت و كارهبباى قببدرت و اطببالم او پايببان كرانى اسببت كببهشود؟ اما  نيز يون درياى بىكاسته مى

( خرايج: بدر غال  حضرت رضا گيت: اسحاق بن عمار خدمت موسببى 1انگيز او از دريا بياتر است. )شگيت

اى صحبت كرد بن  عير رسيده ناست. در اين موقع مردى خراسانى ا ازه ورود خواست وارد شد و با لهجه

رندگان. حضرت موسى بن  عير با همان زبان خودل  وابه را داد تببا كه هرگز نانيده بود  شبيه صداى پ

 صحبت آنها تما  شد از  اى حركت كرده رفت.

فرمود:  -عرضارد : آقا من تاكنون ينين زبانى را نانيده بود ، فرمود: اين زبان گروهى از مرد  يين است

انگيزتببر بتببو از ايببن شببگيت تعجم كردى كه بزبان خودل صحبت كرد  گيتم:  اى تعجم اسببت. فرمببود:

ميگويم اما  زبان پرنده و هر مو ود صاحم روح را كه خدا خلق كرده ميداند بر اما  ييزى پوشيده نيست. 

ال  دسببت مببرا گرفببت از  -201ص  -( خرايج2) على بن ابى حمزه گيت: روزى موسى بن  عيببر عليببه السبب 

كرد م بمردى از اهالى مغرب سر راه ناسته گريه مىمدينه خارج شديم بطرف بيابان در بين راه برخورد كردي 

 در مقابله يك االه مرده قرار داشت بارهايه نيز روى زمين ريخته بود اما  عليه الس ال  فرمود: يه شده.

گيت: با دوستان و رفيقانم عاز  ماه بوديم در اين محل االغم مرد من ماند  آنها رفتنببد اكنببون متحيببر  يببه 

ندار  كه بار خود را با آن حمل كنم، اما  عليه الس ال  فرمود: شايد نمببرده باشببد. گيببت: آقببا اى بانم. وسيله

كنيد كه با من شوخى ميانيد. فرمود: من يك دعاى خوبى دار . مغربببى عرضببارد: آقببا ايببن بمن رحم نمى

االه رفت لبهببايه نزديك  گرفتارى كه دار  كافى نيست كه مرا مسخره ميانيد. موسى بن  عير عليه الس ال 

بالمات حركت نمود كه من نانيد . يوبى كه روى زمين بود برداشت صدائى بر او زد االه صببحي  و سببالم 

 از  اى حركت نمود. فرمود:

 اى هم و ود داشت؟ زود خود را بدوستانت برسان ما رفتيم و او را گذاشتيم.آقاى مغربى در اينجا مسخره



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

46 

 

ر ماه سر ياه زمز  بود  كه يامم بآن مرد مغربى افتاد همببين كببه مببرا على بن ابى حمزه گيت: يك روز د

ديد دويده پيه من آمد و دستم را بوسيده از شادى و سرور گيببتم حبباه االغببت يطببوره گيببت: بخببدا قسببم 

صحي  و سالم است نيهميد  آن مرد كه خدا منت گذاشت و برايم رساند اهل كجا بود و از كجا آمد كه االه 

پرسى كببه نميتببوانى او را مود، گيتم تو كه بمقصود خود رسيدى ديگر يه كار دارى از كسى مىمرا زنده ن

( خرايج: ابو خالد زبالى گيت: حضرت موسى بن  عير بزباله آمد با گروهى از مببأموران مهببدى 1باناسى. )

 خلييه عباسى كه آنها را مأمور كرده بود موسى بن  عير را بياورند.

 يه ييزهائى بخر  نگاه كرد ديد افسرده هستم. فرمود:بمن دستور داد برا

برند پيه اين ستمگر و اطمينببانى ببباو نيسببت. بينم ترا مىابو خالد يرا افسرده هستى گيتم براى همين كه مى

فرمود: ناراحت نبال از او بمن آزارى نميرسد، در فالن روز منتظر من بببال در سببر راه پيوسببته روزشببمارى 

ز رسيد رفتم بر سر راه اما تا غببروب آفتبباب كسببى را نديببد  باببك افتبباد ، ناگبباه ياببمم ميارد  تا آن رو

آيد وقتى نزديك شد ديد  موسى بن  عير عليه الس ال  سوار بر قاطرى است نگاهى بمن باخصى افتاد كه مى

ا ميبرند نموده فرمود: مبادا شك كنى عرض كرد : آقا مقدارى شك برايم پيدا شده فرمود يك بار ديگر مر

خالببد بببن نجببي   -( خببرايج2ديگر بر نميگرد  و از دست آنها خالصى ندار ، همان طور كه گيته بود، شد. )

اند ميگوينببد ميضببل خيلببى مببريض اسببت اگببر گيت: بحضرت موسى بن  عير گيتم دوستان از كوفه آمده

 او بود. دعائى بيرمائيد خوب است فرمود راحت شد. اين فرمايه اما  سه روز پس از مرگ

( مناقم شهر آشوب: بيان بن نافع تيليسى گيت: پدر  را با زنان و خانواده در ماه گذاشتم. خببود  بببراى 1) 

زيارت موسى بن  عير رفتم همين كه خدمت آن  ناب رسيد  خواستم سال  كنم فرمود: حجت قبببوه باشببد 

گرد و كار دفن و كيببن او را ترتيببم خدا ترا ا ر بدهد در باره فوت پدرت هم اكنون از دنيا رفت فورى بر

 ده من از اين حرف متحير ماند  وقتى آمد  پدر  هيك ناراحتى نداشت.

فرمود: پسر نافع ايمان ندارى؟ من برگاتم ديد  زنها بر سر و صورت خود ميزنند پرسيد  يببه خبببر اسببت؟ 

 گيتند پدرت از دنيا رفت.

كه پدر  مخيى كرده و بمن ناان داده يببه كببنم، و فرمببود  ابن نافع گيت: رفتم پيه اما  تا بپرسم ثروتى را

هر يه پنهان كرده بيرون آور )و بين ورثه تقسيم كن( فرمود: پسر نافع اگر در ده ينين و ينان فار كردى 

( 2ى او هسببتم. )ى باقيببه و حجببت بالغببه)نبايد تعجم كنى و ينين فارى بنمائى( زيرا من  نم اللَّه و كلمببه

ابو على پسر راشد و ديگببران در ضببمن يببك خبببر طببوالنى گيتنببد كببه  -409ص  3ج  -وبمناقم شهر آش

گروهى از شيعيان نياابور ا تمام كردند و محم د بن على نياابورى را انتخاب نمودند كه بمدينه بببرود. سببى 
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بببا تاببه هزار دينار و پنجاه هزار درهم و مقدارى پاريه در اختيار او گذاشتند شطيطه نياببابورى يببك درهببم 

اى ابريامى كه خودل رشته و بافته بود و يهار درهببم ارزل داشببت آورد گيببت: خببدا از حببق شببر  پاريه

هائى آوردند در حدود هيتاد عدد كه در « ورقه1ندارد )إن  اللَّه ال يستحيى من الحق( درهم او را كج كرد   

حه سييد بود تا  واب نوشته شود من دو هر كدا  يك مسأله بود سر صيحه مسأله را نوشته بودند و پائين صي

تا دو تا آن كاغذها را بهم پيچيد  و روى هر دو كاغذ سه نخ بستم روى هر نخى يك مهر زدند، گيتند: يببك 

ها سالم است و مهببر آن ها را دريافت ميانى اگر ديدى پاكتشم در اختيار اما  ميگذارى و صب   واب آن

زدن مهرها  واب داده بود بقيه  -ها و بهمصورتى كه بدون باز كردن نامه بهم نخورده پنج عدد را باز كن در

( محم ببد بببن علببى در 1را باز نان آن شخا اما  است پولها را باو بسپار اگر ينان نبود پولهببا را برگببردان. )

 مدينه وارد خانه عبد اللَّه افط  پسر حضرت صادق شببد او را آزمببايه نمببود ولببى سببرگردان بيببرون آمببده،

ميگيت: خدايا مرا راهنمائى كن بامامم گيت: در همان بين كه سرگردان ايستاده بود  غالمى گيت بيا برويم 

پيه كسى كه  ستجو ميانى مرا بخانه موسى بن  عير برد يام اما  كه بمن افتاد فرمود: يرا نااميد شببدى 

ابو حمزه  لو در مسجد  د  مرا  و يرا پناه بيهود و نصارى بردى بيا پيه من، من حجت و ولى خدايم مگر

 ا .اى دادهبتو معرفى نارد من ديروز  واب تما  مسائلى را كه همراه آورده

اى كه يهار آن مسائل را با يادرهم شطيطه كه وزن آن يك درهم و دو دانگ است كه تو گذاشتى در كيسه

بنببدى آن دو بببرادر را كه در بسببته صد درهم دارد و متعلق بوازورى است بياور ضمنا پاريه ابريامى شطيطه

 بلخى گذاشته و بمن بده.

محم د بن على گيت: از گيتار اما  عقل از سر  پريد هر يه دسببتور داده بببود آورد  و در مقببابله گذاشببتم 

 يك درهم شطيطه و پاريه او را برداشت بمن فرمود:

 )ان اللَّه ال يستحيى من الحق( 

اى هببم از باطيطه برسان و اين كيسه پوه را باو بده يهل درهم بببود. پاريببهخدا از حق شر  ندارد، سال  مرا 

كين خود باو هديه ميانم كه از پنبه ده صيدا قريه فاطمه زهرا عليها الس ال  اسببت و بدسببت خببواهر  حليمببه 

ت كه دختر  حضرت صادق عليه الس ال  بافته شده. باو بگو پس از وارد شدن تو بنياابور نوزده روز زنده اس

شانزده درهم را خرج مياند و بقيه كه بيست و يهار درهم است نگه ميدارد براى مخارج ضببرورى و كمببك 

بمستمندان خود  بر او نماز خواهم خواند وقتى مرا ديدى پنهان كن زيرا بصالح تو است، بقيه پولها و اموالى 

كببن ببببين قبببل از ايناببه پببيه مببن بيببائى  ها را بازاى بصاحبان آن برگردان، در ضمن مهر اين نامهكه آورده

 ها ديد  سالم است.ا  يا نه نگاه كرد  به پاكت واب داده
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در باره مردى كه نببذر  يك كاغذ از ميان آنها برداشته گاود  ديد  نوشته است اما  عليه الس ال  يه مييرمايد

دى دارد كه  واب با خط اما  ينين هاى زياكرده هر غال  و كنيزى كه از قديم دارد آزاد كند. آن مرد بنده

اى كه بيه از شه ماه مالك آن بوده بايد آزاد كند دليل بر درستى اين  واب آيه قرآن اسببت بود: هر بنده

« و تازه و غير قديمى كسى است كه شه ماه كمتر باشببد مهببر دو  1كه خداوند مييرمايد: وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ  

ما  عليه الس ال  يه مييرمايد در باره كسى كه قسم خورده ماه زيادى را انيبباق كنببد را باز كرد  نوشته بود: ا

گوسببيند صببدقه بدهببد  84يقدر بايد بدهد؟  واب در زير آن بخط اما  بود كه اگر گوسينددار است بايد 

طلببم درهم نقره ميدهد. دليل بببر ايببن م 84دهد اگر پوه نقره دارد شتر مى 84اگر شتردار است همان طور 

« مببواردى كببه خداونببد پيغمبببر را يببارى 2آيه قرآن است كه مييرمايد: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِيرَةٍ  

( مهر سو  را برداشتم نوشته بود: اما  يببه مييرمايببد در 1مورد بود. ) 84نموده قبل از نزوه اين آيه شمرد  

ت را  دا نموده و كينه را دزديده با خط اما   واب نوشته اى را شاافته و سر ميباره شخصى كه قبر مرده

شده بود: بايد دست سارق را قطع كرد بواسطه دزديدن كين از محلى كه مخيببى و پنهببان بببوده و بايببد صببد 

دينار بدهد يون سر ميت را  دا كرده زيرا ما او را يون  نين در رحم مادر ميدانيم قبببل از ايناببه روح در 

 ايم تا آخر مسأله ...ر نطيه بيست دينار قرار دادهآن دميده شود د

انببد فقببط شببطيطه پايببدار وقتى بخراسان رسيد ديد آنهائى كه اموالاان را برگردانده همه فطحى مذهم شببده

مانده سال  اما  را رساند و پولها و پاريه كين را داد همان نببوزده روز كببه فرمببوده بببود زنببده مانببد. وقتببى 

يه الس ال  كه سوار شترى بود از راه رسيد. از كار تجهيز و نماز شطيطه كه فاره شد سببوار شطيطه مرد اما  عل

شتر شده راه بيابان را گرفت. بمحمد بن على فرمود بدوستان خود سال  مرا برسان و بگو بر من و ساير امامان 

بپرهيزيد و قدر خببويه را  باشيد از خدا ى شما حاضر شوند در هر  ا كهدر هر زمان الز  است كه بر  نازه

اى شديد آمببد و گروهببى از مببرد  مردنببد مببن ( على بن ابى حمزه گيت: يك ساه در ماه صاعقه1بدانيد. )

خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد  قبل از ايناه ييزى بپرسم فرمببود: علببى الز  اسببت شببخا غببرق 

رده است عرضارد : شما ميخببواهى بيرمببائى كببه شده و صاعقه زده را سه روز نگه دارند تا يقين كنند كه م

اند كه آنها در قبر مردنببد. اند فرمود بلى فرمود: تعداد زيادى را زنده دفن كردهگروهى را زنده بگور كرده

( على بن ابى حمزه گيت: مرا موسى بن  عير عليه الس ال  فرستاد پيه مردى كه طبق  لو او بود و يببك 2)

فرمود اين هيجده درهم را باو بده بگو موسى بن  عير ميگويد از همين پببوه  پوه يك پوه  نس مييروخت

 استياده كن تا موقع مرگ ترا كافى است.
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پوه را كه باو داد  شروم بگريه كرد گيتم يرا گريه ميانى؟ گيت يرا گريه نانم خبر مببرگ را مياببنو . 

اوت كرد بعد گيت: تو كه هستى؟ گيتم: گيتم آنچه خدا برايت آماده كرده بهتر از زندگى فعلى تو است س

 على بن ابى حمزه.

گيت: بخدا قسم آقايم موسى بن  عير فرمود: پيغا  خود را توسط على بن ابى حمزه برايت مييرستم. بيسببت 

روز گذشت از او خبر گرفتم مريض بود گيتم. هر وصيت دارى باببن مببن از مبباه خببود  وصببيت تببرا شبانه

 ا را  ميانم.

از دنيا رفتم دختر  را بمردى متدين شوهر بده اين خانه را بيرول پوه آن را در اختيببار موسببى گيت: وقتى 

بن  عير عليه الس ال  بگذار و كار غسل و دفن و نماز مرا خودت انجا  ده. پس از فوت، دخترل را بببازدواج 

ال  كرد  آن پوه را پبباك مردى مؤمن درآورد  و خانه او را فروختم پوه را تقديم موسى بن  عير عليه الس 

( علببى بببن ابببى حمببزه گيببت: مببرا 3نموده زكاته را برداشت و بقيه را بمن داد فرمود ببر بدخترل بببده. )

حضرت موسى بن  عير پيه مردى از قبيله بنى حنييه فرستاد فرمود: او در طرف راست مسجد ناسته است. 

ا بدهم همان روزى كه وعببده داده بببود رفببتم  ببواب نامه اما  را باو داد  خواند گيت فالن روز تا  وابه ر

داد يك ماه گذشت رفتم از او خبر بگير . گيتند از دنيا رفت ساه بعد بماببه رفببتم خببدمت حضببرت  نامه را

ها را داد  فرمود: خدا رحمته كند. رو بمن نموده فرمود على يببرا در موسى بن  عير رسيد  و  واب نامه

( شعيم عقرقوفى گيت: غببال  خببود مبببارك را 1اين ثواب از دستم رفت. ) ى او حاضر نادى؟ گيتم نازه

اى، مبارك گيت: از اما   ويببا شببد  فرستاد  پيه موسى بن  عير عليه الس ال  دويست دينار باو داد  با نامه

گيتند بماه رفته است گيتم: شبانه حركت ميانم و فاصله ماه و مدينه را طى ميانم ناگاه شخصى مرا صببدا 

اى در زد گيتم: تو كه هستى گيت: معتم غال  موسى بن  عير آن آقا فرموده نامه را بده و پولى كه آورده

 منى برايم بياور.

از محمل فرود آمد  و نامه را داد ، بطرف منى حركت نمود . در منى خببدمت موسببى بببن  عيببر رسببيد  و 

كرد و يك مقدار را با دست كنار زد. فرمود اين دينارها را مقابله روى زمين ريختم مقدارى از آنها را  دا 

اى بهمان  ا بگذار صاحبه بآن احتيبباج دينارها را بده باعيم بگو موسى ابن  عير ميگويد از هر  ا برداشته

 پيدا مياند.

 از خدمت اما  مرخا شد  رفتم پيه شعيم گيتم  ريان اين دينارها يه بود؟

 تا پولم را تاميل كنم ولى او نداد گيت: گيت: من از فاطمه پنجاه دينار خواستم
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ميخواهم زمين فالن كس را بخر  پنهانى از او برداشببتم و تببو هى بحببرف او ناببرد  بعببد تببرازو خواسببت و 

ال  در روز 2دينارها را كايد پنجاه دينار بود. ) ( ابو خالد زبالى گيت: حضببرت موسببى بببن  عيببر عليببه السبب 

 د ما قدرت بر مقدارى هيز  نداشتيم كه آته بيافروزيم. فرمود:سردى وارد منزه ما شد ساه سختى بو

ابا خالد مقدارى هيز  تهيه كن تا بيافروزيم گيتم: آقا اين  ا يك يوب پيدا نمياببود فرمببود: نببه ايببن طببور 

نيست همين راه روبرويت را بگير برو مرد عربى را خواهى ديد كه دو بار هيز  با خببود دارد ازو بخببر زيبباد 

زن. سوار االغم شد  بآن سمت رفتم بمرد عربى برخورد  كه دو بار هيز  داشببت خريببد  و آورد  آن يانه ن

هببا و مقدارى غذا داشتم براى آن  ناب آورد  خببورد بعببد فرمببود: ابببو خالببد كيببه روز را آته افروختند

 آنها را اصالح كن.هاى غالمان را نگاه كن تا ما بر ميگرديم در فالن ماه و فالن روز بر ميگرديم نعلين

ابو خالد گيت: آن تاريخ را يادداشت كرد  همان روز سوار االغم شببد  و رفببتم سببر راه نزديببك ميلببى كببه 

آيببد بجانببم او رفببتم صببدايه بلنببد شببد ابببو خالببد! راهنماى مسافر است فرود آمد  ناگاه ديد  سوارى مببى

 عرضارد : بلى آقا فدايت شو . فرمود بوعده خود وفا كرديم.

 اى كه داشتى ما آنجا فرود آمديم يه شد. گيتم:مود ابو خالد آن دو خيمهفر

ا  براى پذيرائى شما. در خدمت آن  نبباب رفببتم وارد آن دو خيمببه شببديم فرمببود: فدايت شو  آماده كرده

هاى غالمان يه شد گيتم: آنها را اصالح كرد  خدمت اما  آورد  فرمود ابو خالد هر حا ت ها و نعلينكيه

 ارى از من بخواه.د

عرضارد  آقا باما خبر بدهم از وضع خود، من زيدى مذهم بود  تا آن روز كه شما اينجا تاببريف آوردى 

 و هيز  خواستى و فرمودى فالن روز برميگرد  فهميد  شما اما  هستى و اطاعت شما را خدا الز  شمرده.

 ة و حوسم بما عمل فی االسال «.فقاه:  يا ابا خالد، من مات ال يعرف امامه مات ميتة  اهلي

فرمود هر كس بميرد در حالى كه اما  زمان خويه را ناناسد مانند كافرهاى زمان  اهليت مرده با ايناببه از 

( على بن ابى حمببزه 1او بازخواست ميانند را ع باعماه و وظائيى كه در اسال  مورد عمل مسلمانان است. )

ال  بببرايم عير اصوه نامهگيت: در مسجد كوفه معتاف بود  ابو   اى سر بمهر از موسى بببن  عيببر عليببه السبب 

آورد نامه را خواند  نوشته بود: وقتى نامه را خواندى آن نامه كويك را كه داخل نامه بزرگ مهر زده است 

 نگه دار تا از تو بخواهم.

در يك قوطى گذاشت در  اى عبه على نامه را داخل انبار تجارتى خود برد و در صندوقى كه قيل بود داخل

صندوق و  عبه و اطاق را قيل نمود و كليدهاى آنها را همياه در موقع خواب زير سر خود ميگذاشت كسى 

  ز خودل داخل انبار نمياد.
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هنگا  اعماه حج كه رسيد بجانم ماه رهسپار شد و آنچه موسى بن  عير عليه الس ال  خواسته بود تهيه كرد و 

ى كوياى كه گيببتم آن را نگببه دار.  ريببان را ا  كه رسيد باو فرمود يه شد آن نامهبا خود برد. خدمت ام

ال  فرمببود: اگببر آن نامببه را ببينببى عرض كرد  كه يگونه او را در  اى محيوظى گذاشته ا  امببا  عليببه السبب 

 مياناسى؟

ن يببه نوشببته اسببت عرضارد : آرى از زير  انماز خود نامه را بيرون آورد فرمود نگه دار اگببر بببدانى در آ 

 ناراحت مياوى.

 گيت: نامه را با خود باوفه آورد  و در داخل  يم بغلم گذاشتم.

در تما  مدت زندگى آن نامه بهمراه على بن ابى حمزه بود پس از درگذشببت او دو پسببرل محم ببد و حسببن 

امببه رسببيده گيتند تما  كوشه خود را براى نگهدارى آن صرف ميارديم ولى آن را گم كببرديم فهميببديم ن

شقيق بلخى گيت: در ساه صد  -4ص  3ج  -( كاف الغمه1است بدست خود موسى بن  عير عليه الس ال . )

و يهل و نه براى انجا  حج خارج شد  وارد قادسيه گرديد  در آنجا يامم بجمعيت زيادى افتاد كه عاز  حج 

اى از پام پوشيده بود و ردائى  امه هستند.  وان زيباى گندمگونى را ديد  ضعيف بود كه باالى لباس خود

 بدول داشت و در پا نعلين، كنارى از اين  معيت ناسته بود.

ها است كه ميخواهد در راه كل بر مرد  باشببد بخببدا ميببرو  او را سببرزنه با خود گيتم اين  وان از صوفى

وا كَثِيراً مِببنَ الظَّببنِّ إِنَّ بَعْببضَ ميانم نزديك او رفتم همين كه يامه بمن افتاد كه ميايم فرمود: شقيق! ا ْتَنِبُ

 « مرا واگذاشت و براه خود ادامه داد.1الظَّنِّ إِثْمٌ  

اى صال  است خببود را ببباو با خود گيتم كار بزرگى بود از ده من خبر داد و اسم مرا ميدانست اين مرد بنده

( وارد 1از نظببر  غائببم شببد. )عجله كرد  باو نرسيد   ميرسانم و از خدمته معذرت خواهم خواست هر يه

واقصه كه شد  ديد  ماغوه نماز است اعضايه در اضطراب و اشك از يامهايه  ارى است گيببتم همببين 

است برو  از او حاله بودى بخواهم ايستاد  تا نمازل تما  شد بجانببم او رفببتم همببين كببه مببرا ديببد فرمببود 

« ببباز مببرا گذاشببت و بببراه 1  تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى وَ إِنِّی لَغَيَّارٌ لِمَنْ شقيق! اين آيه را بخوان:

 خود ادامه داد.

با خود گيتم اين  وان از ابداه است اين دومين مرتبه است كه از ده من خبببر داد بمنببزه زبالببه كببه رسببيد  

وزه از دسته بچاه افتبباد اى دارد ميخواهد از ياه آب بااد ديد  كديد  كنار ياه ايستاده و در دست كوزه

 سر بآسمان بلند كرده گيت:

 انت ربى ارا ظمئت الى الما              و قوتى ارا اردت الطعاما         
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« خدايا  ز اين كوزه ندار  آن را بمن برگردان در اين موقع ديد  آب باال آمد دست دراز كرد و كوزه 2  

اى ريگ رفببت و از آن ر ركعت نماز خواند بعد بجانم پاتهرا پر آب نموده بيرون آورد وضو گرفت و يها

ريگها با دست داخببل كببوزه ميريخببت آن را تاببان داد و آشبباميد.  لببو رفتببه سببال  كببرد   ببواب مببرا داد 

 مند فرما.عرضارد  از زيادى غذاى خود كه خدا بتو عنايت كرده مرا بهره

ا هستيم بخدا خول گمان بال. كببوزه را بدسببت هاى ظاهرى و پنهانى خدفرمود شقيق پيوسته ماموه نعمت

من داد آشاميد  ديد ، شربت سويق شيرينى است بخدا قسم تا آن وقت لذيببذتر و خوشبببوتر از آن نخببورده 

 بود  هم سير شد  و هم تانگى از من برطرف شد تا يند روز اشتها بغذا و احتياج بآب نداشتم.

ى كنار آبدارخانه در نيمه شم ديد  ماغوه نماز است با خاببوم ديگر او را نديد  تا داخل ماه شد  شبانگاه

اران صب  شد براى نماز ناست و شروم به تسبي  خدا نمود  تما  اشك ميريزد تا سحرگاه ادامه داد همين كه

سپس از  اى حركت كرده نماز صب  را خواند. هيت مرتبه گرد خانه خدا گات و از مسببجد الحببرا  خببارج 

اند و غالمهاى زيادى در رفتم وقتى باو رسيد  ديد  مستمندان و محتا ين اطرافه را گرفته ( از پيه1شد. )

اند بر خالف آنچه قبال مااهده كرده بببود  از دور و نزديببك مببرد  كببه ميرسببيدند سببال  خدمته كمر بسته

م د بن على بن تر بود گيتم اين آقا كيست؟ گيت اين موسى بن  عير بن مح مياردند بيك نير كه باو نزديك

 الحسين بن على بن ابى طالم عليهم الس ال  است.

انگيزى از يون اين آقا سر بزند بعضى از شعراى پياين  ريان شقيق را باعر گيتم: بايد ينين كارهاى شگيت

 آوريم:اند كه يند شعرى از آن را مىسروده

 الذى كان ابصر سل شقيق البلخى عنه و ما عا             ين منه و ما         

 قاه لما حججت عاينت شخصا             شاحم اللون ناحل الجسم اسمر             

 سائرا وحده و ليس له زاد             فما زلت دائما اتيار             

 و توهمت انه يسأه الناس             و لم ادر انه الحج االكبر             

 فی االنا  و ياربه             فناديته و عقلى محيريضع الرمل              

 اسقنى شربة فناولنى منه             فعاينته سويقا و سار             

 فسألت الحجيج من يك هذا             قيل هذا االما  موسى بن  عير             

ا  و عظمببت موسببى بببن  عيببر عليببه ( در كاف الغمه نيز مينويسد: كه  ريان بسيار بزرگى كه شاهد مقبب 2) 

ال  اسببت الس ال  است: از شخصى از بزرگان عراق شنيده ا  كه كرامت و منقبتى از موسى بن  عير عليببه السبب 

 بعد از وفات شاى نيست كه ظهور كرامت پس از وفات با ارزشتر از زمان حيات است.
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حم مقببا  كببه او را بسببمت اسببتاندارى اى داشببت از اعيببان مملاببت، بسببيار صبباگيت: ياى از خليا  نماينده

گيرى در آنجا حاومت مياببرد. آن مببرد از دنيببا رفببت اى گماشته بود كه مدتها با قدرت تما  و سختناحيه

ضري  موسى بن  عير عليه الس ال  آن مرد را دفن نمود. حر  موسى بن   خلييه از نظر احترا  بمقا  او در كنار

رسببائى ماببهور بببود پيوسببته در حببر  رفببت و آمببد داشببت و نسبببت  عير كليددارى داشببت كببه بزهببد و پا

 بخدمتاارى حر  فروگذار نبود.

كليددار گيت: پس از دفن آن استاندار شم در حر  خوابيده بود  در خواب ديد  قبر او گاوده شد و آته 

يببز ور است دود و بوى سوختن گوشت و استخوان همه  ا را گرفت حضرت موسببى بببن  عيببر ناز آن شعله

ايستاده مرا باسم صدا زده فرمود: برو بخلييه بگو فالنى اسم او را نيز برد، مرا آزردى با مجاورت اين ستمگر 

 و سخنى درشت فرمود.

اى نوشتم و  ريان را ميصل بببراى خلييببه نگاشببتم. از خواب بيدار شد  از ترس بر خود ميلرزيد  فورى نامه

كليددار را خواست داخل ضري  شببدند دسببتور داد آن قبببر را  شم خلييه بحر  مطهر موسى بن  عير آمد و

سوزى بود بااافند تا مرده آن مرد را بجاى ديگر منتقل كنند وقتى قبر را شاافتند خاكسترى كه ناانه آته

( عيببون المعجببزات محم ببد بببن فضببل از داود رقببى نقببل كببرد كببه، 1مااهده نمودند و اثرى از مرده نبود. )

الس ال  عرضارد : از دشمنان امير المؤمنين عليه الس ال  و اهل بيت پيامبر مرا مطلع فرما. بحضرت صادق عليه 

 فرمود:

 مايلى مااهده كنى يا برايت نقل كنم؟ گيتم ديدن بهتر است.

بحضرت موسى بن  عير عليه الس ال  فرمود همان شالق را بياور آن  ناب از پببى شببالق رفتببه آورد فرمببود: 

را بزمين بزن و دشمنان امير المؤمنين و ما را ناان او بده يك شالق كه بزمين زد شبباافته پسر  موسى شالق 

شد و دريائى سياه مااهده كرد  شالق دو  را بدريا زد سنگى سياه ديد  شالق سببو  را بببر آن سببنگ فببرود 

آمدنببد تمببا  ىى دشمنان على و ائمه اطهار آنجا  مع بودند از كثرت باببمارل در نمبب آورد درى باز شد همه

صورتهاى سياه و يامهاى آبى هر كدا  در يك طرف سنگ در زنجير آهنين بسته شده بودند فرياد ميزدنببد 

يا محم د، شعله فروزان آته بصورت آنها زبانه مياايد بآنها ميگيتنببد دروه ميگوئيببد محم ببد باببما ارتببباطى 

 ندارد و نه شما با او ربطى داريد.

ا كيانند؟ فرمود:  بت و طاغوت و ناپاك و لعين بن لعين ياى ياببى آنهببا را تببا عرضارد : فدايت شو  اينه 

انگيزان و پسران ازرق و ساير مرد  و بنى اميه خداوند آخر نا  برد تا رسيد باصحاب سقييه بنى ساعده و فتنه

 عذاب خود را بر آنها تجديد نمايد.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

54 

 

اشند و پسران ازرق روميان است و ممان است اشاره انگيزان طلحه و زبير بتوضي : ممان است منظور از فتنه

( در عيون المعجزات مينويسد: محم د بن على صوفى گيت: ابراهيم ساربان ا ازه 1بمعاويه و ياران او باشد. )

 خواست كه حضور وزير على بن يقطين برسد. على بن يقطين باو ا ازه نداد.

مدينه شد ا ازه خواست تا خدمت موسى بن  عيببر عليببه در همان ساه على بن يقطين بماه رفت وقتى وارد 

الس ال  برسد، موال ا ازه نداد. روز دو  على بن يقطين موسى بن  عير را مالقات كرد عرضارد آقا گناه من 

 يه بود؟

فرمود ترا مانع شد  براى ايناه مانع برادرت ابراهيم ساربان شدى خداوند نيز سعى و حج ترا نميپببذيرد مگببر 

ابراهيم را راضى كنى. عرضارد: آقا من يگونه ميتوانم ابراهيم را مالقات كنم، در اين سبباعت مببن در  ايناه

 مدينه هستم و او در كوفه است.

فرمود: شم تنها بدون ايناه كسى از همراهانت با تو باشد بجانم بقيع ميروى در آنجا اسبى با زيببن و بببرگ 

بن يقطين به بقيع رفت سوار بر آن اسم شد طببولى نااببيد  مااهده خواهى كرد، سوار آن اسم مياوى على

 كه كنار درب خانه ابراهيم ساربان پياده شد.

 درب خانه را كوبيده گيت: من على بن يقطينم.

ابراهيم از درون خانه صدا زد: على بن يقطين وزير هارون درب خانه من ياار دارد، علببى گيببت: گرفتببارى 

درب را باز كند داخل اطاق شد بابراهيم گيت: مواليم موسى بببن  عيببر عليببه بزرگى دار  او را قسم داد كه 

 ورزيده مگر ايناه تو مرا ببخاى. ابراهيم گيت: خدا ترا ببخاد. الس ال  از پذيرفتن من امتنام

على بن يقطين قسم داد بابراهيم كه قد  روى صورت او بگذارد ولى ابراهيم امتنام ورزيد از ايببن كببار بببراى 

به دو  او را قسم داد قبوه كرد در آن موقعى كببه ابببراهيم پبباى خببود را روى صببورت علببى بببن يقطببين مرت

 گيت: خدايا تو شاهد بال.گذاشته بود على مى

از  اى حركت كرده سوار اسم شد و در همان شم بدر خانه موسى بن  عير عليه الس ال  آمببد ا ببازه ورود 

يعقوب بن  عير  -478ص  1ج  -( كافى2ه داد و او را پذيرفت. )خواست موسى بن  عير عليه الس ال  ا از

بن ابراهيم گيت: خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  بود  مردى نصرانى وارد شببد مببا آن موقببع در عببريض 

 بوديم نصرانى گيت:

ا  سى سبباه اسببت كببه از خداونببد درخواسببت مياببنم مببرا من راه دور و سير پر ماقتى را پات سر گذاشته

هنمائى ببهترين اديان نمايد و خدمت بهترين خلق خدا و داناترين آنهببا برسببم. در خببواب شخصببى را بمببن را
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معرفى كردند در باالى دماق پيه او رفتم. گيت: من دانامندترين شخا در دين خود هسببتم، ولببى از مببن 

 داناتر و ود دارد.

از رنج سير باك ندار  تما  انجيل و مزاميببر از او تقاضا كرد  مرا بدانامندترين اشخاص راهنمائى كند، من 

ا  كه تمببا  آن را حيبب  دار . گيببت: ا  و ظاهر قرآن را آن قدر خواندهداود و يهار سير تورات را خوانده

اگر منظورت علم نصرانيت است من از تما  عرب و عجم واردتر به آن هستم در صورتى كه از علم يهببودان 

 ر شراحيل سامرى كه امروز دانامندترين يهودان است.بخواهى مرا عه كن به باطى پس 

اگر مايلى اطالم پيدا كنى از علو  اسال  و علم تورات و انجيل و زبور و كتاب هود و هر يه بر انبيببا  نببازه 

شده در گذشته و هم اكنون و هر نياى كه از آسمان فرود آمده كسى از آن اطببالم داشببته باشببد يببا نداشببته 

گااى هر مجهولى است و از هر ناراحتى شيابخه است، سبم آرامه دلهببا و بينببائى الباشد، آن شخا ما 

است و همراز با حق است من او را برايت معرفى ميانم اگر يه پياده براه بيافتى در صببورتى كببه  خردمندان

د را بااببى نتوانستى راه بروى با زانوان ادامه دهى، اين كار هم اگر مقدورت نبود روى زمين بناينى و خببو

( گيتم: من قدرت بدنى و مالى براى ايببن مسببافرت 1باين طور هم اگر نتوانستى با صورت بجانم او بروى. )

شناسم. گيت: مدينه همببان شببهرى كببه پيببامبر دار . گيت: پس فورى بجانم يثرب برو، گيتم: يثرب را نمى

نم پسر مالك بن نجار او كنار همان عربى در آنجا ساونت داشت وقتى داخل مدينه شدى سؤاه كنى از بنى غ

مسجد ساونت دارد. با همان ناانه و عالمتهاى نصرانيست برو كه والى بببر آنهببا سببخت ميگيببرد خلييببه از او 

گيرتر است، آنگاه سؤاه ميانى از پسران عمرو بن مبذوه او در بقيع زبير ساكن است. سببپس  سببتجو سخت

سافرت است يا در شهر حضور دارد اگر بمسافرت رفتببه بببود از از موسى بن  عير مينمائى كه كجا است و م

پى او برو سيرل كوتاهتر از سير تو است باو عرض كن مرا مطران ساكن غوطببه دماببق راهنمببائى خببدمت 

شما نموده و بسيار سال  خدمت شما رسانده بگو ميگويد: پيوسته از خدا ميخواهم اسال  مرا بدست شما انجا  

 دهد.

ان را همان طور كه بر عصاى خود تايه داشت و ايستاده بود نقل كببرد. آنگبباه عرضببارد اگببر تما  اين  ري 

ا ازه ميدهى عرض ادب كنم و بناينم، فرمود: ا ازه ناستن ميدهم ولى ا ازه عرض ادب )بخبباك افتببادن( 

 نم.نميدهم ناست و باحترا  كاله خود را از سر برداشت، عرض كرد: فدايت شو  ا ازه ميدهى صحبت ك

 اى.فرمود: آرى. براى همين كار آمده

گيت: سال  بدوستم ميرسانى يا نميرسانى. فرمود: سال  بر او باد اگر خدا هدايته كند، اما سال  رسبباندن در 

 صورتى است كه بدين ما در آيد.
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 نصرانى گيت: اگر ا ازه بيرمائيد از شما سؤاه كنم. فرمود: بپرس گيت:

ه بر محم د صل ى اللَّه عليه و آله نازه شببده و زبببان بببآن گاببوده سببپس خداونببد آن مرا مطلع فرما از كتابى ك

الْمُبِينِ  إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ  كتاب را بچه ييز توصيف نموده و در اين آيه فرموده است: حم  وَ الْاِتابِ

( فرمود: حم محم د است، اين اسم در كتاب هود نيز هست كببه 1حَاِيمٍ. ) إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ،  فِيها ُييْرَقُ كُل  أَمْرٍ

بعضى از حروف آن )  او ه د آخر( قطع شده كتاب مبين امير المؤمنين على عليه الس ال  و ليله مباركه فاطمه 

ه خيببر كثيببرى خببارج صلوات اللَّه عليها است، ايناه مييرمايد:  فِيها ُييْرَقُ كُببل  أَمْببرٍ حَاِببيمٍ« يعنببى از فاطمبب 

 شود، مرد دانامند و مرد دانامند و مرد دانامند.مى

نصرانى گيت: برايم توصيف نما اولين شخا و آخرين شخا از اين دانامندان را فرمببود توصببيف مماببن 

 است باعث اشتباه شود و ديگرى را با او اشتباه كنى ولى ميگويم:

هاى شما شده اگببر تغييببرى در آن نببداده او در كتاب آيد ركركه از نسل سومين شخا يه كسى بو ود مى

 باشيد اين تحريف كارگذشتگان شما است. نصرانى گيت:

نمببايم. شببما خببود ميببدانى راسببت ميگببويم يببا دروه. من ييزى را از شما پنهان نميانم و شما را تاذيم نمى

مقببا  را تصببور كنببد و يببا  تواند آنخداوند ينان ترا ماموه فضل و عنايت خويه قرار داده كه كسى نمى

 فضيلت شما را مخيى نمايد و يا تاذيم نمايد، من آنچه ميگويم يك حقيقت است، ينانچه قبال توضي  داد .

هبباى اما  عليه الس ال  فرمود: اكنون برايت ييزى را توضي  ميدهم كه  ز عده كمببى از كسببانى كببه باتبباب

م يه بود و در كدا  روز مريم در او دميده شد يه ساعتى از آسمانى واردند ميدانند. بگو ببينم اسم مادر مري 

 روز بود و كدا  روز مريم عيسى را زائيد در يه ساعت روز؟ نصرانى عرضارد نميدانم.

شود، روزى كه مريم حاملببه شببد ظهببر  معببه بببود همببان فرمود: نا  مادر مريم مرما بود كه بعربى وهيبه مى

ود آمد مسلمانان عيدى بزرگتر از آن ندارند خداونببد آن روز را بببزرگ روزى كه روح االمين در آن روز فر

 داشته و حضرت محم د نيز بآن روز اهميت داده دستور داده آن را عيد خود قرار دهند آن روز  معه است.

شنبه بود يهار ساعت و نيم از روز گذشته بگو ببينم نهرى كه مريم عيسى را روزى كه مريم متولد شد روز سه

 نار آن زائيد مياناسى؟ عرضارد: نه.ك

فرمود: فرات است كه اطراف آن درخت خرما و انگور فراوان است، هيك  ببا بانببدازه آنجببا داراى خرمببا و 

( اما روزى كه زبان مريم بسته شد و قيدوس فرزندان و همااران خود را  مع كببرد و قبيلببه 1انگور نيست. )

كنند باو نسبتهائى دادند كه خداونببد در كتبباب خببود بببراى تببو و در عمران را گرد آورد تا مريم را مااهده 
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اى؟ گيت: آرى همين امروز آن را ميخواند . فرمود: اكنببون قرآن كريم براى ما توضي  داده آن را خوانده

 خيزى مگر ايناه خدا هدايتت خواهد كرد.از  اى خود برنمى

؟ فرمود: بسريانى عنقاليه و عنقور اسم مادر پدرت نصرانى گيت: اسم مادر من بزبان سريانى و عربى ييست

شود، زيرا حضرت مسي  بنده بود اما اسم مادرت بعربى ميه اسم پدرت عبد المسي  كه زبان عربى عبد اللَّه مى

 نداشت. عرضارد:

 صحي  و درست فرمودى، اكنون بيرمائيد اسم پدر بزرگم يه بود؟

 در همين مجلس عبد الرحمن مينامم.اسم پدر بزرگت  برئيل بود كه من او را 

 گيت: او مسلمان بود؟.

اما  عليه الس ال  فرمود: آرى. او را شهيد كردند گروهى از سپاهيان بر سر او ريختند و در منزله او را بدون 

 اطالم قبلى بقتل رساندند سپاهيان از اهالى شا  بودند.

 بد الصليم بود.گيت: اسم خود  پيه از كنيه يه بود؟ فرمود: اسم تو ع

گذار ، نصببرانى گيببت: مببنهم عرضارد: اكنون برايم يه نامى انتخاب مييرمائيد؟ فرمود: ترا عبد اللَّه نا  مى

همتا اسببت نببه آن طببورى كببه بخداى بزرگ ايمان آورد  و شهادت ميدهم كه  ز او خدائى نيست ياتا و بى

انچه ساير ماركين معتقد هسببتند. گببواهى ميببدهم نصارى معتقدند و نه آن طور كه يهوديان ميگويند و نه ين

كه محم د بنده و پيامبر خدا است كه او را بحقيقت فرستاده، اين مطلم براى اهلببه آشبباار اسببت و بيهببوده 

پوست فرستاده همه از مزاياى ديببن او  گران كورند از درك آن او را بر تما   هانيان از سر  پوست و سياه

انببد؟ گرايان كورند و بگمراهى گرائيببدههر كس هدايت يافت بنيع او است اما باطل مند شوندتوانند بهرهمى

( گواهى ميدهم كه ولى  او زبان بحامببت او گاببود و انبيبباى گذشببته زبببان بببه حامببت بالغببه گاببودند و 1)

نها هماارى در راه اطاعت خدا كردند و از كار بد و بدكاران و گمراهى و گمراهان كناره گرفتند خداوند آ 

را در راه بندگى خود كمك كرد و از معصيت اياان را نگه داشت آنها دوسببتان خداينببد و يبباران ديببن كببه 

ترغيم باار نيك ميانند و امر بمعروف مينمايند باويك و بزرگ آنها ايمان دار  آنها كه نا  بببرد  و آنهببا 

 كه نا  نبرد  و ايمان آورد  بخداى بزرگ.

و صليم خود را كه در گردن داشت و از طال بود پاره كرد. فرمببود: مييرمائيببد در اين موقع دست برد زنار 

بچه كس ماه خود را صدقه بدهم. فرمود: در اينجا شخصى است كه با تو هم كيه بببوده او از خويابباوندان 

بال تو و از قبيله قيس بن ثعلبه است او نيز يون تو صاحم نعمت اسال  است، با او برابرى كن و همسايه او 

 نميگذار  حق شما در اسال  از بين برود.
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عرضارد: بخدا قسم من ثروتمند  سيصد اسم نر و ماده و هزار شتر دار  حق شما در آن امواه بياتر از حق 

 من است. فرمود: تو آزاد شده خدا و پيامبرى مقا  و منزلت خانوادگى تو را زيانى نيست.

فهر ازدواج نمود كه مهريه او را حضرت موسى بن  عير عليه الس ال    اسالمى نياو يافت و با زنى از قبيله بنى

پنجاه دينار از صدقات امير المؤمنين عليه الس ال  پرداخت باو خدمت كرد و منزه در اختيببارل گذاشببت در 

آنجا بود تا موقعى كه حضرت موسى ابن  عير عليه الس ال  را بزندان بردنببد پببس از بيسببت و هاببت شببم از 

يعقوب بن  عيببر گيببت: خببدمت  -471ص  1ج  -( كافى2وسى بن  عير عليه الس ال  از دنيا رفت. )بردن م

موسى بن  عير عليه الس ال  بود  مردى از راهبان نجران يمن بهمببراه زنببى راهببم خببدمت آن  نبباب رسببيده 

كنار ياه معببروف بببا  سوار براى آنها ا ازه خواست اما  عليه الس ال  فرمود فردا صب  آنها را بياور  فضل بن

اند اما  عليه الس ال  دستور داد حصببيرى ( فردا صب  كه ما رفتيم كنار ياه ا  خير ديديم هر دو آمده1خير. )

گستردند روى آن ناستند ابتدا زن راهم سؤالهائى كرد كه اما  همه آنها را  واب داد. حضرت موسببى بببن 

مسلمان شد مرد راهم شروم بسؤاه كرد هر يببه پرسببيد  عير از او يند سؤاه كرد نتوانست  واب بگويد، 

 اما   واب داد.

راهم گيت: من اطالعات زيادى در دين خود داشتم و كسى از نصارى بمن نميرسببيد شببنيد  مببردى در هنببد 

روز بزيببارت بيببت المقببدس ميببرود و برميگببردد بهنببد. آدرس او را هست كه هر وقت اراده كند بيك شبانه

پيمايد؟ گيببت روز مىسندان هند ساكن است پرسيد  بچه وسيله اين همه راه را بيك شبانهپرسيد  گيتند در 

او همان اسم اعظمى كه عاصف بن برخيا وزير سليمان داشت موقعى كه تخت ملاه سبا را آورد ميداند. همان 

  ريانى كه خداوند در كتاب شما يادآورى كرده و در كتاب ما نيز ركر شده.

 عير پرسيد خداوند يند اسم دارد كه اگببر او را بببآن نامهببا بخوانببد دعببايه رد نمياببود. حضرت موسى بن 

ها رد نميگردد هيت اسم است. فرمود هببر كببدا  از آن راهم گيت: اسمها زياد است اما آنچه دعا بوسيله آن

 اسمها را ياد دارى بگو عرضارد:

راى  هانيببان و آزمببايه بببراى سپاسببگزارى بآن خدائى كه تورات را بر موسى و آفرينه عيسى را عبرت ببب 

خردمندان و محم د مصطيى را بركت و رحمت و علببى مرتضببى را عبببرت و بصببيرت قببرار داد و  اناببينان 

پيامبر خاتم را از نسل او و نژاد محم د بو ود آورد من آن هيت اسم را نميدانم اگببر ميدانسببتم احتيبباج باببما 

 .آمد نداشتم اين همه راه پيه شما نمى

ا  ينين اسمهايى هست از ظاهر موسى بن  عير فرمود: بقيه داستان مرد هندى را نقل كن راهم گيت شنيده

يگونه آنها را ميخوانند باالخره در پى كاببف آن بطببرف  و باطن و شرح و بسط آنها اطالعى ندار  و نميدانم
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ساخته فقببط سببالى دو مرتبببه از ديببر سندان هند رفتم از آن مرد  ويا شد ، گيتند: او در كنار كوهى ديرى 

اى بو ود آورده و برايه بدون زحمببت پندارند كه خداوند در دير او يامهشود هنديان ينين مىخارج مى

شود و محصوه بر ميدارد باالخره بببدر خانببه او رفببتم سببه روز درب را ناوبيببد  و و تخم پاشيدن زراعت مى

را گاود گاوى كه بر پات او هيز  بود آمد نزديببك بببود از ( روز يهار  خداوند درب 1دست بدر نزد . )

سينه شير بريزد از پر شيرى، درب را نگهداشتم داخل شد  و از پى گاو رفتم ديد  آن مرد ايستاده به آسمان 

نگاه مياند و اشك ميريزد بزمين مينگرد گريه مياند همچنين باوهها نگاه مياند اشك ميريزد گيتم: سبحان 

ر كم نظيرى تو در اين زمانه! گيت: بخدا قسم من يك حسنه از حسنات آن شببخا حسبباب نمياببو  اللَّه يقد

 كه او را رها كردى.

روز فاصببله اينجببا تببا بيببت ا  تو داراى اسمى از اسامى خدا هستى كه بوسببيله آن در يببك شبببانهگيتم: شنيده

م: من فقط همان بيت المقدسى كه در المقدس را ميپيمائى و برميگردى گيت: بيت المقدس را مياناسى؟ گيت

 شا  است مياناسم. گيت:

ا  همببان آنجا بيت المقدس نيست، بيت المقدس خانه آه محم د است. گيتم: تاكنون بيت المقدسى كه شببنيده

شود تببا زمببان هاى انبيا  است كه بنا  حظيرة المحاريم خوانده مىبيت المقدس شا  است گويا آنجا محراب

اى كه بين عيسى و محم د صل ى اللَّه عليه و آله و سل م بود بال بماركان نزديببك شببد و انتقببا  لهرسيد بآن فاص

هاى شياطين انداخت اين اسمها را تغيير دادند اين تيسير همان فرمايه خدا است كببه ببباطن خدا سايه بر خانه

سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَهَ اللَّببهُ بِهببا آن مربوط به آه محم د است و ظاهرل مثلى است إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْماٌ  

 «1مِنْ سُلْطانٍ.  

ا  پيوسببته بببيم ا  درياها و رنجها و گرفتاريهببائى را پاببت سببر گذاشببتهگيتم: من از فاصله بسيار زيادى آمده

اى عزيز شببده و تهداشتم كه شايد بمقصود نرسم، گيت: خياه ميانم مادرت در هنگا  حمل تو روبرو يا فرش

پدرت هنگا  آميزل با مادرت غسل كرده بوده و موقع پاكى او آميزل نموده حتما در سحرگاهى كه بببا او 

( ببباز گببرد بهمببان 1همبستر شده سير رابع تورات را تالوت نموده كه فرزندى سعادتمند باو عنايببت شببده. )

ه و آله و سببل م بنببا  طيبببه شببوى كببه در  اهليببت اى تا وارد شهر حضرت محم د صل ى اللَّه عليمحلى كه آمده

يثرب نا  داشته آنگاه ميروى بمحلى كه بقيع نا  دارد خانه مروان را در آنجا بجوى و سه روز در آنجا بببال. 

 آنگاه از پيرمردى كه كنار درب آن خانه حصيربافى مياند سؤاه كن و نسبت باو مهربانى نما.

ن گوشه حياط در اطاقى يهاريوب كويببك اسببت سبباكن بببود فرسببتاده، باو بگو مرا همان مهمانى كه در آ 

آنگاه از او سؤاه ميانى از فالن كس كه مجلس او كجا است و يه وقت از اينجا عبور مياند يا ناان خواهد 
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داد يا ناانى ميدهد كه او را باناسى من نيز اوصاف او را برايت ميگويم، گيتم: اگر آن شخا را پيدا كرد  

 ؟ گيت: از او هر يه مايلى بپرس از گذشته و آينده و از دستورات دينهاى پيه و دين كنونى.يه كنم

 اما  عليه الس ال  فرمود: او خوب ترا راهنمائى كرده. عرضارد: نا  او ييست؟

د فرمود: متمم بن فيروز كه از ايرانيان است ايمان بخداى ياتا دارد او را از روى يقين ميپرستد، از فاميل خو

فرار كرد يون مخاليت با او كردند، خداوند باو حامت عنايت كرد. و براه راست هدايته نمببود و او را از 

متقين قرار داد و او را با بندگان مخلا خود آشنا نمود در هر ساه بزيارت ماه بعنوان حج ميببرود و در هببر 

آيد ينين پادال ميدهد ت او بماه مىماه يك مرتبه عمره انجا  ميدهد و از محل خود هند بلطف خدا و عناي 

 سپاسگزاران را.

راهم سؤالهاى زيادى از موسى بن  عير عليه الس ال  نمود تما  آنها را  ببواب داد امببا  از راهببم سببؤالهائى 

كرد نتوانست  واب بدهد. عرضارد: مرا مطلع فرما از هات حرف كه يهار حرف آن در زمين آشاار شببد 

قى ماند، آن يهار حرف آسمان بر كه نازه شد و يه كسببى آن را تيسببير ميانببد. و يهار حرف در آسمان با

( فرمود: او قائم آه محم د است كه آن يهار حرف را بر او نازه مياند و او تيسير ميانببد آنهببا را، بببر او 1)

 ييزهائى نازه مياند كه بر صديقين و پيامبران و هدايت يافتگان نازه نمياند.

 ف از حرفهائى كه در زمين است بيرمائيد ييست؟آنگاه گيت: دو حر

محم د  ال اله اال اللَّه وحده ال شريك له باقيا«. دومى:   فرمود: هر يهار را برايت توضي  ميدهم اولى آنها:  

شببوند مببا نيببز از  شيعيان ما از ما محسببوب مببى  « سومى:  ما خانواده پيامبريم« يهارمى: رسوه اللَّه مخلصا

 ستيم و رسوه خدا با خدا پيوستگى دارد«.رسوه خدا ه

راهم گيت: گواهى ميدهم بوحدانيت خداى ياتا و رسالت محم د مصطيى صل ى اللَّه عليه و آله كه هر يه او 

آورده حق و واقعيت است و شما برگزيدگان خلق هستيد و شيعيان شما پاكيزگانى هستند كه خداوند آنها را 

 واهند بود در آخر الزمان. الَْحمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.امتياز بخايده و وارث زمين خ

« با يك ردا  و كيه و كالهى آنها 1حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  لباسى از خز و پيراهنى قهستانى  

( 2را باو بخايد نماز ظهر را خواند باو فرمود: خود را ختنه كن. گيت: مرا در روز هيتم تولد ختنه كردند. )

ال  بمببن فرمببود: برسى در ماارق االنوار مى نويسد: صيوان بن مهران گيت: روزى حضرت صادق عليببه السبب 

شتر سواريه را ببر  درب خانه. شتر را برد . حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  با عجله آمد در آن موقببع 

تم: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ را ِعُونَ.  ببواب راند و از نظر  ناپديد شد، با خود گي شه ساله بود سوار شتر شده او را

 مواليم را يه بدهم وقتى بيايد و شتر را بخواهد.
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يك ساعت از روز بر آمد ديد  شتر يون شهابى رسيد عرق از پيارل ميريزد موسى بن  عير پيبباده شببد و 

  با تو كار دارد.داخل خانه گرديد. غال  آمده گيت: شتر را ببر بجاى خودل، بيا خدمت موال

دستور را ا را  كرد  خدمت اما  رسيد ، فرمود: من بتو گيتم: شتر را بياورى تا مواليت موسببى بببن  عيببر 

سوار شود تو در ده با خود آن خيالها را كردى ميدانى در اين مدت باجاهببا رفببت؟ بجببائى كببه رو القببرنين 

 ن و زنان مؤمن برسان.رسيد دو برابر از آنجا نيز گذشت، سال  مرا بتما  مردا

 بخش پنجم عبادت و رفتار و اخالق و دانش فراوان امام علیه السّالم

ابراهيم بن عبد الحميد گيت: وارد خانه موسى بن  عير عليه الس ال  شد  همان  -174ص  -( قرب االسناد2) 

( قرب االسناد: على 3) اطاقى كه در آن نماز ميخواند در خانه  ز حصير و شمايرى آويزان و قرآنى نديد .

ال يببك بن  عير گيت: با برادر  موسى بن  عير عليه الس ال  در يهار عمره بماه مارف شببديم بببا خببانواده

مرتبه در بيست و شه روز راه را پيموديم مرتبه دو  بيست و پنج روز و سومين مرتبه بيست و يهببار روز و 

( قرب االسناد: على بن ابى حمببزه گيببت: خببدمت 4م. )در مرتبه ديگر به بيست و يك روز راه را طى كردي 

موسى بن  عير عليه الس ال  بود  سى نير غال  حباى برايه خريده بودند آنها را آوردند با ياى از آنها كببه 

زيبا بود صحبت كرد سخنانى باو نزديك يك ساعت گيت و مقدارى پوه در اختيارل گذاشت. فرمود: بهر 

 ماه سى درهم بده آنها رفتند. يك از دوستان خود در هر

 عرضارد : فدايت شو  با آن غال  بزبان حباى صحبت كردى يه دستور باو دادى؟

فرمود گيتم: همراهان خود را وادار باار نيك كند و هر ماه بهر كدا  سى درهم بدهد، وقتى يامم باو افتاد 

باو سببيارل كببرد  سببخنان را پببذيرفت  فهميد  پسر زيرك و از فرزندان رؤساى آنها است. هر يه الز  بود

 غال  درستى است.

 فرمود: شايد تو تعجم كردى كه من با او بزبان حباى صحبت كرد ؟

در مقابل علم اما  مانند  تعجم نان آنچه از كار اما  بر تو پوشيده و مخيى است بياتر از اينها است، اين كار

ب بردارد آيببا بببا برداشببتن آن يببك قطببره آب دريببا آن است كه مرغى از دريائى با منقار خود يك قطره آ 

شدنى نيست و كببردار عجيبببه بببيه از اينهاسببت. پذيرد. اما  يون دريا است كه كماالت او تما نقصان مى

شببود وقتى مره با منقار از دريا آب بردارد ييزى كم نمياود همين طور از علم اما  ييزى كم و كاست نمى

مينويسد: حضرت موسى بن  عير عابدترين فرد  -296ص   -( اعال  الورى1. )و عجائم او پايان پذير نيست

 ترين و سخاوتمندترين و بزرگوارترين اشخاص بامار ميرفت.زمان خود بود، فقيه



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

62 

 

هاى شبانه را همياه ميخواند و آن را وصل بنماز صب  مى كرد بعد تعقيم ميارد تببا آفتبباب روايت شده نافله

 ده ميگذاشت تا هنگا  زواه ظهر سر از سجده برنميداشت پيوسته ينين دعا ميارد:طلوم كند آنگاه سر بسج 

  اللهم انى اسألك الراحة عند الموت و العيو عند الحساب« 

 نمود.اين دعا را تارار مى

يك  مله از دعايه اين بود:  عظم الذنم من عبدك فليحسن العيو من عندك« بطورى از خوف خدا گريه 

 شد از همه مرد  بياتر بخانواده و خويااوندانه رسيدگى ميارد.نه از اشك يام تر مىميارد كه محاس

شبها بسر وقت فقرا  مدينه ميرفت و زنبيلهائى كه محتوى پوه از طال و نقره و آرد و خرما بببود بببراى آنهببا 

محم د بببن  -317 ص -( ارشاد مييد2فهميدند يه كسى اين كمك را بآنها مياند. )ميبرد و باياان ميداد نمى

عبد اللَّه بارى گيت: وارد مدينه شد  تا پولى بقرض بگير  خسته شد ، گيببتم: خببوب اسببت بببرو  خببدمت 

موسى بن  عير عليه الس ال  و شاايت حاه خود را بآن  ناب بنمايم. رفتم بببه نقمببى همببان  ببا كببه امببا  ببباه 

 داشت.

هاى سر  كرده غربالى داشت كه در آن قطعه گوشت اما  عليه الس ال  با غال  خود از باه خارج شد در دست

 بود، ديگر ييزى در آن نبود آن  ناب شروم بخوردن كرد من نيز با اياان خورد .

آنگاه از من پرسيد ياار داشتى  ريان را شرح داد ، داخل باه شد، مختصببرى توقببف نمببود، سببپس خببارج 

اى كه محتوى سيصد دينار طال بود بمن داد از  اى گرديد بغال  فرمود برو، دست بجانم من دراز كرد كيسه

( ارشاد و اعال  الورى: ياى از بازمانببدگان 1حركت كرده رفت من نيز سوار بر مركم خود شده برگاتم. )

عمر بن خطاب در مدينه موسى بن  عير عليه الس ال  را اريت ميارد هر وقت اياان را ميديد دشنا  ميببداد و 

س ال  ميگيت. روزى ياى از اطرافيان اما  عليه الس ال  عرضارد: ا ازه ميدهى اين تبهاار ناسزا به على عليه ال

 را باام. اما  عليه الس ال  او را باد ت از اين كار بازداشت.

ال يافت با از كار آن مرد  ويا شد گيتند: در اطراف مدينه زراعت مياند بجانم او رفت و او را در مزرعه

عت او شد، مرد عمرى فرياد زد زراعت مرا لگد ماه مان ولى اما  همان طور سواره روى االه خود وارد زرا

زراعت ميرفت تا باو رسيد از مركم پياده شده ناست با صورتى گااده و خنده باو فرمود: يقدر خرج ايببن 

 اى؟ گيت: صد دينار.زراعت كرده

  .فرمود: يقدر اميد دارى حاصل بردارى. گيت: خبر از غيم ندار
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فرمود: از تو پرسيد  يقدر اميدوارى حاصل بدهد. گيت: اميدوار  دويست دينار حاصل بردار . امببا  عليببه 

اى كه محتوى سيصد دينار طال بود در اختيار او گذاشت. فرمببود: زراعببت تببو نيببز بجبباى خببود الس ال  كيسه

 هست خداوند آنچه اميدوارى حاصل بتو خواهد داد.

سر اما  را بوسيد خواهه كرد از خطايه يام بپوشد. اما  عليه الس ال  لبخندى  عمرى از  اى حركت كرده

 زده برگات.

ال  افتبباد  وقتى اما  بمسجد رهسپار شد در آنجا ديد عمرى ناسته همين كه يام او بموسى بن  عير عليه السبب 

تببو قبببال بببر خببالف ايببن گيت: خدا ميداند مقا  امامت را باه بسپارد. اصحاب اما  دور او  مع شده گيتند: 

رفتار مياردى. گيت اكنون شنيديد يه گيتم، شروم بدعا براى موسى بن  عير نمود بببا او دعببوا كردنببد او 

 با آنها نزام كرد. نيز

وقتى موسى بن  عير عليه الس ال  بمنزه برگات باطرافيان خود فرمود: كدا  كار بهتر بود آنچه شما تصببميم 

داد ؟ من او را براه آورد  با همان مبلغى كه ميدانيد و  لو شببر  او را گببرفتم )شببما داشتيد يا آنچه من انجا  

اند كه موسى بن  عيببر از دويسببت تببا سيصببد دينببار ( گروهى از اهل علم گيته1ميخواستيد او را باايد(. )

نقببل  ( ابببن عمبباره و ديگببر راويببان2هاى دينار موسى بن  عير مثببل زده مياببد. )بمرد  كمك ميارد كيسه

اند كه وقتى هارون الرشيد بحج رفت به نزديك مدينه كه رسيد بزرگان مدينه از او اسببتقباه كردنببد از كرده

همه  لوتر موسى ابن  عير عليه الس ال  قرار داشت كه سوار قاطرى بود ربيببع گيببت: آقببا ايببن يببه مركببم 

بى بجستجوى ييزى بروى باو نخببواهى اى اگر با ينين مركسوارى است كه با آن بديدار امير المؤمنين آمده

 رسيد اگر از ييزى بخواهى فرار كنى فورى باما ميرسند.

فرمود اين مركم مو م كبر و خودپسندى كه معمببوال در اسببم هسببت نخواهببد بببود در ضببمن از رلببت و 

( 3) روى اسببت.خوارى كه در االه سوارى و ود دارد دور است )و خير االمور اوسطها( بهترين كارها ميانببه

اند وقتى هارون الرشيد وارد مدينه شد بزيارت قبر پيامبر اكر  صل ى اللَّه عليه و آله و سببل م رفببت بببا او گيته

گروهى بودند هارون  لو ايستاد از روى افتخار گيت: )السال  عليك يا رسوه اللَّه السال  عليك يا ابببن عببم( 

 سال  بر تو يا رسوه اللَّه پسر عمو.

سال  بر تو يببا  عليه الس ال  پيه آمده گيت: )السال  عليك يا رسوه اللَّه السال  عليك يا ابتاه(موسى بن  عير 

( 4ال آشبباارا ديببده مياببد. )رسوه اللَّه بابا  ان، رنگ صورت هارون تغييببر كببرد و آثببار خاببم در يهببره

خود بود ينانچه قبال ركر ترين فرد زمان  روايات زيادى از حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  نقل شده فقيه
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صداتر بود وقتى قببرآن شد و از همه بهتر قرآن كريم را حي  داشت و از تما  مرد  در خواندن قرآن خول

 افتادند.ميخواند محزون ميگرديد و شنوندگان از شنيدن صداى آن  ناب كه قرآن تالوت ميارد بگريه مى

واسطه كظم غي  و حلمى كه داشت كاظم لقم داشت مدتها مرد  مدينه اياان را زين المجتهدين ميناميدند، ب

( ابببو 1بر ناباارى ظالمين صبر كرد تا باالخره در زندان آنها با غل و زنجير از دنيببا رفببت صببلى اللَّببه عليببه. )

اليرج در مقاتل الطالبيين از احمد بن محم د بن سعيد از يحيى بن حسن نقل مياند: هر وقت موسى بببن  عيببر 

هبباى دينببار ال  از كسى ييزى ميانيد كه آزرده مياد كيسه پر از دينار طال براى او مييرستاد. كيسهعليه الس 

( مناقم: 2هاى دينار آن  ناب مثل قرار گرفته بود. )موسى بن  عير بين سيصد تا دويست دينار بود و كيسه

 هاا  بن حام گيت: موسى بن  عير عليه الس ال  با برهه نصرانى فرمود:

اب خود انجيل يقدر اطالم دارى.  وابداد من عالم بآن كتبباب و تببأويله هسببتم موسببى بببن  عيببر عليببه بات

 الس ال  شروم بخواندن انجيل بود.

ابرهه گيت: عيسى مسي  همين طور تالوت ميارد  ز عيسى كسى ينين نخوانده انجيل را مببن مببدت پنجبباه 

( موسببى 3«. )1 عير عليه الس ال  مسلمان شببد   ا  بدست موسى بنساه است كه در  ستجوى يون تو بوده

بن  عير عليه الس ال  بطور ناشناس وارد ياى از دهات شا  شد از حاومت وقت گريزان بود رسيد بدر غارى 

كه در آنجا راهى بود هر ساه يك روز پيروان خود را موعظه ميارد. همين كه يام راهم بموسى بن  عير 

 ز آن آقا بر ده او وارد شد عرض كرد: شما غريم هستيد فرمود: آرى.عليه الس ال  افتاد هيبتى ا

عرضارد: از ملت ما هستيد يا از غير ما فرمود از شما نيستم پرسيد تو از امت مرحومه )امت محم ببد( هسببتى 

 فرمود: از نادانان نيستم؟ فرمود: بلى. عرض كرد از نادانان آنهائى يا از دانامنداناان

ال در خانه على است و بعقيده شما در خانه حضرت محم د است د كه درخت طوبى رياهشوگيت: يطور مى

ها هست. فرمود: مانند خورشيد است كه نورل همه  ا هست و تمببا  ماانهببا را هاى آن در تما  خانهو شاخه

ه هببا و غببذاهاى بهاببتى هببر يبب شببود كببه ميببوهفرا ميگيرد با ايناه خودل در آسمان است. گيت: يطور مى

 شود و نه كم ميگردد؟بخورند نه تما  مى

شود. عرضارد: در هاى ديگر را روشن كنند نور آن كم نمىفرمود: مانند يراه است كه هر يه از آن يراه

اى گسترده است اين آيه قرآن اى گسترده هست؟ فرمود: قبل از طلوم آفتاب تما  بهات در سايهبهات سايه

 اشاره بآن است:

 رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ. إِلى أَ لَمْ تَرَ

 گيت: يه ميخورند در بهات كه نه ادرار ميانند و نه غائط مينمايند.
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 شود كه نه بوه مياند و نه غائط.فرمود: بچه در رحم مادر يگونه تغذيه مى

اببه باياببان آورند بدون اينعرضارد: اهل بهات خدمتاارانى دارند كه براى آنها هر يه ميل داشته باشند مى

دستورى بدهد؟ فرمود: هر وقت انسان احتياج بچيزى پيدا كند اعضا  او متو ه مياببوند و طبببق خواسببته او 

 كنند بدون ايناه به آنها امرى كند. عرضارد كليد بهات از طال است يا نقره فرمود:عمل مى

ييرمائيببد مسببلمان شببد بببا تمببا  « گيببت: صببحي  م كليد بهات زبان انسان است كه ميگويببد:  ال الببه اال اللَّببه

( ابو حنييه گيت: موسى بن  عير عليه الس ال  را در كودكى در راهرو منزه پببدرل ديببد  از 1همراهانه. )

او پرسيد  آد  غريم كجا بايد قضاى حا ت كند هر وقت احتياج بچنين كارى داشت. فرمود: ميرود پاببت 

ب نباشد و نه زير درخت ميوه و نه اطراف خانه مرد  و نببه ديوار در  ايى كه كسى او را نبيند و كنار نهر آ 

ميان راه و معبر و مسا د نه رو بقبله و نه پات به قبله وقتى اين شرايط را  مع كرد هر  ا خواسببت قضبباى 

 كند.حا ت مى

گيت: اين  واب را كه از او شنيد  خيلى بنظر  بزرگ و با شخصيت  لوه نمود. عرضارد : فببدايت شببو  

 بناين تا برايت توضي  دهم. ناستم. از كه سر ميزند. نگاهى بمن نموده فرمود: معصيت

فرمود: گناه يا بايد از بنده سر بزند يا از خدا يا از هر دو. اگر از خدا باشد او عادلتر و با انصببافتر از اينسببت 

س خببدا بببا او شببريك ال را كيير كند بواسطه كارى كه انجا  نداده اگر از هر دو سببر زده باشببد پبب كه بنده

ى ضعييه را، اگر از بنده تنها سر بزند بهمين  هت خدا امببر تر است كه انصاف دهد بندهاست، قوى شايسته

 و نهى مياند و ميتواند ثواب دهد يا عقاب فرمايد و شايسته بهات برين يا آته  هنم گردد.

( 1ظمت و بزرگوارى را از يك ديگر بارث ميبرنببد. )« نژادى هستند كه ع1گيتم:  رُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ«  

گرفت هر وقببت از امببا  ثعلبى در كاف و بيان مينويسد: با ايناه احمد بن حنبل از اهل بيت پيامبر كناره مى

هيتم عليه الس ال  روايت ميارد ميگيت: حديث كرد مرا موسى بببن  عيببر فرمببود، حببديث كببرد مببرا پببدر  

امبر اكر . احمد گيت: اين سلسله سند را اگر بر ديوانه بخواننببد ديببوانگى او حضرت صادق همين طور تا پي

 ( ابو نواس در يك مالقات در مدح موسى بن  عير اين شعر را سرود:2شود. )برطرف مى

 ارا ابصرتك العين من غير ريبة             و عارض فيك الاك اثبتك القلم         

 وك لقادهم             نسيمك حتى يستده بك الركمو لو ان ركبا امم             

  علتك حسبى فی امورى كلها             و ما خاب من اضحى و انت له حسم             

كيست؟ فرمود: اما   ( مناقم: صيوان  ماه گيت: از حضرت صادق عليه الس ال  پرسيد  اما  بعد از شما3) 

ع موسى بن  عير عليه الس ال  آمد يند بزغاله نتاج ماه بهمببراهه بببود اهل بازى و شوخى نيست، در اين موق
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بآنها مييرمود براى پروردگار خود سجده كنيد. اما  صادق عليه الس ال  او را در بغل گرفت و بسينه يسبببانيد 

رد ( احمد بن عبد اللَّه از پدر خود نقببل كبب 1فرمود: پدر و مادر  فداى كسى كه اهل بازى و شوخى نيست. )

كه گيت: رفتم پيه فضل بن ربيع آن وقت روى پات بامى ناسته بود. بمن گيت: از اين پنجره داخل خانببه 

 اى روى زمين افتاده.بينى. نگاه كرده گيتم:  امهرا نگاه كن ببين يه مى

گيت: خوب دقت كن با دقت نگاه كرد  گيتم: شخصببى در سببجده اسببت. گيببت: او را مياناسببى؟ آن آقببا 

 روز من متو ه اياان هستم، پيوسته در همين حالت است. عير عليه الس ال  است كه در تما  شبانهموسى بن 

نماز صب  را كه ميخواند تعقيم مياند تا آفتاب طلوم كند بعد بسجده ميرود در سجده هست تببا زواه ظهببر. 

ى حركت مياند بدون ايناه يانير مأمور است كه وقت نماز را باطالم اياان برساند وقتى اطالم ميدهد از  ا

وضو را تجديد كند بنماز ميايستد. اين عادت اوست پس از نماز مغببرب افطببار ميانببد بعببد وضببوى خببود را 

 تجديد مينمايد سپس بسجده ميرود در ده شم پيوسته نماز ميخواند تا سپيده د .

 ا  كه اين دعا را ميخواند:  ياى از نگهبانان ميگيت: من زياد شنيده

 انت تعلم اننى كنت اسألك ان تيرغنى لعبادتك، اللهم و قد فعلت فلك الحمد«. اللهم

  قب  الذنم من عبدك فليحسن العيو من عندك«.  در سجده مييرمود:

  اللهم انى اسألك الراحة عند الموت و العيو عند الحساب«.  يك قسمت از دعاى آن  ناب اين بود:

ال  درخواسببت كببرد كببه در عيببد نببوروز ( حاايت شده كه منصور دوانيقى از 2)  موسى بن  عير عليه السبب 

 انى قد فتات االخبار عن   آورند فرمود:هائى كه مى لوس نمايد براى تبريك و تهنيت و گرفتن پياااى

 سنة لليرس و محاها االسال « دى رسوه اللَّه فلم ا د لهذا العيد خبرا و انه

رد  خبرى را ع باين عيد نيافتم اين سنت ايرانى است كه اسال  آن را من تما  اخبار  د  پيامبر را  ستجو ك

 از بين برده هرگز ييزى را كه اسال  از بين برده باشد من دو مرتبه آن را زنده نميانم.

منصور پيغا  داد كه ما اين كار را از نظر سياست لاارى ميانيم شما را بخداى بزرگ قسم ميدهم كه  لوس 

آمدنببد و هببر هاتم ناست امرا  و وزرا  و فرمانروايان و سپهداران براى عببرض تبريببك مببىبيرمائيد. اما  

 اى پيااه مياردند.كدا  هديه و تحيه

آوردنببد او صببورت بببر ميداشببت از همببه خاد  منصور باالى سر موسى بن  عير عليه الس ال  بود هر يه مببى

ا  خوب نبود تببا بببراى شببما تم كه وضع مالىآخرتر پيرمرد كهنسالى وارد شد عرضارد: من مرد فقيرى هس 

 هديه بياور .
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ها را بعنوان هديه باببما تقببديم اما سه شعر  د من در باره  د شما حسين بن على عليه الس ال  سروده كه همان

 ميانم، اشعار باين كيييت خواند:

 عجبت لمصقوه عالك فرنده             يو  الهياج و قد عالك غبار         

 و ال سهم نيذتك دون حرائر             يدعون  دك و الدموم غزار             

 اال تغضغضت السها  و عاقها             عن  سمك اال اله و االكبار             

 « فرمود: هديه ترا پذيرفتم بناين خدا ترا بخير و بركت رهنمون گردد.1  

ها را باو ناان ده بپرس آنها را پيه امير المؤمنين و صورت هديهدر اين موقع تو ه بخاد  نموده فرمود: برو  

 يه بايد كرد.

خاد  رفت پس از مختصر زمانى برگاته گيت: امير المؤمنين همه آنها را باما بخايده و گيته است هببر يببه 

( 1و ببببر. )بخاببم  مببع كببن تما  اين ماه را من بتببو مببى خواهد باند. اما  عليه الس ال  به پيرمرد فرمود:مى

مناقم: موسى بن  عير عليه الس ال  فرمود: روزى از ماتم آمد  و لوح ماقم همراهم بود پببدر  مببرا مقابببل 

  تن  عن القبي  و ال ترده«  خود ناانده فرمود: پسر  ان بنويس

  و من اوليته حسنا فزده«  آنگاه فرمود: مصرم دو  اين شعر را خودت تاميل كن گيتم:

  ستلقى من عدوك كل كيد«.  ود: بنويس:پس از آن فرم

  ارا كاد العدو فال تاده«  باز من در تاميل مصرم دو  ينين گيتم:

محم د بن سببالم گيببت: وقتببى موسببى بببن  -311ص  -( ر اه كاى2پدر  فرمود:  رُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ«. )

ى خدمت آن  نبباب رسببيده عرضببارد حوالببه  عير عليه الس ال  را آوردند پيه هارون هاا  بن ابراهيم عباس

 دار  كه بايد بيضل بن يونس بپردازد تقاضا دار  از او بخواهيد پرداخت كند كه كار  گير است.

اما  عليه الس ال  سوار بر مركم شد و بطرف فضل بن يونس رفت دربان فضل باو اطببالم داد كببه موسببى بببن 

تو در راه خدا آزادى. فضل بن يببونس بببا پبباى برهنببه  عير درب خانه است. فضل گيت: اگر راست بگوئى 

هاى او انداخته شروم ببوسيدن كببرد. تقاضببا كببرد درب خانه دويد همين كه يامه باما  افتاد خود را بقد 

 وارد خانه شود. اما  عليه الس ال  وارد شد باو فرمود: درخواست هاا  بن ابراهيم را بپذير.

 فضل پوه او را پرداخت.

آقا اگر منتى بر من گذاريد هنگا  صبببحانه اسببت و غببذا حاضببر اسببت بيرمائيببد در خببدمت شببما عرضارد: 

ال  دسببت داخببل غببذا نمببوده ميببل كببرد  صبحانه بخوريم. فرمود: بياور. فضل غذاى سرد آورد اما  عليه السبب 

ذاى توان دست داخل غذاى سرد كرد وقتى غذاى سرد را برداشت و غذاى گر  آورد فرمود: غبب فرمود: مى
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حضببرت موسببى بببن  عيببر عليببه  -281ص  6ج  -( كافى3گر  مانع است از ايناه دست در آن فرو برى. )

خود سه روز اهل مدينه را غذا داد در ديگهاى بزرگ حلوا ميداد در مسا د  الس ال  در وليمه ياى از فرزندان

 ا  عليه الس ال  شنيد.و بازارها، ياى از اهل مدينه بر اين كار اما  خرده گرفت. سخن او را ام

فرمود: خداوند هر يه به پيامبران پياين داده بحضرت محم د صل ى اللَّه عليببه و آلببه نيببز ماننببد آن را عنايببت 

كْ بِغَيْببرِ حِسببابٍ   « و بحضببرت 1كرده و اضافى نيز داده است. بسليمان فرموده: هذا عَطاؤُنا فَببامْنُنْ أَوْ أَمْسببِ

( كافى: موسى بن بار گيت: 1« )2له فرموده است: فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَُهوا  محم د صل ى اللَّه عليه و آ 

( كببافى: يببونس بببن 2حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  بياتر اوقات هنگببا  خببواب شببار ميببل مياببرد. )

ال  را ديببد  لببباس  يعقوب گيت: كسى كه باو اطمينان دار  بمن گيت: كه كنيزان موسى بن  عير عليببه السبب 

( كافى: حسين بن موسى گيت: پدر  موسى بن  عير عليه الس ال  هر وقت تصببميم مببى 3رنگارنگ داشتند. )

توانست وارد شود تا گرفت بحما  برود دستور ميداد سه مرتبه حما  را آته كنند بطورى گر  مياد كه نمى

ايسببتاد. ناست و گاهى مببىشد گاهى مىمىهاى حباى ميرفتند براى پدر  فرل ميگستردند وقتى وارد سياه

 روزى از حما  خارج شد مردى از اوالد زبير باو برخورد بنا  كيند كه در دست اثر حنا داشت.

فرمود: اين ناانه ييست روى دستت، عرضارد: حنا. فرمود: پدر  كه دانامندترين فرد زمببان خببود بببود از 

د: هر كس داخل حما  شود ابتببدا نببوره بااببد و سببپس از پدر خود از  دل نقل كرد كه پيامبر اكر  فرمو

حنا بخود بمالد برايه امان است از  نون و  ذا  و برص و مرض خارل پوست تا مرتبه  فرق سر تا كف پا

( كافى: حسن بن عاصم گيت: خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد  با شانه 1دو  كه باز نوره مياايد. )

ود. عرضارد : فدايت شو  بعضى از عراقيها معتقدند كه با شانه عاج حاله نيست شانه عاج ماغوه شانه زدن ب

كردن، فرمود بچه  هت؟ پدر  يك يا دو شانه عاج داشت فرمود: با شانه عاج شانه بزنيد كه مو ببم از بببين 

ه ميارد، ( كافى: موسى بن بار گيت: حضرت موسى بن  عير را ديد  با شانه عاج شان2شود. )رفتن وبا مى

( كافى: حيا گيت: كسى را نديد  بر خود بياتر بترسد از موسى بن  عيببر عليببه 3برايه خود  خريد . )

الس ال  و نه كسى بياتر از او براى مرد  اميدوارتر بود از روى حزن و انببدوه، قرائببت قببرآن مياببرد، وقتببى 

: با حضرت موسببى بببن  عيببر وارد ( كافى: مراز  گيت4قرآن ميخواند مثل ايناه با كسى صحبت مياند. )

حما  شد  وقتى خارج شد و بسر حما  آمد دستور داد بخور بياورند و خود را بخور داد. فرمود: براى مراز  

( كببافى: احمببد 5كند، فرمود: بسيار خوب. )هم بخور ببريد. عرضارد: هر كس بخواهد از بخور استياده مى

در و مادر و برادرل را حضرت موسى بن  عيببر خريببد و آزاد بن ابى خلف غال  موسى بن  عير كه او و پ

 « و او را مامور خريد بازار و امين دخل و خرج كرد.1كرد خود احمد را مااتبه نمود  
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احمد گيت: زنان موسى بن  عير دانه خرماى صيحانى كه روى آن پوست و خرما نداشت و پاك بببود روى 

ها را ميريختند و خود ه دانه خرماى شروم ببخور ميارد بقيه دانهآته ميگذاشتند قبل از بخور دادن همين ك

( كببافى: 6را از دور بخور ميدادند اين طور خوشبوتر و بهتر است و امر مياردند همين طببور بخببور دهيببد. )

حيض ناده بببود ازدواج كببرد، وقتببى بببا او  خلف بن حماد كوفى گيت: ياى از اصحاب با دخترى كه هنوز

ها و زنانى كه وارد هستند ناان ن  ارى شد كه تا حدود ده روز قطع ناد، گيت او را بقابلهنزدياى كرد خو

 بدهيد زنها اختالف كردند، بعضى گيتند خون حيض و بعضى معتقد بودند خون باارت است.

اين مسأله را از فقهاى خود مثل ابو حنييه و ديگران سؤاه كردند. در  واب گيتند پيه آمد ماببالى اسببت 

ماز هم وا م است بايد وضو بگيرد و نمازل را بخواند و شوهرل از نزدياى با او خوددارى كند تا پبباك ن

شود اگر خون حيض باشد نماز خواندنه ضرر ندارد اگر خون باارت باشد كه بايببد نمبباز بخوانببد دختببرك 

 همين كار را كرد.

ال  داد  و خلف بن حماد گيت: همان ساه من بحج رفتم وقتى بمنى رسيديم پيغ ا  بموسى بن  عيببر عليببه السبب 

ايست كه براى ما خيلى ماال شده اگر ا ازه ميدهى از شما سؤاه كنم.  واب داد باياان عرض كرد  مسأله

 وقتى مرد  از رفت و آمد افتادند و خلوت شد بيا پيه من ان شا  اللَّه.

سى بن  عير عليه الس ال ، همين كببه نزديببك ايستاد  تا شم شد و مرد  از رفت و آمد افتادند رفتم بخيمه مو

 خيمه رسيد  غال  سياهى را ديد  سر راه ناسته گيت:

كيستى؟ گيتم: ياى از حا يانم. پرسيد اسمت ييست؟ گيتم: خلف بن حماد گيت: بدون ا ازه وارد شو مرا 

د .  واب سال  مببرا دستور داده است اينجا بناينم هر وقت آمدى بتو ا ازه بدهم، داخل خيمه شده سال  كر

داد تنها روى تاك ناسته بود  در خيمه هيك كس  ز اما  نبود همين كه ناستم از حالم  ويا شد من نيببز از 

 حاه اما  پرسيد .

عرضارد  ياى از دوستان شما با دخترى كه هنوز حائض ناده بود ازدواج كرد پس از همبستر شببدن خببون 

ن طوه كايد. زنهاى قابله اخببتالف داشببتند بعضببى ميگيتنببد خببون آمد در حدود ده روز اين خواز دختر مى

 حيض است و گروهى معتقد بودند خون باارت است اين زن يه بايد باند.

همسرل از نزدياى با او خوددارى  فرمود از خدا بپرهيز و اگر خون حيض است نماز نخواند تا پاك شود و

وضو بگيببرد و نمببازل را بخوانببد شببوهرل ميتوانببد بببا او كند اگر خون باارت باشد باز بايد از خدا بترسد 

همبستر شود در صورتى كه ميل داشت، عرض كرد  آقا از كجا تاخيا دهند كه يه خونى است كببه بعببد 

 باين دستور عمل كنند.
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در اين موقع اما  بجانم يپ و راست خيمه نگاهى كرد مبادا كسى سخن او را بانود آنگاه از  اى حركببت 

زديك من آمد فرمود خلف! مواظم بال اين از اسرار خداست مبادا فال كنى و باين مرد  اصوه نموده و ن

كند دين خدا را نياموزى سپس با دست يپ اشاره كرد كه ينين پنبه را داخل فرج ميگذارد و كمى صبر مى

داخل پنبه رفته بود بعد آرا  خارج مينمايد اگر خون دور پنبه را فرا گرفته بود از باارت است ينانچه خون 

 از حيض است.

ينان از توضي  اين  واب شاد شد  كه اشاهايم  ارى شد وقتى از گريببه آرا  گببرفتم فرمببود: يببرا گريببه 

ميانى؟ عرض كرد  يا ابن رسوه اللَّه يه كسى ميتواند  ز شما ينين  وابى بدهد؟ فرمببود بخببدا قسببم ايببن 

( كافى: حضرت موسببى بببن  عيببر هببر وقببت 1خدا بود. ) توضي  از  انم پيامبر اكر  از  برئيل از طرف

ال  در ببباه  ناراحت و غمگين بود نافله را ترك ميارد. كافى: معتم گيت: حضرت موسى بن  عير عليه السبب 

ى خرمائى را برداشت و پاببت ديببوار هاى درختان بود يام بغالمه افتاد كه خوشهماغوه قطع كردن شاخه

او را با خوشه خرما خدمت اما  برده گيتم اين غببال  را بببا ايببن خوشببه خرمببا باه انداخت پيه غال  آمد  و 

ديد  بغال  فرمود: فالنى گرسنه مياوى عرضارد: نه. فرمود: برهنه هستى عرض كرد نه. فرمببود پببس يببرا 

( 2اين خرما را برداشتى. گيت خواستم ينين كنم فرمود: برو اين ماه تو باشببد فرمببود: آزادل بگذاريببد. )

ى: على بن ابى حمزه از پدر خود نقل كرده گيت: حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  را ديد  در زمين كاف

بود عرض كرد : آقا كارگرها كجا هستند فرمود: على! با  خود ماغوه كار بود و پاهايه در عرق فرو رفته

 نند آنها.اند، عرضارد : كيااند كه از من و پدر  بهتر بودهدست خود كسانى كار كرده

فرمود: پيغمبر اكر  و امير المؤمنين عليهما الس ال  ا داد من همه با دست خببود كببار مياردنببد، كببار كببردن 

( كافى: ابو بصير گيت: در سالى كه حضببرت صببادق 1شيوه پيامبران و مرسلين و اوصيا  و صالحين است. )

  رسيد  عرضارد  آقا يه شببد كببه شببما يببك عليه الس ال  از دنيا رفته بود خدمت موسى بن  عير عليه الس ال

 قوچ قربانى كردى فالن كس شتر كات.

فرمود: نوح در كاتى بود با آنچه در كاتى قرار داشت كاتى مأموريت داشت اطببراف خانببه كعبببه طببواف 

كرد كه همين طواف نسا  است بعد مهار كاتى را رها كرد خداوند باوهها خطاب كرد كه من كاتى نوح را 

از شما قرار خواهم داد كوهها بر خود باليدند و كبر نمودند اما كوه  ودى تواضع و فروتنى كرد   روى ياى

 كه ياى از كوههاى شهر شما است. سينه كاتى در روى آن كوه قرار گرفت.

نوح در اين موقع گيت:  يا ماوى اتقن« بزبان سريانى يعنى خدايا اصالح كن، ابو بصير گيت گمببان كببرد  

( كافى: هاا  بن احمر گيت: با حضرت موسى بببن  عيببر عليببه 2الس ال  كنايه بنيس خود داشت. ) اما  عليه
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اى طببوالنى الس ال  ميرفتم در اطراف مدينه ناگهان اما  از مركم خود فرود آمد و سر بسجده گذاشته سببجده

رمود: بياد ياى اى طوالنى كردى؟ ف( عرضارد : فدايت شو  سجده3كرد آنگاه سر برداشت و سوار شد. )

 هاى خدا بر خود افتاد  خواستم شار خدايم را كنم.از نعمت

كافى: عيسى شلقان گيت: من ناسته بود  موسى بن  عير عليه الس ال  رد شد با او يارپائى بود گيببتم: غببال  

بت بببه ابببو بينى پدرت يه مياند بما كارى را دستور ميدهد بعد ما را از آن نهى مياند بما دستور داد نسبب نمى

 دستور ميدهد او را لعنت كنيم و از او متنير باشيم. الخطاب مهر بورزيم، اينك

حضرت موسى بن  عير كه در آن وقت كودكى بود فرمود: خداوند گروهببى را بببراى ايمببان آفريببده كببه 

ار داده كببه ثابت هستند و گروهى را نيز براى كير كه آنها نيز ثابت هستند و گروهى را بين اين دو دسته قر

 ايمان را عاريه بآنها داده هر وقت بخواهد از آنها ميگيرد ابو الخطاب از كسانى است كه ايمان او عاريه است.

ال  گيتببه بببود  و  ببواب  گيت: خدمت حضرت صادق عليه الس ال  رسيد  و آنچه بموسى بن  عير عليه السبب 

( كببافى: موسببى بببن 1اللَّه عليه و آله و سل م است. )اياان را برايه عرضارد  فرمود: او از نژاد پيامبر صل ى 

 بار گيت: بيه از شماره شنيد  حضرت موسى بن  عير اين شعر را ميخواند:

 فان يك يا اميم على  دين             فعمران بن موسى يستدين         

فرسببتاد تببا تخببم مببره  ( كافى: عبد الحميد بن سعيد گيت: حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  غالمى را2) 

بخرد غال  با يك يا دو تخم قماربازى كرد وقتى آنها را آورد موسى بن  عير عليه الس ال  خورد غال  ديگرى 

ال  طاببتى  عرضارد آقا در ميان اين تخم مره، تخم مرغى بوده كه با او قماربازى كرده بودند، اما  عليه السبب 

افى: معتم گيت: حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  دستور ( ك3خواست آنچه خورده بود استيراه كرد. )

ميداد وقتى ميوه ميرسيد بچينيم و در بازار بيروشيم احتياج خود را روز بروز با ساير مببرد  از بببازار بخببريم. 

محم د بن  عير عاصمى از پدر خود از  دل نقل كرد كه گيت: بماه رفتم  -165ص  -( ماار  االخالق4)

صحاب و دوستان وارد مدينه شد  در  ستجوى محلى بوديم كه آنجببا فببرود آئببيم در بببين راه با گروهى از ا

روبرو با حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  شديم كه سوار االه سبز رنگى بود از پى آن  ناب غببذا حمببل 

 مياردند.

طاببت آوردنببد بببا آب و  دما بين نخلستانها فرود آمديم اما  عليه الس ال  نيز همببان  ببا فببرود آمببد دسببتور دا

يوبك ابتدا دستهاى خود را شست از طرف راست طات گرداندند تا تمببا  مببا شسببتيم، بعببد از طببرف يببپ 

شروم كردند تا همه دستهاى خود را شستند غذا آوردند ابتدا بببه نمببك نمببود. سببپس فرمببود: بخوريببد بنببا  
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را كه بريان كرده بودند آوردند فرمود: خداوند بخانده مهربان بعد از سركه ميل كرد سپس شانه گوسيندى 

 آمد.بخوريد، بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*. اين غذائى است كه پيغمبر اكر  از آن خوشه مى

بعد سركه و روغن زيتون آوردند فرمود: بخوريد بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* ايببن غببذائى اسببت كببه حضببرت 

« آوردنببد فرمببود: ميببل كنيببد بنببا  خداونببد 1ن را دوست ميداشت پس از آن سبباباج  فاطمه عليها الس ال  آ 

 بخانده مهربان باين غذا امير المؤمنين عليه الس ال  عالقه داشت.

سپس گوشت و بادنجان آوردند فرمود: بخوريد بنا  خداوند بخانده مهربان ببباين غببذا حسببن بببن علببى عليببه 

ل آوردند كه در آن نببان تريببد شببده بببود فرمببود: بخوريببد بنببا  خداونببد الس ال  عالقه داشت، آنگاه شير تر

آمد سپس پنيرى كه با ادويه معطر شده بببود بخانده مهربان از اين غذا حسين بن على عليه الس ال  خوشه مى

وست ميداشت بعببد آوردند فرمود: بخوريد بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*. اين غذا را محم د بن على عليه الس ال  د

قدحى آوردند كه در آن تخم مره را با آرد و روغن درست كرده بودند فرمود بخوريد بنا  خداوند بخانده 

مهربان اين غذا را پدر  حضرت صادق دوست داشت بعد حلوا آوردند فرمود: بخوريد بنا  خداوند بخاببنده 

ز ما حركت كرد تا آنچه زير سيره بود بيببرون آيد. سيره را برييدند ياى امهربان از اين غذا من خوشم مى

بريزد فرمود اين كار را در اطاقها ميانند كه زير سقف است ولى در ينببين  ببايى، باشببد بببراى پرنببدگان و 

 يهارپايان.

هر يه از غذاهاى بن دندان و اطراف  بعد خاله آوردند فرمود: قبل از خاله بايد زبان را بدور دهان بگردانى

مد آن را فرو ببرى هر يه ماند بوسيله خاله خارج ميانى و بيرون مياندازى. سپس طاببت و آب لثه بيرون آ 

آوردند ابتدا  از طرف يپ شروم كرد تا رسيد باياان دست خود را شست سپس دسببت كسببانى كببه طببرف 

 راست بودند شستند تا تما  شد.

 آنگاه فرمود: عاصم يگونه بهم رسيدگى ميانيد و بدرد هم ميخوريد؟

آيببد عرضارد: ببهترين و هى كه مرد  ممان است بهم برسند. فرمود: اگر ياى از شببما تنگدسببت شببد مببى

بخانه برادرل و ميگويد كيسه پوه او را بياورنببد و مهببر از سببر كيسببه برداشببته آنگبباه هببر يببه الز  داشببت 

 برميدارد و كسى باو اعتراض نمياند؟

كه مببن دوسببتدار ، شببما بهببم رسببيدگى و كمببك نداريببد  عرضارد: نه اين طور نيست. فرمود: پس آن طور

 هنگا  تنگدستى و فقر.

ابراهيم بن ابى البالد گيت: حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  بمن فرمببود: كببه هببر روز پببنج هببزار مرتبببه 

حسين بن ابى اليرندس گيت: حضرت موسببى بببن  عيببر را در  -173ص  -( قرب االسناد1استغيار ميانم. )
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كه شبيه شلوار ييزى بر پا داشت و ردائى بر دول، تايه كرده بود بچند  وان سببياه روى دسببت  منى ديد 

راست خود. غال  سياهى قدحى خرما آورد شروم كرد به خوردن با دست يپ و بروى دسببت راسببت خببود 

 تايه نموده بود.

م: بلى. گيببت: بببه خببدا اين  ريان را بياى از دوستانم نقل كرد  گيت: تو ديدى با دست يپ ميل كند گيت

سوگند سليمان بن خالد گيت: از حضرت صادق عليه الس ال  شنيد  مييرمود: اما  هر دو دسته راست است. 

( قرب االسناد: حسين بن موسى بن  عير عليه الس ال  از مادر خود نقل كرد كببه گيببت: موسببى بببن  عيببر 2)

يه را مى خاراند  ناگهان از  اى  ست و لببباس خببود عليه الس ال  رو بقبله روى پات با  خوابيده بود من پا

 را روى زمين مياايد بسرعت رفت.

آنهببا فاصببله اسببت  من از پى اياان رفتم ديد  دو غال  با دو كنيببز ماببغوه صببحبت هسببتند ولببى ديببوار بببين

بياديگر نميرسند حرفهاى آنها را گول ميدهببد در ايببن موقببع متو ببه مببن شببد فرمببود از يببه وقببت اينجببا 

اى؟ گيتم: از وقتى با عجله از خواب حركببت كببردى ترسببيد  از پببى شببما آمببد . فرمببود: صببحبت را دهآم

 نانيدى؟ گيتم: يرا.

ص  -( خببرايج1فردا صب  آن دو غال  را بيك شهر و دو كنيز را باهر ديگرى فرستاد و آنهببا را فروخببت. )

عبادى بانند كببه حجبباج از آب آن روايت شده كه مهدى خلييه عباسى دستور داد ياهى نزديك قبر  -253

استياده نمايند بيه از صد قامت حير كردند در بين حير كردن ناگهان روزنه بزرگى باز شد كه از داخل آن 

 هوا خارج مياد بسيار گود و تاريك، بادى كه خارج مياد صدائى داشت.

ا هوا بببود و منزلهببائى كببه در دو نير را داخل آن كردند وقتى خارج شدند رنگاان پريده بود گيتند در آنج 

آنها مردان و زنانى قرار داشتند و يهارپايانى از قبيل شتر و گاو و گوسيند نيز بود بهر كدا  دست ميزديم از 

 هم ميپاشيدند، از علما پرسيدند هيك كدا  نتوانستند  واب بدهند.

رد فرمببود: آنهببا اصببحاب روزى حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  پيه مهدى رفت از آن  ناب سؤاه كبب 

هاياان فرو برد و آنچه آن دو مرد ديده بودنببد امببا  احقاف باقيمانده قو  عاد هستند كه زمين آنها را با خانه

 نيز توضي  داد.

اى از هاى امام علیه السّالم با خلفاء و جریانهائى که بین آنها اتفاق افتاد و پارهبخش ششم مناظره

 احوال على بن یقطین

 محم د بن زبرقان دامغانى گيت: موسى بن  عير فرمود: -54ص  -( اختصاص2) 

 وقتى مرا پيه هارون الرشيد بردند سال  كرد   واب نداد بسيار خامگين بود.
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اى پيه من انداخته گيت: بخوان، نامه را خوانببد  خببدا ميدانسببت كببه مببن در آن مببورد هببيك تقصببيرى نامه

براى موسى بن  عير از اطراف عالم پيروان گزاف گوى و غالى كسانى كه   نداشتم، در آن نامه نوشته بود كه

آورند اين كار را يك وظييه دينى ميدانند و بر خببود وا ببم مياببمارند تببا بامامت او اعتقاد دارند خراج مى

وقتى كه خداوند زمين و كسانى كه بر روى زمين هستند برهبران واقعى بسپارد، معتقدند كه هر كس يادهم 

اه خود را بآنها ندهد و تصديق بامامت آنها نداشته باشد و با ازه اياان ماه نرود و بامرشان  نببگ نانببد و م

غنيمت را بآنها نسپارد و آنها را بر  ميع مرد  فضيلت ندهد و اطاعت اياان را وا م نداند مانند اطاعت خدا 

 و پيامبر، كافر است، خون و ماله حاله است.

اى ناروائى بود مثل ازدواج بدون شاهد و حاله شدن زنان مرد  با ببازه امببا  اگببر يببه بببا هدر آن نامه نسبت

يادرهم باشد و بيزارى از خلياى پياين كه در نماز بآنها لعنت ميانند و معتقدند هر كس از آنها متنير نباشببد 

 قرآن: زنه باو حاله نيست هر كس نماز را بتأخير اندازد نمازل درست نيست بواسطه اين آيه

 اى است در  هنم.« ينين ميپندارند كه )غى( يك دره1أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الاََّهواتِ فََسوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا  

نامه طوالنى بود من همان طور ايستاده ميخواند  و او ساكت بود پس از تما  شدن نامه سر بلند كرده گيببت: 

( گيببتم: يببا اميببر 1خود را از آنچه در اين نامه است با دليل تبرئه كببن. ) كافى است خواندن اين نامه اكنون

المؤمنين قسم بخدائى كه محم د را به پيامبرى برانگيخته هيك كس يك درهم يا دينار بعنوان خراج بببراى مببن 

. پببذيريمنياورده ولى ما خاندان ابو طالم هديه و پياااى را كه خداونببد بببراى پيببامبرل حبباله نمببوده مببى

 فرموده است:

پذير  و اگر دعوت بخوردن دست گوسببيندى نماينببد ا ابببت اگر براى من پايه گوسيندى هديه بياورند مى

ايم و دشمن زياد داريم از گرفتن خمببس ميانم امير المؤمنين خود اطالم دارد كه ما در تنگدستى قرار گرفته

ايم صدقه بر ما حرا  است كببه خداونببد ر گرفتهاند در تنگدستى قراكه قرآن شاهد آن است ما را منع نارده

ها را امير المببؤمنين خببود اطببالم بجاى آن خمس را براى ما قرار داده و مجبور از قبوه هديه هستيم تما  اين

 دارد صحبت من كه تما  شد ساوت كرد.

ر اكر  نقل كنم مثل بعد گيتم اگر امير المؤمنين ا ازه دهد به پسر عمويه حديثى از آبا  كرا  خود از پيامب

ايناه از پيانهاد من خوشه آمد گيت: ا ازه دارى بگو. گيتم: پدر  نقل كرد از  د  از پيببامبر اكببر  كببه 

آيببد فرمود: هر گاه دو خويااوند نزديك يك ديگر آيند و هم را در آغول گيرند خويااوندى بهيجان مببى

ز كرد، سپس گيت نزديك بيا  لو رفتم با من اگر صالح بدانيد دست خود را بمن بدهيد دست بسوى من درا

 مصافحه كرد و مدتى مرا در آغول گرفت ديد  يامهايه پر از اشك شد.
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 گيت بناين موسى! ناراحت نبال راست گيتى  دت نيز درست فرمود:

همچنين پيامبر اكر ، ينان خون من بجول آمد و هيجانى در من پيدا شد كه فهميد  تو با من هم نژاد و هببم 

اى رهايت از تو بانم اگر  واب دهى و بدانم راست گيته خونى و آنچه گيتى صحي  است. من مايلم سؤالى

ميانم و بتو كمك خواهم كرد و حرف ديگران قبوه نمياببنم گيببتم: هببر يببه را بببدانم  ببواب خببواهم داد. 

اللَّه با ايناه شما فرزندان على گيت: يرا شما شيعيان خود را باز نميداريد از ايناه باما ميگويند يا ابن رسوه 

( گيتم اگر اميببر المببؤمنين صببالح 1هستيد و فاطمه زهرا يون ظرفى است، فرزند بپدر نسبت دارد نه مادر. )

بداند مرا از  واب اين سؤاه معذور دارد گيت: اماان ندارد بايد  واب دهى گيتم پس امان ميدهى كه مرا 

عور باللَّه من الايطان الر يم، بِْسمِ اللَّهِ الببرَّحْمنِ الببرَّحِيمِ* وَ وَهَبْنببا لَببهُ كيير نانى گيت در امان هستى گيتم: ا

لَيْمانَ وَ أَي ببوبَ وَ فَ وَ مُوسببى إِسْحاقَ وَ َيعْقُوبَ كُلًّا هَدَْينا وَ نُوحاً هَدَْينا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ رُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سببُ وَ  ُيوسببُ

 گيتم پدر عيسى كيست؟ وَ عِيسى زِي الْمُْحِسنِينَ  وَ زَكَرِيَّا وَ َيْحيىهارُونَ وَ كَذلِكَ نَْج

طورى كببه عيسببى از طببرف مببادر  -گيت: عيسى پدر نداشت باراده خدا و روح القدس خلق شد گيتم: همان

ت  ز  فرزندان انبيا  است ما نيز  ز  فرزندان انبيا  هستيم بواسطه مادرمان نه از طببرف پببدرمان علببى. گيبب 

 احسن احسن باز بياتر برايم مانند اين دليل را بياور.

گيتم: تما  امت ا تمام دارند از خوب و بد كه داستان بجز اينان كه پيامبر را دعوت بمباهله كردند در زيببر 

كسا   ز پيامبر و على و فاطمه و حسن و حسين نبودند، خداونببد مييرمايببد: فَمَببنْ حَا َّببكَ فِيببهِ مِببنْ بَعْببدِ مببا 

اُ نا وَ أَنْيُسببَ مْ تأويببل ابنببا  حسببن و  اَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْمُ أَبْناَ نا وَ أَبْناَ كُمْ وَ نِساَ نا وَ نِساَ كُمْ وَ أَنْيُسببَ

 حسين هستند و زنان فاطمه زهرا عليها الس ال  و نيس على بن ابى طالم عليه الس ال  گيت احسن.

برد: ببباز گيببتم: تببرا قسببم اى يه شما ميگوئيد عمو با بودن فرزند صلبى ارث نمىسپس گيت: توضي  بده بر

و توضي  آن معاف دارى اين موضوم پببيه علمببا  مخيببى  ميدهم بحق خدا و پيغمبرل مرا از تأويل اين آيه

كنم، گيتم: پس امان خود را تجديد است گيت: تو ضمانت كردى هر يه بپرسم  واب دهى تو را معاف نمى

( گيتم: پيامبر اكر  باسى كببه قببدرت مهببا رت داشببت ولببى هجببرت ناببرد ارث 1ن. گيت: امان داد . )ك

نداده، عمويم عباس ميتوانست هجرت كند ولى نارد،  ز  اسيران بود، امتنام داشت از ايناه خونبهاى خود 

ت علببى را فرسببتاد آن را بدهد تا خداوند پيامبر اكر  را مطلع نمود كه طالئى را در محلى پنهان كرده حضر

طال را از پيه ا  اليضل بيرون آورده و به عباس فرمود: كه  برئيل برايم خبر آورد از  انم خدا ا ازه داد 

به على عليه الس ال  و ناانه دفينه را نيز داد در اين موقع عباس گيت: پسر برادر آنچه بواسطه ايمببان نيبباوردن 

 هم كه تو رسوه خداى  هانيانى.بتو از دست داد  بياتر است گواهى ميد
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على عليه الس ال  وقتى طال را آورد، عباس گيت: پسر برادر مرا فقير كردى خداوند اين آيه را نازه كرد: إِنْ 

آمَنُوا وَ لَببمْ ُيهببا ِرُوا مببا « و آيه وَ الَّذِينَ 1يَعْلَمِ اللَّهُ فِی قُلُوبِاُمْ خَيْراً ُيؤْتِاُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْاُمْ وَ َيغْيِرْ لَاُمْ  

« متو ببه 2ٍ  حَتَّى ُيها ِرُوا بعد مييرمايد: وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِی الدِّينِ فَعَلَيْاُمُ النَّصْرُ  لَاُمْ مِنْ وَالَيتِِهمْ مِنْ شَیْ

 شد  هارون غمگين شد.

شود بواسطه ندادن خمببس را ان مىسپس گيت: بگو ببينم بچه دليل شما ميگوئيد انسان ديار فساد از طرف زن

باهله. گيتم: برايت توضي  ميدهم ماروط بر ايناه تا زنده هسببتم ايببن موضببوم را باسببى نگببوئى بببزودى 

 اى است كه تاكنون احدى از سالطينخداوند فاصله مياندازد بين ما و كسانى كه ستم روا ميدارند و اين مسأله

: نه تيم و نه عدى و نه بنى اميه و نه ا داد  از بنى عباس. گيتم: نه ( گيت1 ز امير المؤمنين سؤاه نارده. )

از من پرسيده شده و نه از حضرت صادق پدر ، هارون گيت: اگر برايم كاف شود كه از  انم تو يا ياببى 

« 1از بستگانت اين مسأله بازگو شده امانى كه بتو داد  از بين خواهد رفت. فرمود: اين شببرط را ميپببذير .  

اى كوتاه كه داراى اصوه و فروعى باشد و تيسببير آن فهميببده شببود بنويسببى ارون گيت: مايلم يند  ملهه

ات تما  شد بارط ايناه آن را از حضرت صادق شنيده باشى گيتم بچام يا امير المؤمنين. گيت: وقتى نوشته

نگهبببانى كنببد هببر روز حوائج خود را بگو تا برآور  از  اى حركت كرده رفت كسى را گماشت كه از من 

 برايم غذاى خوبى مييرستاد اين  مالت را برايه نوشتم:

امرى كه در آن اختالفببى نيسببت و آن ا مببام امببت  -1بنا  خداوند بخانده مهربان. امور دنيا دو نوم است: 

اى  ز آن ندارند و اخبارى كه همه قبوه دارند و آنچه شك دارنببد ببباين است بر ييزهاى ضرورى كه ياره

 آمدى را از آن اخبار استنباط ميانند.اخبار عرضه ميدارند و حام هر پيه

كننده اقامه شود براى ثابت كردن بردار و قابل ترديد در ينين امرى بايد دليلى قانع قانعامرى است شك -2

ه آن اگر  ويندگان دليل محامى از كتاب خدا كه بر تأويل آن ا مام دارنببد يببا از سببنت پيببامبر ييببزى كبب 

اختالفى نباشد و يا قياسى كه صحت آن را عقل بپذيرد داشتند ديگببر كسببى نميتوانببد آن را رد كنببد و بايببد 

قبوه نموده اقرار كرد و بآن معتقد شد و آنچه دليلى از كتاب يا سنت پيامبر و يا قياس صببحي  بببرايه پيببدا 

 نانند. توانند در آن شك نمايند و قبوهناد اشخاص عادى و دانامندان همه مى

يك خدشه وارد كردن و از آن  اين دو امر ميخواهد مربوط بتوحيد باشد يا مسائل ديگر مذهبى حتى  ريمه

كمتر و آن موضوعى كه امر دينى را بر آن عرضه ميدارند اگر دليلى محام داشت ميپذيرى ينانچببه برايببت 

( بغالمى كه نگهبان من بود اطالم 1نَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ«. )روشن نبود آن را رد ميانى  ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ و حَْسبُ

داد  كه من خواسته خلييه را انجا  داد  باو اطالم بده، غال  خبر داد هارون خارج شد من نوشته را باو ناببان 
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ولببين داد  گيت: احسن  مالت كوتاه و  امعى است اكنون حا ات خود را بگو گيتم: يببا اميببر المببؤمنين ا

ا  كه آنها را در حاه نااميدى از ديببدار خببود بببا گريببه و حا تم اينست كه ا ازه دهى برگرد  پيه خانواده

ا . گيت: اين ا ازه را بتو داد  حا ت ديگر بخواه گيببتم: خببدا اميببر المببؤمنين را بببراى پسببر زارى گذاشته

عيالوار  بعببد از خببدا ياببم بلطببف عموهايه سالمت بدارد گيت: باز بگو يه حا ت دارى گيتم: من مردى 

 امير المؤمنين دار .

 1ج  -( عيون اخبار الرضا2ا . )دستور داد صد هزار درهم بمن بدهند و با احترا  مرا برگرداند پيه خانواده

موسى بن  عير عليه الس ال  فرمود: وقتى مرا پيه هارون بردند، سببال  كببرد   ببواب داده گيببت:  -81ص 

 «.1خلييه در يك مملات براى هر دو خراج ببرند  موسى بن  عير! دو 

گيتم: ترا بخدا ميسپار  از ايناه من و خود را گناهاار كنى و سخن بيهوده دشمنان ما را در مورد ما بپذيرى 

تو خود ميدانى از وقتى كه پيامبر از دنيا رفت خيلى دروه بر ما بستند. اگر صالح بدانى با اين خويابباوندى 

يامبر اكر  دارى ا ازه بدهى حديثى كه پدر  از آبا  خببود از  ببد  پيببامبر اكببر  نقببل كببرده كه نسبت به پ

 برايت نقل كنم، گيت ا ازه داد .

گيتم: پدر  از آبا  كرا  خود از  د  پيامبر اكر  نقل كرد كه خويااوند وقتى بخويااوند برسد و دست در 

آيد اكنون دست خببود را بمببن بببده فببدايت شببو ، در مى دست يك ديگر گذارند عالقه خويااوندى بهيجان

( من نزديك رفتم دست مرا گرفت و مرا پيه كايد و مدتى در آغول داشت بعببد 1هارون گيت  لو بيا. )

رها كرد گيت: موسى بناين ديگر ناراحت نبال بتو كارى ندار ، ديد  اشك از يامانه ميريزد سببر بزيببر 

 انداختم.

است گيته است خونم بجول آمد و هيجانى در من پيدا شد كه دلم شاست گيت: راست گيتى و  دت نيز ر

ا ، و اشام  ارى گرديد حاال ميخواهم از تو يند سؤاه بانم كه مدتها است در دلم بوده از هيك كس نپرسيده

اى ا  تو هرگببز دروه نگيتببهپذير ، شنيدهات نمىكنم و سخن ديگرى را در بارهاگر  واب دادى رهايت مى

كنم واقع مطلم را برايم توضي  بده گيتم هر يه را بدانم توضي  ميببدهم اگببر بمببن امببان س آنچه سؤاه مىپ

 بدهى.

اى كه بين شما فرزندان فاطمه معموه اسببت روا گيت: بتو امان داد  در صورتى كه راست بگوئى و آن تقيه

 ندارى. گيتم: هر يه مايل است امير المؤمنين سؤاه كند.
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ى مببا فرزنببدان ينم يرا شما خود را از ما برتر ميدانيد با ايناه هر دو از يك درخت هستيم، همهگيت: بگو بب

عبد المطلم هستيم ما فرزندان عباس و شما فرزندان ابو طالم هر دوى آنهببا عمببوى پيامبرنببد و بيببك نسبببت 

 مساوى با پيغمبر خويااوندى دارند.

تم زيرا عبد اللَّه و ابو طالم از يك پدر و مادرند و  د شببما تر به پيغمبريم گيت: يطور گيگيتم: ما نزديك

گيت پس يرا شما ادعا ميانيد از پيامبر اكر  ارث ميبريد با ايناببه  -عباس از مادر عبد اللَّه و ابو طالم نبود

عمو مانع ارث بردن پسر عمو است. وقتى پيامبر از دنيا رفت ابو طالببم قبببل از او مببرده بببود ولببى عمببويه 

اس حيات داشت. گيتم: اگر امير المؤمنين مرا از  واب اين سببؤاه معببذور دارد خببوب اسببت هببر سببؤاه عب

ديگرى دارد بيرمايد گيت غير ممان است بايد  واب بدهى. گيتم: مرا امان بده. گيت: من قبببال بتببو امببان 

 داد .

در و مادر و زن و شببوهر، بببا  ز پ رسدگيتم: على بن ابى طالم مييرمايد: با بودن فرزند بهيك كس ارث نمى

بودن فرزند براى عمو ارثى ثابت ناده و قرآن گواه ينين ارثى نيست  ز ايناه ابا بار و عمر و بنى اميه از 

( 1اند عمو بمنزله پدر است اين گيته آنهببا دليلببى نببدارد و از پيببامبر نيببز حببديثى نرسببيده. )پيه خود گيته

لى هستند حاومت آنها بر خالف حاومت ساير علماى عامه است، كسانى كه از علما  معتقد بقوه حضرت ع

ال  عمببل ميانببد و فتببوى نيببز داده كببه اميببر  اكنون نوح بن دراج هست كه در اين مسأله بقوه على عليه السبب 

المؤمنين او را فرماندار دو شهر كوفه و بصره نموده دستور داد نوح بن دراج و ساير علما  كه بر خالف نظر 

ميدهند از قبيل سييان ثورى و ابراهيم مدنى و فضيل بن عياض را حاضر كنند همه آنها گيتند: ايببن او فتوى 

 نظر حضرت على است در اين مسأله.

ا  شما يرا در اين مسأله مطابق دستور حضرت على فتوى نميدهيد! گيتنببد نببوح بآنها گيت بطورى كه شنيده

فتواى حضببرت علببى پيغمبببر را امضببا  نمببوده بببدليل گيتببار  بن دراج  رات نموده ولى ما ترسيديم با ايناه

اند در باره على بن ابى طالم فرموده است از همه شما واردتر بعلم علماى گذشته كه از پيامبر اكر  نقل كرده

قضاوت على است عمر نيز تصديق كرده كه على از همه ما بهتر بقضاوت وارد است و اين لي  قضاوت لي  

ر يه پيامبر اصحاب خود را مدح نموده در مورد قرائت و فرائض و علم همه را ايببن ليبب   امعى است كه ه

 شود.قضاوت شامل مى

شود مخصوصا هارون گيت: بيه از اين توضي  بده موسى! گيتم محافل و مجالس بامانت باشخاص سپرده مى

ارده ارث نميداد و براى او مجلس شما گيت: هيك باك نداشته بال گيتم پيامبر اكر  كسى را كه مها رت ن
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دوستى قائل نبود مگر بعد از مها رت گيت: يه دليل بر اين مطلم دارى؟ گيتم: اين آيه: وَ الَّببذِينَ آمَنُببوا وَ 

 ٍ  حَتَّى ُيها ِرُوا عمويم عباس مها رت نارد.لَمْ ُيها ِرُوا ما لَاُمْ مِنْ وَالَيتِِهمْ مِنْ شَیْ

اى، يببا بياببى بگوئى كه در اين مورد هيك با كسى از دشمنان ما صحبت كرده هارون گيت: از تو تقاضا دار 

( 1است نه،  ز امير المؤمنين كسى از من نپرسيده. ) اى؟ گيتم: خدا شاهداز فقها  در اين مورد اطالعى داده

للَّببه بببا ايناببه گيت: يرا بهمه مرد  ا ازه ميدهيد شما را نسبت به پيغمبر بدهند و باما بگويند: يا ابن رسوه ا

 فرزند على هستيد، شخا را بپدرل نسبت ميدهند فاطمه يون ظرفى است و پيامبر  د مادرى شما است.

گيتم: يا امير المؤمنين اگر پيامبر زنده شود و دختر ترا خواستگارى كند باو ميدهى گيت: سبحان اللَّببه يببرا 

م: ولى او از مببن خواسببتگارى نميانببد و نببه مببن ندهم؟ افتخار بر عرب و عجم و قريه ميانم با اين كار گيت

آور  گيت: يرا؟ گيتم: يون او پدر بزرگ من است ولى پدر بزرگ تو نيسببت دختر  را بازدواج او در مى

گيت: احسن! موسى! سپس گيت: يگونه خود را فرزند پيامبر ميدانيد با ايناه پيغمبر فرزند پسر نداشت؟ و 

ا فرزند دختر هستيد كه فرزندان دختر نسل حساب نمياوند. گيتم: ترا بحق نسل از پسر است نه از دختر، شم

خويااوندى و قبر پيامبر و كسى كه در آن مدفون است، قسم ميدهم مرا از  واب ايببن سببؤاه معببذور دارى 

گيت: غير ممان است بايد دليل خود را در مورد شما فرزندان على بياوريد اكنون تو رهبر آنها و اما  زمان 

دار  در مورد هر يه سؤاه كنم تا دليلى از قرآن بياورى شببما ا ، ترا معذور نمىاياانى بطورى كه من شنيده

فرزندان على ادعا ميانيد هيك مطلبى از قرآن برايتان پوشيده نيست نه الببف و نببه واوى، تأويببل تمببا  آن را 

 ميدانيد و باين آيه استداله ميانيد:

 نياز از نظر علما  و دليلهاى آنها ميدانيد.ٍ  بهمين دليل خود را بى مِنْ شَیْما فَرَّطْنا فِی الْاِتابِ

مِ اللَّببهِ  -گيتم: ا ازه ميدهى  واب اين سؤاه را بدهم؟ گيت بگو. گيتم: اعور باللَّه مببن الاببيطان الببر يم بِسببْ

نِينَ    وَ ُيوسُفَ وَ مُوسىالرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* وَ مِنْ رُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَي وبَ وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَْجببزِي الْمُْحسببِ

 پرسيد  پدر عيسى كيست؟ وَ عِيسى وَ زَكَرِيَّا وَ َيْحيى

كنببد از طببرف مببادرل مى گيت: عيسى پدر نداشت گيتم: در اين آيه خداوند او را ملحق بيرزندان پيامبران

( گيتم: بببيه 1بر اكر  هستيم از طرف مادرمان فاطمه عليها الس ال . )مريم، همين طور ما ملحق بيرزندان پيغم

مُ از اين دليل بياور ؟ گيت: بياور گيتم: اين آيه: فَمَنْ حَا َّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما  اَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُببلْ تَعببالَوْا نَببدْ

«. كسببى 1نا وَ أَنْيَُساُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَْجعَلْ لَعْنَتَ اللَّببهِ عَلَببى الْاببارِبِينَ  أَبْناَ نا وَ أَبْناَ كُمْ وَ نِساَ نا وَ نِساَ كُمْ وَ أَنْيَُس

ادعا نارده كه پيغمبر اكر  موقع مباهله با نصارى  ز على بن ابى طالم و فاطمه و حسببن و حسببين را داخببل 

 بن ابى طالم. كسا  نموده باشد تأويل فرزندان حسن و حسين است و زنان فاطمه و انيس على
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علما  اتياق دارند بر ايناه  برئيل در  نگ احد گيت: يا محم د اين برابببرى واقعببى اسببت از علببى فرمببود: 

 يون او از من و من از او هستم  برئيل گيت من نيز از شما دو نير  يا رسوه اللَّه! سپس  برئيل گيت:

  ال سيف اال رو اليقار و ال فتى اال على« 

اياى شد كه خداوند در اين آيه از ابراهيم خليل مينمايد فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقاهُ لَهُ إِبْراهِيمُ ما پسببر شبيه مدح و ست

 عموهاى شما افتخار ميانيم بسخن  برئيل كه او از ما است.

گيت: احسن موسى حا ات خود را بگو گيتم: اولين حا تم اينست كه به پسر عمويت ا ازه دهببى برگببردد 

 پيه زن و فرزند خود، گيت: در اين مورد تصميم خواهيم گرفت ان شا  اللَّه. بمدينه  دل

( عيببون 2روايت شده كه او را بزندان سندى بن شاهك تحويل داد و در آنجا از دنيببا رفببت )و اللَّببه اعلببم(. )

وختم؟ اخبار الرضا: سييان بن نزار گيت: روزى باالى سر مأمون بود  گيت ميدانيببد مببن تاببيع را از كببه آمبب 

كسانى كه حضور داشتند گيتند: نه بخدا نميدانيم گيت: از هارون الرشيد. گيتند: يگونببه از هببارون الرشببيد 

آموختى با ايناه او پيوسته اين خانواده را مياات. گيت صببحي  اسببت آنهببا را در راه حيبب  سببلطنت خببود 

 مياات زيرا سلطنت نازا است.

رسيد بدربانان خود دستور داد كه هر كس از اهالى ماه و مدينببه از  سالى من با او بحج رفتم همين كه بمدينه

آيد بايد نسم و نژاد خود را بگويد و خويه را معرفببى كنببد. هببر فرزندان مها ر و انصار كه بديدن من مى

يك كه وارد مياد ميگيت من فالنى پسر فالن كس هستم تا  د خويه نا  ميبرد كه باالخره منتهى بياى از 

اى از پانصببد هببزار درهببم تببا دويسببت دينببار شم يا قريه و يا مها ر و يا انصار مياد بهر كدا   ايزهبنى ها

( روزى ايستاده بود  كه فضل بببن ربيببع وارد شببده 1بمقدار مقا  و شرافت نسبى و هجرت ا دادل ميداد. )

على بن ابببى طالببم گيت: درب خانه مردى است كه ميگويد: موسى بن  عير بن محم د بن على بن حسين بن 

عليهم الس ال  روى بما نمود كه ايستاده بوديم من و امين و مؤتمن و ساير سپهداران گيت مواظم خود باشيد، 

 سپس بدربان گيت ا ازه بده وارد شود ولى مواظم بال از مركم نبايد پياده شود مگر روى فرل من.

ضببعيف كببرده بببود وارد شببد يببون پوسببت و  در اين موقع ديد  پيرمردى الغر اندا  كه عبادت پيارل را

مااى كهنه مينمود كه سجده بر صورت و بينى او اثر گذاشته بود. همين كه يامه بهببارون الرشببيد افتبباد 

خود را از االغى كه سوار بود خواست بزير اندازد، هارون فرياد زد: نه بخدا بايد روى فرل من پياده شببويد 

ب گرديدند تما  با ديده احترا  و عظمت باو نگاه ميارديم همين طور آمد دربانان مانع از پياده شدن آن  نا

 تا رسيد روى فرل دربانان و سپهداران اطرافه را گرفته بودند.
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هارون از تخت پائين آمده او را استقباه كرد صورت و يامهايه را بوسيد و دسته را گرفته باالى مجلببس 

او بصحبت و كامال با تما  يهره متو ه آن  نبباب بببود از حبباله آورد و در آنجا با او ناست شروم كرد با 

 پرسيد.مى

پرسيد يقدر زن و فرزند دارى فرمود: بيه از پانصد نيرند گيت همه اينها فرزندان شمايند فرمود: نه بياببتر 

ترها را آنها غال  و كنيزند اما فرزند، سى و يند نير دار  كه اين قدر پسر و اين قدر دخترند، گيت: يرا دخ

آورى؟ فرمود: تهيدستى مانع اين كار است. گيت: باغستان در يه حاه است در نمى بازدواج پسر عموهاياان

فرمود: گاهى محصوه ميدهد و گاهى نميدهد. گيت: قرض هم دارى فرمود: آرى پرسيد يقدر؟ گيببت: در 

گببذار  كببه پسببرها و دخترهببا را ( رشيد گيت: پسر عمو! آنقدر پوه در اختيببارت ب1حدود ده هزار دينار. )

اى؟ خداوند ترا بر ايببن بازدواج در آورى و باغستانها را آباد كنى، فرمود: شرط خويااوندى را بجاى آورده

نيت پسنديده پادال عنايت كند، با هم خويااوندى نزديك داريم و قرابت بهم پيوسته اسببت و از يببك نببژاد 

دارى و نعمتى كه خدا در اختيارت گذاشته ينين كارى انجامه از هستيم با اين نژاد و اصالت خانوادگى كه 

 شما بعيد نيست؟ گيت: حتما انجا  خواهم داد منت هم دار .

داران فرمود: يا امير المؤمنين خداوند بر فرمانروايان وا م نموده كه بداد فقيران امت برسند و قرض قرض

تببرين فببرد رفتارى كنند تببو شايسببتهدارند و با اسير خولرا بپردازند و بار سنگين از روى دول بيچارگان بر

 بانجا  اين كارها هستى باز گيت انجا  خواهم داد يا ابا الحسن!.

در اين موقع از  اى حركت كرد هارون نيز باحترا  او حركت نمود صببورت و ياببمانه را بوسببيد آنگبباه 

 روى بجانم من و برادرانم امين و مؤتمن نموده گيت:

ه، محم د، ابراهيم در خدمت پسر عمو و سرورتان باشيد ركابه را بگيريد و لباسهايه را مرتم كنيد و عبد اللَّ

او را تا منزله ماايعت نمائيد در بين راه موسى بن  عير عليه الس ال  پنهانى بمن تو ه نموده باارت خالفت 

بعد ما برگاتيم من از همببه بببرادرانم رفتارى كن را داد فرمود: وقتى بمقا  خالفت رسيدى با فرزند من خول

 بياتر  رات داشتم پيه پدر .

همين كه مجلس خلوت شد گيتم يا امير المؤمنين اين آقا كه امروز اين قدر احترا  و تعظيم باو روا داشتى از 

تر از او ناسببتى بمببا دسببتور تخت بزير آمدى و باستقباله شتافتى و او را در صدر مجلس  اى دادى و پائين

 دادى ركابه را بگيريم كه بود؟

 فرمود: او اما  و رهبر مرد  و حجت خدا است و خلييه او ميان مرد  است.
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( گيت: من پياواى مرد  هستم بزور و 1گيتم يا امير المؤمنين مگر اين امتيازها همه مخصوص شما نيست. )

ا  پيغمبببر از مببن و تمببا  مببرد   بر در ظاهر ولى موسى بن  عير اما  واقعى است بخدا قسببم پسببر ! او بمقبب 

تر است اگر تو كه فرزند  هستى در مقا  خالفت با من سر نزام داشته باشى سر از پياببرت برميببدار  شايسته

 سلطنت نازا است )و مالحظه خويااوندى را ندارد(.

ن ربيببع اى سياه كه در آن دويست دينار بود آوردنببد بيضببل ببب هنگا  حركت از مدينه بماه دستور داد كيسه

گيت اين كيسه را براى موسى بن  عير ببر باو بگو امير المؤمنين ميگويد فعال وضع مببالى مببا خببوب نيسببت 

بزودى  بران خواهيم كرد در آينده، من از  اى حركت كرده گيتم يا اميببر المببؤمنين بيرزنببدان مهببا ر و 

اسى پنج هزار دينار و كمتببر از آن شنانصار و سائر قريه و بنى هاشم و كسانى كه حسم و نسم آنها را نمى

ميدهى بموسى بن  عير با آن احترا  كه روا داشتى دويست دينار ميدهى كمترين بخااببى كببه تبباكنون بببه 

مادر اگر آنچه تعهد كرد  باو بپرداز  از او در امان نخواهم بببود كببه اى گيت: ساكت بال بىاشخاص نموده

عيانه بر سر من نتازد تنگدستى او و فاميله براى من و شببما بهتببر فردا با صد هزار شمايرزن از پيروان و شي

 است از ايناه دست اياان باز باشد.

مخارق نوازنده كه اين وضع را مااهده كرد خيلى ناراحت شد از  اى حركت كرده گيت يا امير المببؤمنين 

اگببر خببارج شببو  و بآنهببا  ا  بياتر اهالى مدينه از من درخواست كمك دارنببداكنون كه من وارد مدينه شده

ييزى ندهم نخواهند فهميد كه امير المؤمنين يقدر بمن عنايت دارد و مقببا  مببرا نببزد شببما متو ببه نمياببوند 

دستور داد باو ده هزار دينار بدهند گيت: اين مبلغ را بين اهل مدينه تقسيم ميانم قرضى نيببز دار  كببه بايببد 

 .بپرداز  ده هزار دينار هم براى قرضه پرداخت

گيت: يا امير المؤمنين دخترانم را ميخواهم عروسى كنم براى آنها بايببد  هيزيببه تهيببه نمببايم، دسببتور داد ده 

( گيت: يا امير المؤمنين بنايار بايد وسيله نان و خورشى داشته باشم كه خببود 1هزار دينار ديگر باو بدهند. )

اد آنقدر باه و مزرعه باو بدهند كببه محصببوه آن و فرزندان و همسران آنها از آن راه تغذيه نمايند، دستور د

 در ساه برابر ده هزار دينار مياد دستور داد در تحويل اين مزرعه عجله كنند در همان ساعت.

مخارق همان د  از  اى حركت كرد و خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رفت عرضارد: آقببا مببن متو ببه 

اى باار برد  و سى هزار دينار ايتان فرستاد من براى شما حيلهشد  اين ملعون نسبت باما يه كرد و يقدر بر

شود گرفتم بخدا من احتياج بهيك كدا  آنها ندار  فقط اى را كه محصوه آن معاده ده هزار دينار مىو مزرعه

د و ا . فرمود خدا بتو بركت دهبراى شما گرفتم من سند آنها را براى شما امضا ميانم پولها را برايتان آورده

 زاى خير عنايت كند يك درهم آن را نميگير  و نه مزرعه و باه را ميخواهم اين لطف و محبببت تببرا قبببوه 
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( 2كرد  برو بسالمت در اين مورد ديگر پيه من نيا مخارق دسببت موسببى بببن  عيببر را بوسببيده برگاببت. )

زران مببادر خلييببه قرب االسناد: محم د بن عيسى از شخصى نقل كرد كه حضرت موسى بببن  عيببر بببراى خيبب 

عباسى موسى نوشت و او را تسليت و تعزيت گيت نسبت بيرزندل موسى و تهنيت گيت نسبت بببه خالفببت 

 فرزند ديگرل هارون بدين شرح:

ايست براى خيزران مادر امير المؤمنين از طرف موسى بن  عير بن محم د بببن نامه -بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

منببد گردانببد و گرامببى خداوند ترا آسايه و آرامه عنايت كند و از همت و  ودت بهببره على بن الحسين،

بدارد و حي  فرمايد و نعمت و رحمت خويه را در دنيا و آخرت براى تو تاميل فرمايد. بايد تو ه داشببته 

كند و مقدر بقدرت و نيببروى خببويه ضببمانت نمببوده كببه باشى كه تما  كارها بدست خداست كه ا را مى

گذشته را حي  كند و آينده را تاميل فرمايد، آنچه مقد  داشت كسى نميتواند بتأخير اندازد و آنچه بتأخير 

دارد پايببدارى و  بباودانى بببودن را بببراى خببود اختصبباص داد و  انببداخت هببيك كببس او را نميتوانببد مقببد 

زگات اياان را بجهانى پايدار مو ودات  هان را فناپذير آفريد. آنها را در دنياى زودگذر ساكن كرد ولى با

( مرگ را براى همه تعيين كرد و همه را باين گرفتارى مبتال نمود تا عدالت برقرار شود در 1منتهى فرمود. )

ضمن قدرت و عزت خويه را بر آنها داشته باشد هيك كس را وسيله  لوگيرى از مببرگ يببا راه فببرار از آن 

 اويد  مع نمايد و خود حبباكم مطلببق و وارث زمببين و آنچببه در  نيست تا خداوند تما   هانيان را در سراى

اوست شود تما  بسوى او برميگردند خدا عمر ترا طوالنى كند شنيد  امير المببؤمنين موسببى طبببق ماببيت و 

خواست خداوند دار فانى را ودام گيتببه درود خببدا بببر روان او ببباد و ماببموه رحمببت و مغيببرت و رضبباى 

لَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ را ِعُونَ ميگويم مصيبت بزرگى روى داد و گرفتارى شديدى پيه آمد يببا پروردگار گردد. إِنَّا لِ

رفتن او إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ را ِعُونَ ميگويم و شايبايم بر مقدرات خدا و تسليم در مقابل قضا و فرمانه هسببتيم 

ميگويم يه مصيبت سختى بر تو وارد شد مخصوصا نسبت بما و آتاى كه در ده  باز إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ را ِعُونَ

ور گرديد و زندگى را بر كا  ما تلخ كرد از خدا ميخواهم كه درود خويه را بر امير ما از اين مصيبت شعله

و زنببدگى ال بانببد المؤمنين فرستد و او را رحمت كند و او را ملحق به پيامبر اكر  و آبا  و ا داد شايسته

 ال قرار دهد.آينده را براى او بهتر از دنياى از دست رفته

از خدا خواهانم كه بتو ا ر زياد و طوه عمر عنايت كند و عاقبت بخير فرمايد و بپادال از دست دادن اميببر 

المؤمنين بهترين پاداشى كه مقرر كرده براى شايبايان از درود و رحمت و هدايت خببويه عنايببت كنببد، از 

ميخواهم بتو صبر عنايت كند و تسليت نياو و خليى بهتر عنايت كند در آينده ديگببر نبباراحتى در ببباره  خدا

 خود و نعمتهائى كه خداوند بتو ارزانى داشته نبينى.
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مند گببردى و عمببرل از خدا خواستار  خالفت امير المؤمنين هارون را بر تو مبارك كند و از و ودل بهره

نعمت و كرامت بهرمندل گرداند و او را حي  فرمايببد شببما و مخصوصببا مببا و تمببا  را طوالنى و از بهترين 

مند گرداند بطورى كه ببهترين آرزوهاى خببود در مببورد او و شببما برسببيم خببدا بهره مسلمانان را از و ودل

 زندگى پايدار باو عنايت كند و ما نيز خدمتگزار او باشيم.

نزدياان و خانواده شما بياتر از من نسبت بمصببيبت شببما ناراحببت هيك كدا  از بستگان من و خويااوندان و 

ناده و بياتر دعا براى ا ر و پادال شما و ادامه نعمت فرمانروائى و طوه عمر و بقاى نعمت و رفع ناراحتى 

 كند.از امير المؤمنين نمى

ر در گرفتاريهبباى شببما و خدا را سپاسگزار  كه مرا متو ه مقا  تو و نعمتى كه باما ارزانى داشته و شارگزا

منببد گردانببد و باببما بهتببرين پببادال تان قرار داده. خدا از نعمت و ود شما مببا را بهببرهاميدوار نسبت بآينده

 عنايت كند.

اگر صالح بدانى از حاه خود مخصوصا و كيييت برگزار كردن اين مصيبت و ناراحتى را برايم بنويسى مببن 

تظار دار  كه از حاه شما مطلع باشم خداوند نعمت خويه را كه بببر تببو خيلى ماتاق و آرزومند  و پيوسته ان

 ارزانى داشته تاميل فرمايد و كرامت و لطف خود را مستدا  دارد درود و رحمت خدا و بركته بر تو باد.

 تاريخ پنجانبه هيت شم از ماه ربيع اآلخر گذشته ساه صد و هيتاد نوشته شد.

اى كه در زمان موسى ابن  عير عليه الس ال  مياببده كببه نمايند بادت تقيهتوضي : خوانندگان ار مند تو ه 

ال  ينببين  براى درگذشت يك كافر مطرود و شخا ناباارى كه ايمان بخدا و قيامببت نببدارد امببا  عليببه السبب 

حضببرت موسببى بببن  -18ص  3باب  -( كامل الزيارات1اى مينويسد اين خود شاهد اهميت تقيه است. )نامه

الرشيد و على بن  عير و  عير بن يحيى در مدينه براى زيارت پيغمبر صل ى اللَّببه  -الس ال  و هارون  عير عليه

عليه و آله و سل م بحر  پيغمبر آمدند هارون بحضرت موسى بن  عير گيت: شما  لببو برويببد، امببا  از رفببتن 

 امتنام ورزيد هارون  لو رفت و سال  داد در كنارى ايستاد.

يز از موسى بن  عير تقاضا كرد  لو برود باز اما  امتنام ورزيببد، عيسببى رفببت سببال  داد و عيسى بن  عير ن

كنار هارون ايستاد  عير بن يحيى نيز از موسى بن  عير خواست كه وارد شببود امتنببام فرمببود او وارد شببد 

 سال  داده كنار آنها ايستاد.

يا ابببه اسببأه اللَّببه الببذى اصببطياك و ا تببباك و  السال  عليك   موسى بن  عير عليه الس ال  وارد شده گيت:

سال  بر تو پدر  ان از خداوندى كببه تببرا برگزيببد و انتخبباب نمببود و  هداك و هدى بك ان يصلى عليك«

 راهنمائى كرد و بوسيله تو مرد  را رهبرى نمود درخواست ميانم كه درود بر تو فرستد.
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گواهى ميدهم كببه واقعببا پيغمبببر پببدر  رون گيت:هارون بعيسى گيت: شنيدى يه گيت  واب داد: آرى. ها

( از كتاب حقوق المؤمنين كه نوشته ابو على بن طاهر است نقل شده كه على بن يقطين از موسببى 1اوست. )

 بن  عير عليه الس ال  ا ازه خواست كه از وزارت هارون استعيا دهد.

نك بك عزا و عسببى ان يجبببر اللَّببه بببك كسببرا و  ال تيعل فان لنا بك انسا، و الخوا  اما  عليه الس ال  فرمود:

اين كار را نان ما بتو انس  ياسر بك نائرة المخاليين عن اوليائه يا علی كيارة اعمالام االحسان الى اخوانام«

و عالقه داريم و شغل تو در دربار هارون سبم عزت و سربلندى برادران دينى تو است شايد خداوند بوسببيله 

رفع كند و يا آته كينه مخاليين را نسبت بدوستان خود بوسيله تو خببامول كنببد. علببى! تو يك ناراحتى را 

كياره خدمت تو در دربار سلطان همان نياى بر برادران دينى است. تو يك ييز را براى من ضمانت كن، من 

ه را سه ييز را براى تو ضامن مياو . ضمانت كن كه هر يك از دوستان ما را ديدى احترا  كنببى و حببا ت

برآورى، من ضامن مياو  كه هرگز سقف زندان بر سرت سايه نيافاند و تيزى شماير پيارت را فرا نگيببرد 

و فقر و تنگدستى بخانه تو راه نيابد. على! هر كس مؤمنى را شاد كند ابتدا خدا را خرسببند و در مرتبببه دو  

اى روايت شده كه على بن يقطين نامه -203ص  -( خرايج2پيامبر را و در مرتبه سو  ما را خرسند نموده. )

براى موسى بن  عير عليه الس ال  نوشت بدين مضمون: اصحاب در مسبب  دو پببا اخببتالف دارنببد اگببر صببالح 

 بدانيد در مورد وضو و مس  دستورى را بنويسيد كه طبق آن عمل نمايم.

اينست: ابتدا سه مرتبه  جا  دهىموسى بن  عير عليه الس ال  در  واب او نوشت: آنچه من دستور ميدهم كه ان

مضمضه مينمائى )آب را در دهان گرداندن و بيرون ريختن( و سه مرتبه استنااق ميانى )آب در بينى كردن 

و ريختن( صورت را سه مرتبه مياوئى و زير ريه و محاسن خود را آب ميرسانى هر دو دسببتت را نيببز سببه 

ميانى و سه مرتبه دو پايت را مياببوئى مبببادا نببوم ديگببرى  مرتبه مياوئى روى گوشها و داخل آنها را مس 

 وضو بگيرى.

على بن يقطين طبق دستور موسى بن  عير عليه الس ال  عمل كرد. هارون الرشيد باطرافيان خود گيت: مببايلم 

 على بن يقطين را آزمايه كنم ميگويند شيعه است.

 كه ادامه پيدا كرد تا وقت نماز داخل شد.ها كمتر است او را باار مأمور كرد تارييات وضوى رافضى

هارون پات ديوار خانه ايستاد بطورى كه شاهد اعماه على بن يقطين باشد ولى علببى او را نبينببد. آب بببراى 

وضويه فرستاد همان طورى كه موسى بن  عير عليه الس ال  دستور داده بود وضو گرفببت هببارون از پاببت 

 ه ميگيت تو رافضى هستى.ديوار بلند شده گيت دروه گيته هر ك
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اى از طرف موسى بن  عير عليه الس ال  براى على بن يقطين رسببيد كببه نوشببته بببود از پس از اين  ريان نامه

حاال بدستورى كه خداوند داده وضو بگير صورتت را يك بار وا م است باوئى بار دو  مستحم اسببت دو 

س  كن و روى دو پا را نيز مس  نما بوسببيله اضببافه دست را نيز از آرنج مانند صورت باوى،  لو سرت را م

( اعببال  1رطوبت آبى كه از وضو در دستهايت مانده آنچه مو م بيم و تببرس بببر تببو بببود از ميببان رفببت. )

روزى هارون الرشيد مقدارى لباس كه ضمن آن يك لباده خز سياه از لباسببهاى پادشبباهان  -293ص  -الورى

 از نظر تاويق به على بن يقطين بخايد.كه طالكارى شده بود قرار داشت 

على بن يقطين تما  آن لباسها و همان لباده و مقدارى پوه كه قبال تهيه ديده بود و طبببق معمببوه خمببس مبباه 

خود را باما  ميداد براى موسى بن  عير عليه الس ال  فرستاد اما  عليه الس ال  پوه و لباسها را پذيرفت اما لباده 

اى براى على بن يقطين نوشت كه اين لببباده را نگهببدار مبببادا از دسببت نامه نده برگرداند،را توسط همان آور

بدهى بزودى بآن احتياج پيدا خواهى كرد. على بن يقطين مااوك شد و علت برگرداندن لباده را نميدانست 

 باالخره آن را محيوظ نگه داشت.

ود خام گرفت و او را از كار بببر كنببار نمببود پس از يند روز على بن يقطين بر ياى از غالمان مخصوص خ

هببا اطببالم آن غال  ميدانست كه على بن يقطين هوادار موسى بن  عير عليه الس ال  است و از فرسببتادن هديببه

داشت از او پيه هارون الرشيد سعايت كرد گيت: على بن يقطين موسى بن  عير را اما  ميداند و خمس ماه 

« كه امير المؤمنين در فالن تاريخ باو لطف نمود 1ستد از آن  مله همان لباده  خود را هر ساه براى او ميير

 براى موسى بن  عير فرستاده.

هارون بسيار بر آشيت و خامگين شد گيت: بايد اين  ريان را تحقيق كنم اگر صحت داشببته باشببد علببى را 

اى كببه بتببو داد  يببه آن لبببادهخواهم كات. همان ساعت از پى على بن يقطين فرستاد همين كه آمد گيت: 

ا  هببر ا  و محيببوظ نگهداشببتها ، آن را عطرآلببود كببردهكردى؟ گيت: دار  در  امه دانى سر بمهر گذاشته

 دان را باز ميانم از نظر تبرك آن را ميبوسم و باز بجاى اوله ميگذار .صب  و شا  سر  امه

از غالمان خببود را خواسببت ببباو گيببت: بيببالن  هارون گيت: هم اكنون آن را بياور. گيت: بسيار خوب ياى

اطاق ميروى و كليد آن را از كنيزى كه كليد دار است ميگيرى، اطبباق را كببه ببباز كببردى فببالن صببندوق را 

دان را مهر زده آورد و در آورى، طولى ناايد كه غال   امها  مىدانى كه رويه مهر زدهميگاائى آن  امه

 مهر بردارند و باز كنند.مقابل هارون گذاشت دستور داد 

دان باز شد هارون لباده را بهمان حاه درون آن مابباهده كببرد كببه عطرآلببود اسببت خاببم او فببرو وقتى  امه

يينببان را در ناست به على بن يقطين گيت: لباسها را برگردان بمحل اوله بسالمت برو، ديگببر حببرف سببخن
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يين هزار تازيانه بزننببد در حببدود ند، امر كرد به سخنى گرانى بدهپذير . دستور داد باو  ايزهباره تو نمى

از  ملببه سببخنانى كببه هببارون  -29ص  2( تيسببير عياشببى: ج 1تازيانه زده بودند كه از دنيببا رفببت. ) پانصد

بحضرت موسى بن  عير عليه الس ال  گيت: وقتى او را آوردند. پرسيد اين خانه ييست؟ امببا  فرمببود: خانببه 

را خواند: سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِیَ الَّذِينَ َيتَاَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَيْرِ الَْحقِّ وَ إِنْ َيرَوْا كُلَّ آَيةٍ  تبهااران است. اين آيه

هببارون گيببت:  «1بِيلًا.  ال ُيؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ َيرَوْا سَبِيلَ الر شْدِ ال َيتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِنْ َيرَوْا سَبِيلَ الغَیِّ َيتَّخِذُوهُ سببَ 

پس خانه كيست؟ فرمود: اصل اين خانه متعلق بايعيان ما است ولى از نظر آزمايه فعببال در اختيببار ديگببران 

اند هرگز نميگيرد گيرد. فرمود: آباد از او گرفتهاست. هارون گيت: پس يرا صاحم خانه منزه خود را نمى

 -114ص  3ج  -( مناقببم شببهر آشببوب2ست. )مگر موقعى كه بتواند آن را آباد كند كه اكنون آن وقت ني

 ابن عبد ربه در عقد اليريد مينويسد:

مهدى عباسى در خواب شريك قاضى را ديد كه صورت خود را از او برگردانيببد وقتببى بيببدار شببد خببواب 

 خود را براى ربيع نقل كرد. ربيع گيت: شريك مخالف تو است يون او فاطمى خالا است.

ا  تببو طرفببدار فاطمببه هسببتى! حاضر كنند همين كه وارد شد ببباو گيببت: شببنيدهمهدى دستور داد شريك را 

 گيت: من تو را بخدا ميسپار  اگر فاطمى نباشى مگر منظورت از اين فاطمه دختر كسرى پادشاه ايران باشد.

ه مهدى گيت: نه. منظور  فاطمه دختر محم د صل ى اللَّه عليه و آله و سل م است شريك گيت: تو خودت فاطم

زهرا عليه الس ال  را لعنت ميانى؟ مهدى  واب داد هرگز، بخدا پناه ميبر  از اين كار شببريك گيببت: كسببى 

 ال يه عقيده دارى؟ مهدى گيت: خدا او را لعنت كند كه بياطمه توهين نمايد.كه او را لعنت كند در باره

 كنم.را لعنت نمىشريك گيت: پس ربيع را لعنت كن ربيع گيت: نه بخدا من هم فاطمه زهرا 

سرا پس يرا نا  بهترين زنببان  هببان و دختببر خبباتم األنبيببا  را در مجلببس شريك رو بربيع نموده گيت: ياوه

شود؟ شريك پاسخ داد كببه خببواب تببو خببواب يوسببف كببه مردها ميبرى. مهدى گيت: تعبير خواب يه مى

 نيست و نميتوان خون مرد  را با يك خواب ديدن بريزى.

ند پيه فضل بن ربيع كه فاطمه زهرا را دشنا  داده بود بابن غانم گيت: در باره اين شخا يه مردى را آورد

 نظر ميدهى؟

گيت: بايد بر او حد  ارى كرد. فضل گيت: اين كييرى كه برايه گيتى در صورتى است كه بمثل مادر تو 

( مناقم: وقتى با محم ببد مهببدى 1ند. )ناسزا بگويد. دستور داد او را هزار تازيانه بزنند و در خيابان بدار آويز

خلييه عباسى بيعت كردند نيمه شم از پى حميد ابن قحطبه فرسببتاد ببباو گيببت: اخببالص و هببوادارى پببدر و 

 برادرت در باره ما كامال آشاار است، اما تو بما يگونه هستى.
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 حميد  واب داد، ماه و  ان خود را در راه شما فدا ميانم. مهدى گيت:

براى ساير مرد  هم ميانند. گيت: ماه و  ان، زن و فرزند  را فدا مياببنم، ببباز مهببدى نپببذيرفت  اين كار را

 كنم.گيت: ماه و  ان، زن و فرزند و دينم را فدا مى

ال  را  مهدى گيت: احسن بارك اللَّه. با او بهمين شرط پيمان بست و دستور داد كه موسى ابن  عير عليه السبب 

 .مخييانه و ناگهانى بااد

مهدى آن شم در خواب حضرت على عليه الس ال  را ديد كه باو اشاره ميانببد و ايببن آيببه را ميخوانببد: فََهببلْ 

« با وحاببت و تببرس از خببواب بيببدار شببد. بببه 1عََسيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُيْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَاُمْ  

ال  خببوددارى كببن و ستور دادهحميد بن قحطبه گيت: از كارى كه د ا  در مورد موسى بببن  عيببر عليببه السبب 

( مناقم: علببى بببن ابببى حمببزه گيببت: 2نسبت بموسى بن  عير عليه الس ال  احترا  كرد و باو  ايزه بخايد. )

دستور ميداد كه هر وقت موسى بن  عير عليه الس ال  از پببيه او  هارون الرشيد بدربانان و خدمتگزاران خود

شد آن  ناب را بااند هر وقت غالمان ينين تصميمى ميگرفتند ينببان تببرس و وحاببت آنهببا را فببرا خارج 

اى ميگرفت كه  رات  سارت نداشتند يون اين كار يندين مرتبببه تاببرار شببد هببارون دسببتور داد مجسببمه

اب مياببدند بسازند و براى او صورتى شبيه موسى بن  عير عليه الس ال  قرار دهند وقتى غالمان مست ببباده نبب 

بآنها دستور ميداد اين مجسمه را با كارد تاه تاه كنند اين كار را نيز پيوسته مياردند. يك روز همه آنهببا را 

در محلى  مع كرد همه مست بودند، حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  را نزد آنها فرستاد ياببم آنهببا كببه 

 او حمله كردند.بموسى بن  عير عليه الس ال  افتاد مانند همان مجسمه ب

اما  عليه الس ال  كه تصميم آنها را ديد شروم كرد با اياان بزبببان محلببى خودشببان بببا زبببان خببزرى و تركببى 

ال  افتبباده شببروم صحبت كردن كاردها را از دست خود انداختند و به قد  هبباى موسببى بببن  عيببر عليببه السبب 

 ماايعت كردند.ببوسيدن و عذرخواهى نمودند و تا منزه موسى بن  عير او را 

آيد كارهاى ما را روبراه مياند و از وقتى متر م از آنها  ريان را پرسيد گيتند: هر ساه اين مرد پيه ما مى

آمدى براى ما يك ديگر ما را راضى مياند ما بوسيله او از خدا طلم باران ميانيم در قحطسالى، هر گاه پيه

( مناقببم: 1ه ديگر ينببين دسببتورى باياببان ندهببد، برگاببتند. )باود باو پناهنده مياويم. با آنها قرار بست ك

حاايت شده كه ياى از خليا  مريض شد بختياببوم نصببرانى از معالجببه او عببا ز گرديببد مقببدارى از ببباران 

خاك شده در زمين را گرفت و با دوائى آن را آب كرد، بعد مقدارى آب در دوائى ريخببت و گيببت: ايببن 

اى ندارد  ز ايناه شخصى را پيدا كنى كببه دعببايه مسببتجاب يگر يارهنهايت قدرت طم و پزشاى است د

 باشد برايت دعا كند.
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خلييه موسى بن  عير عليه الس ال  را خواست آن  ناب را آوردند در بين راه صداى زمزمببه دعبباى اياببان را 

عببا كببردى. شنيد، دعا كرد خداوند او را شيا داد. خلييه گيت: تو را بحق  دت محم د مصببطيى بگببو يببه د

 معصيتى فاره عز طاعتى« اللهم كما أريته ره  فرمود: گيتم:

خدايا همان طور كه خوارى گناهاارى او را ناانه دادى عزت و شرافت بندگى و اطاعت مرا نيز باو ناببان 

( مناقم: فضل بن ربيع و مرد ديگرى گيتند: هارون الرشببيد بببراى 1ده. همان ساعت خداوند او را شيا داد. )

بماه رفت وقتى شروم بطواف نمود مرد  را از طواف باز داشتند تا هارون تنهببا طببواف كنببد در همببين  حج

 موقع شخا عربى آمد و با هارون شروم بطواف كرد.

نگهبان گيت: دور شو از  لو خلييه اعرابى نگهبان راند و گيت خداوند در اين محل بين تما  مرد  مساوات 

ست سَواً  الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ هارون به نگهبان گيت باو كارى نداشته بال. همياه را برقرار نموده و فرموده ا

مرد عرب  لو هارون طواف ميارد. هارون تصميم گرفت حجر االسود را ببوسببد مببرد عببرب بببر او سبببقت 

نمبباز  ست و  لوتر از او حجر االسود را بوسيد هارون خواست در مقا  نمبباز بخوانببد مببرد عببرب  لببو او ب

 ايستاد.

وقتى نماز هارون تما  شد مرد عرب را خواست. نگهبانان باو گيتند امير المؤمنين ترا ميخواهد. گيت من بببا 

او كارى ندار  اگر او با من كار دارد بايد پيه من بيايد. هارون گيت: راست ميگويد از  ببا حركببت كببرده 

 گيت: ا ازه ميدهى بناينم.پيه مرد عرب رفت سال  نمود.  واب سالمه را داد هارون 

اعرابى گيت اين محل متعلق بمن نيست كه ا ازه ناستن از من ميخواهى اين خانه خدا است كه براى بندگان 

 خود ترتيم داده اگر ميخواهى بناين و در صورتى كه مايل نيستى برو.

شود؟ گيت: بلى بايد   هارون روى زمين ناست رو بآن مرد كرده گيت: يرا يون توئى بايد مزاحم پادشاهان

در مقابل علم كوياى كنى و گول فرا دهى هارون گيت: از تو يند سؤاه ميانم اگببر  ببواب نببدادى تببرا 

 آزار مينمايم مرد عرب گيت سؤاه ميانى كه ييزى بياموزى يا سؤاه تو از روى لجبازى است.

گردى پيه اسببتاد ميناببيند در شا هارون گيت: نه سؤاه براى ياد گرفتن ميانم عرب گيت: طورى بناين كه

( هارون پرسيد بگو يه بر تو وا م است. عرب گيت: وا م 1ضمن بدان كه از تو نيز سؤاه خواهد شد. )

ياى، پنج و هيده، و سى و يهار و نود و يهار و صد و پنجبباه و سببه بببر هيببده عببدد و از دوازده ياببى و از 

 ياى بياى. يهل، ياى و از دويست پنج عدد و از تما  عمر ياى و
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هارون خنديده گيت: ميپرسم يه بر تو وا م است تو برايم عدد شمارى ميانى؟! گيت مگر نميببدانى ديببن 

تمامه حساب است اگر در دين حساب نبود خداوند براى مرد  حساب را قرار نميداد اين آيببه را خوانببد: وَ 

 بِنا حاسِبِينَ. ىإِنْ كانَ مِثْقاهَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَهٍ أَتَيْنا بِها وَ كَي

 هارون گيت: توضي  بده منظورت از اين اعداد يه بود و گر نه دستور ميدهم ترا بين صيا و مروه بااند.

نگهبان از هارون تقاضا كرده التماس نمود كه او را ناه بخدا و اين مقا  بزرگ او را ببخه. مببرد عببرب از 

ا  گرفت زيببرا نميببدانم ى گيت از شما دو نير خندهال گرفت. هارون گيت: يرا خنديدگيتار نگهبان خنده

تريد، آن كسى تقاضاى بخاه مياند مرگى را كه رسببيده يببا كسببى كببه عجلببه بببراى كاببتن كداميك نادان

 مينمايد نسبت باخصى كه ا له نرسيده.

هارون الرشيد گيت باالخره سخن خود را توضي  بده، مرد عرب گيت آناه گيببتم ياببى اسببت ديببن اسببال  

ت كه ياى است و بر آن دين پنج نماز وا م شده كه آن نمازها هيده ركعت است و سى و يهببار سببجده اس

دارد و نود و يهار تابير و صد و پنجاه و سه تسبي  دارد، اما آنچه گيتم از دوازده عببدد ياببى منظببور  مبباه 

يهل دينار طال داشته رمضان است كه از دوازده ماه يك ماه وا م است و آنچه گيتم از يهل ياى هر كس 

باشد يك دينار وا م است زكات بدهد و گيتم از دويست، پنج هر كس دويست درهم نقره داشته باشد بايد 

 پنج درهم زكات بدهد.

آنچه گيتم از تما  عمر ياى حج وا م است و ايناه گيتم ياى بياى هر كس خون كسى را بنا حببق بريببزد 

بِالنَّيْسِ هارون الرشيد گيت به به خدا خيرت دهد يك بدره زر ببباو  يْسَبايد كاته شود خداوند مييرمايد: النَّ

داد مرد عرب گيت: بچه  هت اين كيسه زر را بمن ميدهى بواسطه سخن گيتن يا سؤاه نمودن گيت بواسطه 

پرسم اگر  واب دادى اين كيسه زر مبباه ( عرب گيت: من نيز يك مسأله از تو مى1توضي  دادن و سخن. )

ت باشد در اين ماان شريف آن را صدقه بده اگر  واب ندادى يك بدره ديگر بآن اضافه ميانى تا بين خود

 تنگدستان قبيله خود تقسيم كنم امر كرد بدره ديگرى بياورند آنگاه بگيت هر يه ميخواهى بپرس.

گيببت: بايببد از  ال دانه ميدهد يا شير! هارون خامناك شببده« به بچه1مرد عرب گيت: بگو ببينم خنيسا   

مثل من ينين سؤالى بانى؟ مرد عرب گيت: شنيد  از كسى كه از پيامبر اكر  شنيده بببود كببه فرمببود: هببر 

ى تما  مرد ، تو پياواى اين مرد  هستى الز  اسببت كببه كس رهبر مرد  شود باو آنقدر عقل ميدهند باندازه

 كنون  واب اين سؤاه را ميدانى يا نه؟هر سؤالى از امور دينى و وا بات از تو بپرسند  واب بدهى، ا

هارون گيت: نه، توضي  بده آنچه از من سؤاه كردى و دو كيسه زر را بگير فرمود: خداوند تبارك و تعالى 

هائى در زمين بو ود آورد كه معده و خببون ندارنببد آنهببا را از خبباك آفريببد و وقتى زمين را آفريد  نبنده
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دهد و نه دانه، زندگى وقتى  نبنده از مادر بو ود آمد نه او را شير مىخوراك آنها نيز از همان خاك است 

 او از خاك است.

هارون گيت: بخدا قسم كسى ديار ينين سؤالى تاكنون ناده مرد عرب دو بدره را گرفت و خارج شد يند 

  است. بهارون نير از پى او رفتند و از اسمه سؤاه كردند متو ه شدند موسى بن  عير بن محم د عليه الس ال

( شريف مرتضى در غببرر 2اطالم دادند گيت: بخدا قسم بايد درخت نبوت داراى ينين شا  و برگى باشد. )

انصارى بدر خانه هببارون الرشببيد آمببد، در همببين موقببع  مينويسد: كه ايوب هاشمى گيت: شخصى بنا  نييع

اى بامببا  كببرد و بببا عجلببه بببراى او شايسببته موسى بن  عير عليه الس ال  كه سوار االه بود رسيد دربان احترا 

 ا ازه ورود خواست.

نييع از عبد العزيز بن عمر پرسيد اين پيرمرد كيست؟ گيت: اين بزرگترين اوالد ابى طالم و بزرگتر از اوالد 

ا  ايببن قببدر احتببرا  مياننببد نسبببت محم د است موسى بن  عير، گيت: من از اين بنى عباس عببا زتر نديببده

قدرت دارد آنها را از سرير سلطنت بزير آورد وقتببى از پببيه هببارون خببارج شببود ببباو تببوهين  باخصى كه

 خواهم كرد.

اى هستند كه كمتر كسى متعرض آنها شببده كببه ننگببى بببراى عبد العزيز گيت: اين كار را نان اينها خانواده

ه را گرفت و گيببت: تببو خود تا ابد بجاى نگذاشته باشد. حضرت موسى بن  عير خارج شد، نييع لجا  االغ

 كه هستى آهاى؟

فرمود: اگر منظورت نژاد است من پسر محم د حبيم اللَّه و پسر اسماعيل ربي  اللَّه و پسر ابببراهيم خليببل اللَّببه 

هستم و اگر منظورت وطن من است، همان محلى است كه بر مسلمانان و تببو اگببر مسببلمان باشببى الز  اسببت 

دينهبباى قببو  مببن راضببى ورت اينست كه بر من فخر كنى بخدا قسببم بببىزيارت و حج در آن محل، اگر منظ

نادند همطراز باشند با مسلمانان قو  تو كه گيتند: يا محم د براى مبارزه بببا همطببرازان خودمببان را از قببريه 

بيرست، اگر منظورت آوازه و شهرت است ما كسانى هستيم كه خداوند وا م كرده بر ما صلوات بيرستند 

 ميگوئى: اللهم صل  على محم د، و آه محم د، ما همان آه محم د هستيم االه را رها كن. در نمازها

نييع لجا  مركم را رها كرد دسته برعاه افتاده بود با كماه خوارى بببراه خببود ادامببه داد عبببد العزيببز ببباو 

  بن  عير پياببنهاد ( مناقم: در كتاب خليا  است كه هارون الرشيد بموسى عليه الس ال1گيت: بتو نگيتم؟!! )

 كرد كه فدك را پس بگيرد. اما  عليه الس ال  امتنام ميورزيد تا اصرار زياد كرده فرمود:

گير  مگر تما  آن را با مرزى كه معين ميانم بدهى. گيت: حدود فدك كجا است. فرمود: من فدك را نمى

 اگر حدود آن را معين كنم نخواهى داد.
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كه حدود آن را معين كنى. فرمود: حد اوه آن عببدن، يهببره رشببيد درهببم  گيت: ترا قسم ميدهم بحق  دت

كايده شد گيت بگو فرمود: حد دو  سمرقند رنگ صورت رشيد برگاببت فرمببود حببد سببو  افريقببا اسببت 

يهره رشيد سياه شد باز گيت: حد ديگر را بگو فرمود: حد يهار  سيف البحر است كه هم مرز بببا  زائببر و 

 ارمنيه است.

يت: ديگر براى ما ييزى باقى نماند پس بيا  اى من بناين. حضرت موسى بببن  عيببر فرمببود: مببن هارون گ

گيتم اگر مرز آن را تعيين كنم نخواهى داد. از آن موقع تصميم كاتن موسى بن  عير عليه الس ال  را گرفت. 

و سببو  احببد و  الجنببده -( در روايت پسر اسباط ينين است كه فرمود: حد اوه عريه مصر و دو  دومة1)

 يهار  سيف البحر است هارون گيت: اين تما  دنيا است.

فرمود: اين سرزمينها در اختيار يهودان بود كه خداوند بدون  نببگ و  ببداه و لااركاببى بتصببرف پيببامبر 

( نقل از كتاب نزهة الارا  كه: هارون 2اكر  در آورد دستور دادند كه بياطمه زهرا عليها الس ال  واگذارد. )

رشيد از پى موسى بن  عير عليه الس ال  فرستاد وقتى حاضر شد گيت: مرد  شما فرزنببدان فاطمببه را داراى ال

علم نجو  ميدانند و ميگويند از اين علم اطالم كافى داريد. علماى اهل سنت ميگويند پيغمبر اكببر  فرمببوده: 

ردند ساكت باشيد و هر وقت از نجو  هر وقت اصحابم نا  مرا بردند بآنها اعتماد كنيد وقتى از قدر صحبت ك

 حرف زدند ييزى نگوئيد.

امير المؤمنين از همه مرد  بهتر بعلم نجو  وارد بوده فرزندان بستگانه آنهائى كه شيعه و معتقد بامامت آنهببا 

 هستند وارد باين علم هستند.

وند نجو  را ستايه حضرت موسى بن  عير فرمود: اين حديث ضعيف است و سند آن قابل اعتبار نيست خدا

اند خداوند در باره ابراهيم كرده اگر علم نجو  صحي  نبود خدا آن را ستايه نميارد انبيا  نيز بآن عالم بوده

وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَاُوتَ السَّماواتِ وَ الْببأَرْضِ وَ لِيَاُببونَ مِببنَ الْمُببوقِنِينَ در  بباى ديگببر  خليل مييرمايد:

گيت من كرد و نمىنَظَرَ نَظْرَةً فِی الن ُجو ِ  فَقاهَ إِنِّی سَقِيمٌ اگر عالم بعلم نجو  نبود نگاه بستاره نمىمييرمايد: فَ

 مريض هستم.

ادريس از همه اهل زمان خود بعلم نجو  واردتر بود خداوند در قرآن بمواقع نجو  قسم ياد كرده مييرمايببد: 

وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً تا اين آيه فَالْمُببدَبِّراتِ أَمْببراً منظببورل  عَظِيمٌ. در  اى ديگر مييرمايد:وَ إِنَّهُ لَقََسمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ 

( بعد از علم قرآن علمى با 1شود. )دوازده برج و هيت سياره است و آنچه در شم و روز بامر خدا آشاار مى

بببران اسببت كببه خداونببد در ببباره آنهببا ارزشتر از علم نجو  نيست كببه علببم انبيببا  و اوصببيا  و  اناببينان پيم

 كنيم.مييرمايد: وَ عَالماتٍ وَ بِالنَّْجمِ هُمْ َيْهتَدُونَ ما از اين علم اطالم داريم و آن را بازگو نمى
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هارون گيت: ترا بخدا قسم ميدهم: مبادا اين علم را براى نادانان و عوا  مرد  اظهار كنى مبادا بر تو عيبجوئى 

   عوا  بياموزى آن را مخيى بدار و بحر   د خود بازگرد.كنند حيف است بمرد

سپس هارون گيت: يك سؤاه ديگر باقيمانده كه ترا بخدا قسم ميببدهم بببرايم توضببي  دهببى فرمببود: بپببرس. 

گيت ترا قسم ميدهم بحق قبر پيامبر و منبرل و بحق خويااوندى كه با پيغمبببر دارى بگببو ببيببنم تببو زودتببر 

از روى علم نجو  اين مطلم را ميدانى. موسى بن  عير عليه الس ال  فرمود بمن امببان  ميميرى يا من؟ يون تو

گويم وفات مببن اند و دروه نمىبده تا بگويم. گيت امان داد  فرمود: من قبل از تو ميمير . دروه بمن نگيته

 نزديك شده.

شوى فرمود بپرس. گيت: شما  هارون گيت: سؤاه ديگرى باقيمانده كه بايد برايم توضي  دهى مبادا ناراحت

يگونه ميگوئيد تما  مسلمانان غال  و كنيز مايند و ميگوئيد هر كس مببا بببر او حقببى داشببته باشببيم آن را ادا 

 ناند مسلمان نيست.

ايببم اگببر ايببن اند كسانى كه ميگويند ما ينين سخنان را گيتببهموسى بن  عير عليه الس ال  فرمود: دروه گيته

غال  و كنيز ميخريم و مييروشيم باز آنها را پس از خريدن آزاد ميانيم و با اياان ناست طور باشد يطور ما 

و برخاست داريم، غذا ميخوريم بغالمان ميگوئيم يا بنى )پسر  ان( و بانيزان دختر  بواسطه تقرب بخدا آنها 

اشند خريد و فرول  ايز نيست ب را با خودمان در سر يك سيره ميناانيم، سبحان اللَّه اگر آنها بنده و كنيز ما

با ايناه پيامبر اكر  هنگا  وفات فرمود: خدا خدا از نماز فرامول نانيد و مواظم غال  و كنيز خود باشببيد 

منظورل اين بود كه نماز بپاى داريد و نسبت به بردگان خود احترا  كنيببد و مببا آنهببا را آزاد ميانببيم آنچببه 

( ما مدعى هستيم كه اختيار تما  مرد  در دست ما است اين فرمانروائى 1اى اشتباه كرده گوينده آن. )شنيده

و اختيار مربوط بامر دين است نادان مرد  خياه ميانند مالك آنها هستيم ايببن ادعبباى مببا از  هببت فرمببايه 

منظورل فقط اختيار امببور دينببى   من كنت مواله فعلى مواله«  پيامبر اكر  است كه در غدير خم فرموده:

 آنچه از زكات و صدقه بما بدهند حرا  است براى ما مانند گوشت مرده و گوشت خوك.بود 

اما غنائم و خمس پس از درگذشت پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آله  لوگيرى كردند كه مببا اسببتياده كنببيم مببا را 

م اگببر كسببى محتاج دست مرد  نمودند همان مردمى كه ما اختياردار دينى آنها هستيم نه مالببك اياببان باشببي

پذيريم زيرا پيغمبر اكر  فرموده، اگر مببرا دعببوت اى براى ما آورد بارط ايناه نگويد صدقه است مىهديه

پذير  اگر دست گوسيندى برايم هديه آورند قبوه ميانم اين سنت است تببا روز بدست گوسيندى كنند مى

 پذيريم.صورتى كه هديه باشد مى قيامت اگر براى ما زكات بياورند و بدانيم زكات است رد ميانيم در
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ها كردند دو مرتبببه يينىال سخنسپس هارون ا ازه بازگات داد اما  عليه الس ال  متو ه رقه شد باز در باره

( كاببف 2دستور داد آن  ناب را برگردانند اياان را مسمو  كرد با همان سم  شهيد شد صلوات اللَّببه عليببه. )

فضل بن ربيع از پدرل نقل كرده وقتى مهدى خلييه عباسى موسى، بن  عير الغمه: محم د بن طلحه گيت كه 

عليه الس ال  را زندانى كرده بود شبى در خواب على بن ابى طالم عليه الس ال  را ديد كه باو ميگويببد محم ببد! 

اُمْ« شبانه از پى من فرسببتاد خيلببى ترسببيد  بببا  فَهَلْ عََسيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُيْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَ

موسى بن  عير  وحات پيه او رفتم ديد  ماغوه خواندن همان آيه است صداى خوبى داشت. گيت: فورى

را حاضر كن. موسى بن  عير عليه الس ال  را آورد  او را در بغل گرفت و پهلوى خببود نابباند گيببت: يببا ابببا 

ر خواب ديد  كه بمن ينين گيت: اينك با من شرط ميانى كه بر مببن يببا الحسن حضرت امير المؤمنين را د

 ياى از فرزندانم خروج نانى.

 فرمود: بخدا قسم ينين كارى را نميانم و نه اين كار در شأن من است.

گيت: راست ميگوئى. ربيع! سه هزار دينار باو بده و زاد و توشه سيرل را آماده كن تا بمدينببه بببرود، ربيببع 

ر همان شم كارهايه را كرد  صبحگاه در بين راه بود بواسطه ترسى كه داشت مبادا پايمان شببود. گيت: د

( حاف  عبد العزيز گيت: احمد بن اسماعيل 1 نابذى  ريان را نقل كرده ولى او نوشته ده هزار دينار داد. )

بببدين مضببمون فرسببتاد: هببر  اى براى هببارون الرشببيدنقل كرده كه موسى بن  عير عليه الس ال  از زندان نامه

روزى كه بر من در زندان بسختى و شانجه ميگذرد، در مقابل تو با عيه و عارت آن روز را سپرى ميانببى 

( كببافى: حمبباد بببن 2پايان كه در آن روز تبهااران زيببان خواهنببد كببرد. )تا باالخره هر دو بروزى برسيم بى

سعى صيا و مروه ناسته بود ناگاه ديد موسى بببن  عيسى گيت: موسى بن عيسى در خانه خود مارف بر محل

آيد بابن هياج كه مردى از قبيله همدان بود و پيوسببته  عير عليه الس ال  سوار قاطرى است از طرف مروه مى

با او بسر ميبرد گيت برو لجا  استر او را بگير و ادعا كن از من است. ابن هياج آمد لجببا  قبباطر را گرفببت و 

من است اما  عليه الس ال  پاى از ركاب خارج كرده پائين آمد بغالمببان خببود فرمببود: زيببن  ادعا كرد كه ماه

 استر را برداريد و قاطر را باو بسپاريد.

ابن هياج گيت: زين هم ماه من است موسى بن  عير فرمود: دروه ميگوئى ما شاهد داريم كه اين زين متعلق 

( كببافى: علببى بببن 3ا  تو ميدانى با ادعائى كه ميانببى. )دهبمحمد بن على است ولى قاطر را من تازگى خري 

يقطين گيت: مهدى خلييه عباسى از حضرت موسى بن  عير پرسيد آيا شراب در قببرآن حببرا  شببده مببرد  

ميگويند نهى شده ولى حرا  نگرديده اما  عليه الس ال  فرمود: نه شراب در كتاب خببدا حببرا  اسببت، مهببدى 
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ده فرمود: اين آيه، إِنَّما حَرَّ َ رَبِّیَ الْيَواحِهَ ما ظََهرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْببیَ پرسيد در كدا  آيه حرا  ش

 بِغَيْرِ الَْحقِّ.

اما كارهاى ناشايست ظاهر عبارت است از زناى آشاارا كببه پببريم نصببم كننببد ينانچببه زنهبباى بببدكاره در 

ت باطنى منظور ازدواج با زن پدر است زيرا قبببل از بعثببت پيغمبببر  اهليت پريم ميزدند. اما كارهاى ناشايس 

مرد و زن از او باقى ميمانببد پسببرل بببا او ازدواج مياببرد اگببر آن زن مببادر خببودل نبببود وقتى شخصى مى

 خداوند اين كار را حرا  كرد.

ئَلُونَكَ اما اثم )گناه( كه در اين آيه نا  برده شده، همان شراب است كه خداوند در آيه ديگر م ييرمايببد: َيسببْ

« اثم و گناه در قرآن همان شراب و قمار است كببه 1عَنِ الَْخمْرِ وَ الْمَيِْسرِ قُلْ فِيِهما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ.  

 گناه آن دو بزرگ است ينانچه خداوند فرموده.

 مهدى رو به على بن يقطين كرده گيت: اين فتوى مخصوص بنى هاشم است.

گزار  كه اين علم را از ميان على بن يقطين ميگويد باو گيتم: صحي  مييرمائيد يا امير المؤمنين خدا را سپاس

 شما خانواده خارج نارد. مهدى بالفاصله گيت:

( مهج الدعوات: ابو الوضاح محم د بن عبد اللَّه نهالى از پدر خود نقل كرده كه از 1راست ميگوئى رافضى! )

عليه الس ال  شنيد  مييرمود: بازگو كردن نعمتهاى خدا شار آن نعمت است كسى اين كار را موسى بن  عير 

ترك كند كيران نموده. نعمتهاى خدا را بياديگر متصل كنيببد بوسببيله شببارگزارى، امببواه خببود را حيبب  

ر يه حتمى و بخه كه بال را برميگرداند گنمائيد با زكات و بال را با دعا برطرف كنيد دعا سپرى است نجات

( ابو الوضاح گيت: پدر  نقل كرد وقتى حسين بن على شهيد فخ كاببته شببد و او حسببين 2قطعى شده باشد. )

ال پيه موسى بن مهدى بردند خانواده بن على بن حسن بن حسن بود مرد  پراكنده شدند سر او را با اسيران

 ن مثل خواند:همين كه موسى بن مهدى يامه به آنها افتاد اين شعر را بعنوا

 بنى عمنا ال تنطقوا الاعر بعد ما             دفنتم بصحرا  الغميم القوافيا         

 فلسنا كمن كنتم تصيبون نيله             فتقبل ضيما او نحام قاضيا             

 و لان حام السيف فينا مسلط             فنرضى ارا ما اصب  السيف راضيا             

 و قد سا نى ما  رت الحرب بيننا             بنى عمنا لو كان امرا مدانيا             

 فان قلتم انا ظلمنا فلم نان             ظلمنا و لان قد أسأنا التقاضيا             
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ن ( بعد ياى از اسيران را مورد سرزنه قرار داده او را كات همين كار را نسبت بگروهى از فرزندا1« )1  

هاى ناروا باوالد ابى طالم تا بموسى بن امير المؤمنين على بن ابى طالم كرد و شروم نمود ببدگوئى و نسبت

  عير صلوات اللَّه عليه رسيد گيت:

بخدا قسم حسين بدستور او قيا  كرد، عالقه بموسى بببن  عيببر او را بببر ايببن كببار واداشببت زيببرا او رهبببر و 

 ا بااد اگر او را زنده بگذار .بزرگتر اين خانواده است خدا مر

ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم قاضى كه نسبت باو  رات داشت گيت: يا امير المؤمنين حرف بزنم يا سبباكت 

باشم. موسى گيت: خدا مرا بااد اگر موسى بن  عير را ببخام اگر از مهدى نانيده بود  كه منصور برايه 

ا  كببه سببياح نيببز از او خيلببى ايسببت و شببنيدهشخصيت بر ستهگيته بود  عير از نظر فضيلت در دين و علم 

 سوختم.تعريف و تمجيد مينمود قبرل را نبه ميارد  و پيارل را به آته مى

ثروتم در راه خدا صدقه باشد و  ابو يوسف گيت: زنانم طالق يافته باشند و هر يه بنده دار  آزاد باشد و تما 

ه بزيارت خانه خدا برو  اگر موسى بن  عير اهل خروج و قيا  باشببد مواشى و يهارپايانم ضبط شوند و پياد

 اى دارند از آنها نيز شايسته نيست.نه او و نه هيك يك از فرزندانه ينين عقيده

بعد رول زيديه را برايه توضي  داده گيت: از زيديها فقط همين عده باقيمانببده بودنببد كببه بببا حسببين قيببا  

( علببى بببن يقطببين 1ردى پيوسته بر سر او خواند تا خام و غضبه فرو ناسببت. )كردند و تو آنها را نابود ك

براى موسى بن  عير عليه الس ال   ريان را نوشت. آن  ناب نيز زى و فرزنببد و خويابباوندان خببود را  مببع 

ز كرد خبرى كه رسيده بود بآنها گوشزد نمود فرمود: يه صالح ميدانيد گيتند: ما صالح ميدانيم كه خود را ا

دسترس اين ستمگر دور كنى زيرا از ستم و بيدادگرى او نميتوان اطمينان داشت مخصوصا با اين تهديدها كه 

 شما و ما را نموده.

 اما  موسى بن  عير عليه الس ال  لبخندى زده اين شعر كعم بن مالك برادر بنى سلمه را بعنوان مثاه خواند:

 فليغلبن مغالم الغالب      زعمت سخينة ان ستغلم ربها                

 « اما  عليه الس ال  روى بجانم حاضرين از غالمان و خويااوندان نموده فرمود:1  

اى كه از عراق برسد خبر مرگ موسى بن مهدى اسببت كببه ناراحت نباشيد و ترس بخود راه ندهيد اولين نامه

 رده است بزودى خواهيد فهميد.هالك شده است و قسم ياد كرد بحرمت قبر پيغمبر كه همين امروز م

بعد از نماز پس از تما  شدن دعايم ناسته بود  كه يامم بخواب رفت ناگهان  د  پيامبر اكر  را در خواب 

ديد  شاايت از موسى بن مهدى كرد  و عرضارد : يه بر سر اهل بيت او درآورده و گيتم: من از سببتم او 

 بر تو مسلط نمياند در همان بين كه صحبت ميارد  دست مرا  بيمناكم. فرمود: آسوده بال خداوند موسى را
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گرفت و گيت بمن هم اكنون خداوند دشمنت را هالك كرد شار خدا را بجاى آور در اين موقع روى بقبله 

نمود و دستهاى خود را بسوى آسمان بلند كرده، شروم بدعا كرد ابو الوضبباح گيببت: پببدر  نقببل كببرد كببه 

اصحاب موسى بن  عير پيوسته در مجلس آن  ناب حضور داشتند و در آستينهاى گروهى از خويااوندان و 

هائى داشتند همين كه اما  عليه الس ال  سخنى ميگيت و يا در موردى فتوى ميداد هاى آبنوس و ميلهخود لوح

 ركر كرد. آنها در اين الواح ثبت مياردند. شنيديم در دعاى خود ميگيت: شارا للَّه  لت عظمته. بعد دعا را

ال  نقببل  پس از دعا فرمود: از پدر  حضرت صادق عليه الس ال  كه از پدرل از  دل امير المؤمنين عليه السبب 

كرد كه آن  ناب از پيغمبر اكر  شنيده است كه فرمود: اعتراف بنعمت پروردگارتان بانيد و توبه نمائيد از 

ست ميدارد. بعد براى خواندن نماز حركببت كببرديم تما  گناهانتان زيرا خداوند بندگان شارگزار خود را دو

اى كه خبببر مببرگ موسببى ابببن مهببدى و مرد  متيرق شدند ديگر گردهم  مع نادند مگر براى خواندن نامه

فضل بن ربيع گيت: صبحگاهى هارون الرشببيد  -248ص  -( مهج الدعوات1بيعت براى هارون در آن بود. )

لى بن موسى علوى او را از زندان خببارج كببن او را در گببوداه حا م خود را خواست باو گيت: برو پيه ع

حيوانات وحاى درنده بيانداز هر يه من كوشه كرد  كه او را از خام فرود آور  بياتر خاببمگين مياببد. 

 ها نياندازى خودت را بجاى او ميانداز .قسم خورد بخدا اگر او را پيه درنده

رفته گيتم امير المؤمنين بمن دستور داده كه ينين و ينببان كببنم گيت پيه على بن موسى الرضا عليه الس ال  

گيت: هر يه دستور داده انجا  ده من كمك از خدا ميخواهم شروم كرد بخواندن دعائى. در همببان بببين راه 

كه ميرفتيم بطرف گوداه حيوانات درنده درب آن را گاود  و آن  ناب را درون  ايگاه حيوانات وحاببى 

وان درنده در آنجا بود بسيار غمگين و ناراحت شد  كه شببهادت آن آقببا بدسببت مببن انجببا  انداختم، يهل حي

 شود برگاتم بمحل خود.

نيمه شم خادمى آمد بمن گيت: امير المؤمنين تو را ميخواهد پيه او رفتم گيت: از من يه خطائى سببر زده 

 ا  يون خوابى هولناك ديد .و يه كار زشتى انجا  داده

كه در دستهاى خود اسببلحه داشببتند آمدنببد در وسببط آنهببا مببردى بببود يببون مبباه صببورته يك دسته مرد  

ميدرخايد كه از او بسيار وحات داشتم، يانير گيت: اين شخا امير المؤمنين على بن ابى طالببم صببلوات 

 اللَّه عليه است  لو رفتم كه قدمهايه را ببوسم.

دُوا فِببی الْببأَرْضِ وَ تُقَطِّعُببوا أَرْحببامَاُمْ مرا از خود دور كرد و اين آيه را خواند: فَهَلْ عَ َسيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُيْسببِ

( با وحات زياد از خواب بيدار شد . به هارون گيتم: 1اى شد. )آنگاه صورت از من برگردانيد و داخل خانه

تو انداختى؟ گيتم: آرى  بمن امر كردى على بن موسى الرضا را پيه حيوانات درنده بيانداز . گيت: واى بر
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بخدا قسم. با ناراحتى گيت: برو ببين يه شده، شمعى برداشته رفتم درست دقت نمود  ديد  ايستاده ماببغوه 

اند. برگاتم پيه هببارون  ريببان را نقببل كببرد  ببباور ناببرد. خببودل نماز است، درندگان اطرافه را گرفته

يت: سال  عليك پسر عمو  وابه را نداد تا نمازل حركت نمود و آن  ناب را در حاه نماز مااهده كرد. گ

 تما  شد، پس از نماز گيت: عليك السال  پسر عمو. من اميد داشتم كه ينين  ايى بمن سال  نانى.

گيت: مرا ببخه معذرت ميخواهم. فرمود خداوند بلطف و كرمه مرا نجببات بخاببيد او را سپاسببگزار  امببر 

 اى از اياان تعقيم نارد.درنده كرد آن  ناب را خارج كنند. بخدا قسم

وقتى مقابل هارون آمد او را در بغل گرفت او را بمجلس خود برد و باالى تخت ناانده گيت: پسببر عمببو در 

صورتى عالقه داشته باشى پيه ما بسر برى با كماه احترا  و آسايه خواهى بود دستور داديم بببراى شببما و 

 تان لباس و پوه بياورند.خانواده

عليه الس ال  فرمود: بماه و لباس احتيا ى ندار  ولى در ميان قريه اشخاص تنگدستى هستند كه بين آنها اما   

آنگاه از هارون خواسببت  تقسيم خواهد شد گروهى را نا  برد كه براى هر كدا  مقدارى ماه و لباس بخايد.

قبببوه كببرد بمببن فرمببود مببرا كه ا ازه دهد سوار مركم ياپارها شود و بمحلى كه مايل است برسد. هارون 

ماايعت كن. از پى آن  ناب تا مقدارى رفتم. عرضارد : آقاى من اگر صالح بدانى آن دعببا را بمببن لطببف 

اند كه دعا و تسبي  خود را در اختيار هر كس قرار دهيم ولى تو بببر مببا حببق فرمود: بما ا ازه نداده فرمائى.

اى پيچيببده در آسببتين گذاشببتم، فترى نوشتم و در پاريببهمصاحبت و خدمت دارى دعا را نگهدار آن را در د

همين كه پيه هارون رسيد  خنديد و حوائج مرا برآورد، هر وقت بمسافرت ميرفتم اين دعا نگهبببان و امببان 

آمدى مياد همان دعا را ميخواند ، خداوند آن ناراحتى را برطببرف مياببرد بود برايم از هر وحاتى. هر پيه

 .بعد دعا را ركر كرد

ال  باشببد يببون در  توضي : صاحم مهج الدعوات مينويسد اين  ريان بايد مربوط بموسى بن  عير عليببه السبب 

( اختصبباص: محم ببد بببن سببابق طلحببه 1زندان هارون الرشيد بود ولى من همان طور كه ديد  ركببر نمببود . )

را پيه او آوردنببد ايببن  انصارى گيت: از سخنانى كه هارون بموسى ابن  عير عليه الس ال  گيت وقتى اياان

بود كه پرسيد اين خانه ماه كيست؟ فرمود: اين خانه فاسقها است خداوند فرموده است: سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِیَ 

شْدِ ال َيتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ لَ الر الَّذِينَ َيتَاَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَيْرِ الَْحقِّ وَ إِنْ َيرَوْا كُلَّ آَيةٍ ال ُيؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ َيرَوْا سَبِي

إِنْ َيرَوْا سَبِيلَ الغَیِّ َيتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. هارون گيت: پس خانه كيست فرمود: در اصل متعلق بايعيان مببا اسببت كببه 

در اختيار ديگران از روى آزمايه و امتحان قرار گرفته. گيت: پس يرا صبباحم خانببه منببزه خببود را پببس 

 اند نخواهد گرفت مگر آباد.دست او آباد گرفتهنميگيرد. فرمود: از 
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هارون گيت: شيعيان تو كجايند. اما  عليه الس ال  اين آيه را خواند: لَمْ َياُنِ الَّذِينَ كَيَرُوا مِنْ أَهْببلِ الْاِتببابِ وَ 

فرمود: ولى ماموه اين آيببه مياببويد  گيت: پس ما كافر نيستيم الْمُْارِكِينَ مُنْيَاِّينَ حَتَّى تَأْتِيَُهمُ الْبَيِّنَةُ. هارون

ن كه خداوند فرموده الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُيْراً وَ أَحَل وا قَببوْمَُهمْ دارَ الْبَببوارِ. هببارون خاببمگين شببده و بببر آ 

  ناب سخت گرفت.

كسى است حضرت موسى بن  عير با هارون ينين خطاب نموده از او هراس نداشته است اين بر خالف نظر 

( كافى: على بن اسباط گيببت: موسببى بببن  عيببر عليببه 1كه گمان مياند بواسطه ترس از هارون فرار كرد. )

الس ال  وارد بر مهدى خلييه عباسى شد ديد ماغوه پرداخت حق مرد  است گيت: يا امير المؤمنين يرا حببق 

 ما را برنميگردانى، گيت: كدا  حق يا ابو الحسن!.

د فدك و اطرافه را بتصرف پيامبر اكر  درآورد بدون ايناه  نگ و  دالى پيه آيد فرمود: وقتى خداون

 خداوند اين آيه را بر پيغمبر اكر  نازه كرد:

حَقَّهُ پيغمبر اكر  نيهميد اين خويااوند كيست. از  برئيل در اين مورد پرسببيد.  برئيببل از  وَ آتِ رَا الْقُرْبى

 باو كه فدك را بياطمه زهرا بده. خداوند سؤاه كرد. خداوند وحى نمود

پيغمبر اكر  دخترل زهرا را خواست باو فرمود: خداوند بمن دستور داده كه فدك را در اختيار تو بگذار ، 

ال  در  عرضارد: پدر  ان قبوه كرد  از خدا و شما در تما  مدت زندگى پيغمبر نمايندگان فاطمه عليهببا السبب 

ال  از او خواسببت فدك تصرف داشتند. وقتى ابو بار خ الفت را گرفت آنها را خارج كرد. فاطمه عليهببا السبب 

ال  اميببر  كه فدك را برگرداند ابا بار گيت: شاهد بياور كه براى تو شهادت دهنببد. فاطمببه زهببرا عليهببا السبب 

خببارج  اى نوشت كه مانع او ناوند. فاطمه با همان نامه از پيه ابا بارالمؤمنين و ا  ايمن را شاهد آورد، نامه

ايست كه پسر ابى قحافببه شد. در بين راه با عمر مصادف گرديد پرسيد اين ييست در دست تو؟ فرمود: نامه

نوشته. گيت: بمن ناان بده. فاطمه زهرا ناان نداد. عمر از دسته بزور گرفت و نگاه كرد بعد آب دهببان در 

ا پدرت با سپاه و لااركاى نگرفته اگر بتو آن انداخته نوشته را از بين برد و پاره كرد. گيت: اين سرزمين ر

 واگذاريم بايد بعد از اين بنده و غال  شما باشيم.

مهدى خلييه عباسى گيت: حدود فدك كجا است؟ فرمود: يك حد كوه احد و حد ديگر آن عريه مصببر، 

 حد سو  سيف البحر و حد يهار  دومة الجنده.

مؤمنين تما  اين سرزمين از  اهائى اسببت كببه بببدون  نببگ و مهدى گيت تما  اينها؟! فرمود: بلى يا امير ال

( كافى: علببى 1 داه و ستيز براى پيغمبر اكر  فت  شد. گيت، خيلى زياد است در اين مورد فارى ميانم. )

بن يقطين از موسى بن  عير عليه الس ال  نقل كرد كه گيتم باياان من ميترسم از نيرينى كه حضببرت صببادق 
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اى نيسببت، مببؤمن يقطين و فرزندانه كرد. فرمود نه، ابو الحسن آن طور كه تو خياه كرده عليه الس ال  براى

در صلم كافر مانند ريگ است در خات خا  كه وقتى باران بيايد خات را مياويد ولى ريگ باقى ميمانببد. 

ال  عرضببارد : در ببباره خببدمت كببر2) دن ( كافى: على بن يقطين گيت: بحضرت موسى بن  عير عليه السبب 

براى هارون نظر شما ييست؟ فرمود: اگر بنايار بايد اين كار را بانى مواظم بال نسبت بامواه شيعه. علببى 

( قببرب االسببناد: علببى بببن 3بن يقطين گيت از شيعيان در آشاار ميگرفتم ولى پنهانى به آنها برميگردانببد . )

دن براى سلطان يببون وزيببر هببارون اى نوشت بحضرت موسى بن  عير كه من ناراحتم از كار كريقطين نامه

بود، اگر ا ازه ميدهى از اين كار فرار كنم  واب رسيد. تو ا ازه ندارى دست از كار آنهببا بااببى از خببدا 

 ( كتاب استدراك: تلعبارى از حضرت موسى كاظم نقل كرده كه فرمود:4بپرهيز. )

يلى زياد است. گيببتم: آن كسببى هارون بمن گيت: شما ميگوئيد خمس ماه شما است؟ گيتم: آرى. گيت: خ

 كه خمس را بما ارزانى داشته ميدانسته كه زياد نيست.

 بخش هفتم شرح زندگى اصحاب و اهل زمان امام و ستمى که بر خویشاوندان آن جناب شده

( قرب االسناد: ابراهيم بن ميضل بن قيس گيت: از موسى بن  عير عليه الس ال  شنيد  كه ديگر بببا محم ببد 2) 

«. با خود گيتم اياان دستور به نياى و صببله رحببم ميدهنببد، ببباز 1عبد الملك ارقط صحبت ناند هرگز  بن 

قسم ياد مياند كه با پسر عمويه ينان كند. فرمود: همين كه با او صحبت نانم نياى است نسبت ببباو زيببرا 

بت نميانم )و رفت و آمد پات سر از من بدگوئى مياند و عيبجوئى مينمايد. وقتى مرد  بدانند من با او صح 

( تيسببير عياشببى: 3ندار ( حرفه را قبوه نميانند ديگر حرف مرا نخواهد زد در نتيجه برايه بهتببر اسببت. )

صيوان گيت: حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  در حضور محم د بن خلف از من پرسببيد يحيببى بببن قاسببم 

ال  مييرمببود: ايمببان مسببتقر و  حذا  مرد، گيتم: آرى زرعه نيز از دنيا رفت فرمود: حضرت صادق عليببه السبب 

شود در دلاان ثابت و پايدار اسببت، بآنهببا كببه ايمببان ثابت و مستودم و امانت. ايمان مستقر بآنها كه داده مى

( تيسير عياشى: احمد بن محم د گيت: حضرت علببى بببن موسببى 4مستودم ميدهند سپس از اياان ميگيرند. )

 بنى زريق ايستاد و با صداى بلند فرياد زد: احمد! عرضارد: بلى. فرمود: الرضا عليه الس ال  در محله

وقتى پيغمبر از دنيا رفت مرد  كوشه كردند كه نور خدا را خامول كنند ولى خداوند نور خود را بوسببيله 

 عير از دنيا رفببت پسببر ابببى حمببزه و يببارانه كوشببه  امير المؤمنين تاميل كرد، وقتى حضرت موسى بن

( قرب االسناد: ظريف بن ناص  1در خامول كردن نور خدا ولى خداوند نور خويه را تاميل كند. )كردند 

گيت: با حسين بن زيد بود  پسرل على نيز با او بود حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  آمد سال  كرد بببر 

كسى باناسببد او خواهببد  او وارد شد، به حسين ابن زيد گيتم: موسى قائم آه محم د را مياناسد. فرمود: اگر
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بود. سپس گيت: يگونه نمياناسد با ايناه در نزد او نوشته على بن ابى طالم است بببامال  و فرمببوده پيببامبر 

 اكر  صل ى اللَّه عليه و آله و سل م.

ها نزد پدر  زيد بن على نبود فرمود: يون على بن الحسين و محم د بن على پسرل على گيت: يرا آن نوشته

اما  مرد  بودند پدرت زيد مالز  خدمت برادر خود حضرت باقر بود از ادب و شخصيت او و دانه رهبر و 

 و فقهه استياده كرد. گيت:

آمدى شود بياى از برادرانه وصيت خواهد كرد گيت: نببه بخببدا پدر  ان اگر موسى بن  عير برايه پيه

( 2  خالفببت را بيرزندشببان ميسببپارند. )بينى پسر ! كه اين خليببا ز بيرزندل وصيت نخواهد كرد مگر نمى

« 1كافى: عبد اللَّه بن ميضل غال  عبد اللَّه بن  عير بن ابى طالم گيت: وقتى حسين ابببن علببى كببه در فببخ  

شهيد شد بر مدينه مسلط گرديد موسى بن  عير عليه الس ال  را دعوت به بيعت با خود كرد. موسى بن  عيببر 

وادار به بيعت نان ينانچه پسر عمويت حضببرت صببادق عمويببت را ا بببار  كه آمد باو فرمود: پسر عمو مرا

شود كه كارى كنم كه مايل نيستم ينانچه حضرت صادق عليه الس ال  كببارى كرد زيرا اين كار تو مو م مى

پذيرى در صورتى كه ميببل كرد كه نميخواست. حسين گيت من باما يك پيانهاد ميانم اگر مايل بودى مى

 ا بارى نيست خدا كمك مياند، با حضرت موسى بن  عير خداحافظى نمود.نداشته باشى 

كن اينها مردمانى فاسق هستند،  در اين موقع موسى بن  عير فرمود: پسر عمو ترا خواهند كات نياو  نگ

ت شما فاميل خود را بظاهر ادعاى ايمان ميانند و در ده مارك هستند إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ را ِعُونَ من ا ر مصيب

 از خداوند ميخواهم.

 پس از اين  ريان حسين قيا  كرد همان طورى كه فرموده بود همه كاته شدند.

توضي : اين حسين همان حسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن بن على است مادرل زينم دختر عبد اللَّه 

قيا  كرد با گروهى از سببادات علببوى. بن حسن است كه در زمان موسى هادى پسر محم د مهدى پسر منصور 

( ابو اليرج اصيهانى گيته است: سبم خروج حسين اين بود كه هادى خلييه عباسى، اسحاق بن عيسببى بببن 1)

على را بسمت فرماندارى مدينه منصوب كرد و مردى از اوالد عمر بن خطاب بنا  عبد العزيببز را  اناببين او 

ى سخت گرفت و سو  رفتار با آنها داشت، اياببان را مجبببور مياببرد گردانيد. آن نسبت باوالد ابى طالم خيل

 كه هر روز در ايوان مسجد  مع شوند تا آنها را ببيند.

ايا  حج رسيد از شيعيان در حدود هيتاد نير آمدند و با حسين و ديگببران مالقببات نمودنببد ايببن خبببر بعمببرى 

مجبببور شببدند قيببا  كننببد. حسببين يحيببى و رسيد، موضوم  مع شدن در مسجد را سخت تعقيم كرد تا آنها 

سليمان و ادريس فرزندان عبد اللَّه ابن حسن را  مع كرد با عبد اللَّه بن حسببن ماببهور بببافطس و ابببراهيم بببن 
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اسماعيل طباطبا و عمر بن حسن بن على بن حسن مثلث و عبد اللَّه بن اسحاق بن ابراهيم بن حسن مثنببى و عبببد 

ا از پى  وانان و غالمان خود فرستادند بيست و شه نيببر از اوالد علببى و ده نيببر از اللَّه بن  عير صادق. اينه 

 حا يان و گروهى از غالمان  مع شدند.

همين كه مؤرن اران صب  را شروم كرد وارد مسجد شده فرياد زدند )ا د ا د( افطببس روى منبباره رفببت و 

ى  ريببان را متو ببه شببد احسبباس شببر و مؤرن را مجبور بگيتن )حى على خير العمل( نمود همببين كببه عمببر

 ناراحتى كرد فرار كرد و در حاه فرار از شدت ترس ميگوزيد و باالخره خود را نجات داد.

حسين نماز صب  را با مرد  خواند هيك كدا  از فرزندان ابو طالم تخلف از آن نمبباز نداشببتند  ببز حسببن بببن 

اى خوانببد و بعببد از حمببد و ثنبباى س از نمبباز خطبببهابن  عير عليه الس ال  پبب   عير بن حسن بن حسن و موسى

پروردگار گيت من پسر پيغمبر  كه روى منبر پيغمبر در حر  پيغمبببر شببما را دعببوت بببه پيببروى از پيغمبببر 

ميانم مرد  شما آثار پيامبر اكر  در سنگ و يوب ميجوئيد و بدن خود را بسنگ و يوب ميماليد در حببالى 

( حماد بربرى كه در مدينه از طرف سلطان مببأمور 1آزاريد. )اى پيغمبر را مىههاى تن و  گر گوشهكه پاره

حي  انتظامات بود با همراهان خود غرق در سالح آمد تا درب مسجد رسيد. يحيى بن عبد اللَّه با شماببير ببباو 

 حمله كرد. حماد خواست پياده شود يحيى ضربتى بر سرل وارد كرد كببه خببود و مغيببر و كبباله او را قطببع

 نمود و استخوان باالى سرل را پراند، حمله بهمراهان او كرد همه فرار نمودند.

آن ساه مبارك تركى بحج رفت و از مدينه شروم نمود.  ريان قيا  حسين را كه شنيد شبانه باو پيغا  داد كه 

ده نيببر بخدا سوگند من مايل نيستم كه دست تو بخون من آلوده شود يا دست من بخون تو. امام اگببر يببه 

شده از اصحاب خود را بيرست كه شبيخون بسپاه من بزنند تا ما فرار كنيم و عذر حمله شبانه را داشته باشيم. 

حسين همين كار را كرد ده نير از ياران خود را فرستاد آنها شبانه بمبارك و همراهانه حمله كردند صبحگاه 

  اى او را گرفتند و آنها بماه فرار كردند.

ه عباس بن محم د و سليمان بن ابى  عير و موسى بن عيسى بحج رفتند مبارك بآنها پيوست و عذر در همان سا

فرار خود را حمله شبانه آورد. حسين نيز با پيروان و خويااوندان و غالمان خود كببه در حببدود سيصببد نيببر 

ا سپاه بنى عببباس ميادند بجانم ماه رفت شخصى را بجاى خود در مدينه گذاشت وقتى رسيدند بيخ روبرو ب

شدند عباس امان داد بحسين و وعده  ايزه و كمك و بخاه داد ولى حسين سخت امتنام ورزيد، فرماندهان 

سپاه عباس و موسى و  عير و محم د دو پسر سليمان و مبارك تركببى و حسببن حا ببم و حسببين بببن يقطببين 

 بودند روز ترويه موقع نماز صب  با هم مصاف دادند.
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روم بجنگ كرد موسى بود باو حمله كردند مختصرى با آنها  نگ و گريببز كببرد تببا وارد اولين كسى كه ش

بآنها حمله كرد ينان آنها را در هم كوبيببد كببه بياببتر  دره شدند، در اين موقع از پات سر، محم د بن سليمان

او ميگيت: مببن  ياران حسين كاته شدند، سپاه بنى عباس حسين را صدا ميزدند و امان بر او عرضه ميداشتند.

امان نميخواهم حمله كرد تا كاته شد. سليمان بن عبد اللَّه بن حسن و عبد اللَّه بن ابراهيم بببن حسببن نيببز بببا او 

 كاته شدند.

يك تير بچام حسن بن محم د خورد تير را همان طور گذاشت و با كماه مردانگى به پياار پرداخت ببباالخره 

پاه سرها را پيه موسى و عباس آوردند. گروهى از فرزندان اما  حسن و او را امان دادند ولى بعد كاتند. س

اما  حسين نيز حضور داشتند از هيك كدا  ييزى نپرسيدند مگر از موسى بن  عيببر كببه موسببى و عببباس رو 

را ِعُببونَ بخببدا بموسى بن  عير عليه الس ال  نموده گيتند اين سر حسين است؟! فرمود: آرى إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْببهِ 

دار بود و امر بمعروف و نهى از منار ميارد از دنيا قسم مردى پاك نهاد و مسلمانى نياوكار كه پيوسته روزه

رفت، كسى در ميان خويااوندانه يون او يافت نمياد. اما موسى و عباس در  واب موسى بن  عيببر عليببه 

ه عباسى بردند دستور داد آنها را بااببند و در همببان الس ال  هيك اعتراضى ناردند. اسيران را پيه هادى خليي

( روايت شده از گروهى كه وقتى هنگا  فببوت محم ببد بببن سببليمان شببد شببروم 1روز خودل از دنيا رفت. )

كردند او را تلقين باهادت اسال   ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ* و محم د رسوه اللَّه« دادن ولى او بجبباى گببواهى دادن ايببن 

 ميخواند: شعر را بيعت

 اال يا ليت امى لم تلدنى و لم اكن             لقيت حسينا يو  فخ و ال الحسن         

( در عمببدة الطالببم و معجببم البلببدان از ابببو نصببر بخببارى از 2« پيوسته اين شعر را تارار كرد تا مببرد. )1  

ما خانواده از وقايع فخ نبود.   حضرت  واد نقل مياند كه فرمود پس از  ريان كربال كاتارى ناگوارتر براى

اى براى موسى بن  عيببر عبد اللَّه بن ابراهيم  عيرى گيت: يحيى بن عبد اللَّه نامه -366ص  1( كافى: ج 3)

از خدا كه اين سيارل خداونببد اسببت  عليه الس ال  باين مضمون نوشت: من خود  و ترا سيارل ميانم بپرهيز

طالم داد كسى كه سرباز راه دين و نار احاا  خداست كه تو بمن اظهار در مورد پياينيان و آيندگان. بمن ا

عالقه و محبت مياردى با ايناه از هماارى و كمك بمن خوددارى نمودى با تو ماورت شد در مورد قيا  و 

دعوت كردن مرد  را به بيعت با كسى كه از آه محم د شايسببتگى دارد، از هماببارى و راهنمببائى خببوددارى 

ن طورى كه پدرت پيه از اين كرده بود، شما از همان قديم االيا  ادعاى مقامى را ميارديببد كببه كردى هما

شايسته آن نبوديد و پيوسته آرزوى خالفتى كه خداوند باما نداده ميارديد در ايببن راه مببرد  را دسببتخول 

( موسى 1ترسانده. ) هواى نيس خويه نمودند و گمراه كرديد. من تو را ميترسانم از آنچه خداوند مرد  را
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اى است از طرف موسى پسر  عير و برادرل على كببه هببر دو بن  عير عليه الس ال  در  واب او نوشت: نامه

خوار و رليل در راه بندگى و اطاعت خدا هستند بسوى يحيى بن عبد اللَّه بن حسن. من خود و تببو را از خببدا 

ب شببديد و انتقببا  دردنبباك خداونببد را و خببود و تببرا ميترسانم و بتو اطالم ميدهم كيير بسيار سخت و عببذا

 شود.سيارل بتقوى و پرهيزكارى ميانم كه اين بهترين سيارل است و باعث پايدار شدن نعمت مى

اى ايببن ايم تو ينين سخنى را از من ناببنيدهنامه تو رسيد كه در آن نوشته بودى من و پدر  ادعاى بيجا كرده

ند و بازخواست خواهد نمود. اما حرص دنيا و زرق و برق بببراى طالبببان دنيببا نوم گيتار را خداوند ثبت ميا

موقعيتى نميگذارد كه بيار آخرت خود باشند بطورى آنها را سببرگر  ميانببد كببه آخببرت در دنيببا بببباد فنببا 

 ميرود.

ه ا  ولببى بببدان كبب نوشته بودى كه من مرد  را از گرد تو پراكنده كرد  يون خود خواستار مقببا  تببو بببوده

گيرى نسبت بآنچه تببو در راه بدسببت آوردن آن اطالعى از سنت پيغمبر و نادانى مرا مانع ناده است از پىبى

هببا را مختلببف و داراى اعضببا  و  ببوارح متيبباوت قببرار داده و در آنهببا ييزهبباى هستى. اما خداونببد انسببان

و اطالم ميانى دو عضو از بدنت آور آفريده، اگر تو خيلى واردى و ادعاى علم انگيز و غرائز حيرتشگيت

است و صببهلج در انسببان ييسببت بعببد  ببواب ايببن  بر  بگو كدا  عضوها هستند، عترف كجاى بدنرا نا  مى

 سؤاه را برايم بنويس.

اكنون بتو گوشزد ميانم از مخاليت با خلييه بترس و سعى كن فرمانبردار و مطيع او باشى و براى خود از او 

يناه بچنگاه او اسير شوى و گردنت بببدا  بيافتببد آن وقببت از هببر طببرف كببه راه نيببس امان بگيرى قبل از ا

كايدن براى خود بجوئى نخواهى يافت، مگر ايناه خداوند بر تو بيضل و لطف خويه منت نهد و خلييه بر 

روان تو رحم كند و امان دهد و بخاه نمايد بواسطه حي  احترا  خويااوندى كه با پيغمبر دارى. سال  بر پي

 «.1مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى   حق. إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى

راوى خبر عبد اللَّه بن ابراهيم  عيرى گيت: نامه موسى بن  عير باالخره بدست هارون الرشيد افتاد همين كه 

كنم و بيازار  با ايناه پاك است  خواند، باطرافيان خود گيت مرا وادار ميانند كه موسى بن  عير را شانجه

( توضي : ابو اليرج اصيهانى در كتاب مقاتل الطببالبيين از عنيببزه قصبببانى نقببل 1از آنچه باو نسبت ميدهند. )

مياند كه گيت: حضرت موسى بن  عير را پس از نماز مغرب ديد  كه آمده بود پيه حسين شهيد در فببخ، 

م كردن ميگيت مايلم مرا آزاد گذارى كه نميتوانم با تببو شببركت خود را ينان براى او خم كرده مانند ركو

كنم در قيا  كردن مدتى حسين سر بزير داشت و ييزى نميگيت باالخره سر بلند نموده گيببت: شببما آزادى. 

ال  2) ال  پياببنهاد قيببا  كببرد امببا  عليببه السبب  ( با سند ديگرى نقل مياند كه حسين بموسى بن  عير عليه السبب 
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خواهند كات  نگى  وانمردانه بان اينها مردمانى فاسق هستند كه در ظاهر اظهار ايمان ميانند  فرمود: ترا

ولى در باطن منافق و مااوك هستند. إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْببهِ را ِعُببونَ پببادال مصببيبت شببما فبباميلم را از خداونببد 

باس روبرو گرديد مردى را روى شترى نااند ( سليمان بن عباد گيت: وقتى حسين با سپاه بنى ع3ميخواهم. )

يك كلمه باو ميگيت، بگو، با صداى بلند  كه در دست شمايرى داشت و آن را ميچرخانيد: حسين يك كلمه

فرياد ميزد: مرد ، اى طرفداران بنى عباس! اين حسين پسر پيغمبر است و پسر عموى اوست شببما را دعببوت 

( با سند خود از ارطاة نقل مياند: 1پيامبر صل ى اللَّه عليه و آله و سل م. )مياند به پيروى از كتاب خدا و سنت  

وقتى با حسين شهيد فخ بيعت كردند گيت: من با شما بيعت ميانم ماروط بعمل كردن باتبباب خببدا و سببنت 

 پيامبر و ايناه فرمانبردارى از خدا شود و معصيت انجا  نگردد و قريه را دعوت مياببنم كببه همداسببتان بببا

شخصيتى شويد از آه محم د كه مورد پسند باشد. شرط ميانم در ميببان از روى قببرآن و سببنت پيببامبر رفتببار 

الماه را مساوى تقسيم نمايم ماروط بر ايناه شما پايدارى كنيد و  -كنم، بين مرد  با عدالت عمل كنم و بيت

ما وفا ناببرديم بيعببت مببا از گببردن شببما با دشمنان ما بجنگ پردازيد اگر ما وفا كرديم شما نيز وفا كنيد اگر 

( ابو صال  فزارى گيت: در تما  آبهاى غطيان در شم شهادت حسين شهيد در فخ مرد  اين 2برداشته است. )

 اشعار را ميانيدند:

 اال يا لقو  للسواد المصب              و مقتل اوالد النبى ببلدح         

 من الجن ان لم يبك من االنس نوح             سيبك حسنا كل كهل و امرد             

 و انى لجنى و ان معرسى             لبا لبرقة السودا  من دون زحزح             

( بببا سببند خببود از 3اين صدا را ميانيدند ولى نميدانستند يه ييز شده تا خبر شهادت حسين به آنها رسيد. ) 

 د كه فرمود:محم د بن اسحاق از حضرت  واد نقل ميان

حضرت رسوه صل ى اللَّه عليه و آله و سل م از سرزمين فخ ميگذشت از مركببم پيبباده شببد يببك ركعببت نمبباز 

خواند در ركعت دو  شروم كرد بگريه كردن مرد  كه ديدند پيغمبببر اكببر  گريببه ميانببد آنهببا نيببز شببروم 

ضبباردند يببون شببما را گريببان بگريه كردند. از آنجا كه گذشت بمرد  فرمود براى يه گريه ميارديد؟ عر

 ديديم گريه كرديم.

فرزندانت در اين سببرزمين كاببته  فرمود: پس از ركعت اوه  برئيل بر من نازه شد گيت: يا محم د يانير از

( بسند خببود از نضببر بببن قببروال نقببل ميانببد: گيببت 1خواهد شد كه ا ر شهيد با او برابر دو شهيد است. )

« رد شديم بمن فرمود: نضببر 1از مدينه كرايه داد  وقتى از دره مر    مالهاى سوارى خود را بحضرت صادق

 وقتى رسيديم به فخ مرا مطلع كن. عرضارد : مگر آن محل را نمياناسى.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

106 

 

اى فرمود: يرا ولى ميترسم خوابم ببرد. بيخ كه رسيديم نزديك محمل اما  شببد  ديببد  خببواب اسببت سببرفه

 كرده ناست. كرد  بيدار ناد. محمل را تاان داد  حركت

 عرضارد : بيخ رسيديم.

فرمود: محمل مرا باز كن. سپس فرمود قطار را بهم وصل كن وصل كرد  اما  عليه الس ال  را از  اده بانارى 

برد  و شترل را خواباند . فرمود: آب و آفتابه را بده. وضو گرفت و نماز خواند بعد سوار شد. عرضببارد  

ديد  ز  اعماه حج است؟ فرمود: نه ولى اينجا مببردى از خويابباوندانم بببا فدايت شو  اين عملى كه انجا  دا

( كافى: محم د بببن مسببلم 2شود. )شود كه ارواح آنها  لوتر از بدنهاياان رهسپار بهات مىگروهى شهيد مى

گيت: ابو حنييه خدمت حضرت صادق عليه الس ال  رسيد عرض كرد پسببرت موسببى را ديببد  ماببغوه نمبباز 

 مقابله در رفت و آمد هستند آنها را نهى نمياند با ايناه ينين كارى صحي  نيست. است مرد  از

حضرت صادق فرمود: موسى را صدا بزنيد. حضرت موسى بن  عير را صدا زدند باو فرمود: پسر  ببان ابببو 

نهى ناردى. اند آنها را از اين كار اى مرد  از روبرويت در رفت و آمد بودهحنييه ميگويد: تو نماز ميخوانده

عرض كرد: بلى پدر  ان براى آن كسى كه نماز ميخواند  بمببن نزدياتببر از مببرد  بببود. خداونببد در قببرآن 

كريم مييرمايد: وَ نَْحنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اما  صادق عليه الس ال  او را در آغول گرفت فرمود: پدر 

افى: باير بن اسماعيل گيت: سر ى را با تو در ميان بگببذار  اى پسببر ( ك3و مادر  فدايت اى گنجينه اسرار! )

گيتم: بگو و نزديك او رفتم. گيت: هم اكنون اين فاسق وارد شد و خدمت موسى بن  عير عليه الس ال   مثنى

ناست بعد رو بآن  ناب كرده گيت: يا ابا الحسن در باره كسى كه احرا  بسته يه ميگوئى ميتواند زير سايه 

 تواند در سايه خيمه باشد. فرمود: آرى. -محمل باشد. فرمود: نه. گيت: مى

آقا يه فرقى هست بين اين  دو مرتبه سؤاه خود را شبيه كسى كه مسخره كند تارار كرد و ميخنديد. گيت:

 دو.

ايد، ما دهفرمود: ابا يوسف! دين را نميتوان با قياسهاى تو حساب كرد، شما احاا  دين را بازيچه خود قرار دا

كرد ميانيم و هر يه او فرموده باشد ميگوئيم. پيغمبر اكر  در حاه احببرا  كببه سببوار هر كار كه پيغمبر مى

نمود بدن خود را بوسيله بعضى از ناست با ايناه آفتاب او را اريت مىسايه محمل نمىمركم خود مياد در 

آمببد در سببايه خيمببه اعضاى بدن ميپوشانيد گاهى صورته را بوسيله دست سايه ميارد ولى وقتى فرود مببى

كببه  على بن ابراهيم از پدر خببود نقببل كببرد -465ص  4ج  -( كافى1ناست همچنين در خانه يا ديوار. )مى

گيت: عبد اللَّه ابن  ندب را در موقف حج ديد  كسى را نديده بود  كه يون او موقيى داشته باشد پيوسته 

دست بسوى آسمان داشت و اشگهايه پياپى روى صورته ميريخت بطورى كه بببزمين رسببيد، وقتببى مببرد  
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ا سوگند  ز بببراى بببرادران متيرق شدند باو گيتم: ابا محم د موقيى را نياوتر از موقف تو نديد  گيت: بخد

دينى خود دعا نارد  زيرا از حضرت موسى بن  عير شنيد  كه فرمود: هر كس پات سر برادر دينى خببود 

برايه دعا كند از  انم عرل باو ميگويند صد هزار برابر آنچه براى او خواستى بتو ميدهيم از دلم نيامد كه 

( 2ابرى كه معلو  نيست مستجاب شود يا ناود بگيببر . )صد هزار برابرى را كه ضمانت شده رها كنم يك بر

كافى: ياى از اين دو ابراهيم بن ابن البالد يا عبد اللَّه بن  نببدب گيببت: در موقببف بببود  همببين كببه اعمبباه 

عرفات را تما  كرد  بابراهيم بن شعيم برخورد . او ياى از يامان خود را از دست داده بود يام سببالمه 

اى من بخدا بر يام تاه خون است. گيتم يك يام خود را كه از دست داده گوئى يكنيز سخت قرمز بود 

 ديگرت ميترسم اگر كمى از گريه خوددارى كنى بهتر است.

گيت: نه بخدا ابا محم د! امروز يادعا براى خود  نارد . گيتم: براى يه كسببى دعببا كببردى؟ گيببت: بببراى 

ال  شنيد  مييرمود: هر كس پات سر برادرل دعا كند خداوند برادران دينى زيرا از حضرت صادق عليه الس 

كند باو ميگويد: براى تو دو برابر آنچه براى برادر خود خواستى خواهند داد خواستم من ملاى را مأمور مى

شود يببا براى برادران دينى خود دعا كنم تا ملك براى من دعا كند، زيرا نميدانم دعا بنيع خود  مستجاب مى

( كببافى: زيبباد بببن ابببى سببلمه گيببت: خببدمت 1ا يقين دار  كه دعاى فرشته براى من مستجاب اسببت. )نه. ام

حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد  فرمود: زياد! تو براى سلطان كار ميانببى؟ گيببتم: آرى. فرمببود: 

 يرا؟ گيتم:

 من مردى پر خرج و عيالوار  و ثروتى ندار  كه خرج خود را تأمين كنم.

د: زيرا اگر مرا از باالى كوهى پرت كنند و قطعه قطعه شو  بنظر  بهتببر اسببت از ايناببه بببراى ياببى از فرمو

 اينها كارى را بعهده بگير  يا قد  روى فرل آنها بگذار  مگر ميدانى براى يه كار.

رضببه گيتم: فدايت شو  نميدانم. فرمود: مگر غم از ده موسى بردار  يببا نبباراحتى او را برطببرف كببنم يببا ق

اى از پرداخت گردد. زياد! كمترين كارى كه خدا نسبت به كسانى كه براى آنها كار ميانند اينست كه خيمه

 آته بر سر آنها ميزنند تا خداوند از حساب خالئق فاره شود.

زياد! اگر متصدى كار آنها شدى مواظم بال ببرادران دينى خود خدمت كن يك كار بيك كار خدا حساب 

هد داشت، فرمود: زياد! هر كدا  از شما پيروان ائمه كه متصدى كار آنهببا شببود بعببد بببين شببما و آنها را خوا

 بينى قدرت بر مرد ديگران مساوى رفتار كند باو بگوئيد دروه ميگوئى و دعاى بيجا ميانى. زياد! وقتى مى

اى قببدرت خدمت كببرده دارى بياد آور، قدرت خدا را بر خود در فرداى قيامت كه ديگر كسانى كه به آنها

( كافى: ابراهيم بببن صببال  از 1كمك بتو ندارند، ولى اعماه تو به نيع آنها برايت وزر و وبالى بجا گذاشته. )
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مردى  عيرى نقل كرد كه گيت: در مدينه مردى بنا  ابا القمقا  باغلى اشتغاه داشت خدمت حضرت موسى 

رد كه مرد  باو مرا عه ندارند. حضرت موسى بن  عير بن  عير عليه الس ال  رسيد و از شغل خود شاايت ك

 فرمود: پس از اداى نماز صب  ده مرتبه بگويد:

  سبحان اللَّه العظيم و بحمده استغير اللَّه و اتوب اليه و اسأله من فضله«. 

از ابو القمقا  گيت: اين دعا را ادامه داد  ييزى نگذشت كه يند نير از ده آمدنببد خبببر آوردنببد كببه ياببى 

( از 2نياز . )بستگانم مرده است و وارثى  ز من ندارد رفتم ميراث او را تصرف نمود  اكنون ثروتمند و بى

كتاب حقوق مؤمنين تأليف على بن طبباهر الصببورى نقببل ميانببد از مببردى از اهببل رى كببه گيببت: ياببى از 

رسببيد  كببه مببرا مجبببور نويسندگان يحيى بن خالد فرماندار رى شد مببن مقببدارى ماليببات بببدهاار بببود  ميت

بپرداخت كند در آن صورت هر يه داشتم از بين ميرفت بمن گيتند: او شببيعه و پيببرو ائمببه طبباهرين علببيهم 

 الس ال  است ترسيد  باو مرا عه كنم ولى ينين نباشد بعد بپاى خود گرفتار شو .

موسى بن  عير عليه الس ال  باالخره تصميم گرفتم فرار كنم و بدر خانه خدا رو  به حج رفتم و حضرت صابر 

 اى باين مضمون براى او نوشت:را زيارت كرد   ريان را بعرض اياان رساند  نامه

اعلم ان للَّه تحت عرشه ظل ا ال يسانه ال ا من اسدى الى اخيه معروفا او نيس عنه كربة  -بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 او ادخل على قلبه سرورا و هذا اخوك و السال .

ند را زير عرل سايبانى است كه در زير آن سايبان قرار نميگيرد مگر كسى كه نسبت بببه بببرادر دينببى خداو

 خود متاى كند يا غم از ده او بردارد يا او را شادمان كند آورنده نامه برادر دينى تو است و السال .

. گيتم بگوئيد پياى از طرف از حج بازگاتم وارد شهر خود شد  شبانه بدر منزه او رفتم از او ا ازه خواستم

ا  را صابر آمده ديد  پاى برهنه بيرون شد درب را باز كرد مرا بوسيد بعد آغول گرفببت و پيوسببته پياببانى

اى حبباله يطببور ميبوسيد پيوسته اين كار را تارار ميارد و مرتم از من ميپرسيد خببودت مببواليم را ديببده

  شاد مياد و شار خدا ميارد، مرا وارد خانه خود كببرد است وقتى خبر از سالمتى و خوبى آن  ناب ميداد

و در باالى اطاق نااند خودل در مقابل من ناست نامه را باو داد  همان طور بوسيد و خواند بعد دسببتور داد 

ال را بياورند. تما  پولهايه را با من تقسيم كرد يك دينار مببن ياببى خببودل، همببين لباسها و اندوخته مالى

براى خود ياى براى من و لباسهايه را نيز همين طور تقسيم نمود آنچه نمياد قسببمت كببرد طور يك درهم 

 قيمته را بمن ميداد در تما  اين تقسيم ميگيت: برادر شادمانت كرد .

ميگيتم: آرى بخدا خيلى خوشحاه شد  بعد دفتر بدهى مالياتى را خواست هر يه بنا  من نوشببته بببود حببذف 

 بدهى ندار  از او ودام نموده بخانه برگاتم. اى داد كهكرد و نوشته
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با خود گيتم نميتوانم  بران محبت و نياى اين شخا را بانم مگر ايناه ساه آينده بحج برو  و برايه دعببا 

كنم و حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  را زيارت نمايم باياان عرض كنم با من يه كرد. اين كار را انجا  

ى ابن  عير عليه الس ال  رسيد ،  ريان را باياان عرض كرد  ديد  پيوسته اما  عليه داد ، وقتى خدمت موس

شود. عرضارد : آقاى من شما هم شاد شديد؟! فرمود: آرى بخدا قسم مرا مسببرور كببرد اميببر الس ال  شاد مى

و سببل م را مسببرور نمببود المؤمنين عليه الس ال  را مسرور نمود بخدا قسم  د  پيامبر اكر  صل ى اللَّه عليه و آله 

 اى از محم د بن موسى پسر متوكل بابى الحسن اسدى گيت:( اختصاص: نامه1خدا را مسرور كرد. )

سهل بن زياد آدمى نقل كرد كه وقتى عبد اللَّه بن مغيره كتاب خود را نوشت، باصحاب خود وعببده داد كببه 

اشببت مخببالف او بببود. وقتببى اصببحابه ا تمببام د اى از مسجد كوفه براياان بخواند. برادرىآن را در گوشه

كردند براى شنيدن كتاب، آن برادرل هم آمد و ناست عبد اللَّه بن مغيببره گيببت: امببروز برويببد. بببرادرل 

 اند.اند، پرسيد براى يه آمدها  براى همان كارى كه اينها آمدهمنهم آمده گيت كجا بروند؟

آيند گيتم براى يه اينها بزمين ميروند، يك نيببر گيببت مىگيت در خواب ديد  كه مالئاه از آسمان فرود 

ا  و اكنون توبه مينمايم از ميروند گول كنند باتابى كه عبد اللَّه بن مغيره نوشته. منهم براى همين كار آمده

 مخاليت با تو.

ل مياند كه گيببت ( اعال  الدين ديلمى: از ابو حنييه نق1عبد اللَّه بن مغيره خوشحاه شد از نقل اين  ريان. )

خدمت حضرت صادق عليه الس ال  براى پرسيدن يند مسأله رسيد ، گيتند آن  ناب خوابيببده اسببت بانتظببار 

اى پنج ساله يا شه ساله ديد  كه بسيار خول منظر و زيبا پرسيد  اين پسر بچببه ناستم تا بيدار شود پسر بچه

 ن رسوه اللَّه نظر تو در باره اعماه بندگان ييست؟كيست گيتند: موسى بن  عير عليه الس ال  عرضارد  يا اب

يهار زانو ناست و دست راست روى دست يپ گذاشت فرمود نعمان سؤاه كردى  ببوابه را گببول كببن، 

وقتى شنيدى و حي  كردى عمل كن. اعماه بندگان از سه صورت خارج نيست، يا خداوند فقط ايببن كارهببا 

 د. يا فقط بنده انجا  ميدهد.انجا  ميدهد يا خدا و بنده هر دو شريان

ال را عذاب كند بر كارى كه انجا  نداده با ايناه عاده و رحيم اگر خداوند انجا  دهد بتنهائى يرا پس بنده

و حايم است اگر خداوند و بنده هر دو شريك باشند يرا شريك قوى عذاب كند شريك ضببعيف خببود را 

مود: نعمان آن دو صورت كه محاه است ابو حنييه گيت در كارى كه با او شركت داشته و كماه نموده فر

 صحي  است.

 فرمود فقط اين صورت باقى ماند كه بنده تنها فاعل آن افعاه باشد سپس اين شعر را خواند:

 لم تخل افعالنا التى نذ  بها             احدى ثالث خصاه حين نبديها         
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 فيسقط اللو  عنا حين تأنيها         اما تيرد بارينا بصنعتها                 

 156زندگانى حضرت اما  موسى كاظم عليه السال ، ص:                         

 أو كان ياركنا فيها فيلحقه             ما كان يلحقنا من الئم فيها         

  انيهااو لم يان إللهی فی  نايتها             رنم فما الذنم اال رنم              

عبيد اللَّه بزاز نياابورى كه مرد مسنى بود گيت: بين من و حميد بن  -108ص  1ج  -( عيون اخبار الرضا1) 

ا  قحطبه طائى طوسى رفت و آمد بود و معامله با هم داشتيم روزى بجانم او رفتم، همين كه شنيد مببن آمببده

 ماز ظهر در ماه رمضان بود.مرا خواست هنوز لباسهاى سير  را تغيير نداده بود  هنگا  ن

اى كه آب از وسط آن رد مياد ناسته بببود سببال  كببرد  و ناسببتم دسببتور داد وقتى وارد شد  در حوضخانه

آفتابه لگن و حوله بياورند دستهاى خود را شست امر كرد من نيز دستهاى خود را باببويم. امببر او را اطاعببت 

 كرد  غذا آوردند.

است و روزه دار ، در بببين غببذا خببوردن بخبباطر  آمببد دسببت از خببوردن  من فرامول كرد  كه ماه رمضان

كايد . حميد گيت يرا نميخورى؟ گيتم: امير ماه رمضان است من نه مريضم و نه علت ديگرى و ود دارد 

كه مو م روزه خوردنم شود، قطعا شما يك ناراحتى داريد كه نميتوانيد روزه بگيريد. حميد گيت: نه منهم 

 راحتى ندار  و كامال صحي  و سالم هستم در اين موقع اشك از گوشه يامهايه  ارى شد.هيك گونه نا

بعد از صرف غذا گيتم يرا گريه كردى؟ گيت نيمه شبى هارون الرشيد موقعى كه در طوس بود از پى مببن 

كببه  فرستاد وقتى پيه او رفتم ديد  شمعها روشن شمايرى آخته  لو اوست غالمى نيز ايستاده است. همببين

 يامه بمن افتاد سر بلند كرده گيت: حميد تا يه اندازه از امير المؤمنين اطاعت ميانى؟ گيتم:

 ماه و  انم را فداى او ميانم سر بزير انداخت و ا ازه بازگات بمن داد.

هنوز مختصر زمانى نگذشته بود كه بمنزه رسيد  پيك بببراى دومببين بببار آمببده گيببت: اميببر المببؤمنين تببرا 

با خود گيتم: انا للَّه ميترسم تصميم كاتنم را گرفته باشد آن مرتبببه بببا ديببدن مببن خجالببت كاببيده  ميخواهد.

و  باشد. باز پيه او رفتم سر بلند كرده گيت: تا يه حد حاضرى مطيع امير المؤمنين باشى؟ گيتم: ماه و  ان

 زن و فرزند  را فدايت ميانم لبخندى زده گيت: ا ازه دارى برگردى.

تم بمنزه كه رسيد  طولى ناايد خاد  او آمده گيت: امير المؤمنين ترا ميخواهد بازگاتم ديد  بهمببان باز رف

وضع اولى است سربلند كرده، گيت: تا يه اندازه از امير المؤمنين اطاعت ميانى؟ گيتم: ماه و  ان و زن و 

را بگير هر يه اين غال  دستور فرزند و دينم را فدايت ميانم  واب مرا كه شنيد خنديده گيت: اين شماير 

اى كببه درل بسببته بببود. درب را گاببود ( شماير را غال  برداشت و بمن داد مرا برد بخانببه1داد انجا  بده. )
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وسط خانه ياهى بود سه اطاق ديگر نيز قرار داشت كه دربهاى آن بسته بود ياى از درها را باز كببرد بيسببت 

اان و زلف ريخته بعضى پيرمرد و برخى نيببز  ببوان در غببل و زنجيببر. نير در ميان اطاق بودند با مويهاى پري 

غال  گيت: امير المؤمنين دستور داده اينها را بااى تما  آنها سيد علوى و فرزند على و فاطمه زهببرا عليهمببا 

 الس ال  بودند ياى ياى آنها را بيرون آورد من گردن زد  بدن و سرهاى آنها را ميان ياه ميانداخت.

ال  در آنجببا باز د رب ديگرى را گاود بيست نير ديگر از سادات علوى و فرزنببد فاطمببه و علببى عليهمببا السبب 

بزنجير بسته بودند گيت: امير المؤمنين دستور داده اينها را نيز بااى ياى ياببى را بيببرون آورد مببن گببردن 

سو  را گاود در آنجا بيسببت زد  و بدناان را ميان همان ياه انداخت اين بيست نير نيز تما  شد. درب اطاق 

نير از فرزندان فاطمه زهرا و على عليهما الس ال  بودند با مويهاى پرياان و زليهبباى ريختببه در غببل و زنجيببر. 

گيت امير المؤمنين امر كرده كه اينها را هم بااى، شروم كرد يك يك آنها را بيرون آورد من گردن زد  

ر را كاتم. پيرمردى كه مببوئى ژوليببده داشببت باقيمانببد. روى بمببن بدناان را در همان ياه انداخت نوزده ني

 كرده گيت:

مرگ بر تو باد اى بدبخت يه عذرى خواهى آورد وقتى خدمت  د ما برسى با ايناه شصت نيببر از اوالدل 

د را كاتى كه پدر و مادر آنها على و فاطمه بودند در اين موقع دستهايم بلرزه افتاد و بدنم شروم بلرزيدن كر

نگاه كرد و تهديد نمود آن پيرمرد را هم كاتم بدنه را ميان ياه انداخت در  آلود بمناى خامغال  با يهره

صورتى كه من شصت نير از اوالد پيامبر را كاته باشم ديگر روزه و نماز بببرايم يببه سببودى دارد مببن يقببين 

ه بموسى بن  عير عليه الس ال  گيت: ( اختصاص: روزى ابو حنيي1دار  كه در آته  هنم مخلد خواهم بود. )

بگو ببينم كدا  يك از اين دو را پدرت بياتر دوست داشت عود يببا طنبببور را فرمببود: نببه، عببود را، بعببد از 

موسى بن  عير عليه الس ال  در اين مورد سؤاه كردند. فرمود: عودى كه بخور ميدهند دوست داشت ولى از 

بن عيسى  هنى بصرى اهل كوفه بود ولى ساكن بصره در حدود نببود ( اختصاص: حماد 2طنبور بيزار بود. )

و يند ساه زندگى كرد و از حضرت صادق عليه الس ال  نيز روايت كرده و در دره قبا در مدينه فوت شد، و 

شود و بطرف مدينه  ارى ميگببردد در سبباه دويسببت و نببه از دنيببا ايست كه سيل از شجره شروم مىآن دره

يسى گيت خدمت حضرت موسى بن  عير رسيده عرضارد : فببدايت شببو  از خببدا بخببواه رفت، حماد بن ع

بمن خانه و زن و فرزند و خاد  و توفيق انجا  حج در هر ساه عنايت كند. اما  عليه الس ال  دست بلند نمببوده 

« خدايا باو گيت:  اللهم صل على محم د و آه محم د و ارزقه دارا و زو ة و ولدا و خادما و الحج خمسين سنة

 خانه و زن و فرزند و خدمتاار عنايت كن و توفيق ده كه پنجاه ساه بحج برود.
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حماد گيت: از ايناه شرط كرد پنجاه ساه فهميد  بياتر از پنجاه مرتبببه نميتببوانم بحببج بببرو  گيببت يهببل و 

ال  نصببيبهات حج گزارده م شببده و ايببن ا  اكنون اين همان خانه است كه بدعاى موسى بن  عيببر عليببه السبب 

همسر  كه پات پرده است كه سخن مرا ميانود و اين پسر  و اين خدمتاار  كه تما  بدعاى آن آقا نصببيبم 

 شده بعد از نقل اين  ريان دو مرتبه ديگر بحج رفتم و پنجاه مرتبه تما  شد.

كببه رسببيد داخببل  پايگى با ابو العباس نوفلى قد كوتاه گرديد بمحل احببرا حج پنجاه و يام كه خارج شد هم

آب شد تا غسل كند آب او را برد و غرق شد خداوند او و پدرل را رحمت كند. هنببوز حببج پنجبباه و ياببم 

( 1زندگى كرد و در ساه دويست و نه از دنيا رفببت اهببل  هينببه بببود. ) تما  ناده بود تا زمان حضرت رضا

فرزند حسن بن حسن بن على بن ابى طالم عمدة الطالم مينويسد: يحيى فرمانيرماى ديلم پسر عبد اللَّه محض 

بود از ترس حاومت زمان بطرف ديلم گريخت آنجا قيا  كببرد مببرد  آن سببامان ببباو روى آوردنببد و بيعببت 

كردند كارل باال گرفت بطورى كه هارون الرشيد از او بسيار بيمناك بود و پيوسته از پيارفت او يام ميزد 

يحيى بن عبد اللَّه خار يام من اسببت هببر يببه ميخواهببد ببباو بببده و اى نوشت بيضل بن يحيى برماى كه نامه

 شرل را از سر من رفع كن.

فضل بن يحيى با لاارى بس انبوه بجانم او رفت پيغامهائى كه همراه با رفببق و مببدارا و در ضببمن تهديببد و 

امببان نامببه را ترس بود باو داد. يحيى عالقه بامان پيدا كرد. فضل امببانى بببس محاببم بببراى او نوشببت يحيببى 

 برداشت و بجانم رشيد آمد.

بعضى گيتند او پناهنده شد بيرمانرواى ديلم او يحيى را بيضل بن يحيى برماى بصببد هببزار درهببم فروخببت 

يينببى پببيه يحيى باالخره بمدينه آمد و در آنجا زندگى ميارد تا ايناه عبد اللَّه بن زبير از او سعايت و سخن

الثر: رى النون مصرى گيت: در ياببى از سببيرهايم رسببيد  بببه بيابببان سببماوه ( كتاب منتخم ا2رشيد كرد. )

باالخره گذار  به تدمر )شهرى است در شماه شرقى دماق( افتاد در نزدياى آن شهر بناهبباى قببديمى عببادى 

اند. اطاقها و درهايه نيز هم از سنگ كنده شببده اسببت بچامم خورد  لو رفتم ديد  اين خانه از سنگ كنده

ايناه گل در آنها باار رفته باشد زمين آن نيز سنگى بسيار سببخت بببود در همببين بببين كببه مببن ماببغوه بدون 

اند خوانببد  ينببين نوشببته اى افتاد كه بر روى سنگها كندهتماشاى اين ساختمانهاى سنگى بود  يامم بنوشته

 بود:

 يق المعظمانا بن منى و الماعرين و زمز              و ماة و البيت العت         

 و  دى النبى المصطيى و أبى الذى             واليته فرض على كل مسلم             

 و امى البتوه المستضا  بنورها             ارا ما عددناها عديلة مريم             
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 و سبطا رسوه اللَّه عمى و والدى             و اوالده االطهار تسعة انجم             

 160زندگانى حضرت اما  موسى كاظم عليه السال ، ص:                         

 متى تعتلق منهم بحبل والية             تيز يو  يجزى اليائزون و تنعم         

 ائمة هذا الخلق بعد نبيهم             فان كنت لم تعلم بذلك فاعلم             

 مى الذى ارتمى             به الخوف و االيا  بالمر  ترتمىانا العلوى الياط             

 فضاقت بى االرض اليضا  برحبها             و لم استطع نيل السما  بسل م             

 فالممت بالدار التى انا كاتم             عليها باعرى فاقرأ ان شئت و المم             

 ه فی كل حالة             فليس اخو االسال  من لم يسل مو سلم ألمر اللَّ             

رو النون گيت: فهميد  از اين اشعار كه نويسنده آن ياى از اوالد على است كه از ترس حاومت وقت فرار  

ها كه از نببژاد قبببط اوه كرده بوده اين  ريان در زمان خالفت هارون الرشيد بود باالخره از ساكنين آن خانه

رسيد  نويسنده اين اشعار را مياناسيد؟ گيتند: نه بخدا فقط يك روز او ميهمان ما بود بر ما وارد شببد بودند پ

از او پذيرائى كرديم فردا صب  اين اشعار را نوشت و رفت. گيتم: يببه قببد و قببامتى داشببت. گيتنببد: مببردى 

يببده مياببد از پياببانى او نببورى ال آشبباارا دهاى كهنه بود اما آثار  اللت و بزرگوارى از قيافهداراى لباس

شديد ميدرخايد آن شم را تا بصب  در حاه قيا  و ركوم و سجود بود تا سپيده د  كه اين شعرها را نوشببت 

 و رفت.

توضي : ممان است حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  بوده كه از نظر اتما  حجببت آن اشببعار را نوشببته و 

خود نقل مياند از گروهى كه گيتند: يحيى بن عبد اللَّه ابن حسن پببس  ( مقاتل الطالبيين با سند1رفته است. )

از شهادت شهداى فخ كه او نيز  ز  آنها بود مدت زيادى در شهرها مخيى بود پيوسته در  سببتجو بببود كببه 

 گاهى بيابد و به آنجا پناه برد.پناه

ل منتقببل شببود و بطببرف ديلببم بببرود فضل بن يحيى برماى از محل او اطالم يافت پيغا  داد باو كه از آن مح 

 براى او فرمانى نوشت كه كسى متعرضه ناود بطور ناشناس رفت تا وارد ديلم شد.

هنوز بين راه بود كه هارون الرشيد از وضع او مطلع گرديد. فضل بببن يحيببى برماببى را فرمببانرواى نببواحى 

اى بببراى ماان يحيى را ميدانست نامهكند. يون فضل  مارق گردانيد و باو دستور داد كه كار يحيى را تما 

خواهم سر ى را با تو در ميان بگذار ، ميترسم مبتال بخون تو گرد  يا تببو گرفتببار مببن  -او نوشت كه من مى

( 1ا  كه وارد بالد او شوى و از تو دفام نمايببد. )اى بيرمانرواى ديلم بنويس من برايه نامه نوشتهشوى. نامه

يحيى گروهى از اهل كوفه همراه بودند از آن  مله حسن بن صال  بببن حببى كببه  يحيى همين كار را كرد، با
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پيرو مذهم زيديه بترى بود كه آنها ابا بار و عمر و عثمان را در شه ساه اوه حاببومته بببر علببى تببر ي  

ميداده و در بقيه عمر او را تايير مياردند. او شراب ميخورد و روى كيه مس  مينمببود، مخببالف بببا يحيببى 

 و پيوسته اصحابه را از او متنير ميارد بهمين  هت بين آنها خوب نمود. بود

هارون الرشيد فضل بن يحيى برماى را استاندار استان مارق و خراسان كرد و دسببتور داد كوشببه خببود را 

هر يه بياتر در باره يحيى رفت باار برد اگر امان و  ايزه پذيرفت باو بدهد. فضل با سببپاه فببراوان بجانببم 

حيى رفت و با او مااتبه نمود، يحيى امان را پذيرفت زيرا ديد يارانه متيببرق شببدند و آنهببائى كببه هسببتند ي 

هاى مختلف دارند و پيوسته با او مخاليت ميانند ولببى شببرايطى كببه در آن امببان بببود نپببذيرفت و آن عقيده

د او نيببز بببراى هببارون الرشببيد شاهدها را كه گواهى كرده بودند نيز قبوه نارد تا نامه را براى فضل فرسببتا

 ارساه داشت.

 هارون نوشت هر طور كه او مايل است امان داد  و هر كه را ميخواهد شاهد بگيرد.

وقتى نامه هارون بيضل رسيد امان نامه را طبق خواسته يحيى نوشته بود و همان شببهودى كببه از قبببل داشببت 

همراه يحيى و ديگببرى در دسببت فضببل بببن يحيببى گواهى كردند و آن امان نامه را در دو نسخه نوشت ياى 

 برماى بود، او را با خود به بغداد برد و در ياطرف عمارى خود كه بر روى قاطر قرار داشت ناانده بود.

هببزار دينببار بببود باضببافه سبباير  اند بالغ دويسببتاى گران داد كه گيتهوقتى يحيى وارد شد هارون باو  ايزه

اى ميجسببت كببه يحيببى را بببدا  در بغداد بود ولى هارون پيوسته در پببى حيلببه ها، مدتىكاىها و پيهخلعت

( يند نير از حجازيها از قبيل، عبد اللَّه بن مصعم زبيرى و ابو 1اندازد و براى او و يارانه تقصيرى بتراشد. )

يببى پببيه البخترى وهم بن وهم و مردى از بنى زهره و يك نير از بنى مخزو  با هم قسم خوردند كه از يح 

ها باار بردند تا توانسببتند سببخن از يحيببى بميببان هارون الرشيد سعايت كنند، پيه هارون آمدند باالخره حيله

آورند. هارون پس از اين سعايت يحيى را در اختيار مسرور كبير گذاشت و پيه او در سردابى زنببدانى بببود 

 زندان او از دنيا رفت. پرداخت تا دربياتر روزها او را ميخواست و با او بمناظره مى

اند روزى او را خواست و بين او و عبد اللَّببه بببن اختالف است كه وفات يحيى بچه صورت بوده، بعضى گيته

هائى كه بيحيى داده. در مقابل هارون الرشببيد پسببر مصعم  مع كرد تا مناظره و گيتگو كند در مورد نسبت

 مصعم گيت اين مرد مرا دعوت كه با او بيعت كنم.

يحيى گيت: يا امير المؤمنين سخن او را قبوه ميانى و او را خيرخواه خود ميدانى! با ايناببه او فرزنببد عبببد 

اللَّه بن زبير است كه پدر بزرگ تو و فرزندانه را در دره كوهى زندانى كرد و آته بر سر آنها ريخببت تببا 

و كسى است كه يهل روز در خطبه خود باالخره ابو عبد اللَّه  دلى دوست حضرت على آنها را نجات داد، ا
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صلوات بر پيامبر اكر  نيرستاد تا باالخره مرد  بر او خورده گرفتند بببر او ريختنببد در  ببواب آنهببا گيببت: 

پيغمبر اكر  خانواده بدى دارد وقتى نا  او را ميبر  آنها بخود ميبالند و خوشببحاه مياببوند نميخببواهم بببدين 

 .وسيله آنها را خوشحاه كرده باشم

او كسى است كه نسبت بعبد اللَّه بن عباس عملى را انجا  داد كببه بببر شببما پوشببيده نيسببت سببخن آنهببا بطببوه 

انجاميد تا ايناه يحيى گيت همين شخا با برادر من خروج كرد بر پدرت و در اين مببورد اشببعارى سببروده 

 كه ياى از آنها اين شعر است:

 ان الخالفة فی كم يا بنى حسن      قوموا ببيعتام ننهض بطاعتنا                

هارون پس از شنيدن اشعار رنگه تغيير كرد. پسر مصعم شروم كرد به قسم خوردن، گيت قسم بخدائى كه 

( يحيى گيت: بخدا قسم يا امير المؤمنين ايناعر را فقببط او سببروده مببن 1ياتا است اين شعر ماه من نيست. )

لى وقتى در قسم خدا را ستايه كنى حيا مياند كه قسم خورنببده را ا  وبراست و دروه تاكنون قسم نخورده

كيير نمايد، ا ازه بده من او را قسم بدهم بطورى كه هر كس تاكنون قسببم دروه بببآن طببور خببورده فببورى 

بسزاى خود رسيده. هارون گيت: قسم بده او را. گيت: بگو از نيرو و قدرت خدا بيزار  و ينگ بببه نيببرو و 

اعتنايم و باو احتيا ى ندار  خود را برتر از او ميدانم و از روى تابر به نيرو و قدرت او بى قدرت خود دار 

 اگر ايناعر را گيته باشم.

عبد اللَّه بن مصعم از قسم خوردن امتنام ورزيد، هارون بيضل بن ربيع گيت قطعا ييزى هست و گر نه يببرا 

اى لگد زده گيت: بدبخت قسم بخببور فضببل ببباو عالقببهقسم نميخورد اگر راست ميگويد. فضل بن ربيع او را 

داشت با رنگى پريده قسم خورد در حالى كه ميلرزيد. يحيى بن عبد اللَّه دست بببر شببانه او زده گيببت: پسببر 

مصعم عمرت بسر آمد بخدا قسم ديگر رستگارى نخواهى ديد هنوز از  اى خببود حركببت ناببرده بببود كببه 

عه قطعه گرديد و در روز سو  از دنيا رفت. فضببل بببن ربيببع در تاببييع مبتال بجذا  شد گوشتهاى صورته قط

ى او حضور داشت مرد  نيز شركت كردند همين كه او را در قبر خواباندند و لحدل را با خات بستند  نازه

 قبر زير و رو شد و گرد و غبارى زياد بلند گرديد.

ن بدن او بزمين فرو ميرفت دسببتور داد فضل فرياد زد: خاك بريزيد خاك، شروم كرد خودل بخاك ريخت

يند بار خار و خاشاك بياورند آنها را درون قبر ريخت پر شد آنگاه دستور داد ببباالى قبببر بببا يببوب سببقف 

 بزنند و آن را درست كرد با ناراحتى برگات.

س سببپ گيت ديدى يه زود يحيى از پسر مصعم انتقببا  گرفببت؟!.هارون الرشيد پس از اين  ريان بيضل مى

هارون فقها  را كه از آن  مله محم د بن حسن شاگرد ابو يوسف و حسن ابن زياد لؤلؤى و ابو البختببرى بببود 
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 مع كرد مسرور كبير پيه آنها آمد امان نامه يحيى را بدست محم د بن حسن داد او نگاه كرده گيببت: ايببن 

زد بببده، آن را در اختيببار حسببن بببن  اى از آن نيست، مسرور فرياداى تاميل و محام است كه يارهامان نامه

زياد گذاشت او با صداى ضعييى گيت اين امان نامه است. در اين موقع ابو البخترى از دسببت او ينببگ زده 

گرفت و گيت اين امان نامه باطل شده يون او اختالف بين مسلمانان انداخته و باعببث خببونريزى شببده او را 

رفت و  ريان را شرح داد گيت: برو باو بگو اگر باطل است  ( مسرور پيه رشيد1باه خونه بگردن من. )

آن را پاره كن. مسرور برگات به ابو البخترى گيت: رو بمسرور كرده گيت: پاره كن. مسببرور گيببت اگببر 

امان نامه باطل شده خودت پاره كن، ابو البخترى كاردى گرفت و با دست خود كه ميلرزيد آن را پاره نمود 

 شد. بطورى كه تاه تاه

مسرور آن را پيه هارون برد از  اى حركت كرد و با شببادى از دسببت او گرفببت، در مقابببل ايببن كببار ابببو 

البخترى يك مليون و شاصد هزار درهم داد و او را بسمت قاضى القضاة منصوب كرد بقيه را بيرون كرد و 

 ند.محم د بن حسن را از فتوى دادن منع كرد تصميم گرفت كه كار يحيى را تما  ك

از مردى كه با يحيى در سرداب زندانى بببود نقببل شببده كببه گيببت: مببن بببه يحيببى خيلببى نزديببك بببود  در 

ترين زندانها و تنگترين آنها قرار داشت يك شم كه ما همان طور زندانى بوديم صداى قيلها بلند شد تاريك

جا اسببت؟ منظببورل يحيببى مدتى از شم گذشته بود، ديد  هارون سوار ماديانى است ايستاد آنگاه پرسيد ك

بود گيتند در اين خانه. گيت او را بياوريد نزديك او شببد شببروم كببرد بببا او آرا  صببحبت كببردن كببه مببن 

نيهميد  آنگاه گيت او را بگيريد. يحيى را گرفتند بببا عصببا صببد ضببربه ببباو زد يحيببى او را بخويابباوندى و 

ودل سوگند داد هببارون ميگيببت: بببين تببو و مببن قرابت با پيغمبر اكر  قسم ميداد و او را بخويااوندى با خ

 خويااوندى نيست.

گيتند يهار گببرده نببان و هاببت رطببل  باز او را برداشتند و بمحل اوله بردند پرسيد يقدر باو  يره ميدهيد

آب، گيت آن را نصف كنيد هارون رفت يند شم گذشت باز شبى صداى قيلها را شنيد  در باز شد هببارون 

ى اوه ايستاد گيت او را بياوريد يحيى را خارج كردنببد همببان كببار ينببد شببم قبببل را وارد گرديد همان  ا

تارار كرد و صد ضربه عصا باو زد در حالى كببه يحيببى او را سببوگند ميببداد ببباز پرسببيد يقببدر ببباو  يببره 

( براى مرتبببه سببو  آمببد كببه 1ميدهيد؟ گيتند دو گرده نان و يهار رطل آب گيت نصف كنيد خارج شد. )

حيى مريض شده بود و حاله خوب نبود تا داخل شد گيت او را بياوريد گيتند مريض است، خيلببى ديگر ي 

ناراحت است. پرسيد يقدر باو  يره ميدهيد: گيتند: يك گرده نان و دو رطل آب، گيت نصف كنيد خارج 

 شد.
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 طولى ناايد كه يحيى از دنيا رفت از زندان بيرون آوردند و بدنه را دفن كردند.

يم بن رياح نقل كرد كه او را در رافقه )شهريست كنار فرات( زنده ميان ديببوار گذاشببتند و بببر رويببه ابراه

پايه ييدند. على بن محم د بن سليمان گيت يانير را شبانه فرستادند يحيى را خيه كببرد، گيببت شببنيد  او را 

 مسمو  نمودند.

شتند بعد يحيى را پيه آنها انداختنببد بببدنه را محم د بن ابى الحسنا  گيت: حيوانات درنده را گرسنه نگاه دا

( عبد اللَّه بن عمر عمرى گيت ما را خواستند براى مناظره با يحيى بن عبد اللَّه در 2پاره پاره كرده خوردند. )

گيت: از خدا بترس و نا  هيتاد نير از ياران خود را ركر كن تا امان تو حضور هارون الرشيد، هارون باو مى

ود. آنگاه روى بما نموده گيت: اين شخا نا  همدستان خود را نميبرد هر كس ميخببواهيم بگيببريم از بين نر

كه ميانويم بر خالف مصلحت مملات كارى كرده ميگويد اين از همان هيتاد نيرى است كه بببه آنهببا امببان 

 اى.داده

يببه سببودى دارد ميخببواهى  يحيى گيت: يا امير المؤمنين من خود نيز از همان هيتبباد نيببر  ايببن امببان بببرايم

گروهى را براى تو نا  ببر  كه آنها را با من بااى ينين كارى براى من حاله نيست. آن روز ما خارج شديم 

آن روز ديديم يحيببى رنگببه زرد شببده و حبباله تغييببر كببرده هببارون بببا او  باز روز ديگرى ما را خواستند.

 يد  واب مرا نميدهد.صحبت ميارد ولى  وابه را نميداد. هارون گيت ميبين

يحيى زبانه را بيرون آورد و بما ناان داد كه مثل رغاه سياه شده بود و با اشاره فهماند كه نميتواند صببحبت 

ا . بخببدا قسببم اگببر او را كند، هارون خيلى عصبانى شده گيت: او ميخواهد باما بگويد من مسمومه كببرده

م هنوز بوسط حياط نرسيده بببوديم كببه يحيببى روى زمببين شايسته كاتن بدانم گردنه را ميزنم ما خارج شدي 

( ادريس بن محم د بن يحيببى گيببت:  ببد  را بوسببيله گرسببنگى و تاببنگى در 1افتاد از ناراحتى كه داشت. )

( زبير بن باار از عموى خود نقل كرد كه وقتببى يحيببى از هببارون دويسببت هببزار دينببار را 2زندان كاتند. )

شهيد در فخ را پرداخت زيرا حسين دويست هببزار دينببار مقببروض بببود.  گرفت بوسيله آن پوه قرض حسين

گيت: يحيى با عامر بن كثير سراج و سهل بن عامر بجلى و يحيى بببن عبببد اللَّببه بببن يحيببى خببروج كببرد و از 

يارانه على بن هاشم بن يزيد و عبد اللَّه ابن علقمه و مخوه بن ابراهيم نهدى بود كه هببارون همببه آنهببا را در 

 داب زندانى كرد، دوازده ساه در زندان بودند.سر
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بخش هشتم مناظرات هشام بن حكم در باره امامت و ابتداى زندگى امــام و انتهــاى حیــات آن 

 شهادتشجناب تا 

( ر اه كاى: يونس بن عبد الرحمن گيت يحيى بن خالد برماببى از هاببا  بببن حاببم ناراحببت بببود زيببرا 2) 

ميگيرد. مايل بود از او پيه هارون سعايت كند تا وادار شود بااتن هاببا  و شنيده بود او بر فالسيه خورده 

 اى پيدا كرد.هارون حرفهائى كه از هاا  شنيده بود باو عالقه

 زيرا روزى هاا  سخنى در حضور يحيى بن خالد در باره ارث پيغمبر گيت:

گذاشببت هببارون عقيببده  -نمببى كه يحيى وقتى آن را براى هارون نقل كرد خوشه آمد و قبل از اين يحيى

 هاا  را متو ه شود و گاهى نيز اگر تصميم بآزار هاا  داشت او را منصرف ميارد.

همين عالقه هارون بهاا  ياى از  هاتى بود كه يحيى بببن خالببد را برانگيخببت تببا از هاببا  برگببردد ببباالخره 

ا  كببه هاببا  معتقببد اسببت ردهبهارون گيت: كه هاا  شيعه است. گيت يا امير المؤمنين من ينين كاببف كبب 

كرديم او مخالف خداوند در روى زمين حجت و امامى غير از تو دارد كه اطاعت او وا م است ما خياه مى

 قيا  عليه خالفت است و اهل خروج نيست.

هارون به يحيى گيت دانامندان را  مع كن در مجلسى من نيز پات پرده هستم تا مرا نبينند تا تببرس از مببن 

اود كه هر كدا  عقيده اصلى خود را بيان كند. يحيى از پى دانامندان و متالمين فرسببتاد مجلببس پببر مانع ن

« و مؤبببد بببن 3« و عبد اللَّه يزيد اباضببى  2« و سليمان بن  رير  1ضرار بن عمر   شد از آنها، از آن  مله

بست ميرسببيدند و در گاهى به بنمؤبد و رأس الجالوت اينها با يك ديگر به بحث پرداختند و مناظره كردند، 

شببد كببه اى گير مياردند كه هر كدا  بطرف مقابل خود ميگيت از  واب عببا ز شببدى او مببدعى مببىمسأله

اى بود از طرف يحيى بن خالد كه تا هاا  متو ه ناود مجلس بببراى يببه ترتيببم داده  واب داد  اينها حيله

( وقتى سخن اياان باينجا منتهى شد يحيببى بببن خالببد 1)شده شايد بدين وسيله او را باين مجلس دعوت كند. 

گيت راضى هستيد كه هاا  بن حام داور بين شما باشد همه گيتند راضى هستيم اما يطور ميتببوان هاببا  را 

حاضر كرد او مريض است يحيى گيت من از پى او مييرستم بيايد پيغا  داد براى او كه داناببمندان ا تمببام 

اند حاضرند كه شما داور بين آنها باشببى سأله اختالف دارند و در  واب آن فرو ماندهاند ولى در يند مكرده

 اگر صالح بدانى با ناراحتى كه براى شما دارد اينجا تاريف آورى.

وقتى پيك يحيى پيه هاا  آمد، هاا  بمن گيت: يونس سخن يحيى را ده مببن قبببوه نميانببد مببن اطمينببان 

من اطالم از آن ندار  زيرا اين ملعون )يحيى بن خالد( بواسطه  داشته باشد كه  ندار  از ايناه مخييانه منظورى

ا  اگر خداوند از اين بيمارى مرا شيا دهد به كوفه كوچ كنم  ريانهائى نسبت بمن بدبين شده، تصميم گرفته
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گيببتم:  ببز  (1و بطور كلى دست از مناظره باام و مالز  مسجد باشم تا از ديدار اين ملعون آسببوده شببو . )

خير ييزى نيست، در ضمن تا  ببايى كببه اماببان دارد مواظببم خببود بببال گيببت يببونس اماببان دارد انسببان 

خوددارى كند از موضوعى كه خداوند ميخواهد بر زبانه  ارى شود يطور ممان است؟ ببباالخره حركببت 

 كن برويم توكل به نيرو و قدرت پروردگار.

آورده بود، من نيز سببوار االه هاببا  شببد  وارد مجلببس شببديم  هاا  سوار قاطرى شد كه پيك يحيى با خود

اند هاا  بطرف يحيى بن خالد رفت سال  كببرد بببر او و تمببا  ديديم دانامندان و متالمين مجلس را پر كرده

 حاضرين و نزديك او ناست من نيز در آخر مجلس ناستم.

د من نيز مايل بود  شما هم باشى نه براى بعد از ساعتى يحيى رو بهاا  كرده گيت: اين دانامندان حاضر شدن

مند شو  در صورتى كه بيمارى مببانع منبباظره باشببد ميتببوانى ايناه مناظره كنى عالقه داشتم از ديدارت بهره

شركت نانى، با ايناه بحمد اللَّه صحي  و سالم هستى و آنچنان مريض نيستى كه مانع منبباظره باشببد اينهببا در 

 اند.قرار دادهبين خود ترا حام و داور 

هاا  گيت: سخن آنها باجا منتهى شده هر كدا  بمحلى كه گير كرده بودند اطالم دادند باالخره اسببتداله و 

مطلم ياى را بر ديگرى تر ي  ميداد و حاومت كرد از كسانى كه بر ضرر او حاومت نمببود. سببليمان بببن 

 شد.اى در ده سليمان نسبت بهاا   رير بود اين حاومت باعث كينه

يحيى بن خالد بهاا  گيت امروز از مناظره صرف نظر كرديم در صورتى كببه مايببل باشببى بيانبباتى در مببورد 

توضي  دهى كه امامت بايد در اوالد پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آلببه  زيان اما  انتخاب كردن مرد  ايراد كنى و

است شايد در بين سخن شخصببى اعتببراض  ( هاا  گيت: وزير بيمارى مانع از ادامه سخن1باشد نه ديگران. )

نمود و مجبور بمناظره و بحث شد . يحيى گيت: اگر كسى: ايراد و اعتراضى داشت نميتواند اعتراض كنببد 

بايد محلى را كه ايراد داشته در نظر بگيرد موقعى كه تو بيانات خود را تما  كردى آن وقت اعتراض خببود 

 د.را بگويد ولى در بين، سخن ترا قطع نان

هاى مورد نياز هاا  شروم بصحبت كرد و مطالبى طوالنى در اين مورد ركر نمود كه از  هت اختصار قسمت

را ركر كرديم وقتى سخن خويه را در مورد زيان اما  انتخاب كردن مرد  بپايان رسانيد يحيى بن خالببد رو 

مان بهاا  گيت بگو ببيببنم اطاعببت از بسليمان بن  رير نموده گيت: از ابا محم د در اين مورد سؤاه بان. سلي

 على ابن ابى طالم كردن وا م است؟ هاا  گيت: آرى.
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گيت: اگر كسى بعد از على بمقا  امامت ميرسد بتو دستور دهد كه با شماير قيا  كنى و بهمببراه او بجنگببى 

ايناه امببرل را اطاعت از او ميانى يا نه؟ هاا  گيت بمن ينين دستورى نميدهد. سليمان گيت يرا ندهد با 

 بايد اطاعت كنى و اطاعت او وا م است. هاا  گيت: از اين سؤاه درگذر  وابه داده شد.

شود كه ترا باارى امر كند يك وقت بپذيرى و يك وقت نپببذيرى. هاببا  گيببت: سليمان گيت: يگونه مى

م اسببت گيببتم او مببرا بدبخت من نگيتم اطاعت از او نميانم كه تو بگوئى اطاعت دستور اما  بعقيده تو وا 

 كند بچنين كارى.امر نمى

سليمان گيت: سؤاه مرا بايد  وابى منطقى بدهى اين صحي  نيست كه ميگوئى مرا بچنين كارى امر نمياند. 

هاا  گيت يقدر تو اطراف غرقگاه دور ميزنى نظر تو  ز اينست كه ميگويم اگببر امببر كببرد انجببا  ميببدهم 

شببود و ك كلمه حرف بزنى من متو ه هستم كببه سببخنم باجببا منتهببى مببىديگر دهانت بسته شود و نتوانى ي 

 آورد. واب من يه اشاالى بو ود مى

داد، مرد  از  اى حركببت كردنببد  در اين موقع يهره هارون تغيير كرده گيت: باالخره نظر خود را توضي 

( شببنيديم كببه 1شببد. )هاا  موقعيت را مغتنم شمرد از  اى حركت نموده همان ساعت بطرف مدائن رهسپار 

هارون بيحيى بن خالد پس از اين مجلس گيته بود كه حساب هاا  و پيروان او را بايد برسى از پى موسى بن 

 عير عليه الس ال  فرستاد و آن  ناب را زندانى كرد اين نيز ياى از اسباب زندانى كردن اما  بود با علتهبباى 

بود كه هاا  بن حام فرار كند و تا وقتى هارون خالفببت  ديگرى كه داشت. يحيى بن خالد نيز نظرل همين

گاه خود از دنيا برود بعد هاا  بجانم كوفه رفت پيوسته از او تعقيم مياند او مخيى باشد و در همان مخيى

 مياردند باالخره در خانه ابن اشرف در كوفه از دنيا رفت رحمة اللَّه عليه.

بردنببد. محم ببد بببن بن ميثم رسيد كه هر دو در زندان هارون بسر مى ريان مجلس بمحمد بن سليمان نوفلى و ا

اى اى بتراشد. ابن ميببثم گيببت: يببه بهانببهسليمان نوفلى بابن ميثم گيت: خياه نميانم هاا  بتواند عذر و بهانه

 ميتواند داشته باشد پس از ايناه اعتراف كرد كه اطاعت او از  انم خدا وا م است.

اين عذر را بياورد كه شرط من در امامت او اينست كه كسى را دعوت بخروج ناند تا  سليمان گيت: ميتواند

وقتى كه منادى از آسمان ندا كند هر كس مرا دعوت بخروج كرد قبل از نداى آسمانى مييهمم كببه او امببا  

ى آسببمانى نيست از اوالد پيامبر كسى را بامامت ميگزينم كه ادعاى خروج ناند و ينين دستورى ندهد تا ندا

 پذير  كه او اما  است.در ينين صورتى مى

ابن ميثم گيت: اين از بدترين خرافات است يه كس ينين شرطى را در باره امامت كرده اين از صيات قائم 

اى بياورد با ايناه او اين طور آه محم د صل ى اللَّه عليه و آله و سل م است هاا  واردتر از اينست كه ينين بهانه
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آشاارا ميگوئى توضي  نداد گيت: اگر اما  ميروض الطاعه پس از على بن ابى طالببم بمببن دسببتورى كه تو 

بدهد ا را ميانم نا  نبرد آن اما  كيست فالنى است نه فالن كس بطورى كه تو ميگوئى. اگر بمن بگويد در 

طاعت او وا م است امامى كه ا صورتى كه امر كرد خروج كنم در پى اما  ديگرى ميرو  هارون باو بگويد

بنظر تو كيست؟  واب بدهد تو، ميتواند اعتراض كند باو كه اگر بتو دستور بدهم با شماير قيا  كنببى و بببا 

دشمنانم بجنگى از من دست ميااى و در  ستجوى ديگرى خواهى بود و منتظر نداى آسمانى مياوى ينببين 

 سخنى را يون هاا  نميگويد شايد تو اين حرف را بزنى.

شببود على بن اسماعيل ميثمى گيت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ را ِعُونَ اگر هاا  كاته شود علببم بببا او دفببن مببىسپس 

عمببر بببن يزيببد  -166ص  -( ر اه كاببى1پات و پناه و بزرگ ما بود در علم و دانه و يام باو داشتيم. )

گير اين مذهم بامار ميرفت از من سخت گيت: پسر برادر  هاا  معتقد بمذهم  هميه بود از آن طرفداران

خواهه كرد او را خدمت اما  صادق عليه الس ال  ببر  تا با او مناظره كند باو گيتم تا اما  ا ازه ندهد ينببين 

 كارى را نميانم.

خدمت حضرت صادق عليه الس ال  رسيد  و  ريان ا ازه خواستن هاا  را عرضببارد  ا ببازه داد از خببدمت 

يند گامى كه برداشتم ياد  از پليدى و عقيده زشت او آمد برگاببتم خببدمت امببا  صببادق  اما  مرخا شد 

عليه الس ال   ريان را عرض كرد . اما  صادق عليه الس ال  فرمود عمر! ميترسى من از  واب او عا ز شببو ؟ 

خببود عببذر  ا  با خجالت بجانم هاا  رفببتم و از تببأخيراز طرف خود  خجالت كايد  و فهميد  اشتباه كرده

 خواسته گيتم ا ازه داد كه خدمته برسى.

هاا  با عجله حركت كرد ا ازه ورود خواست و داخل شد. من نيز بببا او رفببتم همببين كببه ناسببت حضببرت 

صادق عليه الس ال  از او سؤالى كرد هاا  فرو ماند تقاضا كرد براى  واب دادن فرصتى باو بدهد. اما  عليببه 

رفت. يند روز در  ستجوى  واب سرگردان بود نتوانست پيدا كند خدمت اما   الس ال  باو فرصت داد هاا 

عليه الس ال  رسيد. حضرت صادق  واب را باو فرمود و يند سؤاه ديگر كرد كه از او كه اين سؤالها مذهم 

د ال مياد. هاا  با اندوه و تحير از خدمت اما  مرخا شد گيت: ينبب او را باطل ميارد و باعث فساد عقيده

 روز در حيرت و سرگردانى بود .

عمر بن يزيد گيت: براى مرتبه سو  هاا  از من تقاضا كرد برايه ا ازه بخواهم خدمت اما  رسببيده ا ببازه 

خواستم فرمود: در فالن محل حيره منتظر من باشد فردا صب  ان شا  اللَّه يك ديگر را خواهيم ديد وقتى بآن 

ا گيتم بسيار خوشحاه شد قبل از اما  بآن محل رفت بعد كه هاا  را طرف رفت. پيه هاا  آمد  و  ريان ر

مالقات كرد  پرسيد  باالخره بين تو و اما  يه گيتگو شد؟ گيت: من قبل از حضرت صادق بآن محل رفببتم 
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يك وقت ديد  اما  عليه الس ال  سوار قاطر است همين كه يامم باو افتاد از ديدارل هيبتى مرا فرا گرفت و 

ود لرزيد  بطورى كه زبانم ياراى تالم و صحبت نداشت، نميدانستم و نميتوانستم حرفى بزنم. مدتى اما  بر خ

عليه الس ال  انتظار كايد كه من سخنى بگويم، اين توقف او بياتر باعث عظمببت او و تببرس مببن مياببد يقببين 

ست و مقامى است كببه او در شود فقط از  انم خدا اكرد  اين هيبت و  اللت كه از او در ده من وارد مى

( عمر گيت: هاا  پس از آن مالقات، مذهم و عقيده خود را رها كرد و متدين بدين حببق 1نزد خدا دارد. )

 گرديد و بر تما  اصحاب حضرت صادق عليه الس ال  برترى يافت.

جببه كنببد تقاضببا گيت: هاا  بن حام در آن بيمارى كه از دنيا رفت. امتنام داشت از ايناببه طبيببم او را معال

اى تجببويز كردند كه برايه طبيم بياورند باالخره يند طبيم آوردند وقتى پزشاى معاينببه مياببرد و نسببخه

مينمود از او ميپرسيد: فهميدى من يه درد دار . بعضى ميگيتند نه. بعضى  واب مثبت ميدادند از آنهببا كببه 

دارد وقتى توضي  ميداد ميگيببت: اشببتباه  درد را شناخته بودند درخواست ميارد توضي  بدهد كه يه دردى

اى من درد ديگرى دار . ميپرسيدند بيمارى شما ييست؟ ميگيت: مببن ده و قلبببم بيمببار اسببت بواسببطه كرده

 شدت ترسى كه بر من وارد شد.

( 2زيرا هاا  را نگه داشته بودند كه گردنه را بزنند از همين  ريان ترسيده بود تا ببباالخره از دنيببا رفببت. )

ابن  عير بوسيله عبد الرحمن بن   اه كاى: يونس گيت: بهاا  گيتم مرد  خياه ميانند كه حضرت موسىر

اى بگو ببينم  ريان يه بوده؟ آيببا حجاج بتو پيغا  داده كه دست از مناظره بردار ولى تو پيغا  او را نپذيرفته

ز نهببى نمببودن آن آقببا ببباز منبباظره براى تو پيغامى فرستاده كه از منبباظره دسببت بااببى يببا نببه و آيببا بعببد ا

گيرى شببديدى كردنببد. هاى مختلف اسال  سختاى.؟! هاا  گيت: در ايا  مهدى خلييه عباسى بر فرقهكرده

هاى مختلف اسال  را در آن كتاب يك يك شرح داد بعببد همببين ابن ميضل كتابى براى مهدى نوشت و فرقه

 كتاب را براى مرد  نيز قرائت كرد.

ن خود  شنيد  آن را براى مرد  در باب الذهم مدينه ميخواند يك مرتبه ديگر هببم در شببهر يونس گيت: م

اى را با خصوصببيات اعتقببادى آنهببا در آن كتبباب توضببي  داده بببود. وضاح. ابن ميضل براى مهدى هر فرقه

ى هسببتند نوشته بود يك فرقه را زراريه مينامند و بيك فرقه عماريه ميگويند كه آنهببا اصببحاب عمببار سبباباط

ها ياى ياران سليمان اقطع هستند بيك فرقه نيز  واليقيه ميگويند. بيك دسته يعيوريه ميگويند از  مله فرقه

يونس گيت: در آن موقع نا  هاا  بن حام و اصحابه را نبرده بود. هاا  بيونس گيت حضببرت موسببى بببن 

انببد: هاببا  دارى كن زيببرا زيبباد سببخت گرفتببه عير عليه الس ال  بمن پيغا  داد كه در اين ايا  از مناظره خود

گيت: من نيز خوددارى كرد  تا مهدى از دنيا رفت و اوضام آرامه يافت ايببن امببرى بببود كببه موسببى ابببن 
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( با همين سند از يونس نقل شده كه گيت: با هاببا  1 عير عليه الس ال  كرد من نيز از اياان اطاعت نمود . )

ل بود  مسلم صاحم بيت الحام آمد گيت: يحيى بن خالببد ميگويببد مببن بن حام هنگا  نماز عاا  در مسجد

ها را باطل كرد  زيرا آنها معتقدند كه دين پايدار نيست مگر بوسيله امببامى حببى و زنببده اكنببون دين رافضى

نميدانند اماماان زنده است يا مرده. هاا  گيت: ما وظييه داريم كه اعتقاد بحيات و زنده بببودن امببا  داشببته 

شم يا او زنده و حاضر است پيه ما، يا متوارى و پنهان است تا خبر مببرگه نيامببده يببا او را زنببده ميببدانيم با

ماببه رفببت يببا در اطببراف  مثالى نيز در اين مورد زده گيت مردى اگر با زن خود همبستر شد بعد بمسببافرت

 رفته است. بسياحت پرداخت ما بايد بگوئيم او زنده است تا وقتى ثابت شود كه از دنيا

سالم پسر عموى يونس همين  واب را براى يحيى برد و باو نقل كرد يحيى گيت يه نظر ميدهى مثل ايناببه 

ما كارى از پيه نبرديم. يحيى پيه هارون رفت و  ريان را گيت. فردا صببب  از پببى او فرسببتاد در منببزله 

بياتر زنببده نبببود در منببزه محم ببد و حسببين  ستجو كردند او را نيافتند اين خبر باو رسيد، بيه از دو ماه يا 

آسيابان از دنيا رفت. اين بود عاقبت كار هاا . يونس مدعى است كه وقتى هاببا  پببيه يحيببى ابببن خالببد و 

مناظره كردن او با سليمان بن  رير پس از مدت زيادى از زندانى شدن موسى بن  عير عليه الس ال  بود، زيرا 

( 1ى گرفتند و هاا  پيه يحيى بن خالببد در زمببان هببارون الرشببيد رفببت. )موسى ابن  عير را در زمان مهد

ال   قرب االسناد بزنطى از حضرت رضا عليه الس ال  نقل كرد گيت: شما از  ريان موسى ابن  عيببر عليببه السبب 

بايد پند بگيريد حاه هاا  را مااهده نارديد كه نسبت بموسى بن  عير عليه الس ال  يه كببرد بآنهببا گيببت و 

( امببالى شببيخ 2راياان توضي  داد خياه ميانى خدا او را ميبخاد با اين كارى كببه نسبببت بمببا روا داشببت. )ب

ابو هاشم  عيرى گيت بحضببرت  ببواد عرضببارد  در ببباره هاببا  بببن حاببم عقيببده شببما  -29ص  -طوسى

كتبباب  ( عيببون اخبببار الرضببا و3ييست؟ فرمود خدا او را رحمت كند يقدر از ايببن ناحيببه دفببام مياببرد. )

توحيد: صقر بن دلف گيت از حضرت رضا را ع بتوحيد عرضارد  من در اين مسأله اعتقاد هاا  بببن حاببم 

را دار  اما  عليه الس ال  خامگين شده فرمود: شما را يه بعقيده هاا ، او از ما خانواده نيست هر كس خيبباه 

علببى اسببوارى  -31ص  2ج  -اه الدين( كم4كند كه خداوند  سم است ما از او بيزاريم در دنيا و آخرت. )

گيت يحيى بن خالد مجلسى در منزه خود داشت كه دانامندان و متالمين هر فرقه و ملتى در روز يك شنبه 

 پرداختند و دفام از عقيده خود مينمودند. مع ميادند و در باره اعتقاد خود بمناظره مى

دارى كه دانامندان در آنجا  اىا  در منزه خود  لسهاين  ريان بهارون الرشيد به يحيى بن خالد گيت شنيده

هائى كه بلطف و عنايت شما نصيم مببن شببده ( گيت: يا امير المؤمنين! از مقا  و موقعيت1ا تمام ميانند. )

شوند و هببر كببدا  تر از اين مجلس نيست، زيرا دانامندان مذاهم مختلف  مع مىييزى در نظر من محبوب
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شببود و مببذاهم قاد خود مينمايند، در نتيجه كسى كه اعتقادل صحي  تاخيا داده مىاستداله در مورد اعت

باطل را تميز ميدهيم، هارون گيت: من عالقمند  كه در اين مجلس حضور داشته باشم و مناظره آنها را بانو  

 بطورى كه آنها ندانند من حضور دار  در نتيجه از ترس عقيده اصلى خود را ابراز نانند.

گيت: بسته بميل شما است هر وقت بخواهيد تاريف بياوريد هارون گيببت: مببايلم كببه بآنهببا اطببالم از  يحيى

بودن من ندهى، يحيى همين كار را كرد. اين خبر بمعتزله رسببيد بببا يببك ديگببر ماببورت كردنببد و تصببميم 

دانسببتند او ىگرفتند كه با هاا   ز در باره امامت صحبت نانند زيببرا از مببذهم رشببيد اطببالم داشببتند و مبب 

 مخالف كسانى است كه قائل بامامت هستند.

گيت: دانامندان ا تمام كردند، هاا  نيز آمد عبد اللَّببه بببن يزيببد اباضببى كببه از همببه بياببتر بهاببا  احتببرا  

گذاشت نيز بود و در تجارت با او شريك بود وقتى هاا  وارد شد از ميان آن  مع بعبد اللَّه بن يزيد سال  مى

ى بن خالد روى بعبد اللَّه ابن يزيد كرده گيت با هاا  در مورد امامببت كببه بببا هببم اخببتالف داريببد كرد، يحي

 مناظره كن.

هاا  گيت: وزير! آنها را در مورد اعتقادى ما سؤاه و  وابى نيست زيرا اينها گروهى هسببتند كببه بببا مببا در 

الم در مسببأله امامببت بببا مببا مخالينببد نببه مورد امامت يانير اتياق دارند و در مورد از آن پس بدون علم و اط

موقعى كه با ما موافقند حق را تاخيا ميدهند و نه در مورد افتراق دليلى بر اين مخاليت دارند بهمين  هت 

 اعتقاد آنها قابل بحث و مذاكره نيست.

ام قرار ميان كه مردى از حروريه بود گيت: من از تو سؤالى دار  بگو: اصحاب و ياران على هنگامى كه ح

 دادند مؤمن بودند يا كافر؟.

مؤمنين كسانى بودند كه هم عقيده بببا ماينببد   گمراه. -3مارك.  -2مؤمن.  -1هاا  گيت: سه دسته بودند: 

كه معتقد بودند على اما  و پياواى بر حق و از  انم خدا است و معاويه صالحيت براى امامت ندارد، اينهببا 

( ماببركين آنهببائى بودنببد كببه 1باره على فرمببوده بببود و اقببرار داشببتند. ) ايمان آوردند به آنچه خداوند در

ميگيتند على اما  است ولى معاويه هم صالحيت امامت را دارد، همين كه معاويه را در خالفت بببا علببى عليببه 

 الس ال  شريك كردند مارك شدند.

نگ پرداختند هيك اطالعى از گمراهان گروهى بودند بحمايت از فاميل و تعصم خانوادگى و خويااوندى بج 

 حق و باطل نداشتند مردمانى نادان بودند.

 گمراه. -3مارك.  -2كافر.  -1 گيت: ياران معاويه يطور بودند؟ هاا  گيت: آنها نيز سه دسته ميادند:
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 كافرها آنهائى بودند كه معتقد بودند معاويه اما  است و على عليه الس ال  صالحيت امامت ندارد از دو  هببت

امامى را كه خدا تعيين نارده بامامت منصوب  -2 امامى را كه خدا تعيين كرده منار شدند. -1كافر شدند: 

ماركين گروهى بودند كه ميگيتند معاويه اما  است. على نيز صالحيت امامت دارد معاويه را با على   نمودند.

لى كسانى بودند كه بحمايت از قببو  و بن ابى طالم در امامت شريك كردند، اما گمراهان مانند طرفداران ع

 ديگر نتوانست ييزى بگويد در اينجا فرو ماند. -اى بجنگ آمده بودند. بيانخويه و تعصم قبيله

 ضرار گيت: من از تو سؤاه دار  هاا ! در  واب او هاا  گيت: اشتباه كردى پرسيد براى يه؟

نيد اين شببخا در ايببن مببورد سببؤالى از مببن كببرد ايد كه امامت اما  مرا رد كگيت: زيرا شما ا تمام كرده

ديگر باما نميرسد كه براى مرتبه دو  سؤاه كنيد بايد من سببؤاه كببنم در ببباره ياببى از عقايببد شببما. ضببرار 

گيت، بپرس. هاا  گيت: خدا را آنچنان عاده ميدانى كه ستم روا نميببدارد؟ گيببت: بلببى. او عبباده اسببت و 

 هرگز ستم روا نميدارد.

مسجد برود و  هبباد كنببد و كسببى  گير را تاليف كند كه بايد حتما بهاگر خداوند شخا زمينهاا  گيت: 

هاى دينى را بخواند در اين صورت او را عاده ميببدانى يببا كه كور است تاليف نمايد كه بايد قرآن و كتاب

لييى نمينمايببد ( ضرار گيت: خداوند ينين تالييى نمياند. هاا  گيت: منهم ميدانم كه ينين تا1ستمگر؟ )

ال نيسببت ولى از باب بحث و مناظره ميپرسم اگر ينين تالييى كرد آيا ستم نارده و او را باارى كه ساخته

 و قدرت انجامه را ندارد وادار ننموده؟

گيت: يرا، اگر ينين تالييى كند ستمگر است. گيت: حاال بگو ببينم آيا خداوند مرد  را دعوت به پيببروى 

ن كرده كه در آن اختالفى نيست و از آنها  ببز همببان مببذهم و ديببن را نميپببذيرد، اگببر از يك مذهم و دي 

 متدين بمذهم و دين ديگرى شوند قبوه نخواهد كرد؟

ضرار گيت: همين طور است هاا  پرسيد آيا دليلى براى شناختن اين دين قرار داده يا آنها را تاليببف بببدين 

يف كببور اسببت بقرائببت كتبباب و شببخا زمينگيببر را بببرفتن بدون دليل كرده؟! كه در اين صورت مثل تال

 مسجد و  هاد در راه خدا.

 ضرار مدتى ساوت كرد بعد گيت: نه حتما دليل قرار داده ولى اما  تو آن راهنما و دليل نيست.

ات بطرف شيعه گرائيده و با بار بجانم حق آمدى اكنون اختالف بين مببن هاا  خنديده گيت: نصف عقيده

 ن شخا و تعيين اما  است.و تو در آ 

ضرار گيت: من سخن تو را قبوه ميانم و در اين مورد از تو سؤاه ميانم گيت: بيرما، پرسيد امامت يگونه 

شود؟ گيت: همان طور كه نبوت تعيين ميگردد. ضرار گيت: در اين صورت آناه تو ميگوئى اما  تعيين مى
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شود ولى امامت را در زمين تعيين ميانند، مان تعيين مىنيست پيغمبر است. هاا  گيت: نه زيرا نبوت در آس

شود اما هر دو با ا ببازه و تعيببين خببدا قرار داد نبوت توسط مالئاه و قرار داد امامت بوسيله پيغمبر بسته مى

 است.

ضرار گيت: يه دليلى بر اين مطلم هست؟ هاا  گيت: ايناه مرد  احتيبباج و اضببطرار دارنببد بامببا . ضببرار 

 دليل احتياج دارند، هاا  پاسخ داد مورد گيت: بچه

يا خداوند تاليببف را برداشببته از مببرد ، بعببد از پيببامبر  -1 ( بحث و سخن ما از سه صورت خارج نيست:1) 

اكر  ديگر امر و نهى براى آنها ندارد مانند بهائم و درندگان بدون تاليببف هسببتند آيببا ايببن وضببع را معتقببد 

 صل ى اللَّه عليه و آله و سل م تاليف از مرد  برداشته شده باشد. شوى كه بعد از پيامبر اكر مى

 پذير .ضرار گيت: نه ينين مطلبى را نمى

اند از نظر علم و دانه مثل خود پيغمبرنببد يا مرد  تاليف دارند بعد از پيغمبر اكر  اما خودشان عالم شده -2

نيبباز هسببتند و بواقعيببت هر كدا  به تنهائى بىبطورى كه در مسائل مذهبى هيك كدا  بديگرى احتياج ندارند 

كنى كه مرد  بعد از پيامبر همه عالم شببده باشببند و بانببدازه اند آيا ينين ييزى را هم قبوه مىحقيقى رسيده

پيغمبر علم داشته باشند، هيك يك را بديگرى نياز نباشد و واقعيت را همه كاف كرده باشند؟! ضببرار گيببت: 

 ير  اينها احتياج بديگرى دارند.توانم بپذاين را نمى

گيت فقط و ه سو  باقى مانده كه پيامبر اكر  براى خود  اناين تعيين كند كه راهنماى آنهببا باشببد اشببتباه 

ناند و غلط از او سر نزند و ستم روا ندارد و از گناه پاك باشد و خطا از او سر نزند همه در مسائل دينى باو 

 باسى محتاج نباشد.احتياج داشته باشند، اما او 

توان او را شناخت؟ هاا  گيببت: او داراى هاببت امتيبباز اسببت كببه يهببار امتيبباز آن ضرار گيت: يگونه مى

 مربوط بنژاد اوست و يهار امتياز در و ود خود او است.

 از همه نژادها معروفتر باشد. -1آن يهار امتياز كه در نژاد او است: 

 تر باشد.ال در شخصيت از همه بر ستهخانواده -3 قبيله او معروفترين قبائل باشد. -2

بينيم از نژاد انسانها نژادى معروفتر صاحم شريعت و دين يعنى پيامبر اكر  او را تعيين كرده باشد، ما مى -4

از عرب نيست كه صاحم دين و شريعت نيز از همين نژاد است كه هر صب  و شا  پنج مرتبه در باالى مأرنببه 

رند  اشهد ان ال اله اال اللَّه و ان محم دا رسوه اللَّه« اين صدا بهر نياوكار و بد كببردارى و دانببا و نا  او را ميب

مقر بحق و منار حق در شرق و غرب عالم ميرسد. اگر حجت خدا بتواند از نژاد ديگرى باشد آناببه  نادان و

اند اما  را در نژادهاى ديگببر از در  ستجوى اما  است ممان است سالهاى ساه بجويد و نيابد در صورتى بتو
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قبيل پارسى و سايرين بجويد خداوند در راه راهنمائى او سبم گمراهيه شده ينين ييزى در ببباره خداونببد 

( يون ينين ييزى محاه است پس بايد از 1شود كه اما  را تعيين نمايد كه نتوانند او را بيابند. )  -تصور نمى

شريعت است و اماان ندارد در عرب از غير قبيله پيغمبر باشببد يببون  نس عرب باشد كه هم نژاد با صاحم 

تواند از نببژاد عببرب در غيببر پيامبر اكر  بهمين قبيله انتساب دارد و آن قبيله قريه است بهمان دليل كه نمى

كببه  تواند از خانواده ديگر  ز خانواده پيغمبر باشد بواسطه نزدياى نسم آنها با پيغمبرقبيله قريه باشد نمى

ايسببت كببه همگببان صاحم شريعت و دين است يون اهل بيت پيغمبر اكر  نيز زيبباد هسببتند و امامببت مسببأله

شود زيرا هر كسى ممان است ادعا كنببد الز  اسببت اشتهاى احراز اين مقا  را دارند و بر سر آن اختالف مى

 مقا  طمع ناند. كه صاحم ملت و شريعت اشاره باخا و اسم و نژاد اما  بنمايد تا ديگرى باين

و اما يهار امتياز كه در شخا او است بايد دانامندترين مرد  بحدود و فرائض و سنت و احاا  خببدا باشببد 

 -3از تما  گناهان پبباك باشببد.  -2اى يه بزرگ و يه كويك براى او مجهوه نباشد. بطورى كه هيك مسأله

 شجاعترين مرد  باشد.

 سخاوتمندترين  هانيان باشد. -4

گيت: بچه دليل بايد دانامندترين مرد  باشد؟ هاا  گيت: بدليل ايناه اگر عالم بتما  حدود و احاببا   ضرار

و شريعت و سنت نباشد اطمينانى نيست كه حدود خدا را تغيير دهد كسى را كه بايد دسته را قطع كننببد بببر 

ت حببدود خببدا از بببين او حد  ارى نمايد و آن كس كه حد الز  دارد عضول را قطع نمايببد در ايببن صببور

 شوند.اى قرار داده كه بياتر گمراه مىميرود خداوند براى راهنمائى مرد  وسيله

صورتى كه معصو  نباشببد خطببا از او  گيت: بچه دليل ميگوئى بايد از تما  گناهان پاك باشد. گيت: زيرا در

گان نزديببك خببويه را سر ميزند اطمينانى بچنين شخصى نيست كه كار خطبباى خببود و خويابباوندان و بسببت

( گيت: بچه دليببل 1دهد. )پوشى كند، هرگز خداوند ينين شخصى را حجت خويه بين مرد  قرار نمىپرده

آموزنببد و خداونببد بايد شجاعترين مرد  باشد. گيت: زيرا او پنبباه مسببلمانان اسببت كببه در  نگهببا از او مببى

فِئَةٍ فَقَدْ باَ  بِغَضَمٍ مِنَ اللَّهِ اگببر شببجام نباشببد  مُتََحرِّفاً لِقِتاهٍ أَوْ مُتََحيِّزاً إِلىفرموده: وَ مَنْ ُيوَلِِّهمْ َيوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا 

شود اماان ندارد كسببى كببه ماببموه غضببم كند و در صورتى كه فرار كند ماموه غضم خدا مىفرار مى

 خدا است حجت خدا باشد.

المبباه مسببلمانان اسببت، اگببر  -زيببرا او نگهبببان بيببتگيت: بچه دليل بايد سخاوتمندترين مرد  باشببد گيببت: 

سخاوتمند نباشد نيسه او را بجلم ماه مرد  دعوت مياند و خيانت در امواه مسلمانان خواهد كببرد در ايببن 

 دهد.شود هرگز خداوند خائنى را راهنماى مرد  قرار نمىصورت خائن مى
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 ر اين زمان در يه شخصى  مع است؟.ضرار در اين موقع گيت: اين صيتها و امتيازات كه شمردى د

هاا  گيت: صاحم العصر امير المؤمنين. هارون تما  سخنان را شببنيده بببود در ايببن موقببع كببه هاببا  گيببت 

صاحم العصر امير المؤمنين هارون رو بجعير بن يحيى برماى كه با او پات پببرده بببود كببرده گيببت: ينببد 

رل از اينحرف كيست؟  عير گيت: منظور او موسى بن خيك پر از نوره و وا بى زير بغل ما گذاشت منظو

 عير عليه الس ال  است. هارون گيت قطعا هم او را در نظر دارد كه شايسته اين صيات است دندان روى لبهاى 

خود گذاشت و فارد. گيت: ينين شخصى زنده باشد و من بتوانم يك ساعت سلطنت كببنم، بخببدا زبببان ايببن 

 ر از صد هزار شماير زن است.مرد اثرل در ده مرد  بيات

يحيى بن خالد فهميد كه كار هاا  تما  است و كاته خواهد شد پات پرده پببيه هببارون آمببد. هببارون ببباو 

يا امير المؤمنين بحسابه ميرسيم كاته خواهببد شببد.  اى؟ گيت:گيت واى بر تو يحيى اين كيست كه آورده

د كه كارل سبباخته اسببت از  بباى حركببت كببرد، بعد يحيى پيه هاا  بن حام آمد، يامك زد هاا  فهمي

خواهد ادرار يا قضاى حا ت كند كياهاى خود را پوشيد و بببا عجلببه فببرار كببرد. ينين وانمود كرد كه مى

فرزندان خويه را مالقات نمود به آنها گيت: مخيى شويد، بطرف كوفه فرار كرد و وارد خانه باير شد كه 

دق بامار ميرفت  ريان را برايه شرح داد. ييزى نگذشببت كببه او از راويان حديث از اصحاب حضرت صا

 هاا  سخت بيمار شد باير گيت: برايت طبيم بياور ؟ گيت: نه. من مردنى هستم.

هنگا  فوته كه رسيد گيت: وقتى از كار تجهيز من فاره شدى نيمه شم بدن مرا ببببر و در ميببدان بگببذار و 

ست كه امير المببؤمنين در  سببتجوى او بببود با ببل خببود از دنيببا اى بنويس كه اين مرده هاا  بن حام انامه

 رفت. هارون برادران و ياران هاا  را زندانى كرده بود و گروه كثيرى بواسطه هاا  زندانى شدند.

فردا صب  اهالى كوفه بدن هاا  را ديدند قاضى و كييل شهر و فرماندار و شاهدان عاده  مع شدند و  ريان 

شيد نوشتند، هارون، الحمد للَّه كه از شر  او راحت شديم كسانى را كه بواسطه هاا  گرفته را براى هارون الر

يونس بن يعقوب گيت: خدمت حضرت صادق عليه الس ال  بود   -273ص   -( اعال  الورى1بود آزاد كرد. )

دينى دار   مردى شامى وارد شده گيت: من مردى اهل بحث و مناظره هستم و اطالم از علم فقه و دستورات

 ا  با اصحاب شما مناظره كنم.آمده

 حضرت صادق عليه الس ال  باو فرمود: كال  تو از پيغمبر است يا از خودت. گيت:

 مقدارى از پيغمبر است و مقدارى از خود .

 حضرت صادق فرمود: پس تو با پيغمبر شريك هستى گيت: نه. فرمود:
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اعت تو وا م است همان طورى كه اطاعت از پيغمبر صل ى بتو از طرف خدا وحى شده گيت: نه. فرمود: اط

اللَّه عليه و آله و سل م وا م است گيت: نه. در اين موقع حضرت صادق عليه الس ال  روى بمن نموده فرمود: 

اين مرد مخالف خود حرف ميزند قبل از ايناه وارد مناظره شود. فرمببود: يببونس! اگببر تببو وارد بعلببم كببال  

مياردى. يونس گيت: افسوس كه وارد نيستم. عرضارد : آقا فدايت شو  از شما  ا مناظرهبودى با اين شخ 

شنيد  كه از علم كال  نهى مياردى مييرمودى: واى بر كسانى كه پيرو كال  هسببتند. ميگوينببد: ايببن اماببان 

ولببى آن را  شود، اين را عقببل مببا درك ميانببددارد و اين ممان نيست، اين قابل قبوه است و اين قبوه نمى

كند. حضرت صادق عليه الس ال  فرمود: من گيتم: واى بر كسانى كه مرا رهببا كننببد و برونببد پببى درك نمى

 بينى بگو بيايد. يونس گيت:( سپس فرمود: برو بيرون ببين از متالمين كسى را مى1خواهند. )آنچه مى

نعمببان احببوه او نيببز از متالمببين باببمار خارج شد  حمران بن اعين را ديد  كه باال  وارد بود و محم ببد بببن 

 ميرفت و هاا  بن سالم و قيس ماصر كه هر دو وارد بعلم كال  بودند آنها را داخل نمود .

همه كه ناستند در خيمه حضرت صادق عليه الس ال  در دامنه كوه ياطرف حر  اين پيه آمد يند روز قبببل 

ال  سر از خيمه بيرون آورد يامه باتر سوارى افتاد از اعماه حج بود در اين موقع حضرت صادق عليه الس 

  هاا  و رب الاعبة«  آيد فرمود:كه مى

بخداى كعبه قسم: هاا  است. ما خياه كرديم هاا  ياى از فرزندان عقيل است كببه بحضببرت صببادق خيلببى 

 كمتر بود.عالقه داشت ناگاه ديديم هاا  بن حام است. هنوز تازه ريه او درآمده بود از تما  ما سنه 

 )ناصرنا بقلبه و لسانه و يده(  اما  عليه الس ال   ا براى او باز كرده فرمود:

ياور ما با قلم و زبان و دست. سپس بحمران گيت: با اين مرد بحث كن. حمران مناظره را شروم كرد بببر او 

عليه الس ال  بهاا  بن  غالم شد بعد بمؤمن طاق فرمود: تو بحث كن با او بحث كرد مؤمن طاق پيروز شد. اما 

سالم فرمود: مناظره كن آن دو با يك ديگر زورآزمائى كردند آنگاه بقيس ماصر فرمود: تو مناظره كن اما  

صادق عليه الس ال  از مناظره آن دو لبخند ميزد، شامى در دست قيس كويك شده بود آنگاه باامى فرمود: با 

 بسيار خوب. گيت:اين پسر صحبت كن. منظورل هاا  بن حام بود 

شامى گيت: بهاا  كه در باره امامت اين مرد از من بپرس، منظورل حضرت صادق عليه الس ال  بببود. ينببان 

هاا  خامگين شد كه لرزه بر اندامه افتاد رو باامى كرده گيت: بگو ببينم خدا بهتر صالح مرد  را ميداند، 

 يا مرد  خودشان بهتر ميدانند؟
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( گيببت: بببراى آنهببا 1يداند. گيت: در باره دين مرد  يه صببالح بببراى آنهببا ديببده. )شامى گيت: خدا بهتر م

دستور و تالييهائى قرار داده و حجت و راهنمائى نيز براى آنچه تاليف كرده قرار داده و عذر و بهانه آنهببا 

 را از ميان برده. هاا  باو گيت: اين دليل و راهنمائى كه براى انسان قرار داده ييست؟

گيت: پيامبر اكر  صل ى اللَّه عليه و آله و سل م. هاا  پرسيد بعد از پيغمبر يه كسى را قرار داده؟ گيت  شامى

 كتاب و سنت پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آله.

هاا  گيت: اكنون كتاب و سنت در موارد اختالف ما سودمند نيست بطورى كه رفع اختالف نمايببد و مببا را 

اى بببا مببا بلى. هاا  گيت پس يرا من و تو با هم اختالف داريم تو از شببا  آمببدهمتحد گرداند. شامى گيت: 

بحث و مناظره كنى عقيده دارى كه رأى و نظر راه تاخيا دين اسببت بببا ايناببه اعتببراف دارى رأى و نظببر 

 تواند دو عقيده مختلف را با هم موافق كند. شامى ساوت كرد و در فار بود.نمى

 ببا   فرمود: يرا صحبت نميانى؟ گيت: اگببر بگببويم اخببتالف نببداريم ادعبباى بببىحضرت صادق عليه الس ال

ا  زيرا آنها داراى يند احتمبباه كنند باز بيهوده گيتها . اگر بگويم كتاب و سنت رفع اختالف از ما مىكرده

 كنم. اما  صادق فرمود: سؤاه كن او را مطلع خواهى يافت.هستند ولى من همين سؤاه را از او مى

 داند هاا  پاسخ داد:شامى گيت: بنظر تو يه كسى صالح مرد  را بهتر مى

خدا. پرسيد آيا كسى را قرار داده كه آنها را راهنمائى كند و رفع اختالف نمايد و حق را از باطل براى آنهببا 

 كيست؟!. تميز دهد. هاا  گيت: آرى پرسيد آن شخا:

اللَّه عليه و آله و سل م. اما بعد از پيغمبر كسان ديگر بودند.  هاا  گيت: در ابتداى شريعت، پيغمبر اكر  صل ى

( 1شامى گيت: آن ديگران را معرفى كن. هاا  گيت: حاال يا پيه از اين. شامى گيت: هم اكنون كيست؟ )

ال ( كببه از اطببراف عببالم  هببت اسببتياده از  هاا  گيت: همين آقا كه ناسته است )حضرت صادق عليببه السبب 

كند بوسيله وراثببت از پببدر و  ببد خببود گيرند و ما را از خبرهاى آسمان مطلع مىو را مىمحضرل اطراف ا

 شامى گيت: من از كجا اين ادعاى تو را قبوه كنم؟.

هاا  گيت: هر سؤالى دارى از او بان شامى گيت: ديگر عذر و بهانه را از بين بببردى حبباال مببن بايببد سببؤاه 

 كنم.

ردن را از دول تو برميدار  بتو از كيييت مسافرت و آمدنت خبر حضرت صادق فرمود: من زحمت سؤاه ك

ميدهم فالن روز از وطن خارج شدى در بين راه اين اشخاص را ديدى و بيالن محل گذر كردى و فالن كببس 

 با تو برخورد نموده هر يه اما  عليه الس ال  توضي  ميداد شامى ميگيت: بخدا قسم صحي  مييرمائيد.
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ن اسال  آورد  براى خدا اما  صادق فرمود: نه اكنببون ايمببان آوردى زيببرا اسببال  قبببل از آنگاه گيت: اكنو

توانند با هم ازدواج كنند و با ايمان آوردن پادال ايمان است، با اسال  آوردن از يك ديگر ارث ميرند و مى

 شود.و ثواب آخرت داده مى

 اله اال اللَّه و ان محم دا رسوه اللَّه و انك وصى شامى گيت: صحي  مييرمائيد من اكنون ميگويم:  اشهد ان ال

 االوصيا «.

در اين هنگا  آقا رو بجانم حمران بن اعين كرد فرمود: حمران سخن خود را كه مطابق اثر برگببزار ميانببى 

 شناسى.بهدف ميرسى. تو ه بهاا  بن سالم كرده فرمود: در  ستجوى راه پيروزى هستى ولى آن را نمى

بوسببيله دليلببى باطببل شاسببت  گرهاى زرنگ است مطلم ببباطلى راحوه كرد فرمود: از آن قياسرو بجانم ا

مناظره مياند اما وقتى خبرى از پيببامبر اكببر  نقببل  ميدهد، ولى باطل تو آشاارتر است. بقيس ماصر فرمود:

كببافى اسببت در  آميزد با ايناببه واقعيببت كببمنمايد خيلى با گيتار آن  ناب فاصله دارد حق را با باطل مىمى

( يونس بن يعقببوب گيببت: بخببدا 1مقابل باطل زياد مبارزه كند تو و احواه هر دو پياار وى استاد هستيد. )

قسم من گمان كرد  بهاا  نيز سخنى شبيه آن دو خواهد گيببت. فرمببود: هاببا  همببين كببه ميخببواهى زمببين 

اظره كنببد. از لغببزل بپرهيببز شببياعت پيچد پرواز ميانى بايد يون توئى با مرد  منبخورى و پايت درهم مى

 دستگير تو خواهد بود.

 هاى موسى بن جعفر و تاریخ وفات آن جناب صلوات اللَّه علیهبخش نهم شرح وقایع زندان

 -( كببافى3در بيست و پنجم ر م حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  از دنيا رفببت. ) -( مصباح كيعمى2) 

ر عليه الس ال  شه روز از ر م گذشته در ساه صد و هاتاد و سببه مينويسد: موسى بن  عي -476ص  -1ج 

وفات يافت در سن پنجاه و پنج سالگى. در بغداد ميان زندان سندى بن شاهك. هببارون آن  نبباب را در سبباه 

صد و هيتاد و نه ده شم بآخر شواه از مدينببه آورد، هببارون آن وقببت از انجببا  عمببره مبباه رمضببان بمدينببه 

د تصميم بحج گرفت موسى بن  عير عليه الس ال  را نيز با خود بببرد در بازگاببت از راه بصببره برگاته بود، بع

رفت آن  ناب را پيه عيسى بن  عير زندانى كرد بعد او را ببغداد آورد و در زندان سندى بن شاهك  بباى 

كببافى: ابببو بصببير  (4داد. موسى بن  عير در زندان او از دنيا رفت و در بغداد در قبرستان قريه دفن شد. )

از دنيا رفت. پببس از پببدر بزرگببوار  183گيت: موسى بن  عير عليه الس ال  در پنجاه و يهار سالگى در ساه 

وفات حضرت موسى بببن  عيببر در بغببداد روز  -264ص  -( روضة الواعظين5ساه زندگى كرد. ) 35خود 

( شببهيد در دروس مينويسببد: 6) انببد.گيتببه 183 معه شه روز بآخر ر م، بعضى روز پنجم ماه ر م ساه 

. بعضببى روز 183بوسيله سم از دنيا رفت در بغداد ميان زندان سندى بن شاهك شه روز بببآخر ر ببم سبباه 
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( عيون اخبار الرضا: صال  بن على بن عطيه گيت: علت زندانى شببدن 7اند. )گيته 181 معه پنجم ر م ساه 

خببود قببرار  ميم گرفت محم د امين پسر زبيده را ولى عهببدموسى ابن  عير عليه الس ال  اين بود كه هارون تص

دهد او يهارده پسر داشت كه سه نير از آنها را انتخاب كرد محم د امين پسر زبيده كه او را وليعهد قرار داد، 

عبد اللَّه مأمون را پس از او و قاسم مؤتمن را پس از مأمون، خواست اين تصميم خود را بهمگان اطالم دهد و 

بماه رفت و بتما  اطراف نوشت كه فقها  و علما  و   179( در ساه  1مرد  از اين  ريان مطلع شوند. )  عمو 

قرا  و فرمانداران همه ايا  حج در ماه  مع شوند خودل از راه مدينه رفت. على بن محم ببد نببوفلى گيببت. 

هارون آن بود كببه هببارون  پدر  نقل كرد كه علت سعايت يحيى بن خالد از موسى بن  عير عليه الس ال  پيه

پسر خود محم د امين فرزند زبيده را در اختيار  عير بن محم د بن اشعث گذاشت، ايببن كببار هببارون يحيببى را 

ناراحت كرد يون ميگيت وقتى هارون الرشيد بميرد خالفببت بمحمببد امببين ميرسببد در نتيجببه قببدرت مببن و 

شببود او ميدانسببت كببه م د بن اشعث و فرزنببدان او مببىفرزندانم از بين ميرود. اين مقا  منتقل به  عير بن مح 

 عير شيعه است پيه  عير ينين وانمود ميارد كه او نيز شيعه است  عير از ايببن  ريببان خوشببحاه بببود و 

 اسرار خود را با او در ميان گذاشت و وضع موسى بن  عير عليه الس ال  را نيز باو گيت:

يينى كرد. هارون براى  عير احترامى قائببل او پيه هارون سخن همين كه يحيى بر اسرار او مطلع گرديد از

 بود بواسطه خدماتى كه پدرل در باره خالفت نموده بود.

بهمين  هت تحقيق در اين مطلم را بتأخير ميانداخت يحيى بن خالد نيز پيوسته متو ه بود كه از هر موقعيت 

هارون الرشيد شد بين آن دو )يحيى و  عير( سببخنى بنيع خود استياده كند تا روزى  عير بن محم د وارد بر 

شد كه  عير بموقعيت خود و پدرل بر يحيى باليد آن روز هارون باو بيست هزار دينار  ايزه داد. يحيى آن 

 روز را تا شم ييزى نگيت.

يم ا  شببما تاببذشبانگاه برشيد گيت يا امير المؤمنين من بارهببا را ببع بجعيببر و مببذهم او باببما اطببالم داده

 ايد امروز ميتوانيد آزمايه كنيد. گيت:كرده

در مورد همين  يگونه. گيت: او هر يه بدست آورد خمس آن را براى موسى بن  عير عليه الس ال  مييرستد

( همان شبانه از پى  عير فرستاد. 1بيست هزار دينار نيز قطعا انجا  داده هارون گيت خوب آزماياى است. )

 بر بود و از يك ديگر ناراحت بودند نسبت بهم دشمنى ميورزيدند.او از سعايت يحيى با خ

يينى يحيى اثر گذاشته باشد براى كاببتن همين كه پيك هارون در آن ده شم پيه  عير رسيد ترسيد سخن

او را خواسته مقدارى آب بر خود ريخت و ماك و كافور خواست مقدمات مرگ را فببراهم سبباخت ببباالى 

وشيد رو بجانم رشيد رفت همين كه يام هارون باو افتاد و بوى كافور را استاببما  لباسهاى خود نيز كين پ
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نمود و ديد بردى را كين كرده گيت اين يه وضع است  عير! گيت: يا اميببر المببؤمنين! مببن ميببدانم بببرايم 

مببرا  اند پيك شما كه آمد با خود يقين كرد  كه باالخره سخن بدبينان در شببما اثببر گذاشببتهيينى كردهسخن

ا  كه تو از هببر  ببا پببولى بدسببت آوردى خمببس آن را بببراى اى. گيت هرگز اما شنيدهبراى كاتن خواسته

اى، مايلم ببينم ايببن حببرف صببحي  موسى بن  عير مييرستى و همين كار را در مورد بيست هزار دينار كرده

المان را بيرسببت تببا پولهببا را همببان است يا خير.  عير گيت: اللَّه اكبر! يا امير المؤمنين هم اكنون ياى از غ

 طور سر بمهر بياورند.

هارون خادمى را مأمور كرده گيت: انگاتر  عير را بگير آن را ببر تا پولها را بدهند بياورى.  عير نيببز نببا  

هاى زر را بخاد  تحويل داده آورد  عير گيببت: ايببن كنيزى كه پولها در اختيار او بود برد. كنيز تما  كيسه

يينى از من مياند دروه ميگويببد گيببت راسببت ن نمونه ايست كه بتوانيد تاخيا دهيد كسى كه سخنبهتري 

 پذير .ميگوئى برگرد با اطمينان خاطر، ديگر حرف كسى را در باره تو نمى

 پيوسته يحيى بن خالد برماى سعى ميارد  عير را از نظر هارون بياندازد.

ن على از شخا مورد اعتمادل نقل كببردن ايببن  ريببان در راه نوفلى گيت: على بن حسن بن على بن عمر ب

حج كه رشيد ميرفت پيه آمد نه اين حجى كه ميخواست فرزندل را وليعهد كند. گيت: على بببن اسببماعيل 

اى يرا در فار ايببن نيسببتى ناينى را اختيار كردهگيت: يرا گوشه بن  عير بن محم د مرا مالقات كرده بمن

يى بن خالد نزديك كنى؟ از پى من فرستاد و در مسافرت همرديف كجبباوه او بببود  از كه خود را بوزير يح 

(  ريان اين بود كه يحيى بن خالد بن يحيى بن ابى مريم گيت؟ نميتوانى يك نير 1او درخواستهائى كرد . )

منببد كببنم. بهره از سادات علوى را معرفى كنى كه عالقه به ثروت و ماه دنيا داشته باشد تا او را از نظر مالى

گيت: يرا شخصى داراى ينين صيتى است على بن اسماعيل ابن  عير بببن محم ببد يحيببى از پببى او فرسببتاد. 

آورنببد آگبباه كنببى. گيت ميخواهم مرا از وضع عمويت موسى ابن  عير و شيعيان او و مالى كه بببرايه مببى

ه گيببت: آنقببدر بببراى او پببوه گيت من كامال وارد ، شروم كرد بسعايت از عموى خببود  عيببر از آن  ملبب 

آورند كه تازگى باغستانى را بنا  باريه بسى هزار درهم خريد وقتى پوه را حاضر كرد فروشنده گيببت: مى

اين ساه را نميخواهم از طالهائى كه فالن  ور است برايم بياور دستور داد آن طالها را به بيت الماله بردند 

 ه او ميخواست در مقابل باه برايه وزن كرد و داد.سى هزار دينار ديگر با همان ماخصاتى ك

نوفلى گيت: پدر  نقل كرد كه موسى بن  عير عليه الس ال  بعلى بن اسماعيل خيلى پوه ميببداد و ببباو اعتمبباد 

ميارد، گاهى نامه براى بعضى از ارادتمندان خود بخط على بن اسماعيل مييرستاد. بعد، از طببرف او بيمنبباك 

ال  شببنيد كببه پسببر  گرديد وقتى هارون رشيد خواست بطرف عراق حركت كند موسى بببن  عيببر عليببه السبب 
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برادرل على بن اسماعيل نيز عاز  حركت با اوست: برايه پيغا  داد ترا ياار است كه ميخواهى بببا سببلطان 

 مسافرت كنى؟.

تمببا  مخببارج  ا  خرج دارند فرمود: منگيت: قرض زيادى دار . فرمود قرض ترا ميپرداز  گيت: زن و بچه

دهم قبوه نارد گيت بايد برو  بوسيله برادر خود محم د بن  عير سيصد دينار و يهار هزار درهببم آنها را مى

 هاى مرا يتيم نانى.برايه فرستاد و پيغا  داد اين پوه را براى خرج سيرت داد  سعى كن بچه

( عيون 1گذشت. ) محم د بن اشعثدر باب معجزات حضرت صادق عليه الس ال  سبم تايع  عير بن  -توضي 

على بن  عير گيت: محم د بن اسماعيل بن  عير ابن محم د پيه من آمده گيببت:  -72ص  1ج  -اخبار الرضا

محم د بن  عير نزد هارون رفت و باو سال  خالفت داد آنگاه گيت: خياه نميارد  دو خلييه روى زمين باشد 

 كنند.عير نيز سال  بخالفت مىتا با يام خود ديد  به برادر  موسى بن  

از كسانى كه در باره موسى بن  عير عليه الس ال  سعايت كرد يعقوب بن داود بود كه مذهم زيببدى داشببت. 

( عيون اخبار الرضا: عبد اللَّه قروى از پدر خود نقل كرد كه گيت: پيه فضل ابن ربيع رفببتم روى پاببت 2)

ا روبرويه قرار گرفتم گيت از پنجره آن خانببه نگبباه كببن. نگبباه با  ناسته بود گيت  لو بيا، نزديك رفتم ت

اى روى زمين افتاده. گيت: خوب نگبباه كببن. خببوب كببه دقببت كببرد  بينى. گيتم  امهكرد  پرسيد يه مى

 فهميد .

 گيتم مردى در حاه سجده است. گيت او را مياناسى؟ گيتم نه. گيت: اين موالى تو است.

را بنادانى ميزنى؟ گيتم: نه، من موال ندار  گيت: ايببن شببخا موسببى بببن گيتم مواليم كيست؟ گيت: خود 

روز متو ه او هستيم همياه در همين حاه است. نماز صب  را كه ميخوانببد يببك  عير است كه در تما  شبانه

ساعت پس از نماز تعقيم مياند تا خورشيد طلوم مينمايد بعد بسجده ميرود پيوسته در سجده اسببت تببا زواه 

ا  كه هنگا  ظهر را باو اطالم دهد نميدانم غال  يه وقت باو اطببالم ميدهببد بمحببض يك مأمور گذاشتهظهر، 

شود بدون ايناه وضوى خود را تجديد نمايد مييهمببيم كببه او اطالم از  اى حركت مياند و ماغوه نماز مى

 در سجده بخواب نرفته.

از بسجده ميرود تا خورشيد غروب كنببد، پببس از پيوسته در همين حاه هست تا نماز عصر بعد از نماز عصر ب

غروب خورشيد سر از سجده بر ميدارد و نماز مغرب را ميخواند بدون ايناه احتياج بوضو داشته باشد، همين 

 طور در نماز و تعقيم است تا نماز عاا را ميخواند پس از نماز شم برايه مقدارى گوشت بريان ميبريم افطار

ضوى خود را تجديد مياند، بعد بسجده ميرود پس از سجده سر بر ميببدارد و مختصببر كند باز دو مرتبه ومى

دارى ميانببد و در ده شببم بنمبباز زنببدهخوابى مياند باز حركت مينمايد و وضو را تجديد مياند آنگاه شببم
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ايستاده  بينيم بنمازشود تا سپيده د ، نميدانم غال  يه وقت باو اطالم ميدهد كه اران صب  شده مىماغوه مى

 از وقتى كه بزندان من تحويل داده شده پيوسته همين طور است.

گيتم: از خدا بترس مبادا در مورد اين آقا كارى از تو سر بزند كه مو م زواه نعمت شود ميببدانى كببه هببر 

انببد كببه او را شود. گيت: يندين مرتبه بمببن دسببتور دادهكس نسبت بديگرى كار بدى باند نعمته زائل مى

ا  اين كار از من ساخته نيست اگببر مببرا هببم بااببند ينببين كببارى را ا  و گيته. من اين كار را نپذيرفتهباام

 نميانم.

برد فضل بن ربيع هببر شببم بعد آن  ناب را تحويل بيضل بن يحيى برماى دادند، مدتى در زندان او بسر مى

فقط از همان غذا افطار مياببرد. تببا سببه  برايه غذا مييرستاد و دستور داده بود كه غذا از  اى ديگر نياورند

شم بهمين وضع بود شم يهار  غذائى از خانه فضل بن يحيى آوردند، در اين موقع دست بسوى آسمان بلند 

كرده گيت: خدايا ميدانى كه اگر قبل از امروز ينين غذائى را ميخورد  كمك بنابودى خويه كرده بود ، 

فردا صب  برايه طبيم آوردند تا بيماريه را تاخيا دهد. طبيم همين كه از آن غذا ميل كرد مريض شد. 

گيت: شما را يه شده؟ اما  عليه الس ال   واب او را نداد. وقتى اصرار زيبباد كببرد. دسببت خببود را گاببود و 

بطبيم ناان داده گيت اينست بيمارى من كف دست آن  ناب سبز رنگ شده بود كه ناانه مسمو  شدن بود 

ايد از شما ا نمايان بود. طبيم رفت، بآنها گيت: بخدا قسم او باارى كه نسبت باو انجا  دادهكه آثارل در آنج 

حسن بن محم د بن باار  -149امالى صدوق ص  -( عيون اخبار الرضا1واردتر است پس از آن از دنيا رفت. )

يببت پيغمبببر هبباى مببورد اعتمبباد اهببل سببنت گيببت مببن از اهببل بگيت مردى از اهل قطييه ربيع از شخصببيت

ا . گيببتم: ابن  عير نيافته ا  ولى كسى را در فضل و عبادت همچون موسىهاى بر سته خيلى ديدهشخصيت

 كجا او را ديدى؟.

گيت: سندى بن شاهك هاتاد نير از كسانى كه معروف بخير و نياى بودند  مع كرد و ما را وارد بر موسى 

ايببم؟. مببرد  گاه كنيد باين مرد آيببا آزار و اريتببى او را كببردهبن  عير عليه الس ال  نمود. بما گيت: درست ن

خياه ميانند كه نسبت باو سو  قصدى شده، در اين باره خيلى حرف ميزنند اين  ايگاه اوست از نظر فببرل 

گيرى بر او نمياود و امير المؤمنين نظر بببدى نسبببت و محل استراحت بسيار خوب و آسوده است هيك سخت

كنيد صببحي  و سببالم اسببت و از نون منتظر  كه بيايد و اياان را از نزديك ببينيد مالحظه مىباياان ندارد اك

 تما   هت در آسايه.
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مند مان اين بود كه سيما و منظر آن  ناب را تماشا كنيم و از فضل و بزرگواريه بهرهگيت: ما تما  كوشه

ا گرفت همان طور است ولببى مببن باببما گرديم در اين موقع فرمود آنچه را ع بآسايه و راحتى و وسعت  

 شود و بعد از دنيا ميرو .اند بوسيله نه دانه خرما پوست بدنم سبز مىگويم كه مرا مسمو  كردهمى

گيت: ديد  سندى بن شاهك از شنيدن اين حرف ينان ميلرزيد مانند شا  خرما. حسببن گيببت گوينببده ايببن 

( 1ه سخن او كامال مورد اعتمبباد همببه آنهببا اسببت  ببدا. ) ريان از پيرمردهاى مورد اعتماد اهل سنت بود ك

ابراهيم بن ابى العال  گيت: يعقوب بن داود ميگيت من شببيعه هسببتم در همببان شبببى كببه  -عيون اخبار الرضا

موسى بن  عير عليه الس ال  را فردا صب  گرفتند من پيه او رفتم. گيت: اكنون پيه وزير )يحيى بن خالببد( 

رون الرشيد شنيد  مقابل قبر پيغمبر صل ى اللَّببه عليببه و آلببه و سببل م ايسببتاده خطبباب بببآن گيت از هامى -بود 

ا . مجبور  موسى بببن كرد: پدر  و مادر  فدايت يا رسوه اللَّه عذر ميخواهم از تصميمى كه گرفته ناب مى

ه خببون گروهببى  عير را بگير  و زندانى كنم، زيرا ميترسم اين مرد  اختالف و خونريزى بو ببود آورد كبب 

ريخته شود گيت: گمان ميانم فردا او را بگيرد فردا صب  فضل بن ربيع را فرستاد موسى بن  عيببر در مقببا  

 پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آله و سل م ماغوه نماز بود دستور داد او را بگيرند و زندانى كنند.

بان فضل بن ربيع از فضل بن ربيع نقل كرد عبد اللَّه بن صال  گيت: در -73ص  1ج   -( عيون اخبار الرضا1) 

كه گيت: شبى در رختخواب با ياى از كنيزان خوابيده بود  نيمببه شببم صببداى حركببت درب كويببك را 

شنيد  ترسيد  كنيز گيت شايد اين صدا از باد باشد. ييزى نگذشت كه صداى در اطاقى كه در آن خوابيده 

خواهببد. د  مسرور كبير است. گيت حركت كببن اميببر تببرا مببىبوديم بلند شد، كسى در را باز كرد ناگاه دي 

 بدون ايناه سال  كند.

ديگر از  ان خود نااميد شد  گيتم: مسرور كبير بدون ا ازه و سال  وارد شود  ز كاتن خبرى ديگر نيست 

 نم هم بود   رات نارد  مهلت بگير  تا غسل كنم. كنيزك وقتى ناراحتى و سرگردانى مببرا ديببد گيببت 

ا توكل و حركت كن برو. از  اى حركت كرد  و لباسهاى خببود را پوشببيد  بببا او رفببتم تببا وارد خانببه بخد

 هارون شد  سال  كرد  او در رختخواب بود  واب مرا داد روى زمين افتاد .

گيت: ترسيدى؟ گيتم! بلى يا امير المؤمنين ساعتى مرا رها كرد تا بخود آمد  آنگبباه گيببت: بببرو بزنببدان و 

ن  عير عليه الس ال  را خارج كن اين سى هزار درهم را نيز باو بده و پنج دست لباس باو خلعت بده و موسى ب

سه مركم براى سوارى او مهيا كن او را مخير گردان خواست اينجا با ما باشد در صورتى كه نپببذيرفت بهببر 

را آزاد كببنم؟ گيببت بلببى سببه  ا كه مايل بود برود. گيتم: يا امير المؤمنين دستور ميدهى موسى بببن  عيببر 

 مرتبه پرسيد  عاقبت گيت: آرى تو ميخواهى من بر خالف قرارداد خود رفتار كنم؟
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گيتم: يا امير المؤمنين كدا  قرارداد گيت در همين رختخواب خوابيده بببود  كببه سببياهى قببوى هياببل كببه 

: از روى سببتم موسببى بببن ا  ناست و گلويم را گرفت گيتنظيرل را نديده بود  بمن حمله كرد روى سينه

اى؟! گيتم: آزادل ميانم و باو  ايزه خواهم داد و خلعت ميبخام از من عهد گرفت و  عير را زندانى كرده

 ا  حركت كرد نزديك بود نيسم قطع شود.پيمان بست آنگاه از روى سينه

ال  رسببيد  1)  او در زنببدان بببود ( فضل گيت: از نزد هارون خارج شد  و خدمت موسى بن  عير عليببه السبب 

ديد  ايستاده ماغوه نماز است صبر كرد  تا نمازل تما  شد سال  امير المؤمنين را باو رسببانده دسببتورل را 

انببد انجببا  عرض كرد  هر يه امر كرده بود برايه آماده كرده بود . فرمود: اگر دستور ديگببرى بتببو داده

ها و پولها ندار  وقتى حق مببرد  در  ى باين خلعتبده، عرضارد  نه، قسم بجدت پيامبر اكر . فرمود احتيا

آنها باشد خدا را قسم داد  كه برنگرداند مبادا هارون خامگين شببود و فرمببود هببر كببار تببو ميخببواهى باببن 

 دسته را گرفتم و از زندان خارج كرد .

ه داد مببن حقببى عرض كرد : يا ابن رسوه اللَّه! بگو ببينم يه كار كردى كه اين شخا نسبت بتو تغيير عقيد

بگردن شما دار  كه اين باارت را برايتان آورد  در ضمن ا راى آزادى شما بدست مببن شببد. فرمببود: شببم 

اند عرضارد  آرى يببا يهارشنبه در خواب پيغمبر اكر  را ديد  فرمود: موسى ترا از روى ستم زندانى كرده

 ين آيه را خواند:ا  سه مرتبه تارار فرمود بعد ارسوه اللَّه مظلو  زندانى شده

حِينٍ فرمود: فردا صب  روزه بگير روز پنجانبه و  معه را نيز روزه بگير  وَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَاُمْ وَ مَتامٌ إِلى

هنگا  افطار دوازده ركعت نماز بخوان در هر ركعت پس از حمد دوازده مرتبه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَببدٌ وقتببى يهببار 

 نها را خواندى بسجده برو و اين دعا را بخوان:ركعت از آ 

 يا سابق اليوت يا سامع كل صوت يا محيى العظا  و هى رميم بعد الموت اسألك باسمك العظببيم االعظببم ان  

 تصلى على محم د عبدك و رسولك و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و ان تعجل لى اليرج مما انا فيه«

 نتيجه همين شد كه مالحظه كردى.. اين كارها را انجا  داد 

( عيون 2در اختصاص بجاى سى هزار درهم هاتاد هزار درهم است و پنج دست لباس و پنج مركم سوارى. )

عبد اللَّه بن فضل از پدر خود نقل كرد كه من دربان هارون الرشيد بود ، روزى بببا خاببم تمببا   -اخبار الرضا

رخانيد بمن گيت: فضل! سوگند بخويابباوندى كببه بببا پيغمبببر وارد شد شماير در دست داشت كه آن را ميچ 

پسر عمويم را نياورى سر از پيارت برميدار . گيببتم: كببدا  پسببر عمببو گيببت  صل ى اللَّه عليه و آله دار  اگر

همين حجازى. پرسيد  كدا  يك از حجازيها، گيت: موسى بن  عير بن محم د بن على بن حسين بن على بببن 

 ال .ابى طالم عليه الس 
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خيلى بيمناك شد  كه  واب خدا را يه بدهم اگر در اين حاه او را بياور  باز بيار شانجه هارون كه افتاد  

كنان و  الدهببا بياينببد، آنهببا را زنها و دست و پا قطعگران از شالقآور . گيت: خبر كن شانجهباو گيتم مى

 ر شد .آماده كرد  بجانم منزه موسى بن  عير عليه الس ال  رهسپا

اى از يوب و شاخه خرما بود، غال  سياهى نيز بر در خانه. گيتم: براى من اى شد  كه در آن خانهوارد خرابه

از مواليت ا ازه بخواه. گيت داخل شو او حا م و دربانى ندارد وارد شد  ديد  غال  سياهى در دست يك 

يينيببد سببال  رت سجده باال آمببده بببود مببىقيچى گرفته برآمدگى پياانى و روى بينى آن  ناب را كه از كث

 كرده گيتم: هارون الرشيد شما را خواسته. فرمود: مرا با هارون يه كار.

زرق و برق و نعمت دنيا كه دارد مرا از ياد او نبرده. با عجله از  اى حركت كرده، گيت: اگر در خبببرى از 

( 1آمببد . )ا م است اكنون بهمببراه تببو نمببى د  پيامبر اكر  نانيده بود  كه اطاعت سلطان از نظر تقيه و

 عرضارد  يا ابن رسوه اللَّه! آماده شانجه سخت بال خدا تو را رحمت كند.

فرمود: مگر كسى مالك دنيا و آخرت است بهمراه من نيسببت. ان شببا  اللَّببه امببروز نسبببت بمببن هببيك كببارى 

ود را دور سر خببويه يرخانيببد. همببين تواند باند. فضل بن ربيع گيت: در اين هنگا  سه مرتبه دست خنمى

 كه پيه رشيد رسيد  ديد  يون زنان بچه مرده حيران و سرگردان است. گيت: پسر عمويم را آوردى.

گيتم: آرى. گيت مبادا او را آزرده باشى گيتم نه گيت: باو نگيته باشى كه من از دست او خاببمگين هسببتم 

نميدانستم بگو وارد شود همين كه موسى بن  عير عليببه  براى من يك ناراحتى بو ود آمده بود كه خود هم

الس ال  وارد شد هارون از  ا  ست و او را بغل گرفت گيت خول آمدى پسر عمو و برادر  و وارث نعمببتم. 

شببو . فرمببود: قببدرت و سببلطنت ناانده گيت: كه كمتر بديدار شما نائل مببى آن  ناب را روى زانوى خود

ات بدنيا، مانع ديدار است. دستور داد ماادان مخصوص بياورند با دست خود قهزيادى كه دارى با شدت عال

اما  را عطرآگين نمود امر كرد خلعت بياورند با دو بدره زر. موسى ابن  عيببر فرمببود اگببر نبودنببد  وانببان 

ن پببوه را ازدواج نارده در ميان اوالد على بن ابى طالم كه احتياج بازدواج دارند تا نسل آنها قطببع ناببود ايبب 

 پذيرفتم بعد راه خود را گرفت و برگات ميگيت: الَْحمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.نمى

من بهارون الرشيد گيتم: يا امير المؤمنين! تصميم كيير او را داشتى خلعت بخايدى و اين قدر احترا  كردى. 

اند در دست هر كدا  ا محاصره كردها  رگيت فضل! وقتى تو رفتى او را بياورى، گروهى را ديد  كه خانه

ال را فببرو ميبببريم اند ميگيتند: اگر پسر پيامبر را بيازارد خانببههاى خانه فرو بردهايست كه در زير پايهحربه

 اگر باو احترا  و نياى كند كارى نخواهيم داشت.
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خالص شدى؟ فرمود: دعاى من از پى موسى بن  عير عليه الس ال  رفته گيتم: آقا يه كردى كه از شر  هارون  

خواند مقابل هر سپاهى كه بود آنها را شاست ميداد و  د  على بن ابى طالم را خواند  وقتى اين دعا را مى

  ايببن اسببت: نيز بر دشمن ياباسوار غلبه ميارد، اين دعا براى رفع بال است. عرضارد : دعا ييست؟ فرمود:

ك اصوه و بك انتصر و بببك امببوت و بببك احيببى اسببلمت  اللهم بك اساور و بك احاوه و بك احاور و ب

نيسى اليك و فوضت امرى اليك و ال حوه و ال قوة اال باللَّه العلببى العظببيم اللهببم انببك خلقتنببى و رزقتنببى و 

سترتنى و عن العباد بلطف ما خولتنی أغنيتنى و ارا هويت رددتنى و ارا عثرت قومتنى و ارا مرضت شببييتنى 

 يا سيدى ارض عنى فقد ارضيتنى«.و ارا دعوت ا بتنى 

على از پدر خود نقل كرد گيت شنيد از ياى از اصحاب نقل ميارد، وقتى هببارون  -( عيون اخبار الرضا1) 

الرشيد موسى بن  عير عليه الس ال  را زندانى كرد شم كه شد ترسيد كه هارون او را بااد، اما  عليه الس ال  

 يببا سببيدى   و يهار ركعت نماز خواند بعد اين دعا را خوانببد: ه ايستادوضوى خود را تجديد نمود و رو بقبل

نجنى من حبس هارون و خلصنى من يده، يا مخلا الاجر من بين رمل و طين و ما  و يا مخلا اللبن من بين 

فرث و د  و يا مخلا الولد من بين مايمة و رحم و يا مخلا النار مببن بببين الحديببد و الحجببر و يببا مخلببا 

 من بين االحاا  و االمعا  خلصنى من يدى هارون«.الروح 

پس از تما  شدن دعاى موسى بن  عير مردى سياه يهره در خواب بسر وقت هارون آمد در دست شمايرى 

برهنه داشت روى سر او ايستاد، گيت: هارون موسى بن  عير عليه الس ال  را رها كن و گر نببه گردنببت را بببا 

يبت او ترسيد حا م خود را خواست گيت: بببرو بزنببدان موسببى بببن  عيببر را اين شماير ميزنم هارون از ه

 آزاد كن.

حا م رفت درب زندان را كوبيد زندانبان گيت كيست؟ گيت: خلييه موسى بن  عير را ميخواهببد او را از 

 زندان خارج كن و آزادل نما. زندانبان فرياد زد: موسى! خلييه ترا ميخواهد.

 ال  با ترس و وحات از  اى حركت كرد با خود ميگيت:موسى بن  عير عليه الس 

هاى يامه ميريخت از زنببدگى نااميببد در اين ده شم مرا  ز براى شر و ناراحتى نميخواهد اشك از گوشه

 لرزيد.بود. پيه هارون آمد در حالى كه بدنه مى

 سال  كرد هارون  واب داده گيت: ترا قسم بخدا آيا در نيمه شم دعائى كردى؟

مود: بلى. پرسيد يه دعا. فرمود وضويم را تجديد كرد  و يهار ركعببت نمبباز خوانببد  آنگبباه سببر بسببوى فر

 آسمان بلند كرده گيتم: خدايا مرا از دست هارون و ناراحتى او نجات بخه تما  دعا را برايه نقل كرد.
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خواسببت او را  هارون گيت: دعايت مستجاب شد به حا م دستور داد كه آن  ناب را رها كنببد سببه خلعببت

سوار بر اسم خود نمود و بسيار احترا  كرد و نديم خويه قببرار داد. بعببد گيببت آن دعاهببا را بمببن بيبباموز 

رهايه كرد و در اختيار حا م گذاشت تا او را بمنزه ببرد و با حا م بود. موسى بن  عيببر از آن پببس در 

ارون ميرفت تا براى مرتبه دو  آن  نبباب هارون قرب و منزلتى يافت، هر هيته روزهاى پنجانبه پيه ه نزد

را زندانى كرد. ديگر رهايه نارد تا بزندان سندى بن شاهك تحويل شد سندى او را مسمو  كرد و كاببت. 

ال  يهببارده پببانزده سبباه هببر روز از سببييدى  -( عيون اخبار الرضا1) ثوبانى گيت: موسى بن  عير عليه السبب 

هى از اوقات هارون روى پات بامى ميرفت كه درون زندان را از آن آفتاب تا هنگا  ظهر بسجده ميرفت. گا

اى كه هببر روز ميببان زنببدان باال ميديد موسى بن  عير را در حاه سجده ميديد. روزى بربيع گيت: اين  امه

افتاده ييست؟. گيت: يا امير المؤمنين  امه نيست او موسى بن  عير است در حاه سجده هببر روز از طلببوم 

هاى بنى هاشم است. ربيع گيت: يرا پببس ظهر سر بسجده ميگذارد. هارون گيت: او واقعا از راهم آفتاب تا

على بن محم د بببن  -( عيون اخبار الرضا2اى. هارون گيت افسوس كه ياره ندار . )اين قدر باو سخت گرفته

ال  را گرفت آن  نبباب سليمان نوفلى گيت: از پدر  شنيد  كه وقتى هارون الرشيد موسى بن  عير عليه الس 

 باالى سر پيغمبر ماغوه نماز بود نمازل را قطع كردند او را بزور بردند اشك ميريخت و ميگيت:

يا رسوه اللَّه شاايت اين  ياكارى هارون را بتو ميانم. مرد  نيز اطببرافه را گرفتببه بببا صببداى بلنببد گريببه 

 مياردند.

اسزا گيت و آن  ناب را آزار كرد. شبانه دسببتور داد دو همين كه موسى بن  عير را مقابل هارون آوردند ن

خانه آماده كنند. مهيا كردند موسى بن  عير را مخييانه بياى از آن دو خانه برد و تحويل حسان سببروى داد 

تا او را بوسيله محملى به بصره ببرد و تسليم عيسى بن  عير بن ابى  عير كه فرماندار بصره بببود كنببد يببك 

با گروهى كه بهمراه محمل بودند بجانم كوفه فرستاد تا مرد  متو ه كارى كه نسبت بموسببى محمل را روز 

 بن  عير كرده ناوند.

حس ان يك روز قبل از ترويه )دو روز قبل از عيد قربان( وارد بصره شد اما  عليه الس ال  را تحويل عيسى بببن 

هميدند و ماهور شد. عيسى او را در ياببى از همه ف  عير بن ابى  عير داد آشاارا در روز روشن بطورى كه

اطاقهاى زندان  اى داد و درب آن را قيل نمود، مراسم روز عيببد قربببان او را ماببغوه كببرد بطببورى كببه از 

موسى بن  عير عليه الس ال  فرامول نمود، فقط دو موقع درب اطاق را باز مياردنببد ياببى موقببع طهببارت و 

 آوردند.ديگرى موقعى كه غذا مى
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ر  گيت: فيض بن ابى صال  كه سابقا نصرانى بود بعد مسلمان شد و مرد بببدكارى بببود مناببى و نويسببنده پد

اين مرد پاكدامن كه در زندان اين مرد اسببت در ايببا   عيسى بن  عير بود بمن نيز خيلى محبت داشت گيت:

من ميدانم يقين دار  كه  زندانى شدن در اين خانه انوام مختلف كارهاى ناشايست و اعماه زشت را شنيده كه

اى از ( پدر  گيت: على بن يعقوب بن عون بن عباس بن ربيعه بوسيله نامه1بدله ينين كارها خطور نارده. )

 يينى كرد نامه را احمد بن اسيد حا م عيسى باو داده بود.من پيه عيسى بن  عير بن ابى  عير سخن

خوارى ميارد تر بود با همين سن زياد شراباز همه مسن  على بن يعقوب از بزرگان بنى هاشم بامار ميرفت و

آورد بطمببع ايناببه خوان مىناست برايه نوازندگان و زنان آوازهاحمد بن اسيد را بخانه خود ميبرد با او مى

 او برايه پيه عيسى كارى باند.

قد  ميدارى و برايه ماك در آن نامه نوشته بود كه تو محم د بن سليمان را در ا ازه ورود و احترا  بر ما م

ترند او معتقد بامامت موسببى بببن و عطر فرمان ميدهى با ايناه ميان ما كسانى هستند كه از او بزرگتر و مسن

  عير است كه در زندان تو است.

پدر  گيت: يك روز گر  نزديك ظهر خوابيده بود  كه صببداى درب حيبباط آمببد پرسببيد  كيسببت؟ غببال  

ازه ميخواهد ميگويد بايد هم اكنون شما را مالقات كند گيتم قطعا اتياقى است گيت قعنم بن يحيى است ا 

يينى و نامه را برايم خبر آورد در ضببمن بگوئيد وارد شود وارد شده از قوه فيض بن ابى صال   ريان سخن

 گيت:

رماندار عيسى بببن پيه ف يين نتوانستهكه فيض بمن گيته كه به ابو عبد اللَّه نگو كه خواهد ترسيد زيرا سخن

 عير كارى از پيه ببرد يون من بيرماندار گيتم اين نامه او اثرى در شما گذاشت كه مببن ابببو عبببد اللَّببه را 

شود پسر عمببويه از روى حسببد نه مبادا باو خبر بدهى كه ناراحت مى بياور  قسم بخورد دروه است گيت:

 اين نامه را نوشته.

با او لطف دارى و خلوت ميانى نسبت بهيك كس ندارى آيا تبباكنون از  گيتم: امير! خودت ميدانى آنقدر كه

كسى پيه شما بدگوئى كرده. گيت: هرگز گيتم اگر مذهبى بر خالف مرد  ميداشت مايل بود ترا وادار به 

 پذيرفتن آن كند.

 داد آرى من خوب او را مياناسم.  واب

ه خواستم در  واب گيته بود: فدايت شو  من پدر  گيت: فورى سوار شد  و با قعنم پيه فيض رفتم ا از

در حالى هستم كه مقا  شما باالتر است از ايناه پيه من آئيد. او ماغوه شببرابخوارى بببود. پيغببا  داد  بايببد 

حتما شما را ببينم خودل با زير پيرهنى و شلوار گلى بيرون آمد آنچه شنيده بببود  بببرايه نقببل كببرد  روى 
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شببود سببپس گيببت: تو قبال نگيتم ييزى به ابو عبد اللَّه نگوئى كه ناراحببت مببىبقعنم كرده گيت: مگر من ب

 اى ناراحت نيست.ناراحت نبال كه امير از اين نامه رره

يند روز بياتر نگذشت كه موسى بن  عير عليه الس ال  را پنهببانى بببه بغببداد بردنببد زنببدانى بببود بعببد آزادل 

دى بن شاهك گرديد سندى بر او سخت گرفت، هارون الرشببيد كردند باز دو مرتبه زندانى شد و تحويل بسن

برايه سمى كه در خرما زده شده بود فرستاد و دستور داد كه بهر طور اماان دارد آن را بخورد موسببى بببن 

( عيون اخبار الرضببا: عمببر بببن واقببد گيببت: وقتببى 1 عير عليه الس ال  بدهد، بوسيله همين سم از دنيا رفت. )

فضل و مقا  موسى بن  عير كه پيوسته انتاار مييافت دلگير و ناراحت شد و ميانيد كببه او  هارون الرشيد از

را اما  ميدانند و پنهانى در شم و روز خدمته ميرسند بر خود ترسيد و از سلطنت خويه بيمنبباك شببد. در 

يست دانببه فار كاتن آن  ناب شد خرمائى خواست و مقدارى از آن را خورد بعد ظرفى برداشت و در آن ب

 خرما گذاشت نخى بسم آلوده كرد و آن را از سورا  سوزن رد نمود يك دانه از خرماها را گرفت مرتم نخ

مسمو  را از آن رد ميارد تا يقين كرد خرما مسمو  شد بعد آن خرما را در بين بقيه خرماها گذاشت بخادمى 

الس ال  باو ميگببوئى اميببر المببؤمنين از ايببن  برى براى موسى ابن  عير عليهداده گيت: اين ظرف خرما را مى

ايد ناراحت شده قسم داده شما را بحق خود كه تما  اين خرماهببا خرماى تازه خورده از ايناه شما ميل نارده

ا . بغال  گوشزد كرد نگذار ييزى از خرماها باقى بماند كه نخببورد. را ميل كنيد خود  اينها را انتخاب كرده

آورد و مأموريت خويه را انجا  داد اما  فرمود: يك تاه يوب خاله بياور غال  خبباله ( خاد  خرما را 1)

اى داشت كه خيلى او آورد و مقابل اما  ايستاد موسى بن  عير ماغوه خوردن شد. هارون الرشيد سگ ماده

ه خارج را دوست ميداشت سگ از محلى كه بسته شده بود با زنجيرهاى طال كه  واهرآگين بود خود را كند

شده بود آمد تا مقابل موسى بن  عير عليه الس ال  اما  بوسيله خاله همان خرماى مسمو  را برداشببت و پببيه 

سگ انداخت سگ خرما را خورد ييزى طوه ناايد كه خود را بر زمين زد و صداى عوعول بلند شببد كببم 

 هارون برد. كم گوشتهايه قطعه قطعه شد اما  بقيه خرماها را خورد. غال  ظرف را پيه

هارون پرسيد تما  خرماها را خورد گيت: بلى يا امير المؤمنين. گيت حاله يطور بود؟ غال  گيت: من ييز 

آمد برايه مصببيبتى بببزرگ بدى نديد . بعد  ريان كاته شدن سگ را شنيد بسيار ناراحت شد و از اين پيه

خواست دستور داد  الد بببا شماببير و  بو ود آمد خودل باالى سر سگ آمد ديد گوشتهايه ريخته غال  را

 پوست تخت بيايد گيت يا راست بگو خرما يه شد، يا ترا مياام.

گيت: يا امير المؤمنين من خرما را برد  براى موسى بن  عير و سال  شما را رساند  همان  ا ايستاد  از مببن 

ن سگ آمد يك دانه خرما را خاله خواست باو خاله داد  ياى ياى بوسيله خاله برميداشت و ميخورد تا آ 
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بوسيله خاله براى او انداخت سگ خرما را خورد بقيه خرما را خود موسى بن  عير خورد بعد آنچه مااهده 

 ميانيد اتياق افتاد.

اى نارديم از زهر دادن موسى بن  عير بهترين خرما را برايه فرسببتاديم سببم خببود را از هارون گيت: فايده

ال  1اى انديايد. )كات نميتوان در باره او يارهبين برديم سگ ما را هم  ( بعد از اين  ريببان امببا  عليببه السبب 

مسيم را خواست سه روز قبل از وفاته بود مسيم نگهبان آن آقا بود باو فرمود: مسببيم! مببن اماببم عبباز  

قرار گذاشته مببن  مدينه هستم همان مدينه  د  پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آله تا وصيت الز  و آنچه پدر  با من

با پسر  على عهد ببند  و او را  اناين و وصى خود قرار دهم و دستورات الز  را ببباو بببدهم مسببيم گيببت: 

ها كايك ميدهنببد فرمببود: عرضارد : يطور مييرمائيد من قيل درها را باز كنم با ايناه نگهبانان پات درب

قبباى مببن. فرمببود: پببس يببرا ينببين حرفببى را مسيم يقين تو در باره خدا و ما ضعيف است. عرضارد  نه آ 

 آقا از خدا بخواه مرا در راه ايمان ثابت بدارد فرمود: خدايا او را ثابت قد  بدار. ميزنى. گيتم:

آنگاه فرمود: من خدا را با همان اسم اعظمى كه عاصف خواند و تخببت بلقببيس را قبببل از ياببم بهببم زدن در 

وسيله ديدار فرزنببد  علببى را در مدينببه بببرايم فببراهم كنببد مسببيم مقابل سليمان گذاشت ميخوانم تا خداوند 

گيت: صداى دعا خواندن آن  ناب را شنيد  ناگاه متو ه شد  در محل نماز خود نيست همان  ا ايستاد  تببا 

 دو مرتبه برگات و با دست خود آهنها را بپاى خويه بست من باارانه نعمت معرفت اما  بسجده افتاد .

ر مسيم، بدان كه سه روز ديگر من از دنيا خواهم رفت اشام  ارى شد فرمببود: گريببه ناببن فرمود: سر بردا

پسر  على موالى تو و اما  بعد از من است ينگ بزن بدامن او تا وقتى كه دست بدامن او داشته باشى گمراه 

 نخواهى شد گيتم: الحمد للَّه.

طورى كه برايت توضي  داد  فببردا مببن از  مسيم گيت: در شم روز سو  مواليم مرا خواست فرمود: همان

دنيا ميرو  وقتى از تو آب خواستم و نوشيد  ديدى ور  كرد  و شامم باال آمد و رنگم زرد و سببر  و سبببز 

ها را ديدى ا  وقتى اين  ريانشود و پيوسته رنگ برنگ مياو  باين ستمگر اطالم بده كه من از دنيا رفتهمى

 عد از فوتم.مبادا باسى اطالم دهى تا ب

مسيم بن زهير گيت: پيوسته مواظم آن  ناب بود  تا ايناه آب خواست و آشاميد بعد مرا خواست فرمود 

كند هرگز ينين كببارى از او اين مرد ناپاك پليد سندى بن شاهك خياه مياند او مرا غسل ميدهد و دفن مى

ر  را بلنببدتر از يهببار انگاببت ببباز نانيببد ساخته نيست وقتى مرا بقبرستان قريه برديد در لحد بگذاريد و قب

مبادا از تربت قبر من براى تبرك برداريد تربت و خاك قبر همه ما براى ينين كارى حرا  است مگر تربت 

( بعد من شخصببى 1 د  حسين عليه الس ال  كه تربت او را خداوند شيا براى شيعيان و دوستان ما قرار داده. )
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ن  عير است كنار موسى بن  عير عليه الس ال  ناسته بببود وقتببى مببن مببواليم را ديد  بياتر شباهت بموسى ب

اى بود خواستم صدا بزنم كيستى. مواليم موسببى بببن  عيببر على بن موسى الرضا را ديده بود  هنوز پسر بچه

 عليه الس ال  فرمود:

ا از نظر  ناپديد شد من مگر نگيتم ييزى نگوئى باالخره صبر كرد  اما  عليه الس ال  از دنيا رفت و آن شخ 

بهارون الرشيد اطالم داد  سندى بن شاهك آمد بخدا قسم با يام خود ديد  آنهببا خيبباه كردنببد موسببى بببن 

كنند من كردند آنها سدر و كافور ميزنند و كين مى عير را غسل ميدهند ولى دستاان باو نميرسيد گمان مى

كنببد ظبباهرا ينببان همان شخا را ديد  غسببل و كيببن مببىبا يام ميديد  كه هيك كارى از آنها ساخته نبود 

 وانمود مياند كه بآنها كمك مينمايد آنها او را نمياناختند.

كنى در اين شك نداشته باشى كببه مببن امببا  و پس از ايناه فاره شد همان شخا بمن گيت در يه شك مى

ر و برادران اوست كه برادرهببا موالى تو هستم و حجت خدايم بعد از پدر ، مسيم كار من شبيه يوسف پيغمب

پيه يوسف آمدند ولى او را ناناختند يوسف آنها را شناخت.  نازه اما  را بردند و در قبرستان قريه دفببن 

( 2كردند قبرل را بلندتر از مقدارى كه فرموده بود ناردند بعد قبر را بلند نمودند و مقبره برايه ساختند. )

اقد گيت: نيمه شبى كه در بغداد بود  مرا خواست ترسيد  كه تصميم عمر بن و  -117ص   1ج   -كماه الدين

كرده. گيتم: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ را ِعُببونَ. بعببد سببوار  ا هاى الز  را بخانوادهبدى نسبت بمن داشته باشد، وصيت

دى؟ گيببتم آرى. شده بجانم او رفتم همين كه يامه بمن افتاد گيت ابو حيا! تببرا ترسبباند  ناراحببت شبب 

گيت: خير است. گيتم پس يك نير را بيرست بمنزلم خبر بدهببد آنهببا نگراننببد و قبببوه كببرد آنگبباه گيببت 

ميدانى براى يه از پى تو فرستاد ؟ گيتم نه. گيت موسى بن  عير را مياناسى؟ گيتم: آرى بخدا قسببم بببين 

كسانى او را مياناسند از اشخاصببى كببه من و آن  ناب سابقه دوستى بود از مدتها پيه. گيت: در بغداد يه 

مورد اعتماد مردمند يند نير را نا  برد ، فهميد  آن  ناب از دنيا رفته است. از پى آن اشخاص فرستاد همه 

را مثل من آوردند، باز از اياان پرسيد مياناسيد كسببانى را كببه موسببى بببن  عيببر را باناسببند آنهببا نيببز نببا  

كرد در حدود پنجاه و يند نير در خانه  مع شديم از كسانى كه موسى بببن  اشخاصى را بردند همه را احضار

  عير عليه الس ال  را مياناختند و با او مصاحبت داشتند.

ال آمد طومارى داشت اسمها و ماخصببات از قبيببل آدرس آنگاه او رفت ما نماز خوانديم، مناى و نويسنده

ى رفت، سندى آمد با دست باانه من زده گيت حركت منزه و شغل و رنگ يهره ما را نوشت بعد پيه سند

كن من از  اى حركت كرد  بقيه نيز حركت كردند داخل اطاق شديم بمن گيت: پاريه از روى موسى بببن 

  عير عليه الس ال  بردار باز كرد  ديد  مرده است گريه كرده كلمه استر ام با خود ركر كرد .
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ه كنيد ياى ياى نزديك شببده نگبباه كردنببد گيببت همببه قبببوه آنگاه سندى روى بحاضرين نموده گيت نگا

ال  اسببت؟ گيببتم: اى روى آرى. آنگبباه گيببت: غببال ! پاريببه داريد كه اين شخا موسى بن  عير عليببه السبب 

عورت او بيانداز بقيه بدنه را عريان كن غال  بدستور او عمل كرد گيت ببينيد روى بدن اثببر آزار و اريتببى 

بينيم، مرده است. گيت همين  ا باشيد تا او را غسل بدهيد من كين كنم و دفببن مىهست؟ گيتيم: نه ييزى ن

نمايم همان  ا بوديم تا غسل داده شد كين گرديد و بدنه را حركت دادنببد سببندى بببن شبباهك بببر او نمبباز 

ود هيك كس از من بهتر وارد باار موسى بن  عيببر نببب  خواند او را دفن كرد، برگاتيم. عمر بن واقد ميگيت:

گروهببى از  -( عيببون اخبببار الرضببا1يطور بعضى معتقد شدند كه زنده است با ايناه من او را دفن كببرد . )

ال   پيرمردهاى اهل مدينه نقل كردند پانزده ساه از سلطنت هارون كه گذشت اما  موسى بن  عير عليببه السبب 

روف بخانه مسيم در كوفه باو شهيد شد بوسيله سمى كه سندى بن شاهك بدستور هارون الرشيد در زندان مع

داد كه در آنجا درخت سدره بزرگى بود بسوى رحمت و رضوان خدا رفت در روز  معه پببنجم ر ببم سبباه 

هجرى در آن وقت پنجاه و يهار ساه داشت مرقد مطهرل در قسمت غربى بغداد محببل معببروف بببباب  183

رضا: حسن بن عبد اللَّه صيرفى از پببدر خببود ( عيون اخبار ال2تين در قبرستان ماهور بقبرستان قريه است. )

نقل كرد كه گيت: موسى ابن  عير عليه الس ال  در زندان سندى بن شاهك درگذشت، او را بوسببيله تببابوتى 

برداشتند  و نودى عليه هذا اما  الرافضة فاعرفوه« يك نير فرياد ميزد: ايببن پياببواى رافضببيان اسببت او را 

 باناسيد.

ا آوردند بمحل ا تمام شرطه و مأمورين مورد اعتماد دولت، يهار نير بپاى خاسببتند و وقتى بدن شريف او ر

 فرياد زدند هر كه مايل است ببيند خبيث فرزند خبيث موسى بن  عير را بيايد.

سليمان بن ابى  عير از قصر خود كه كنار شط بود خارج شد سر و صدائى شببنيد بيرزنببدان و غالمببان خببود 

يتند: سندى بن شاهك بدن موسى بن  عير را در تابوت گذاشته او را معرفى مياننببد گيت يه خبر است؟ گ

گيت خياه ميانم از طرف غرب بياورند وقتى نزديك شما شدند با غالمان پببيه برويببد و  نببازه را از آنهببا 

 بگيريد اگر مانع شدند آنها را بزنيد و عالئم سپاهاان را پاره كنيد.

هاى سياه كه شببعار بنببى قصر بيرون آمده  نازه را گرفتند و آنها را زدند و عالمتهمين كه بآنجا رسيدند از 

عباس بود پاره كردند  نازه موسى بن  عير را بر سر يهار راه گذاشتند يك نير صدا ميزد هببر كببس مايببل 

ل داده پاك موسى بن  عير عليه الس ال  را بيايد، مرد   مع شدند بببدنه را غسبب  است ببيند پيار پاك فرزند

حنوط گرانبهائى كردند او را در كينى كه از برد يمنى بود كه بدو هزار و پانصد دينار بببرايه بافتببه بودنببد 
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تما  قرآن بر آن نقه بود با پاى برهنه بصورت عزاداران با گريبان ياك از پى  نازه آن  ناب تا قبرسببتان 

 هارون الرشيد نوشت.قريه رفت در آنجا بدن شرييه را دفن كرد و  ريان را براى 

اى بسليمان بن ابى  عير نوشت كه عمو  ان صله رحم كردى خدا  زاى خير بتو بدهد بخدا قسم هارون نامه

( عيون اخبار الرضا: سليمان بن حيببا گيببت: هببارون 1كارى كه سندى بن شاهك كرده بدستور ما نبوده. )

پببنج شببم بببآخر  183لس ال  را گرفت و در سبباه موسى بن  عير عليه ا 179الرشيد در ساه صد و هيتاد و نه 

ر م مانده از دنيا رفت در سن يهل و هيت سالگى در مقابر قريه در بغداد دفن شببد و سببى و پببنج سبباه و 

يند ماه مدت امامته بود. مادرل كنيزى بنا  حميده كه مادر دو فرزنببد ديگببر بببرادران موسببى بببن  عيببر 

ال  اسحاق و محم د فرزندان حضرت صادق بود ند تصري  بامامت فرزندل علببى بببن موسببى الرضببا عليببه السبب 

ال  بببا گروهببى از مببأمورين 2نمود. ) ( قرب االسناد: ابو خالد زبالى گيت: حضرت موسى بن  عير عليه السبب 

مهدى خلييه عباسى وارد زباله شد آن مأمورين را مهدى فرستاده بود تا موسى بن  عير را بياورند. اما  بمببن 

برايه ييزهائى بخر  نگاهى بمن كرده ديد غمگيببنم فرمببود: يببرا افسببرده هسببتى؟ عرضببارد :  دستور داد

برند پيه اين ستمگر اطمينانى باو نيست فرمود: ابو خالد! زيانى بمن نخواهد رساند در فدايت شو  شما را مى

 واهم آمد.فالن ساه و فالن ماه و فالن روز  لو ميل كنار  اده منتظر من بال ان شا  اللَّه خ

ابو خالد گيت: پيوسته ماهها را ميامرد  و حساب روزها را داشتم تا باالخره روز وعده رسيد صب  زود رفتم 

كنار ميل تما  آن روز را انتظار كايد  تا نزديك غروب آفتاب هيك كس نيامد مااوك شد  و در دلم فار 

 ظار كايد  تا رسيدند ديد  حضرت موسىبدى آمد ديد  نزديك شم است، ناگاه يك سياهى نمودار شد انت

خببدمت شببما  ابن  عير عليه الس ال  سوار قاطرى است  لو قطار شتر فرمببود ابببا خالببد كجببائى؟ عرضببارد :

فدايت شو . فرمود: مبادا شك كنى شيطان بخدا عالقمند است كه تو شك كنى. عرضارد : بخدا قسم ايببن 

يتم: حمد خدا را كه شما را از دسببت ايببن سببتمگر نجببات داد پيه آمد شد، از آزاد شدن اما  مسرور شد  گ

( قرب االسناد: على بببن 1فرمود: ابا خالد يك مرتبه ديگر بسوى آنها خواهم رفت كه ديگر خالصى ندار . )

اى براى من نوشت در ضمن ينببين ركببر نمببود سويد سائى گيت: ابو الحسن موسى بن  عير عليه الس ال  نامه

تو خبر ميدهم مرگ خود من است در همين شبهاى آينده نه از اين پيه آمد ناراحتم و نه كه اوه ييزى كه ب

پايمان و نه در آنچه بايد بوقوم پيوندد از قضا و قدر حتمى خببدا مابباوكم ينببگ بببزن بدسببتاويز ديببن آه 

( غيبببت 2) از دست مده. -اندها ياى پس از ديگرى مسالمت و رضا بآنچه گيتهمحم د و بدستاويز محام اما 

يونس بن عبد الرحمن گيت: حسين بن على رواسى بر سر  نازه موسى بن  عير عليه  -20ص  -شيخ طوسى

الس ال  بود همين كه خواستند دفن كنند يك نير از طرف سندى بن شاهك پيه ابو المضا معاون سندى آمببد 
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كردن تا مرد  ببينند صحي  و  كه او در آنجا حضور داشت گيت روپول از روى  نازه برداريد قبل از دفن

سالم است و نسبت باو كارى ناده. صورت موال موسى بن  عير را گاودند بطورى كه من كببامال آن  نبباب 

 را ديد  و شناختم بعد باز پوشاندند و داخل قبر كردند )صلى اللَّه عليه(.

رحيم كه زنى پاك دامببن  غيبت شيخ طوسى: يقطينى گيت: كنيز صاحم فرزند حسين بن على بن يقطين بنا 

و فاضل بود و بيست و يند مرتبه بزيارت خانه خدا رفته بود، از سعيد غال  خود نقل كببرد كببه او خببدمتاار 

موسى بن  عير عليه الس ال  در زندان بود و براى تهيه لواز  رفت و آمد ميارد سعيد گيت: هنگا  درگذشت 

آمد تا از دنيا رفت گاهى ضعف باو دست ميداد باز بحاه مىموسى بن  عير مانند ساير مرد  حاه بحاه مياد 

موسى بببن  عيببر عليببه  محم د بن غياث مهلبى گيت: وقتى هارون الرشيد -21ص  -( غيبت شيخ طوسى3.. )

ها و دالئل زيادى ماببهود گرديببد، هببارون متحيببر شببد و الس ال  را زندانى كرد از آن  ناب در زندان معجزه

بينى يطور ما گرفتببار كارهبباى عجيببم ايببن مببرد را خواست، باو گيت: ابو على! نمى يحيى بن خالد برماى

 اى بياندياى ما را از غم اين مرد آسوده كنى!.ايم، نميتوانى يارهشده

اى يحيى بن خالد گيت: من صالح ميدانم بر او منت گذارى و آزادل كنى در ضببمن صببله رحببم نيببز كببرده

ال  را دوسببت يون ده دوستان و ارادتمندان م ا را نسبت بما بدبين كرده. يحيببى موسببى بببن  عيببر عليببه السبب 

ميداشت هارون نميدانست. گيت: پس برو پيه او و غل و زنجير را باز كن و سال  مرا باو برسببان بگببو پسببر 

ا  كه تا اقرار باار بد خود نانى و از من طلم عيو ننمائى آزادت نانم اگر عمويت ميگويد من قسم خورده

آورد، همچنين اگر درخواست بخاببه نمببائى از مقامببت نين اقرارى بانى برايت ننگ و عارى بو ود نمىي

اى كببه مببرا از عهببده قسببم كم نخواهد شد. اين يحيى بن خالد امين و وزير من و صاحم اسرار  است باندازه

 بيرون آورد از او بخواه بعد برو آسوده بال.

ال  در  ببواب هببارون  محم د بن غياث گيت: موسى پسر يحيى بن خالد گيت: كه موسى بن  عيببر عليببه السبب 

بپدر  گيت: ابو على! من بزودى از دنيا خواهم رفت فقط يك هيته ديگر از عمببر  ببباقى مانببده مببرگ مببرا 

پنهان دار روز  معه موقع ظهر بيا تو و دوستانم تنها بر بدنم نماز بخوانيد منتظر بال وقتى اين ستمگر بجانببم 

هرى( است از نواحى قهستان( و بعراق برگات ترا نبيند تو نيز از و ود او بهره نخواهى بببرد مببن در رقه )ش

 ا  شما را خواهد كات از او بترسيد.ستاره تو و پسرت و ستاره او نگاه كرده

بهارون بگو موسى بن  عير ميگويد: پيك و فرستاده من روز  معه پيه تو خواهد آمد، بتو خواهببد گيببت 

يد بانى فرداى قيامت كه در پياگاه پروردگار مقابل هببم قببرار گببرفتيم معلببو  خواهببد شببد سببتمگر و يه با

 و السال . -متجاوز كداميك از ما دو نير است
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يحيى بيرون آمد يامهايه از گريه سر  شده بود پيه هارون آمد  ريان را شرح داد. هارون گيت: اگر تا 

وب است. روز  معه كه شد موسى بن  عير از دنيا رفببت. قبببل از يند روز ديگر ادعاى نبوت ناند خيلى خ

اين پيه آمد هارون بطرف مدائن رفته بود بدن موسى بن  عير را بيرون آوردند و بمرد  ناان دادند تا نگاه 

كنند بعد دفن كردند و مرد  برگاتند اما دو دسته شدند، بعضى ميگيتند مرده است و بعضى ميگيتند نمرده. 

بت شيخ طوسى: احمد بن سعيد گيت: محم د بن حسن علوى و يند نير ديگر مختصر همان مطالبى كه ( غي1)

محم د بن حسن نقل كرد برايم گيتند كه من مجموعه گيتار آنها را نقل ميانم، گيتنببد: علببت زنببدانى كببردن 

ير بن محم ببد بببن اشببعث موسى بن  عير عليه الس ال  اين بود كه هارون الرشيد فرزندل امين را در اختيار  ع

گذاشته بود تا تربيت كند، يحيى بن خالد برماى بر او رشك برد و ميترسيد اگر خالفت بامين برسد مقببا  و 

 موقعيت او و فرزندانه از بين خواهد رفت.

اندياى در باره  عير بن محم د كه معتقد بامامت موسى بببن  عيببر بببود ببباالخره بببا او گببر  شروم كرد ياره

مأنوس شد مرتم بمنزله ميرفت تا بر اسرارل اطالم يافت تما  را براى هارون نقل كرد و اضببافه گرفت و 

 هم ميگيت تا بياتر هارون را بدبين كند.

روزى باشخاص مورد اعتماد خود گيت: ياى از اوالد ابى طالم را مياناسيد كه وضع مالى او خببوب نباشببد 

بن اسماعيل ابن  عير بن محم د را باو معرفى كردند. يحيى براى من كارى دار  كه وسيله او انجا  دهم. على 

او پولى فرستاد. حضرت موسى ابن  عير عليه الس ال  نيز با او انس داشت و كماه ميارد گاهى اسرار خود 

 را با او در ميان ميگذاشت.

است فرمود: كجببا يحيى بن خالد نوشت او را بيرستند حضرت موسى بن  عير فهميد على بن اسماعيل را خو

 ميخواهى بروى پسر برادر! گيت ببغداد.

پرداخببت مياببنم و كارهايببت  فرمود: ياار دارى؟ گيت قرض دار  دست تنگ هم هستم فرمود: قرض ترا

روبراه ميانم على باين سخنان تو هى نارد موسى بن  عير عليه الس ال  باو فرمود: متو ه بال فرزندان مببرا 

( همين كه رفت روى بحاضببرين نمببوده فرمببود: بخببدا 1يهار هزار درهم باو داد. ) يتيم نانى سيصد دينار و

هايم را يتيم مياند گيتند: فدايت شويم با ايناه شما ميببدانى يببه سعى در ريختن خون من خواهد كرد و بچه

 مياند باز باو پوه ميدهى و كمك ميانى؟! فرمود: پدر  از آبا  گرا  خببود از رسببوه خببدا نقببل كببرد كببه

 فرمود: وقتى خويااوندى قطع شود بعد خويااوند صله رحم كند عمر آن خويااوند قطع خواهد شد.

على بن اسماعيل پيه يحيى بن خالد رفت يحيى اسرار موسى بن  عير را از او  ستجو كرد و بهارون اطببالم 

ماه دارد باغسببتانى را آوردند يند بيت الداد از خود نيز اضافه كرد. گيت: از شرق و غرب براى او پوه مى
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سى هزار دينار طال خريد كه آن را يسيره ناميد، صاحم باه گيت: من اين سبباه را نميخببواهم بببرايم از نببوم 

ساه فالن بده. دستور داد آن پوه را بخزانه برگردانند و سى هزار دينار از نوعى كه معين كرده بوده برايه 

 آورد. تما  اين سخنان را بهارون گيت.

دستور داد باو دويست هزار درهم بدهند حواله داد كه فرماندار ياببى از شهرسببتانها بپببردازد خببودل  هارون

هاى او رفتند براى تحويل گرفتن پببوه. يببك روز وارد مسببتراح شببد بببراى استان شرق را پذيرفت. فرستاده

هايه يه كردند رودههايه بيرون آمد روى زمين افتاد هر اى كرد و تما  رودهقضاى حا ت يك مرتبه ناله

را برگردانند ممان ناد گرفتار اين درد شد پولها را آوردند در هنگامى كه  ان ميداد وقتى از آوردن پببوه 

 اطالم دادند گيت: ميخواهم يه كنم وقتى من در حاه مرگ هستم.

در حببر  پيغمبببر  همان ساه هارون عاز  حج شد ابتدا بزيارت قبر پيغمبر صل ى اللَّببه عليببه و آلببه و سببل م رفببت

ا  ميخببواهم او عرضارد: يا رسوه اللَّه من از تو عذر ميخواهم از تصميمى كه در باره موسى بن  عير گرفته

ريببزى كنببد، دسببتور داد امببا  را از مسببجد بياندازد و خببون را زندانى كنم او تصميم دارد بين مرد  اختالف

كرد دو محمل از خانه هارون خارج شد كه موسى ابببن گرفتند همين كه پيه هارون آوردند او را در زنجير 

 عير عليه الس ال  در ياى از آنها قرار داشت با هر كدا  از دو محمل گروهى از سپاهيان را فرستاد، ياببى را 

بطرف بصره روانه كرد كه موسى بن  عير ميان همان بود و ديگرى را بطرف كوفه تا مببرد  متو ببه ناببوند 

( ياى كه موسى بن  عير را بطرف بصره بببرد سببيارل كببرد بعيسببى بببن  عيببر بببن 1. )اما  را باجا فرستاد

منصور فرماندار بصره تحويل دهد يك ساه در زندان او بود. عيسى بن  عير بن منصور براى هارون نوشببت 

كه موسى بن  عير را از من بگير بهر كس ميخواهى بسپار اگر نه من او را آزاد ميانم خيلى كوشببه كببرد  

ه بر او ايرادى بگير  نتوانستم بطورى كه گول ميداد  شايد در دعايه بتو يا مببن نيببرين كنببد ديببد  دعببا ك

فقط براى خود مياند طلم مغيرت و رحمت مينمايد يك نير را فرستاد او را تحويل گرفت و در بغداد پيه 

ال را انجببا  است كه خواستهفضل بن ربيع زندانى كرد، مدتى در زندان فضل بن ربيع بود هارون از او ميخو

 ورزيد.دهد فضل امتنام مى

نوشت او را بيضل بن يحيى تحويل دهد. فضل تسليم او نمود هارون از فضل بن يحيببى نيببز خواسببت او هببم 

موافقت نارد هارون شنيد كه موسى بن  عير در زندان فضل بن يحيى آسببوده و راحببت اسببت. هببارون آن 

 موقع در رقه بود.

را بوسيله ياپار و پست فرستاد به بغداد او را امر كرد كه فببورى پببيه موسببى بببن  عيببر عليببه مسرور خاد  

اى كببه در انببد نامببهالس ال  برود و وضع او را مااهده كند اگر وضع بهمان طور بود كه بهارون گببزارل داده
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گرى نيز براى سندى ابن اختيار اوست به عباس بن محم د برساند و از او بخواهد طبق نامه عمل كند و نامه دي 

 شاهك نوشته بود كه از عباس اطاعت كند.

مسرور وارد شد و بخانه فضل بن يحيى رفت هيك كس اطالم نداشت براى يه آمده، بعد خببدمت موسببى بببن 

اند همان د  پيه عباس بن محم د و سندى رفت هر  عير رسيد ديد همان طورى است كه برشيد گزارل داده

طولى ناايد كه پياى پيه فضل بن يحيى رفت، با آن پيك روانببه شببد ولببى خيلببى  رسانيد.دو نامه را بآنها 

ناراحت و پرياان بود پيه عباس بن محم د رفت، عباس شالق زن خواست با پايبندهاى مخصوص بنا  عقابين 

ازيانببه زدنببد او را فرستاد پيه سندى و دستور داد صد تازيانه باو بزند لباس از تن او بيرون آوردند و صببد ت

وقتى بيرون آمد رنگه پريده بود بر خالف وقتى آمد آن نخوت و بزرگ مناى را از دسببت داد بهببر كببس 

ميرسيد از يپ و راست سال  ميارد مسرور  ريان را براى هارون الرشيد نوشت. دستور داد موسى بن  عير 

ت بببود در آن مجلببس گيببت مببرد  ( هارون مجلسى ترتيم داد كه پر از  معيبب 1را تحويل به سندى بدهند. )

فضل بن يحيى مخاليت با دستور من كرده من او را لعنت ميانم شما نيز لعنت كنيببد از تمببا  مجلببس صببداى 

لعنت مرد  بلند شد بطورى كه خانه يك پاريه صدا گرديد اين خبر به يحيى بن خالد رسيد سوار شده پببيه 

تند از پات سر هارون آمد در حالى كببه هببارون مطلببع هارون الرشيد رفت نه از درب عمومى كه مرد  ميرف

نبود گيت يا امير المؤمنين بمن تو ه كن. هارون با ترس تما  باو تو ه نمود. يحيى گيت فضل  ببوان كببم 

ايست من منظور ترا عملى ميانم. هارون شاد شد باز در ميببان  معيببت گيببت مببرد ! فضببل بببن يحيببى تجربه

  ولى توبه و زارى كرد و فرمانبردار شد او را دوست بداريد مببرد  فريبباد مخاليت امر مرا كرد لعنته كرد

 زدند: ما دوست دوست تو هستيم و دشمن دشمنت اكنون او را دوست ميداريم.

يحيى بن خالد پس از اين  ريان خود بوسيله ياپار و پست به بغداد آمببد مببرد  بوحاببت افتبباده در  سببتجو 

راى تنظيم امور شهر آمده و مأموريت دارد كه نظارت بوضع فرمانببداران شدند يحيى ينين وانمود كرد كه ب

كند، خود را به بعضى از اين كارها نيز ماغوه نمود. سندى بن شاهك را خواست و او را دستور داد كه يببه 

 كند، سندى نيز قبوه كرد.

عباس بببن محم ببد حضرت موسى بن  عير هنگا  وفات از سندى درخواست كرد غالمه را كه نزدياى خانه 

دهد سندى انجا  داد. گيت ا ازه خواستم كه او را  فروشان است احضار كند تا او را غسلمينايند و  ز  نى

هايمان از پاكترين اى هستيم كه مهر زنان و حج وا م و كين مردهما خانواده كين كنم امتنام ورزيد فرمود:

 ماه ما است، من كين دار .
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ها  و دانامندان و سرشناسهاى بغداد آمدند كه در ميان آنها هيثم بن عببدى نيببز حضببور وقتى از دنيا رفت، فق

داشت تا ببينند، آنها نگاه كردند اثرى در بدن اما  نديدند و اين گواهى را دادند، پيار موسى بن  عير عليببه 

ه بيائيد نگاه كنيد. مرد  الس ال  را روى پل بغداد گذاشتند فرياد زدند اين موسى بن  عير است كه از دنيا رفت

 آمدند و  ستجو مياردند در صورت مولى با ايناه از دنيا رفته بود.مى

گيت: مردى از طالبيين نقل كرد كه ندا كردنببد ايببن موسببى بببن  عيببر اسببت كببه رافضببيها خيبباه مياردنببد 

 آمدند.ميرد نگاه كنيد مرده است مرد  بتماشا مىنمى

( بصببائر 1ريه دفن كردند پهلوى مردى از قبيله نوفل بنا  عيسى بن عبد اللَّه. )بعد آقا را بردند و در مقابر ق

احمد بن عمر گيت: از حضرت رضا عليه الس ال  شنيد  كه فرمود: من ا  فروه دختر اسحاق را در  -الدر ات

 « عرضارد  وقتى طالق دادى از مرگ موسى بن  عير1ماه ر م يك روز پس از وفات پدر  طالق داد   

 فرمود: آرى. اطالم داشتى؟

اند از قوه شما كه مردى گيته است خبر صيوان گيت: بحضرت رضا عرضارد : روايت كرده -( بصائر1) 

( 2ايد فرمود: صحي  ولى سعيد خبرى كه آورد من قبببال آن را ميدانسببتم. )مرگ پدر خود را از سعيد شنيده

عليه الس ال  عرض كرد  اما  ميداند يببه وقببت ياى از اصحاب گيت: بحضرت رضا  -6ص  -مختصر بصائر

ميميرد فرمود: آرى، خداوند باو اعال  مياند تا در كارهاى مورد نياز خود عجله كنببد عرضببارد  حضببرت 

موسى بن  عير از خرماى زهرآلود و ريحان مسمومى كه يحيى بن خالد فرستاده بود اطالم داشت؟ فرمببود: 

 آرى.

ميدانست مسمو  است؟ فرمود: خداوند او را فراموشبباند تببا آنچببه بايببد انجببا  گيتم: پس يرا خورد با ايناه 

ابراهيم بن ابى محمود گيت: عرضارد  اما  ميداند يه وقت ميميرد فرمود: آرى.   -( مختصر بصائر3شود. )

عرضارد  پدرت وقتى يحيى بن خالد خرما و ريحان مسمو  فرستاد اطببالم داشببت؟ فرمببود: آرى گيببتم بببا 

ميدانست مسمو  است آن را خورد در قتل خود شركت كرده فرمود: قبل از خوردن نميدانسببت ولببى ايناه 

( توضي : آنچببه در ايببن دو خبببر ركببر شببده 4 لوتر اطالم دارد تا در كارهاى مورد نياز خود عجله نمايد. )

م از بين بردن ياى از و وهى است كه ميتوان  مع كرد بين علم ائمه بعاقبت كار خود و ييزهائى كه مو 

 شود و بين ايناه  ايز نيست خود را بورطه هالك اندازد.آنها مى

با قطع نظر از اين خبر ميتوان بو ه ديگرى نيز تو يه كرد كه پرهيز از ورطه هالكت در مورد كسانى است 

راى آنهببا اى بكنندهآمد ناراحتشود كه هيك پيهكه تما  مقدرات حتمى را مطلع نيستند و گر نه مو م مى

 اتياق نيافتد و اين نيز غير ممان است.
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احاا  شرعى ائمه عليهم الس ال  مربوط بعلم ظاهرى است نه بعلم الهى همان طورى كببه احببواه آنهببا در تمببا  

امور بر خالف وضع ما است تاليف آنها نيز با تاليف ما فرق دارد، با ايناه ميتوان گيت آنها ميدانستند اگر 

تببرى را انتخبباب كردنببد ممان است با وضعى بدتر كاته شوند پس راه سبباده دن را نپذيرنداين نحو كاته ش

( كافى 1همين كه ما ميدانيم آنها معصو  هستند و در هر كار  ز در راه رضاى خدا و حق قد  بر نميدارند )

 است كه بدانيم اين كار نيز بنا بر حامت و مصلحتى است.

يت: عبد صال  عليه الس ال  از پى من فرستاد در زندان فرمببود بببرو ببباين داود بن زربى گ -غيبت شيخ طوسى

مرد )يحيى بن خالد( بگو فالنى بتو پيغا  داد كه اين ياارى بود كردى مرا از وطببن آواره كببردى و فاصببله 

ر شوهر شود و قسمهاى بسياانداختى بين من و زن و فرزند  پيه يحيى آمده پيغا  را رساند  گيت: زبيده بى

غلي  و شديد خورد كه من مايلم دو مليون درهم غرامت بدهم تببو از زنببدان خببارج شببوى گيببت برگاببتم و 

( در ارشاد مييببد 2شو . ) ريان را گيتم. فرمود: باو بگو قسم بخدا يا بايد مرا خارج كنى يا خود  خارج مى

از  183داد پنجم ر ببم سبباه مينويسد: حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  در زندان سندى بن شاهك در بغ

ابببو االزهببر  -( مناقببم3سبباه بببود. ) 35دنيا رفت پنجاه و پنج ساه داشت مدت امامت آن  ناب بعد از پدر 

ناص  بن علي ه بر مى در ضمن يك حديث طوالنى در مسجدى مقابل خانه سندى بن شبباهك بببا ابببن سببايت 

بببود كببه او را نمياببناختم. آن مببرد گيببت: شببما كرديم مردى نيز با مببا  -بود  بحث در مورد زبان عربى مى

بمسائل دينى خود بياتر از مسائل مربوط احتياج داريد باالخره صحبت رسيد باما  وقت، آن مرد گيببت بببين 

شما و اما  زمان بيه از يك ديوار فاصله نيست. گيتم: منظورت موسى بن  عيببر اسببت كببه زنببدانى اسببت؟ 

اى ولى از پهلوى ما حركت كن مبادا كسى مااهده كند كه با ما ناستهگيت: آرى. گيتيم ما ييزى نميگوئيم  

ما را هم بواسطه تو بگيرند گيت بخدا ينين كارى نميانند. اين حرفى كه باما زد  بدستور خود او بود اگر 

از در  ميل نيستيم او را صدا بزن. در همين موقع مببردىبخواهد بيايد با ما هم اكنون بنايند ميتواند. گيتيم بى

مسجد وارد شد كه از ديدار او انسان حيران مياد فهميديم او موسى بن  عير عليه الس ال  اسببت. فرمببود مببن 

 همان مرد هستم ما را رها كرد ما فورى از مسجد خارج شديم،

ناگهان صداى داد. و فرياد زياد شنيديم، سندى بن شاهك با گروهى وارد مسجد شد گيتيم: مببردى پببيه مببا 

ينين و ينان گيت مرد وارد شد بنمازگاه مسجد رفت اما كسى كه ما را دعوت باو ميارد خارج شببد آمد و 

دارند. خودل پيه موسى بن  عير رفببت كببه در محببراب بببود از پببيه  -او را نديديم، دستور داد ما را نگه

ته و قيل زده فببرار روى او رفت ما سخن آنها را ميانيديم، باو گيت: يقدر با سحر و حيله خود از درهاى بس 

 ميانى باز ترا برميگردانيم اگر فرار كنى بهتر است تا اينجا بمانى تو ميخواهى خلييه مرا بااد.
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اى در پيه است كه بدست شببما حضرت موسى بن  عير فرمود: يگونه فرار خواهم كرد با ايناه مرا آينده

 شود.ا ارزانى مىانجا  خواهد شد و مقامى شايسته دار  كه بدست شما آن مقا  مر

سندى بن شاهك دست او را گرفت و رفت بهمراهان خود گيت اين دو نير را رها كنيد برويد داخل كويببه 

( در كتاب انببوار اسببت كببه عببامرى گيببت: 1نگذاريد كسى رفت و آمد كند تا من و او داخل خانه شويم. )

ال  فرسببتاد تببا در زنببدان اى را براى موسى بببن هارون الرشيد كنيز زيبا و بسيار خول قيافه  عيببر عليببه السبب 

خدمتاارى او را بعهده گيرد. بآن كنيز فرمود: بهارون بگو شما از هديه خود خوشحاه هستيد مرا نيازى باين 

ايببم كنيز و امثاه او نيست. هارون ناراحت شده گيت برگرد پيه او بگو ما تو را بخواسببت خببودت نگرفتببه

ذار و بيا. پيك رفت و برگات بعد كه هارون از  اى خود برخاست غببال  را زندانى كنيم كنيز را پيه او بگ

 فرستاد تا  ستجو از حاه كنيز كند.

 غال  ديد كنيز بسجده افتاده و سر بلند نمياند همى ميگويد: قدوس سبحانك سبحانك.

وردند ميلرزيببد و وقتى كنيز را آ  هارون گيت: بخدا او را موسى بن  عير  ادو كرده برويد كنيز را بياوريد

ا  من در زندان ايستاده اى پيدا كردهشود. كنيز  واب داد حاه تازهسر به آسمان داشت. گيت: تو را يه مى

بود  او شم و روز نماز ميخواند وقتى نماز خود را تما  كرد و در حاه تسبي  و تقديس بود عرضارد  آقببا 

انببد بببراى انجببا  احتياج دار !. گيتم مرا بزندان فرستادهاحتيا ى داريد در رفع آن باوشم فرمود من بتو يه 

كارهاى شما، ديد  اشاره كرده فرمود پس اينها كيستند نگاه كرد  ديد  باغى پر از گل و ريحان كه انتهايه 

اند غالمان ماهرو ديده نمياود اوه و آخر ندارد در آن باه محلهائى را با ديبا و فرشهاى رنگارنگ فرل كرده

اند كه كسى نديده از ابريام سبز هر كدا  بر سببر تببا ى از در  و يبباقوت ير ندارند و لباسهائى پوشيدهكه نظ

اند و انوام غذاها. من بسجده افتاد  سر بر نداشتم تا ايببن غببال  مببرا بلنببد دارند در دست آفتابه و حوله گرفته

 كرد ديد  همان ميان زندان هستم.

اى. گيت: نه بخدا آقا قبل از ده خوابت برده و اينها را در خواب ديدههارون گيت: اى بد نس شايد در سج 

سجده اينها را ديد ، از ديدن آنها بسجده افتاد . دستور داد او را بگيرند و نگهدارند تببا كسببى صببحبت او را 

ال « نانود. كنيز رو بنماز آورد وقتى ميگيتند يرا اين قدر نماز ميخوانى ميگيت:  هاذا رأيببت العبببد الصبب 

بنده صال  خدا را در ينين حالى ديد . ميگيت: من وقتى بهات برين را ديد  كنيزان فرياد زدند فالنببى دور 

شو از بنده صال  خدا تا ما او را خدمت كنيم ما خدمتگزار او هستيم نه تو پيوسته همين حاه را داشببت تببا از 

 -( مناقببم1ه الس ال  مانده اتيبباق افتبباد. )دنيا رفت اين  ريان يند روز باهادت حضرت موسى بن  عير علي

وفات موسى بن  عير عليه الس ال  در مسجد هارون الرشيد كه معروف بمسجد مسيم در قسببمت غربببى ببباب 
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الاوفه است اتياق افتاد، زيرا آن  ناب را از خانه معروف بخانه عمرويه به آنجا منتقببل كردنببد، بببين وفببات 

علببى بببن  -( ر بباه كاببى2قريه دويست و شصت ساه فاصببله شببد. ) موسى بن  عير و آته گرفتن مقابر

 عير بن محم د گيت: محم د بن اسماعيل بن  عير از من خواست تا از موسى بن  عير براى او ا ببازه بگيببر  

و وصيت و سيارشى باو بيرمايد گيت: من كناره گرفتم تا اما  عليه الس ال   تا بعراق برود و از او راضى شود

 خانه شد و بيرون آمد موقع مناسبى بود كه من ميتوانستم در خلوت با او صحبت كنم.وارد وضو

وقتى خارج شد گيتم: پسر برادرت محم د بن اسماعيل ا ازه ميخواهد كه سير بعراق كند و شما باو سيارشى 

ان بيرمائيد ا ازه داد وقتى بازگات بمجلس خود محم د بن اسماعيل از  اى حركببت كببرده گيببت: عمببو  بب 

 مايلم يك وصيت و سيارشى مرا بيرمائيد.

 فرمود: بتو سيارل ميانم از خدا بترس و شركت در خون من مان.

گيت: خدا لعنت كند كسى را كه سعى در ريختن خون شما بنمايد، باز گيببت وصببيتى بيرمببا مببرا عمو ببان. 

اى ر عليه الس ال  كيسهفرمود: سيارل ميانم كه از شركت از خون من بپرهيزى آنگاه حضرت موسى بن  عي

كه محتوى صد و پنجاه دينار بود باو داد، محم د گرفت باز كيسه ديگرى كه محتوى صد و پنجاه دينببار بببود 

داد گرفت براى مرتبه سو  كيسه صد و پنجاه دينارى ديگرى را ببباو داد. سببپس دسببتور داد هببزار و پانصببد 

ال  عببرض درهمى كه مو ود داشت باو بدهند من اين همه پوه ر ا زياد انگاشتم و بموسى بن  عير عليببه السبب 

 كرد  فرمود اين قدر داد  تا بياتر دليل داشته باشم كه من صله رحم كرد  و او قطع نمود.

محم د بن اسماعيل بطرف عراق رفت بدر خانه هارون آمد با همان لباسهاى سير قبل از آناه در محلببى فببرود 

گو محم د بن اسماعيل بن  عير بر در خانه ا ازه ميخواهد. دربان گيببت: آيد و ا ازه ورود خواست. گيت: ب

برو اوه لباسهاى سيرت را تغيير بده بيا تا بدون ا ازه ترا وارد كنم حاال امير المؤمنين خوابيده است گيببت: 

 بامير المؤمنين خواهم گيت كه من آمد  ولى تو ا ازه ندادى.

ى ورود داد محم ببد وارد شببد بمحببض ورود گيببت يببا اميببر ا ببازه دربان پيه هارون رفت و  ريان را گيت

آورند و تو المؤمنين دو خلييه در روى زمين و ود دارد موسى بن  عير در مدينه است كه برايه خراج مى

 در عراق خراج ميگيرى هارون گيت: ترا بخدا قسم راست ميگوئى.

هند همين كه پولها را دريافت كببرد همببان شببم گيت: بخدا راست ميگويم دستور داد صد هزار درهم باو بد

( توضببي : 1دردى بر او مستولى گات كه نيمه شم از دنيا رفت ماه را دو مرتبه به بيت الماه برگرداندند. )

در بعضى از روايات محم د بن اسماعيل و در بعضى از روايات على ابن اسماعيل نا  برده شببده، مماببن اسببت 

اى داده شد. در شرح حاه خويااوندان اما  خواهد آمببد كببه ايببن دو ناشايسببت كار هر دو باشد كه نسبت بي
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( ر اه كاى: باار غال  سندى بن شاهك گيت من از همه بياتر دشببمن خانببدان ابببو طالببم بببود  2بودند. )

روزى مرا سندى بن شاهك خواست گيت ميخواهم ترا امين بر سرى قرار دهم كه هارون مببرا امببين آن سببر 

گيتم: هرگز كوتاهى نخواهم كرد. گيت موسى بن  عير را بمن سپرده و من ترا مأمور نگهدارى  قرار داده،

ال بود زندانى كرد و مرا نگهبان او قببرار داد، مببن هببم او كرد . او را در اطاقى در همان منزلى كه خانواده

مينمببود  كببه تببا مببن  يند قيل روى هم ميزد  هر وقت پى كارى ميرفتم زنم را مأمور او ميارد  و سببيارل

برميگرد  از اينجا نروى باار گيت: خداوند آن بغببض و كينببه را بمحبببت و ارادت تبببديل كببرد. يببك روز 

موسى بن  عير عليه الس ال  مرا خواست فرمود باار! برو بزندان قنطره بببه هنببد بببن حجبباج بگببو ابببو الحسببن 

خود دور مياند وقتى ينين كرد باو بگببو مببن  موسى بن  عير ترا ميخواهد او داد بر سر تو ميااد و ترا از

پيغا  را رساند  مايلى انجا  بده نميخواهى انجا  نده او را رها كن بيا. باار گيببت هببر يببه دسببتور داده بببود 

 انجا  داد  و درها را مثل سابق قيل كرد  و زنم را بر در زندان نااند  گيتم: از اينجا نروى تا برگرد .

تم هند بن حجاج را مالقات كرد  باو گيتم: حضرت ابو الحسن فرموده: آنجا بيائى داد بطرف زندان قنطره رف

و فرياد زد مرا دور كرد گيتم: من پيغا  را رساند  ميخواهى بان نميخواهى ناببن او را رهببا كببرده برگاببتم 

 اببى درهببا رابزندان موسى بن  عير عليه الس ال ، ديد  زنم بر در زندان ناسببته درهببا نيببز قيببل اسببت ياببى ي 

گاود  تا رسيد  بموسى بن  عير،  ريان را خدمته عرضارد . فرمود: درسببت اسببت او آمببد و برگاببت. 

پيه زنم آمد  باو گيتم: بعد از رفتن من كسى اينجا آمد كه وارد زندان شود؟ گيببت: نببه بخببدا مببن از  لببو 

محم ببد بببن حسببن انبببارى بببرادر  ( على بببن1درب هيك  ا نرفتم و نه در را براى كسى گاود  تا تو آمدى. )

ال  موقببع رفتببنه ببباو  صنده گيت: از كس ديگرى شنيد  وقتى هند بن حجاج آمد موسى بن  عير عليه السبب 

فرمود: اگر مايلى برگرد بمحل خودت بهات برين  ايگاهت خواهد بود در صورتى كه مايل باشى ميتببوانى 

 ه كند.بمنزه خود بروى، گيت نه برميگرد  بزندان. خدا رحمت

على بن محم د بن صال  صيمرى گيت: هند بن حجاج رضى اللَّه عنه از اهل صببيمره بببود قصببر او در صببيمره 

ال  عرضببارد : پببدر شببما را 2ماهور است. ) ( ر اه كاى: عبد اللَّه بن طاوس گيت: بحضرت رضا عليه السبب 

 يحيى بن خالد مسمو  كرد فرمود: آرى بوسيله سى دانه خرما. عرضارد :

اى ميدانست كه آن خرماها مسمو  است فرمود: محدث از نزد او رفت گيتم: محدث كيست؟ فرمود: فرشتهن

است بزرگتر از  برئيل و مياائيل با رسوه خدا بود و با ائمه عليهم الس ال  نيز هست هر يببه را انسببان بجويببد 

( كببافى: علببى بببن 3مر كرد. )معلو  نيست بيايد سپس باو فرمود: تو عمرى طوالنى خواهى كرد. صد ساه ع
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اى خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  نوشتم وقتى در زندان بببود در نامببه از اياببان احببواه سويد گيت: نامه

 پرسيده بود  و مسائل زيادى نيز سؤاه كرد  مدتى  واب نيامد بعد  وابى با اين مضمون رسيد:

دى راست كه با بزرگوارى و عظمت و نور خود دلهبباى مببؤمنين را ستايه خداون -بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

روشن گردانيد و با همان عظمت و نورل دشمنى با او آغاز كردند نادانان و با عظمت و نورل تقرب  ستند 

هاى متياوت بعضى صحي  و برخى ناصببحي ، بسوى او تما  ساكنان آسمانها و زمين با اعماه مختلف و عقيده

ت يافته شنوا و كر، بينا و كور سرگردان ستايه خدا را كه دين و آئين خببدا را بمحمببد صببل ى گمراه و هداي 

( اما بعد تو مردى هستى كه خداوند برايببت ارتببباط خاصببى بببا آه محم ببد 1آموخت. ) اللَّه عليه و آله و سل م

و در ديببن بينببا نمببوده  اى محبت و مودتى را كه الز  بوده از نظر دين ترا راهنمائى كردهگااده حي  كرده

اى كه ها بآنها پناهنده مياوى. در نامه خود سؤالهائى كردهكه آنها را بر ديگران مقد  ميدارى و در گرفتارى

از نظر تقيه نميتوانم  واب آنهببا را بببدهم و تاليببف مببن پنهببان داشببتن آنهببا اسببت پببس از انقضبباى سببلطنت 

ناپسند  دا شود از تجاوزكاران بر خداى خود ينين صببالح  ستمااران كه قدرتمند حقيقى بيايد و اين دنياى

ديد  كه توضي  دهم آنچه پرسيد، مبادا شيعيان ضعيف در حيرت و سرگردانى قرار گيرند بواسطه نادانى؟ از 

خدا بپرهيز و اين مطالم را با كسانى در ميان گذار كه شايسته باشند، بترس از ايناه مايه گرفتارى اوصيا  و 

ى يا اختالف بو ود آورى با افاا  نمودن اسرارى كه در اختيببار تببو ميگببذار  هرگببز ينببين كببارى ائمه شو

 نخواهى كرد ان شا  اللَّه.

آمد ناراحتم اولين خبرى كه بتو ميدهم اينست كه من بزودى در همين شبها از دنيا خواهم رفت نه از اين پيه

اى حتمى خداوند دار . ينگ بزن بدستاويز دين يعنببى و نه پايمان و نه ترديدى در مقدرات آينده و از قض

آه محم د و عروة الوثقى يعنى اما  بعد از اما  و راه مسالمت با آنها و رضايت نسبت بآنچه ميگوينببد. بببدنباه 

كيه و آئين كسانى كه با تو هم عقيده نيستند مرو و ده براه و رول آنها مبند كه آنهببا بببا خببدا و پيببامبر و 

ويه خيانت كردند، ميدانى يگونه امانتهاى خود را خيانت كردند، كتاب خدا را بامانت در اختيار امانتهاى خ

اياان گذاشتند خيانت كردند و تحريف و تغيير دادند و بنيع فرمانروايان خببود كببار كردنببد از آنهببا فاصببله 

 ميدهند. بگيريد خداوند اياان را مبتال بترس و گرسنگى باند بواسطه اين كارها كه انجا 

سؤاه كردى از آن دو نير كه ماه مردى را بزور غصم كردند با ايناه آن ماه خود را بيقرا  و تهيدستان و 

درماندگان و در راه خدا خرج ميارد، بعد تنها بهمين غصم كببردن قببانع ناببدند او را با بببار وادار كردنببد، 

شان شروم ببذه و بخاه كردند، پرسيدى با ماله را بمنزه آن دو ببرد بعد از ايناه بزور صاحم شدند خود

( قسببم بجببان خببود  اينهببا قبببل از ايببن كببار منببافق بودنببد و مخببالف خببدا و 1مياوند يا نه؟. ) اين كار كافر
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كننده پيامبر بامار ميرفتند هر دو كافرند، بر آن دو باد لعنت خدا و مالئاه و تما  مرد ، بخببدا قسببم مسخره

ا  از آنها وارد ناد از وقتى كه وارد اسببال  شببدند پيوسببته شببك و ترديببد آنهببا اى ايمان در ده هيك كدرره

يافت فريباار و منافق بودند تا مالئاه عذاب  ان آنهببا را گرفتنببد و بقرارگبباه اشببخاص رليببل و افزايه مى

 خوار بردند.

بببار گببران  پرسيدى وضع آن كسانى حضور داشتند پيه آن مرد در حالى كببه مبباه او را بببزور ميگرفتنببد و

اطاعت را برگردن او بزور ميگذاشتند، بعضى با آنها هماارى مياردند و بعضى مخالف آنها بودند. اين گروه 

از كسانى هستند كه در اولين مرتبه مرتد شده از دين برگاتند از اين امت، لعنت خدا و مالئاه و تما  مببرد  

 بر آنها باد.

ما بر سه گونه است: ماضى و غابر و حادث. ماضى كه تيسير شد و سؤاه كرده بودى از مقدار علم ما. دانه 

شببود يببا بگوشببمان ميخببورد ايببن نببوم غابر نيز نوشته شده است، اما حادث اينسببت كببه بقلببم مببا الهببا  مببى

ترين علم ما است. پس از پيامبر ما پيمبرى نخواهد بود. پرسببيدى كنيببزان اوالددار، آنهببا آن كنيببزان بر سته

تا روز قيامت ازدواج آنها بدون ا ازه ولى بوده و طالق آنها بدون عد ه است، اما هر كببه دعببوت كارند  -زنا

 ما را پذيرفت اين ايمان، گمراهى سابقه را از بين ميبرد و يقين او مو م از بين رفتن شاه ميگردد.

ديم، هر كه از شما باشببد از زكاتها پرسيدى، شما پيروان ائمه شايسته زكاة هستيد ما آن را براى شما حاله كر

در هر  ا سؤاه كردى از ضعييان )كه نميتوانند واقعيت را تاببخيا دهنببد( ضببعيف كسببى اسببت دليببل ببباو 

نرسيده باشد و از اختالف نيز خبر نداشته همان قدر فهميد كه بين مببرد  اخببتالف در مببورد عقيببده اسببت او 

 ضعيف شمرده نمياود )بايد تحقيق واقعيت كند(.

كردى، ميتوانى براى آنها شهادت بدهى، شهادت بده براى خدا گر يه بضرر خود يا پدر و مببادر  ( سؤاه1) 

يا خويااوندانت باشد بين خود و آنها. اما اگر احتماه زيانى براى برادر دينى خود دادى شهادت نببده. كسببى 

سببق و فجببور وارد شببوى، را كه اميدوارى دعوت ما را بپذيرد او را بسوى ما فرا خببوان، مبببادا در  ايگبباه ف

خاندان پيامبر را دوست داشته بال هر يه از طرف ما بتو رسيد نگو اين باطل است گر يببه مخببالف آن را از 

انببد  سببتجو ايم. ايمان آور به آنچه بتو خبببر دادهما شنيده باشى زيرا نميدانى ما آن حرف را بچه  هت گيته

 ايم.نان از ييزى كه از تو پنهان كرده

زمترين حقوق برادر دينى اينست كه از او پنهان نانى ييزى را كه در دنيا يا آخببرت بببراى او سببودمند از ال

است، كينه او را بده نگيرى گر يه بد كرده باشد، دعوت او را بپذيرى هببر گبباه تببرا دعببوت كببرد او را بببا 

 دشمنه تنها نگذارى.
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ز او عيادت كنى، از خوى و خلق مؤمنين غه زدن از مخاليين گر يه دشمن او بتو نزدياتر باشد در بيمارى ا

و آزار و خيانت و كبر و بد زبانى و فحه و دستور دادن باين كارها نيست، هر گاه آن مرد بد سيرت اعرابى 

را ديدى با سپاهى  رار، منتظر فرج براى خود و برادران دينى بال وقتى خورشيد گرفت و نورل كببم شببد 

خدا با تبهااران يه مياند يك كلمه يك كلمه براى تو توضي  داد ، درود خببدا  يام به آسمان بيانداز ببين

( مهج الدعوات: عبد اللَّه بن مالك خزاعى گيت: هارون الرشيد مرا خواست گيت: 2بر محم د و آه پاكه. )

رد ايببن ميتوان بتو اعتماد كرد در نگه دارى سر. گيتم يا امير المؤمنين من ياى از بنببدگان شببمايم، گيببت وا

خانه شو كسى كه در خانه است بگير ببر نگه دار تا او را از تو بخواهم همين كه وارد شد  موسى بببن  عيببر 

عليه الس ال  را ديد  سال  كرده او را سوار بر مركم خود نمود  و بمنزه برد  ميان خانواده خود  بود درب 

رى او را بعهده گرفتم يند روز گذشت ناگبباه را برويه قيل ميارد ، كليد همياه بهمراه خود  بود خدمتاا

از  اى حركت كرده رفتم ديد  هارون  ديد  پياى از طرف هارون آمده گيت: امير المؤمنين ترا ميخواهد،

ناسته يك رختخواب طرف راست و ياى طرف يپ اوست، سال  كرد   واب نداد پرسيد امانت يه شببد؟ 

اختيار تو گذاشتم يطور است؟ گيتم: خوب. گيت هم اكنببون من نيهميد  يه گيت. باز پرسيد كسى كه در 

پيه او ميروى و سه هزار درهم باو ميدهى و او را بخببانواده و منببزله برميگردانببى مببن خواسببتم برگببرد ، 

گيت: ميدانى يرا اين كار را كرد ؟ گيتم: نه يا امير المؤمنين! گيت در همين رختخوابى كه طببرف راسببتم 

خواب ديد  يك نير ميگويد: هارون موسى بن  عيببر را رهببا كببن. از خببواب بيببدار  هست خوابيده بود  در

شد  با خود فار كرد  كه شايد بواسطه افاارى است كه در مورد او داشتم باز باين رختخببواب ديگببر رفببتم 

همان شخا را در خواب ديد  كه ميگويد هارون بتو گيتم موسى بن  عير را رها كنى ناردى؟ بيدار شببد  

شر شيطان بخدا پناه برد  بعد آمد  باين رختخوابى كه اكنون در آن هستم باز همببان شببخا را ديببد  كببه  از

اى بمن كرده گيت: بخببدا اى در دست دارد كه سر آن در مارق و ته آن در مغرب است با حربه اشارهحربه

ز پات در آيد. بهمين  هت ات كه اهارون اگر موسى بن  عير را رها نانى اين حربه را ميگذار  روى سينه

من از پى تو فرستاد  هر يه گيتم فورى انجا  ده اين مطلم را باسى نگببوئى كببه باعببث كاببته شببدن خببود 

 خواهى شد.

گيت: بمنزه خود برگاتم در اطاق را گاوده خدمت موسى بن  عير عليه الس ال  رسيد  ديد  در حاه سجده 

ت فرمود هر يه بتو دستور داد انجا  ده عرضارد : موالى مببن! بخواب رفته، ناستم تا بيدار شد و سر برداش

ترا بخدا و بحق  دت پيامبر اكر  قسم ميدهم بيرمائيببد امببروز دعببائى بببراى آزادى و فببرج خببود نموديببد؟ 

فرمود: آرى فرمود: پس از نماز وا م سر بسجده گذاشتم؟ در حاه سجده خوابم برد پيغمبر اكببر  را ديببد  
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ى آزاد شوى گيتم: بلى يا رسوه اللَّه فرمود اين دعا را بخوان، بعببد دعببا را خوانببد مببن بببا فرمود: موسى مايل

همين طور كه من براى تو خواند  عرضارد : خدا دعايت را  همان دعا خدا را خواند  پيغمبر برايم ميخواند

ص  1ج  -كببافى (1مستجاب نمود  ريان دستور هارون را نقل كرد  و آنچه گيته بود ببباو تقببديم كببرد . )

مسافر گيت: حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  را وقتى خواستند ببرنببد بحضببرت علببى بببن موسببى  -381

ال بخوابد تا زنده است تا وقتى خبرى باو برسد. گيت: ما هببر شببم بببراى الرضا دستور داد هر شم در خانه

يخوابيد صببب  بمنببزه خببود ميرفببت حضرت رضا در دهليز رختخواب ميانداختيم پس از نماز عاا  در آنجا م

همين وضع تا يهار ساه ادامه يافت يك شم دير آمد رختخواب انداختيم ولى نيامد زن و بچه متوحه شدند 

 و ناراحت گرديدند از تأخير اياان خيلى ناراحت شديم.

ذاشببته فردا صب  بخانه آمد داخل حر  شد و پيه ا  احمد رفت فرمود: آنچه پببدر  بامامببت در اختيببارت گ

اى زده با دست بصورت خود نواخت و گريبان ياك زده گيت بخدا آقايم از دنيا رفت اما  بده. ا  احمد ناله

على بن موسى الرضا او را نگه داشت باو فرمود حرفى در اين مورد نزن و اظهار ناراحتى نان تا خبر رسببمى 

ا يهار هزار دينار در اختيار او گذاشت و بديگرى بيرماندار برسد. زنبيلى كه محتواى امانتها بود با دو هزار ي 

 نداد.

اما  موسى بن  عير عليه الس ال  ا  احمد را خيلى گرامى ميداشت، گيت در يك خلوت و تنهائى بمن گيببت 

اين امانتها را بتو ميسپار  بهيك كس ييزى مگو تا من از دنيا رو ، پس از مردنم هر كدا  از فرزندانم آنهببا را 

 ا . بخدا قسم اكنون عالمتى كه بمن فرموده بود بوقوم پيوسته.است باو بده بدان كه من از دنيا رفتهاز تو خو

تما  امانتها را از ا  احمد گرفت دستور داد همه از گريه و عزادارى خوددارى كنند تا خبببر رسببمى بببر سببر 

اى رسيد كببه ر نگذشته بود نامهديگر بعد از آن شم در رختخواب پدر خود نخوابيد مثل سابق، يند روز بيات

حاكى از درگذشت آن  ناب بود وقتى تاريخ را دقت كرديم و حساب روزهاى گذشته را نموديم ديببديم در 

 -( كببافى1از دنيا رفته بوده. ) همان شبى كه حضرت رضا براى خوابيدن نيامد و فردا صب  امانتها را گرفت

 اما  را  ز اما  غسل نميدهد؟ طلحه گيت: بحضرت رضا عليه الس ال  عرضارد 

دادن او آمد كسى حضور يافت كه بهتر از آنهائى بببود كببه غيبببت فرمود: مگر نميدانيد يه كسى براى غسل

ال حضببور داشتند همانهائى كه براى نجات يوسببف از يبباه آمدنببد در مببوقعى كببه پببدر و مببادر و خببانواده

 نداشتند.

ليين بقرينه راوى خبر كه از اهل سنت است و يا از نادانببان شببيعه ظاهر اين خبر تقيه است يا از مخا -توضي 

ولى باطن خبر يك واقعيت است، زيرا كسى كه براى غسل موسى بن  عير آمد شخصى بببود كببه از غببائبين 
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صيوان گيت: بحضرت رضببا  -( كافى2بهتر بود يون خود حضرت رضا آمد و مالئاه نيز حضور داشتند. )

  يه وقت ميداند اما  است؟ موقعى كه خبر ميرسد كه اما  قبل از دنيا رفته يا همان عرضارد : بيرمائيد اما

موقعى كه از دنيا رفت مانند حضرت موسى بن  عير كه در بغداد از دنيا رفت و شما اينجببا بوديببد. فرمببود: 

 همان موقعى كه اما  قبل از دنيا رفت او مييهميد عرضارد :

در كتاب وصايا ابو الحسن على بن محم د بن زياد   -( عيون المعجزات3شود. )مىبچه وسيله؟ فرمود: باو الها  

ال  رسببيد صيمرى و از  هت هاى صحي  نيز نقل شده كه سندى بن شاهك خدمت موسى بن  عير عليببه السبب 

همان موقع كه خرماى زهرآلود در مقابل امببا  بببود و ده دانببه خرمببا خببورده بببود، سببندى عرضببارد بياببتر 

 اند خورد .د. فرمود: بس است آنقدر كه الز  بود در مورد دستورى كه بتو دادهبيرمائي

ها و اشخاص عبباده را حاضببر كببرد و امببا  را باياببان ناببان داد، سپس يند روز قبل از درگذشت اما  قاضى

 گيت: مرد  ميگويند موسى بن  عير در ناراحتى و مضيقه است اكنون مالحظه كنيد كه نه نبباراحتى دارد و

 نه بيمار است و نه آزارى ديده.

بوسيله سم از دنيا ميببرو  تببا  موسى بن  عير عليه الس ال  رو بجمعيت حاضر نموده فرمود: گواه باشيد كه من

اند، همين امروز تا شببا  رنگببم سببر  سه روز ديگر مالحظه ميانيد ظاهر من سالم است ولى مرا مسمو  كرده

 مياو  پس فردا سييد خواهد شد و بسوى رحمت خدا و رضوانه ميرو .شود بسيار شديد فردا زياد زرد مى

سببالگى كببه بيسببت  54هجرى در سببن  183همان طورى كه فرموده بود در آخر روز سو  از دنيا رفت ساه 

حضرت موسى بن  عيببر عليببه  -( عمدة الطالم1ساه با پدرل حضرت صادق بود و سى و يهار ساه تنها. )

بخايد هاى دينار آن  ناب كه بمستمندان مىبسيار فاضل و قوى ده و با سخاوت كيسه الس ال  سياه يهره بود

منببد هاى پوه حضرت موسى بن  عيببر بهببرهال ميگيتند تعجم از كسى كه از كيسهمثل زده مياد. خانواده

شود شاايت از تنگدستى كند. موسى هادى خلييه عباسى او را گرفت و زندانى كرد در خواب حضببرت مى

دُوا فِببی الْببأَرْضِ وَ تُقَطِّ عُببوا امير المؤمنين عليه الس ال  را ديد باو فرمود: موسى فَهَلْ عََسيْتُمْ إِنْ تَببوَلَّيْتُمْ أَنْ تُيْسببِ

أَرْحامَاُمْ از خواب بيدار شد فهميد منظور ييست، دستور داد آن  ناب را آزاد كنند. باز بر اما  خام گرفت 

 باو پيدا كند مرد. ولى قبل از ايناه دسترسى

وقتى هارون الرشيد بخالفت رسيد آن  ناب را گرامى داشت و احترا  ميارد ولى بعد او را گرفت و زندانى 

نمود پيه فضل بن يحيى بعد او را در اختيار سندى بن شاهك گذاشت. هارون باببا  رفببت يحيببى بببن خالببد 

اند: مسمو  كردند و برخببى ميگوينببد درون هدستور داد بسندى كه موسى بن  عير را شهيد كند. بعضى گيت

فرشى نهادند آنقدر ماله دادند تا از دنيا رفت، بعد پيارل را مقابل مرد  آوردند و استاببهادى نوشببتند كببه 
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با ل خود از دنيا رفته بدن شرييه را سه روز ميان راه گذاشتند كه هر كس مايل است بيايببد و تماشببا كنببد 

هاى اصحاب ديد  كه هارون الرشيد لعنه اللَّه وقتببى در بعضى از كتاب -( توضي 2بعد در استاهاد بنويسد. )

تصميم گرفت موسى بن  عير عليه الس ال  را شببهيد كنببد، از بببين بببردن او را بهببر يببك از سببران مملاببت و 

ايم اى به نمايندگان خود در ممالك فرنگ نوشت كه بببرسپهداران پيانهاد كرد هيك كدا  قبوه ناردند، نامه

 نباشند من ميخواهم بوسيله آنها كارى را انجا  دهم. يند نير بيرستيد كه خدا و پيامبرشناس

پنجاه نير را فرستادند كه آشنائى با اسال  و زبان عرب نداشتند وقتى آمدند هارون آنها را گرامببى داشببت و 

شناسببيم. آنهببا ا و پيامبر نمىاحترا  كرد، پرسيد خداى شما كيست و پيامبرتان يه كسى است؟ گيتند: ما خد

اى كرد كه اما  عليه الس ال  در آنجا زندانى بود تا او را بااند. هببارون الرشببيد از روزنببه اطبباق را وارد خانه

 تماشا ميارد.

همين كه يام آنها به اما  افتاد اسلحه خود را انداختند و بدناان به لرزه در آمد بسجده رفتند گريه مياردند 

اما . موسى بن  عير عليه الس ال  دست بر سر آنها مياايد بزبان خودشان با آنهببا صببحبت مياببرد  از ترحم به

 آنها اشك ميريختند.

اى بر پا شود فرياد زد و بوزير خود دستور داد آنهببا را خببارج كننببد. خببارج هارون كه ينين ديد ترسيد فتنه

ى خود شده بدون ا ازه بطرف مملات خببويه آمدند باحترا  اما  سوار بر مركبهاشدند ولى عقم عقم مى

( كافى: بزنطى از حضرت رضا عليه الس ال  نقل كببرد در حببديث طببوالنى اگببر نگهببدارى خببود از 1رفتند. )

شود نديدى خدا با آه برمببك يببه اوليائه نباشد و انتقا  كايدن از دشمنان براى دوستانه دشمنان ييره مى

گرفت و اوالد اشعث در يه خطببرى قببرار داشببتند، خداونببد آنهببا را  كرد و يگونه انتقا  موسى بن  عير را

 بواسطه ارادت بموسى بن  عير عليه الس ال  نگهداشت.

 بخش دهم در رد مذهب واقفیه و علت پیدایش این مذهب

مطلبى است كه شاهد است بر بطالن مذهم واقييه، آنهائى كه امامت را تا  -20ص  -( غيبت شيخ طوسى2) 

 عير عليه الس ال  قبوه دارند و ميگويند آن  ناب مهدى است، همين شهادت و مرگ موسى عليببه موسى بن 

الس ال  است كه بسيار ماهور و همه درگذشت آن حضرت را فهميدند مانند فوت پببدر و  ببدل از پياببوايان 

و ميوضببه كببه  هبباگذشته، اگر شك در فوت موسى بن  عير داشته باشيم فرقى با ناووسيه و كيسانيه و غالى

 اند، نداريم.آنها نيز معتقد بودند امامهاى قبل از موسى بن  عير عليه الس ال  نمرده

اى شهرت يافت كه وفات هيك يك از آبببا  گببرامه بببآن با ايناه درگذشت حضرت موسى بن  عير باندازه

مرگه را گواهى كردنببد شهرت نرسيد زيرا  نازه او را بر سر معبر گذاشتند قاضيان و شاهدان مورد اعتماد 
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ها خياه مياردند زنده اسببت و نخواهببد مببرد، و روى  سر بغداد فرياد زدند اين همان كسى است كه رافضى

 بيائيد ببينيد با ل خود از دنيا رفته و وقايعى كه از اين قبيل اتياق افتاد كه قابل اناار نيست.

د فوت موسى ابن  عير است همان اخبببارى سپس شيخ طوسى در كتاب خود خبرهائى را نقل مياند كه شاه

 كه در بخه شهادت آن  ناب ما نيز نقل كرديم آنگاه مينويسد:

پس درگذشت موسى بن  عير ماهورتر از اينست كه احتياج بروايت داشته باشببد، زيببرا كسببى كببه مخببالف 

ت تما  فوت او باشد منار يك ضرورى و مطلم بديهى شده و شك در فوت آن  ناب مو م شك در وفا

اعتماد بمرگ هيك كس نبايببد كببرد. بببا ايناببه كببامال شببهرت دارد كببه او  شود در نتيجهائمه عليهم الس ال  مى

امامت را بيرزندل على بن موسى الرضا واگذارد و كارهاى خود را پس از مرگ باو محببوه نمببود، اخبببارى 

ارى از آنها را ركر ميانببيم اگببر بنببا كه شاهد بر اين مدعى است بيه از آنست كه بتوان شماره كرد كه مقد

( در اينجببا شببيخ طوسببى اخبببارى را نقببل ميانببد كببه 1بود زنده و پايدار باشد احتياج باين سيارشات نبببود. )

حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  تصري  بامامت فرزند خود حضرت رضا نمببوده كببه مببا آن اخبببار را در 

اه مينويسد: اخبار در مورد نا صري  حضرت موسببى بببن شرح زندگى حضرت رضا نقل خواهيم كرد، آنگ

هاى اماميه مو ود و معروف و ماهور است  عير بامامت حضرت رضا بيه از حد شماره است كه در كتاب

 تواند به آنها مرا عه كند همين مقدار در اثبات ادعاى ما كافى است. ان شا  اللَّه.هر كه مايل است مى

ونه باين اخبار اعتماد ميانيد و مدعى هستيد كه يقين داريد حضرت موسببى بببن اگر اشااه شود كه شما يگ

اند كه گواه بر نمردن موسببى بببن  عيببر  عير از دنيا رفته با ايناه واقيى مذهبان نيز اخبار زيادى نقل كرده

يگونببه است و او همان قائم آه محم د است، آن اخبار در كتاب واقيى مذهبان و كتابهاى اماميببه نيببز هسببت 

  مع بين اين دو نوم خبر ميانيد با اين خبرهاى ضد و نقيض باز يطور علم بمرگ او داريد.

در  واب اين اشااه ميگوئيم: اين خبرها كه ركر كرديم فقط از نظر كمك بمطلم و توضي  بياتر بببود نببه 

مببده زيببرا مببا نسبببت ايناه علم بدرگذشت موسى بن  عير عليه الس ال  براى ما بوسببيله ايببن اخبببار بو ببود آ 

بدرگذشت آن آقا يون روز روشن اطالم داريم مانند علم بدرگذشت آبا  گرامه كسى كه شببك در مببرگ 

اياان داشته باشد مانند همان كسى است كه شك در مرگ ساير ائمببه و مببرگ هببر كسببى كببه مببا اطببالم از 

كيد و تقويت اين اطببالم شببود ينانچببه تأ مردنه داريم داشته باشد ما اين اخبار را نقل كرديم تا بياتر باعث

اخبار زيادى را ما از نظر كمك در مورد مسائل شرعى كه بوسيله عقل و شرم و ظاهر قرآن و ا مام است بر 

( امببا آنچببه 1ايمان ثابت شده نقل ميانيم، در اين مورد نيز از نظر تأييد و كمك اين اخبار را ركر كببرديم. )

هاى واحد است كه دليلى براى تقويت آنهببا و ببود نببدارد و اماببان ادعبباى اند خبرواقيى مذهبان نقل كرده
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صحت آنها نيست با ايناه راويان اين اخبار قابل قبوه نيستند و نميتوان بقوه آنها و روايتاببان اعتمبباد نمببود. 

 تازه با همه اين توضيحات آن اخبار قابل تأويل ميباشد.

اند نقل كرده و آنهببا را تأويببل مينمايببد هببر كببس ا تراشيدههسپس شيخ طوسى مقدارى از اخبارى كه واقيى

 مايل است از آنها اطالم حاصل كند مرا عه باتاب غيبت شيخ طوسى نمايد.

سپس مينويسد: در ضمن روايت رسيده است كه يرا گروهى معتقد بوقف شدند و از امامت موسى بن  عير 

اولين كسى كه اظهار اين اعتقاد را كرد على بن ابى حمببزه اند اند راويان مورد اعتماد نقل كردهتجاوز نارده

بطائنى و زياد بن مروان قندى و عثمان بن عيسى رواسى بودند  مع دنيا آنها را واداشت و بببزور و زيببور آن 

فرييته شدند و گروهى را با پرداخت مبلغى پوه از پولهائى كه بخيانت صاحم شببده بودنببد بببا خببود همببراه 

 حمزة بن بزيع و ابن الماارى و كرا  خثعمى و ديگران.كردند از قبيل 

يونس بن عبد الرحمن گيت: حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  كه از دنيا رفت هر يك از متصديان امواه 

دستاان پوه زيادى بود همين مطلم باعث توقف در موسى ابن  عير و اناار مرگ آن  ناب گرديد بواسطه 

ن بود. در اختيار زياد بن مروان قندى هيتاد هزار دينار بببود در نببزد علببى بببن ابببى طمع در اموالى كه دستاا

حمزه سى هزار دينار يون من وضع را ينين ديد  و برايم حقيقت آشاار بود و در امامت حضرت رضا عليه 

كرده؟ اگر  الس ال  شاى نداشتم مرد  را دعوت بامامت اياان ميارد  بمن پيغا  دادند ترا يه وادار باين كار

ده هزار دينار تضمين كردند، گيتنببد از تبليببغ خببوددارى  نياز شوىمنظورت پوه است آنقدر ميدهيم كه بى

 ارا  انببد:اند از حضببرت صببادق يببا ببباقر كببه فرمببودهكن ولى من امتنام كرده، گيتم: براى ما روايت كرده

يمان« هر گاه بدعت در ميان مببرد  پيببدا شببد ظهرت البدم فعلى العالم ان يظهر علمه فان لم ييعل سلم نور اال

شود. مببن مبببارزه در راه خببدا را بهببيك عالم بايد علم خود را آشاار كند اگر نارد نور ايمان از او گرفته مى

( غيبت شيخ طوسببى: ابببن يزيببد از 1و ه رها نخواهم كرد با من بدشمنى پرداختند و كينه مرا بده گرفتند. )

ه وقتى حضرت موسى بن  عير از دنيا رفت پيه زياد قندى هيتبباد هببزار دينببار ياى از اصحاب نقل كرد ك

ناست. حضرت رضا اى كه در مصر مىبود و نزد عثمان ابن عيسى رواسى سى هزار دينار و پنج كنيز و خانه

د مببن عليه الس ال  پيغا  داد كه هر يه پوه پيه شما است و هر يه اسباب و اثاثيه و كنيز پدر  پيه شما دار

اى نيسببت از نگهداشببتن مببن و سبباير وارث و  اناين او هستم ما ثروته را تقسيم كرديم ديگر شببما را بهانببه

 وارثان پدر  يا فرمايه ديگرى شبيه اين.

ابن ابى حمزه منار شد و اعتراف نارد ييزى نزد او باشد همين طور زياد قندى ولى عثمان بن عيسببى بببراى 

او زنده و پايدار است هر كس مدعى مردن او باشد بيهوده گيته بر فرض  حضرت رضا نوشت: پدرت نمرده
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كه او همان طورى كه تو مدعى هستى از دنيا رفته باشد بمن دستور نداده كه ييببزى باببما بببدهم كنيببزان را 

و عيون اخبار الرضا: احمد بن حماد گيببت:  -236ص  -( علل الارائع2آزاد كرد  و با آنها ازدواج نمود . )

اى از كارداران موسى بن  عير عليه الس ال  عثمان بن عيسى بود و در مصر سانى داشت مقدار زيادى مبباه ي 

با شه كنيز پيه او بود حضرت رضا عليه الس ال  پيغا  داد باو در مورد فرستادن امواه و كنيزان. در  واب 

دنيا رفت و امواله را تقسيم كببرديم  ال نوشت پدر  ازنوشت: پدرت نمرده. اما  عليه الس ال  در  واب نامه

 ا . عثمببان بببن عيسببىخبر فوته همه  ا منتار شده من باستناد فوت او در باره ميراثه آنچه بايد انجا  داده

 واب داد: اگر پدرت نمرده باشد كه ييزى بتو نميرسد، اگر مرده باشد طبق گيتار تو بمن دستور نداده كه 

( صببدوق رحمببه اللَّببه عليببه مينويسببد: 1د كرد  و آنها را بببازدواج درآورد . )ييزى بتو بدهم كنيزان را آزا

موسى بن  عير كسى نبود كه ثروت بر هم انباشته كند و در زمان هببارون الرشببيد بواسببطه كثببرت دشببمنان 

 اماان تقسيم اين ماه برايه نبود مگر مقدار اندكى باسانى كه اعتماد داشت سر  نگهدارند اين امببواه بهمببين

يينان كه ميگيتند: از اطراف براى او پوه مييرستند ثابت ناببود كببه  هت  مع شد و ميخواست حرف سخن

مرد  اعتقاد بامامت او دارند و تصميم خروج بر هارون دارد اگر اينها نبببود تمببا  پولهببا را تقسببيم مياببرد بببا 

زت و احتببرا  نسبببت باياببان و ايناه اين پولها مربوط بيقرا  بود امواه خودل بود كه دوستان از  هببت عبب 

( توضي : صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا بعد از ركر اخبارى كه شاهد بر فوت موسببى 2كمك ميداد. )

بن  عير عليه الس ال  است كه ما آن خبرها را در باب شهادت آن  ناب نقل كببرديم مينويسببد: ايببن اخبببار را 

ال  زنببده نقل كرد  در اين كتاب تا رد  كرده باشم مذهم و اقيه را كه آنها معتقدند موسى بن  عير عليه السبب 

است و منار امامت حضرت رضا و ائمه بعد از او هستند، وقتى شهادت حضرت موسى بن  عير ثابببت شببود 

ال  فرمببوده  مذهم آنها باطل ميگردد آنها در اين مورد سخنانى دارند، ميگوينببد: حضببرت صببادق عليببه السبب 

غسل نميدهد اگر حضرت رضا اما  باشد در اين اخبار شما نقل ميانيد كببه موسببى بببن است: اما  را  ز اما  

  عير را ديگرى غسل داده است.

اين خبر براى آنها دليلى بر رد ما نمياود زيرا حضرت صادق عليه الس ال  نهى مييرمايد از ايناه اما  را غيببر 

دن او امامت اما  بعد از او را باطببل نميانببد يببون اما  غسل دهد اگر غير امامى اما  را غسل داد اين غسل دا

نيرموده امامت اما  ثابت نمياود مگر با غسل دادن اما  قبل از خود تا آنها بتواننببد ايببن حببديث را دليببل بببر 

 مذهم خود بگيرند پس استاهاد باين حديث باطل است.

موسى بببن  عيببر را پنهببانى  پدر خودبا ايناه در بعضى از همين اخبار نقل شده كه حضرت رضا عليه الس ال  

غسل داد، بطورى كه حاضرين متو ه نادند فقط آنها كه معتقد بودند مابباهده كردنببد واقيببى مببذهبان ايببن 
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( 1پيمايببد. )مطلم را منار نيستند كه اما  ميتواند بطى االرض و قدرت خدا مسافت بعيدى را در مدت كم به

ت: بحضرت رضا عليه الس ال  عرض كرد : مردى در محلببه مببا على بن رباط گي -120ص  1ج  -كماه الدين

است كه ميگويد: پدرت موسى بن  عير عليه الس ال  زنده است شما هم از اين مطلم اطالعى داريد؟ فرمود: 

ميرد! يرا بخدا ميميرد قسم بخدا پدر  مرد و امببواله را سبحان اللَّه پيغمبر از دنيا رفت موسى ابن  عير نمى

ربيع بن عبد الرحمن گيت:  -112ص  1ج  -( عيون اخبار الرضا2رد  و كنيزانه را بازدواج داد . )تقسيم ك

ال كببامال اثببر گذاشببته بببود، ميدانسببت بعببد از بخدا قسم موسى بن  عير از كسانى بود كه عبادت در يهببره

خاببم خببود را  آورند، ولببىمرگه يه اشخاصى منار امامت  اناينه مياوند و مذهم واقيه را بو ود مى

حسين بن احمد  -( غيبت شيخ طوسى3فرو ميخورد و به آنها ييزى نميگيت بهمين  هت كاظم ناميده شده. )

بن حسن بن على بن فضاه گيت: پير مردى را پيه عمويم على بن حسن بن فضاه از اهل بغداد ميديد  كه با 

 ود ندارد و يا گيت: رافضيان عمويم ببباو او شوخى ميارد يك روز باو گيت: در دنيا بدتر از شما شيعيان و

 گيت: يرا خدا لعنتت كند؟.

در  واب عمويم گيت: من شوهر دختر احمد بن ابى بار سراج هستم هنگا  مرگ بمن گيت در نزد مببن ده 

هزار دينار امانت از موسى بن  عير است من آن پوه را پس از مرگ موسى بن  عير بيرزندل نداد ، يون 

سى بن  عير نمرده. شما را بخدا مرا از گرفتارى آته  هنم نجات دهيد و ايببن پببوه را تسببليم فهميد  كه مو

 حضرت رضا كنيد.

 بخدا قسم ما پس از مرگ احمد بن ابى بار يك شاهى نداديم او را همان طور گذاشتيم در  هنم بسوزد.

رياببه و اسبباس مببذهم واقيببى ( شيخ طوسى رحمة اللَّه عليه پس از نقل روايت مينويسد در صورتى كببه 1) 

گزارى شده باشد يگونه ميتوان بروايات آنها اعتماد نمود با ايناه بدگوئى نسبببت بوسيله ينين اشخاصى پايه

اى از آنها را نقل براويان فرقه واقيى بياتر از حد شماره است كه در كتابهاى اصحاب مو ود است و ما پاره

 محم د. از خااب، از ابى داود نقل مياند كه گيت:( اشعرى از عبد اللَّه بن 2كنيم: )مى

من و عيينه نياار فرول پيه على بن ابى حمزه بطائنى بببوديم كببه رئببيس مببذهم واقيببه بببود، شببنيد  كببه 

ها هستيد. عيينه بمن گيت: شببنيدى؟ گيببتم: ميگيت: حضرت موسى بن  عير فرمود: تو و اصحاب شبيه االه

( و ابببن عقببده روايببت كببرده ... كببه 3باشم قد  بطرف او بر نميدار . ) آرى بخدا قسم شنيد  گيت: تا زنده

عثمان بن عيسى رواسى گيت: زياد قندى و ابن مساان مرا حديث كردنببد كببه خببدمت حضببرت موسببى بببن 

 شود بر شما كه بهترين فرد روى زمين است. عير عليه الس ال  بوديم كه فرمود هم اكنون شخصى وارد مى
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الحسن على بن موسى الرضا وارد شد، آن موقع پسر كوياى بود گيتيم همين بهتببرين فببرد در اين موقع ابو 

روى زمين است. اما  عليه الس ال  نزديك او رفت او را در بغل گرفته بوسيد فرمود: پسر  ميدانى اين دو نير 

 يه گيتند؟! عرضارد: آرى پدر  اين دو نير در باره امامت من شك خواهند كرد.

 سباط گيت: اين حديث را براى حسن بن محبوب نقل كرد  گيت:على بن ا

آخر حديث را قطع كرده، همين حديث را على بن رئاب نقل كرد كه حضرت موسى ابن  عير بببآن دو نيببر 

فرمود: اگر حق او را اناار كنيد يا باو خيانت نمائيد لعنت خدا و مالئاه و تما  مرد  بر شما ببباد. بعببد بزيبباد 

 تو و اصحابت رستگار نخواهيد شد هرگز. فرمود: زياد

ال  بتببو ينببين و ينببان  على بن رئاب گيت: زياد قندى را ديد  باو گيتم: حضرت موسى بن  عير عليببه السبب 

ديگببر بببا او صببحبت ناببرد  و نببه او را  اى از مببن رد شببدفرموده گيت: گمان ميانم حديث را اشتباه كرده

 مالقات كرد .

وسته منتظر بوديم دعاى موسى بن  عير عليه الس ال  در باره زياد تحقق پيدا كند حسن بن محبوب گيت: ما پي

( غيبببت شببيخ 1تا باالخره در زمان حضرت رضا عليه الس ال  آن كار را كرد و با حالت كيببر از دنيببا رفببت. )

ة بببن ابراهيم بن ابى البالد گيت: حضرت رضا عليه الس ال  بمن فرمود آن بدبخت شقى حمببز -49طوسى ص 

بزيع يه كرد؟. عرضارد : او همين  ا است تازه آمده. فرمود: گمان مياند پدر  زنده است آنها امببروز در 

شك هستند و با كير از دنيا ميروند. صيوان گيت: من با خود گيتم شااك بودن آنها را فهميد ، اما يطور با 

موقع مرگ گيته: من قبوه ندار  خدائى را ها در كير از دنيا ميروند، ييزى نگذشت كه شنيد  ياى از همان

( غيبببت 2كه موسى بن  عير را بميراند و كافر بآن خدايم. صيوان گيت: اين است گواهى صدق حببديث. )

على بن رباح گيت: بقاسم بن اسماعيل قرشببى گيببتم: از محم ببد بببن ابببى حمببزه يقببدر حببديث  -شيخ طوسى

 ا .شنيدى؟ گيت:  ز يك حديث از او نانيده

رباح گيت: بعد او حديثهاى زيادى از محم د بن ابى حمببزه نقببل كببرد. ابببن رببباح گيببت: از همببين قاسببم  ابن

اى گيت: يهار يا پنج حديث باز بعدها حديثهاى زيادى از او نقل مياببرد. پرسيد  يند حديث از حنان شنيده

 ( احمد بن عمر گيت: از حضرت رضا شنيد  در باره ابن ابى حمزه مييرمود:3)

ر همين اين ابن ابى حمزه نميگيت: سر مهدى را بهديه پيه عيسى بن موسى ميبرند و هم او همراه سييانى مگ

است و گيت كه حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  تا هات ماه ديگر برميگردد، دروه او براى آنها آشاار 

ال  شببد او را ( محم د بن سنان گيت: صحبت از على بن ابى حمزه خدمت حضببرت رضببا ع4ناد؟. ) ليببه السبب 

لعنت كرد آنگاه فرمود: على بن ابى حمزه تصميم دارد خدا در زمين و آسمان پرسببته ناببود ولببى خداونببد 
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باشد، گر يه آن ملعون مارك عالقه نداشته باشد.  نور خويه را تاميل مياند گر يه بر خالف ميل كافران

بخاك ماليده شود ايببن ينببين در قببرآن مجيببد آرى بخدا قسم دماغه  عرضارد  آقا! مارك است؟ فرمود:

است: ُيرِيدُونَ أَنْ ُيطْيِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِِهمْ در باره او و اشخاص شبيه او است كه تصببميم دارنببد نببور خببدا را 

( عيبجوئى بر اين فرقه بيه از آن است كه بحد شماره در آيد كه ما كتاب را بببذكر تمببا  1خامول كنند. )

نى نميانيم، يگونه ميتوان اعتماد بروايات ينين اشخاصى كرد كه داراى اين خصوصببيات باشببند و آن طوال

اند باخبارى كببه فرقببه ائمه عليهم الس ال  در باره آنها ينان فرموده باشند اگر دشمنى كسانى كه تمسك  سته

انببدازه كببافى در ببباره اثبببات اند نبود نبايد گول بذكر ينين خبرهائى داده مياد، زيرا مببا بواقيه نقل كرده

امامت حضرت رضا عليه الس ال  نا صري  نقل كرديم كببه بطببالن گيتببار آنهببا را آشبباار ميانببد، در ضببمن 

هائى كه بدست حضرت رضا عليه الس ال  ا را شده شاهد ديگرى بر بطببالن ادعبباى آنهببا اسببت كببه در معجزه

رگاتند و بامامت حضرت رضا معترف شببدند از مذهبان ب -ها ثبت است بهمين  هت گروهى از واقيىكتاب

قبيل عبد الرحمن بن حجاج، رفاعة بن موسى و يببونس بببن يعقببوب و  ميببل بببن دراج و حمبباد بببن عيسببى و 

ديگران اينها از اصحاب موسى بن  عير عليه الس ال  بودند كببه در امامببت حضببرت رضببا شببك داشببتند بعببد 

رت رضا بودند مانند احمد بن محم د بن ابى نصر و حسين برگاتند و همچنين اشخاصى كه در زمان خود حض

بن على وشا  و ديگران از كسانى كه  ز  واقيى مذهبان بودند ولى امامت حضرت رضا كه براى آنها ثابت 

 عير بن محم ببد  -( عيون اخبار الرضا2شد پذيرفتند و امامت  اناينان او را نيز از فرزندانه قبوه كردند. )

مت حضرت رضا رسيد  در پل اربق )از نواحى رامهرمز خوزستان است( رسيد  سال  كرده نوفلى گيت: خد

 ناستم. گيتم:

گويند خدا آنها را لعنت كند اگر پندارند كه پدرت زنده است فرمود دروه مىفدايت شو ، بعضى ينين مى

سم او طعم مرگ را يايد همان ازدواج نمياردند. بخدا ق زنده ميبود ما ميراث او را تقسيم نميارديم و زنانه

 طورى كه على بن ابى طالم يايد.

عرضارد : بمن يه دستور ميدهى فدايت شو ؟ فرمود: دست از دامن فرزند  محم د پس از من برندار ولببى 

 من مسافرت بجائى ميانم كه برنخواهم گات.

 فرمود: باعث بركت است قبرى كه در طوس است و دو قبرى كه در بغداد است.

ض كرد  يك قبر را اطالم داريم، اما دومى قبر كيست؟ فرمود: بزودى خواهيد شناخت، آنگبباه فرمببود: عر

داود رقببى  -( ر بباه كاببى1قبر من و قبر هارون مثل اين دو انگات است، انگاتهاى خود را بهم يسبانيد. )

ببباره امامببت شببما گيت: بحضرت رضا عليه الس ال  عرضارد : فدايت شو  بخدا قسم در دلببم هببيك شبباى در 
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نيست  ز حديثى كه رري  از حضرت باقر نقل كرده فرمود: يه حديث. گيتم: شببنيد  از او كببه مييرمببود: 

 هيتمى ما قائم ما است ان شا  اللَّه.

اند شا م زيادتر شد آنگبباه فرمببود: حضرت رضا فرمود: راست ميگوئى رري  و حضرت باقر نيز راست گيته

يت: سَتَِجدُنِی إِنْ شاَ  اللَّهُ صابِراً اگر خدا خواست مرا شببايبا خببواهى يافببت. از داود! اگر موسى بخضر نميگ

خضر را ع بچيزى سؤاه نميارد همين طور حضرت باقر كه اگر نمييرمود ان شا  اللَّه همان بببود كببه گيتببه 

از حضببرت  بزنطى از محم د بن فضببيل -( ر اه كاى2بود در اين موقع قطع بامامت آن  ناب پيدا كرد . )

رضا نقل كرد كه گيت: عرض كرد  فببدايت شببو  مببن ابببن ابببى حمببزه و ابببن مهببران و ابببن ابببى سببعيد را 

ترين مرد  ديد  نسبت بخدا. فرمود: براى تو يه ضرر دارد گمراهى اشببخاص در صببورتى كببه خببود دشمن

و موسببى بببن  عيببر  هدايت يافته باشى آنها پيامبر خدا را تاذيم كردند و فالنى و فالنى و حضرت صببادق

 عليهما الس ال  را نيز تاذيم كردند من از راه و رول آبا  خود پيروى ميانم.

خدا نور ايمان را از دلت بيرون كند   اى براى ابن مهران،عرضارد  فدايت شو  روايت داريم كه شما فرموده

 ات كند.و فقر و تنگدستى را وارد خانه

م: آقا سخت گرفتار است، در بغداد بغم و اندوه مبتال است. حسببين فرمود: اكنون وضع او يگونه است؟ گيت

احمببد بببن محم ببد گيببت:  -( ر اه كاى1قدرت ندارد يك عمره انجا  دهد. اما  عليه الس ال  ساوت كرد. )

حضرت رضا عليه الس ال  در محله بنى زريق ايستاد و با صداى بلند گيت: احمببد! عرضببارد : بلببى. فرمببود: 

اكر  از دنيا رفت مرد  كوشيدند نور خدا را خامول كنند ولى خدا امتنام ورزيببده  ببز ايناببه وقتى پيامبر 

نور خود را بوسيله امير المؤمنين تاميل نمايد. پس از درگذشت حضرت موسى ابن  عير على بن ابى حمزه 

ل حببق و اصحابه كوشه كردند كه نور خدا را خامول كنند ولى خدا نببور خببويه را تاميببل ميانببد، اهبب 

آهنگ شود خوشحاه مياببوند، ولببى وقتببى كسببانى از ميببان آنهببا خببارج شببد ناراحببت وقتى يانير با آنها هم

نمياوند يون در دين و اعتقاد خود يقين دارند. اما پيروان باطل وقتى كسى وارد آنها شود شاد مياوند، اگر 

رند. خداوند عز  و  ل مييرمايببد: كسى از مياناان خارج شود ناراحت ميگردند. يون در اعتقاد خود شك دا

فَمُْستَقَرٌّ وَ مُْستَوْدَمٌ آنگاه حضرت ابو عبد اللَّه فرمود: ايمان مستقر ثابت است و ايمان مستودم عاريه و امانت 

 حسين بن عمر گيت: بحضرت رضا عرضارد : پدر  گيت: -( ر اه كاى2است. )

رسيد عرضارد: من پيه خدا ترا بمحاكمه ميااببم. كه خدمت پدر شما حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  

زيرا بمن فرمودى: دست از امامت عبد اللَّه افط  بردار  و فرمودى: من اما  هستم فرمود: بسببيار خببوب هببر 
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گناهى داشت بگردن من. حسين گيت، من نيز همان طور كه پدر  نسبت بپدر شما انجا  داد بببا شببما احتجبباج 

 پدر  از دنيا رفته و شما اما  بعد از او هستى. فرمود: بسيار خوب.خواهم كرد. زيرا فرمودى: 

گيتم: من از ماه خارج ناد  تا نزديك بود كه امر امامت برايم روشن شود  ريان اين بببود كببه فالنببى نامببه 

 شما را برايم خواند كه ركر شده بود ميراث اما  )از قبيل سالح پيغمبر و  عير( نزد شما است.

اى نداشتم كه اين كببار را كببرد  ايببن حببرف را است ميگوئى او هم راست گيته، بخدا قسم يارهفرمود: تو ر

گيتم با ايناه از نظر تقيه بسيار سخت و دشوار بود يون بريدن بينى انسان ولى ترسيد  مرد  گمراه شببوند و 

 عيببر عليببه  حسين بن باار گيت: پس از فوت حضرت موسى ابن -281ص  -( ر اه كاى1تيرقه بيافتد. )

الس ال  خدمت حضرت رضا عليه الس ال  رسيد  نه معتقد بمرگ موسى بن  عيببر بببود  و نببه امامببت حضببرت 

رضا،  ز ايناه تصميم داشتم اين مطلم را سؤاه كنم و تحقيق نمايم وقتى بمدينه رسيد  حضرت رضببا عليببه 

ديك نابباند و خيلببى بمببن لطببف فرمببود « ا ازه شرفيابى خواستم ا ازه داد و مرا نز1الس ال  در صوار بود  

خواستم را ع به پدرل سؤاه كنم قبل از سؤاه فرمود: حسين! اگر ميخواهى خداوند بدون پرده تو را ببينببد 

 پرده ببينى دوست بدار آه محم د و اما  از اين خانواده را.و تو نيز خدا را بى

دا قسم حسين! من يقين كرد  پدرل از دنيا عرضارد : آقا در ينين صورتى خدا را ميبينم؟ فرمود: آرى بخ 

رفته و او اما  است. آنگاه فرمود: من نميخواستم بتو ا ازه ورود بدهم بواسطه شدت سختگيرى كببه مياننببد 

 ولى ميدانستم تو در ده يه عقيده دارى ا ازه داد .

در  -( توضببي 2آرى. )آنگاه اما  عليه الس ال  ساوتى نموده، سپس فرمود: از دلت خبر داد ؟ عرض كببرد: 

 كتاب توحيد تأويل نگاه كردن و ديدن خدا گذشت.

اى براى حضرت رضا عليه الس ال  نوشتم و در آن نامه سؤاه از واقيه عبد اللَّه زبيرى گيت: نامه -ر اه كاى

كرد . در  واب نوشت: واقيى مذهبان از حقيقت منحرفند و بگناهى گرفتارند كه اگر بببا آن وضببع بميرنببد 

ال  نقببل كببرد كببه: 3ايگاه آنها  هنم است كه بد  ايى است. )  ( فضل بن شاران از حضرت رضببا عليببه السبب 

 ها سؤاه كردند فرمود: آنها در زندگى سرگردانند و با كير از دنيا ميروند.را ع بواقيى

در شببما يوسف بن يعقوب گيت: بحضرت رضا عليه الس ال  عرضارد  باينها كه معتقدند پ -( ر اه كاى1) 

( ر بباه 2زنده است از زكات ييزى بدهم؟ فرمود: بآنها ييزى مده اياان كافر و مارك و زنديق هسببتند. )

 گروهى از اصحاب از حضرت رضا نقل كردند كه فرمود: -كاى

واقيى مذهبان در حاه شك زندگى ميانند و با كير ميميرند. گيت: ببالين ياى از آنهببا كببه در حبباه مببرگ 

  شنيد  ميگيت: من كافر  اگر موسى بن  عيببر مببرده باشببد. بببا خببود گيببتم اينسببت تعبيببر بود، حاضر بود
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بار بن صال  گيت: از حضرت رضا شببنيد  مييرمببود: مببرد  در  -( ر اه كاى3فرمايه اما  عليه الس ال . )

 َيببدُ اللَّببهِ مَغْلُولَببةٌ باره اين آيه يه ميگويند. عرضارد : فدايت شو  كدا  آيه؟ فرمود: اين آيه وَ قالَتِ الْيَُهودُ

 غُلَّتْ أَيْدِيِهمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبُْسوطَتانِ ُينْيِقُ كَيْفَ َيااُ  گيتم: در تيسير آن اختالف دارند.

فرمود: من ميگويم اين آيه در باره واقييها نازه شده آنهببا ميگوينببد بعببد از موسببى بببن  عيببر امببامى نيسببت 

ا را رد مياند و مييرمايد: دستهاى خدا گااده است. دسببت در ببباطن قببرآن، امببا  اسببت، منظببور خداوند آنه 

 -285ص  -( ر بباه كاببى4اشاره باين اعتقاد آنها است كه ميگويند: پس از موسى بن  عير امببا  نيسببت. )

 محم د بن عاصم گيت: حضرت رضا عليه الس ال  بمن فرمود:

ينى. عرضارد : آرى فدايت شو ، من با آنها ناست و برخاست دار  ولببى ا  تو با واقيى مذهبان مينا شنيده

مخالف عقيده آنهايم فرمود: با آنها بناين خداوند در اين آيه مييرمايد: وَ قَدْ نَزَّهَ عَلَببيْاُمْ فِببی الْاِتببابِ أَنْ إِرا 

 «1ا مَعَُهمْ حَتَّى َيُخوضُوا فِی حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاُمْ إِراً مِثْلُُهمْ  سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ ُياْيَرُ بِها وَ ُيْستَْهزَأُ بِها فَال تَقْعُدُو

( ر اه كاى: سليمان بن  عيرى 1منظور از آيات در اين آيه  اناينان پيامبر است كه واقيه منار آنهايند. )

پرسيد اما  عليه گيت: خدمت حضرت رضا در مدينه بود  مردى از اهالى مدينه وارد شد، از واقيى مذهبان 

الس ال  فرمود:  ملعون هستند هر كجا باشند بايد آنها را بگيرند و پاره پاره كننببد آداب و رول خداسببت در 

 «.1گذشته هرگز تغييرى در سنت خدا نخواهى ديد«  

 بخدا قسم خدا هرگز تغيير نخواهد داد رول خود را تا همه آنها را بااد.

( ر اه كاى: حام بن عيا گيببت: بببا دائببيم سببليمان بببن 2ر عت است. ) توضي : شايد مراد كاتن آنها در

خالد خدمت حضرت صادق عليه الس ال  رسيد  فرمببود: سببليمان! ايببن پسببر كيسببت؟ گيببت: پسببر خببواهر . 

شناس هست؟ عرضارد: بلى. فرمود الحمد للَّه كببه خببدا او را شببيطان قببرار نببداد سببپس فرمببود: اما  فرمود:

 كدا  فتنه؟ ا بخدا بسپار از فتنه شيعيان ما عرضارد :سليمان! فرزندانت ر

فرمود: منار ائمه مياوند و در فرزند  موسى امامت را تما  مينمايند، منار مرگ او مياوند و خياه ميانند، 

( ر اه كاى: محم د بن ابى عمير از ياى از اصحاب نقل كببرد 3امامى بعد از او نيست آنها بدترين مردمند! )

رضارد  بحضرت رضا عليه الس ال  فدايت شو  گروهببى هسببتند كببه در امامببت پببدرتان توقببف كه گيت: ع

اند معتقدند كه اياان نمرده است فرمود: دروه ميگويند آنها كافرند بآنچه خداوند بر محم د صل ى اللَّببه نموده

حتيبباج مببرد  ببباو، عمببر عليه و آله و سل م نازه فرموده، اگر بنا بود خداوند طوه عمر باحدى بدهد بواسببطه ا

انببد ( توضببي : شببايد آنهببا اسببتداله مياببرده4حضرت رسوه صل ى اللَّه عليه و آله و سل م را طوالنى ميارد. )

نمردن حضرت موسى بن  عير را باحتياج مرد  باياان.  واب مييرمايد: كه اگر ينين مرد  به پيغمبر بياتر 
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ئم عج ندارد بواسطه مصال  ديگرى يا منظور طوالنى كردن احتياج داشتند اين منافات با طوه عمر حضرت قا

 عمر است پس از فرا رسيدن ا ل مقد ر.

ال  حبباه آنهببا كببه توقببف در 1)  ( ر اه كاى: محم د بن فضيل گيت: عرض كرد  بحضرت رضببا عليببه السبب 

يگوينببد اند يگونه است؟ فرمود: خدا آنها را لعنت كند يقدر دروه مپدرت حضرت موسى بن  عير نموده

دار امامت خواهد شببد. آنها خياه ميانند من عقيم و بدون فرزند هستم منار كسى هستند كه بعد از من عهده

( ر اه كاى: عمر بن يزيد گيت: وارد شد  خدمت حضرت صادق مببدتى بببا مببن در ببباره فضببائل شببيعه 2)

 ها بدترند.ىصحبت كرد آنگاه فرمود: بعضى از شيعيان بعد از من خواهند آمد كه از ناصب

عرضارد : آقا مگر آنها ادعاى محبت با شما ندارند و از دشمنانتان بيزار نيستند. فرمببود: يببرا، عرضببارد : 

آقا معرفى بيرما تا آنها را باناسيم مبادا از آنها نباشيم. فرمود: نه هرگز تو از آنها نيستى آنها گروهى هسببتند 

( على بن  عير گيت: مردى خدمت بببرادر  موسببى بببن 3ند. )كه در باره زيد و موسى بن  عير گمراه مياو

 فدايت شو  اما  كيست؟  عير عليه الس ال  آمد عرضارد:

فرمود: آنها پس از مرگ من گمراه مياوند ميگويند همين قائم است با ايناببه قببائم سببالها بعببد از مببرگ مببن 

رد كه گيت: ابتداى پيدايه مببذهم ( حسين بن محم د بن عمر بن يزيد از عموى خود نقل ك4خواهد آمد. )

واقيه اين بود كه سى هزار دينار پيه اشعثها  مع شببد از زكببات مالاببان و سبباير پولهببائى كببه وا ببم بببود 

ال  در كوفببه ياببى بنببا  حيببان سببراج و مببرد  بپردازند اين پوه را دادند بدو وكيل موسى ابن  عير عليه السبب 

هببا بن  عير عليه الس ال  زندانى بود آنهببا بببا ايببن پببوه خانببهديگرى كه با او بود در آن زمان حضرت موسى 

خريدند و معامله مياردند گند  و  و ميخريدند از پس درگذشببت حضببرت موسببى بببن  عيببر. وقتببى آنهببا 

خبردار شدند مرگ اما  را اناار كردند و در بين مرد  منتار كردند كه او نخواهببد مببرد يببون قببائم اسببت. 

اعتماد كردند تا بين مرد  ماهور شد موقع مرگ آنها كه رسيد وصيت كردنببد كببه گروهى نيز بر سخن آنها 

بپردازند، شيعيان فهميدند كببه ايببن كببار آنهببا بواسببطه طمببع در  آن ماه را بوارث موسى بن  عير عليه الس ال 

در ( محم د بن ر اى آسيابان از حضرت  واد نقل كرد كه فرمببود: واقيببى مببذهبان 1تصاحم امواه بوده. )

ل  سبببيال. ) ( 2ميان شيعه گروهى يون خرها هستند سپس اين آيه را تالوت نمود: أُولئِكَ كَالْأَنْعا ِ بَلْ هُببمْ أَضببَ

براثى از ابى على نقل كرد كه منصور از حضرت  واد نقببل كببرد كببه فرمببود: زيببديها و واقيببى مببذهبان و 

ن على بن موسى الرضا سؤاه كردند تيسببير ايببن ( از حضرت  واد محم د ب3ها در نظر ائمه ياسانند. )ناصبى

 «.1عامِلَةٌ ناصِبَةٌ    -آيه را وُ ُوهٌ َيوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ
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( ابببراهيم 4ها )دشمنان ائمه( و زيديها و واقيى مذهبان از ناصبيان نازه شده. )فرمود: اين آيه در باره ناصبى

اين سگهاى باران خببورده )منظببورل واقيببى اى نوشتم بحضرت عسارى كه فدايت شو  بن عقبه گيت: نامه

مذهبان است كه در عرف شيعه بسگهاى باران خورده ماهور بودند يون عقيده فاسد آنهببا بببديگران سببرايت 

ميارد( را مياناسم در قنوت نماز بر آنها نيرين كنم؟ در  واب فرمود: آرى در قنوت نماز بببر آنهببا نيببرين 

هائى آورده بودند، در آن  واب : گروهى از اصحاب آمدند كه نامه(  عير بن محم د بن يونس گيت5كن. )

مسائلى ركر شده بود مگر نامه شخصى از واقيى مذهبان كه همان طببور برگرداندنببد و ييببزى در آن نوشببته 

( ابراهيم بن ابى البالد از حضرت رضا عليه الس ال  نقل كرد كه صببحبت از سببگهاى ببباران خببورده و 6نبود. )

( يحيببى بببن مبببارك گيببت: 7ميرنببد. )د فرمود: تا وقتى زنده باشند در شك هستند و با كير مىشك آنها ش

اى براى حضرت رضا عليه الس ال  نوشتم و يند مسأله پرسيد  كه  واب آنها را داد، در آخر نامه اين آيه نامه

 «.1  هؤُالِ  هؤُالِ  وَ ال إِلى ال إِلى را نوشتم: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ رلِكَ

فرمود: در باره واقيى مذهبان نازه شده.  واب نامه تما  بخط خود اما  بود كه نوشته بود: آنها نه از مؤمنين 

هبباى معلببو  اند ما همان مبباهآيند، از كسانى هستند كه آيات خدا را تاذيم نمودهو نه از مسلمانان بامار مى

 ا نيست.هستيم كه  نگ و  داه و حرف ناشايست و كار بد در م

( ابن ابى يعيور گيت: خدمت حضرت صادق بببود  كببه موسببى 1يحيى! هر يه ميتوانى با آنها دشمنى كن. )

بن  عير عليه الس ال  وارد شده ناست، اما  صادق فرمود: اين بهترين فرزندان و محبوبترين آنها نزد من است 

اى در آخرت ندارند و نه خببدا در كه بهره ز ايناه گروهى از شيعيان ما را خدا گمراه مياند كسانى هستند 

قيامت با آنها سخن خواهد گيت و نه آنها را پاك مينمايد، ديار عذابى دردناك مياوند. عرضارد : فدايت 

شو  دلم از آنها بيزار شد! فرمود: گروهى از شيعيان بواسطه او گمراه مياوند پس از مرگه بواسببطه شببدت 

د نمرده، بهمين  هت امامان بعد از او را مناببر مياببوند و ديگببران را دعببوت ناراحتى كه بر او دارند ميگوين

شود. پسر ابى يعيور! خدا و پيببامبر و مببا بگمراهى خود ميانند كه مو م از بين رفتن حق ما و دين خدا مى

 ( حمران بن اعين ميگويد: بحضرت باقر عرضارد : من از شيعيان شما هستم؟2از آنها بيزاريم. )

آرى بخدا در دنيا و آخرت هر يك از شيعيان ما اسم او و پدرل نوشته شده است نزد ما مگببر كسببى  فرمود:

كه از ما كناره بگيرد عرضارد : مگر شيعيان شما پس از معرفت اما  مماببن اسببت از شببما كنبباره بگيرنببد؟ 

 فرمود: آرى حمران! ولى تو آنها را نخواهى ديد.
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كرديم، باالخره براى حضرت رضا نوشتيم منظور امببا  صببادق عليببه  حمزه گيت: در باره اين حديث گيتگو

الس ال  كيانند كه  دا نمود در اين فرمايه خود آنها را از شيعيان. در  واب نوشت: آنها كسانى هسببتند كببه 

 توقف در امامت موسى بن  عير نمودند.

تقاضا كرد اسببمه را نبببر ، ( ر اه كاى: اسماعيل بن سهل گيت: ياى از اصحاب حديث كرد مرا ولى 1) 

گيت: خدمت حضرت رضا بود  على بن ابى حمزه و ابن سراج و ابببن ماببارى وارد شببدند. ابببن ابببى حمببزه 

 گيت: پدرت يه شد؟

حضرت رضا عليه الس ال  فرمود: از دنيا رفت. گيت مرد؟ فرمود: بلى گيت بچه كس وصيت كرد؟ فرمببود: 

 وا م است؟ فرمود آرى. به من گيت شما اما  هستى و اطاعت از شما

ابن سراج و ابن ماارى گيتند: بخدا سوگند مثل ايناه خداوند بتببو اطمينببان داده كببه هببارون زيببانى بجانببت 

نميرساند فرمود: واى بر تببو يببه اطمينببانى دار  تببو مببايلى بببرو  ببغببداد بهببارون بگببويم مببن امببا  هسببتم و 

 . اين حببرف را هببم كببه زد  بواسببطه ايببن بببود كببه فرمانبردارى از من وا م است بخدا ينين تالييى ندار

 ايد نخواهم راز شما پيه دشمنانتان فال گردد.؟ميدانستم بين شما اختالف است و عقائد مختليى پيدا كرده

ابن ابى حمزه گيت: مطلبى را آشاارا گيتى كه هيك يك از آبا  كرامببت ينببين نميگيتنببد و آشبباارا ابببراز 

فرمود يرا بخدا سوگند بهترين آبا  گرامم حضرت پيغمبر صل ى اللَّه عليببه و آلببه  نمودند )مسأله امامت(.نمى

همين طور آشاارا فرمود، وقتى خداوند دستور داد كه خويااوندان نزديك خود را دعوت كن. يهل نير از 

از همببه ا ، بستگان و خويااوندان خود را  مع كرده فرمود: من پيامبر خدايم كه مأمور راهنمائى شببما شببده

بياتر عمويه ابو لهم تاذيم ميارد و مرد  را عليه او مياورانيد پيغمبر اكر  صل ى اللَّه عليه و آلببه و سببل م 

اگر مرا خدشه و آسيبى نتوانستيد برسانيد من پيامبر هستم اين اولين معجزه ايست كببه از نبببوت  بآنها فرمود:

ى مببن اى وارد كرد اما  نيسببتم ايببن اولببين معجببزههخويه آشاار ميانم. منهم ميگويم: اگر هارون مرا خدش

 باشد در باره امامت.

دار غسل و كين اما  نمياود مگر امامى ماننببد خببودل، على گيت: ما از آبا  كرامت روايت داريم كه عهده

 فرمود: بگو ببينم حسين بن على اما  بود يا نه؟

فرمببود: علببى بببن  ديد؟ گيت: على بببن الحسببيندار غسل و كين او گرگيت: اما  بود پرسيد يه كسى عهده

بطورى كه آنها متو ببه ناببدند خببارج شببد امببر  برد. گيت:الحسين كجا بود او كه در زندان ابن زياد بسر مى

 غسل و كين و دفن پدر خويه را بپايان رسانيد، آنگاه برگات.
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ين عليه الس ال  بيايببد باببربال و حضرت رضا عليه الس ال  فرمود: در صورتى كه ممان باشد براى على بن الحس 

كار دفن و كين پدر را انجا  دهد براى اما  وقت نيز اماان دارد كه وارد بغداد شود و متصدى كين و دفببن 

 برده.پدر گردد باز بمحل خود مرا عت نمايد با ايناه در زندان و اسارت هم بسر نمى

بينببد. فرمببود: در ايببن مببورد زند و  اناين خود را مىعلى گيت: ما روايت داريم كه اما  تا از دنيا نرفته فر

حديث ديگرى نيز نداريد گيت: نه فرمود: يرا بخدا قسم روايت داريد كه مگر قائم با ايناه شما معنى آن را 

نميدانيد كه يرا گيته شده؟ على گيت: آرى بخدا در آخر اين حببديث هسببت. فرمببود: واى بببر تببو يگونببه 

از حديث را قطع كردى فرمود: پيرمرد از خدا بترس از آنها كببه مببانع پياببرفت  رأت پيدا كردى مقدارى 

در  ( ر اه كاى: ابن ابى سعيد ماببارى خببدمت حضببرت رضببا رسببيده عرضببارد:1دين خدا هستند نبال. )

من از  انم هببارون نبباراحتى  اى و بمرد  فتوى ميدهى؟ پدرت ينين نميارد. فرمود:ات را باز گذاشتهخانه

ات گرداند. نميدانى خداوند بمريم وحى يد آنگاه فرمود: خدا دلت را تاريك كند و فقر وارد خانهنخواهم د

كرد كه در شام پيامبرى دارى، عيسى براى او متولد شد. مريم از عيسى و عيسى از مريم است، من از پدر  

 و پدر  از من است.

نم از من بانوى تو امامت مرا قبوه ندارى ولى عرضارد: من سؤالى ميخواهم از شما بانم. فرمود: گمان نميا

 سؤاه كن.

گيت: مردى هنگا  وفات گيته است هر غال  و كنيزى از قديم دار  آزاد است در راه خببدا، ولببى آنهببا كببه 

ى اى: وَ الْقَمَرَ قَببدَّرْناهُ مَنببازِهَ حَتَّبب قديمى نيستند آزاد نخواهند بود. فرمود: واى بر تو مگر اين آيه را نخوانده

و كنيزى كه  عادَ كَالْعُرْ ُونِ الْقَدِيمِ هر يه را قبل از شه ماه داشته آزاد است و آنها قديمى هستند ولى غال 

از شه ماه كمتر داشته مالك آنها بوده قديمى نيستند )طبق آيه شرييه( و آزاد نخواهند بود. از خدمت امببا  

 يداند.مرخا شد ينان مبتال بيقر و تنگدستى شد كه خدا م

شايد واقيى مذهبان باين روايت كه از حضرت صادق رسيده كه فرزندان من ياببى قببائم اسببت، يببا  -توضي 

اند حضرت رضا عليه الس ال  توضي  ميدهد كه قائم از نسل امببا  موسببى ايناه موسى قائم است متمسك شده

بن ابى سعيد زيات گيت: با زيبباد محم د بن اسماعيل  -( ر اه كاى1كاظم است نه ايناه خود او قائم باشد. )

قندى بحج رفتم شم و روز با هم بوديم در راه ماه و در طواف شبى بجستجوى او شد  تا صب  او را نيببافتم. 

 صبحگاه كه او را ديد  گيتم، از دير آمدنت خيلى ناراحت شد  يرا دير آمدى؟
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بود  پسرل على بن موسى الرضا نيز گيت: تما  شم را در ابط  خدمت حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  

طرف راست او بود. فرمود: ابو اليضل يا زياد! اين پسر  على سخنه سخن من و كارل كار مببن اسببت اگببر 

 حا تى داشتى از او بخواه و حرف او را بپذير، او  ز حقيقت در راه خدا هيك نميگويد.

اى براى حضرت رضا عليه الس ال  نوشت د نامهآمد براه ماه شد، زياابن ابى سعيد گيت: مدتى گذشت تا پيه

از او پرسيد كه اين حديث را اظهار كنم يا نه. حضرت رضا عليه الس ال   واب داد: اظهببار كببن تببرا گزنببدى 

 نميرسد.

زياد در ميان مرد  شروم به تبليغ ناروا كرد تا باالخره مذهم واقيه پيدا شد يك روز باو گيببتم: يببه كببارى 

 است كه تبليغ از اما  كنى. گيت:باالتر از اين 

حاال موقع اين حرفها نيست. هر يه من در كوفه و بغداد و  اهبباى ديگببر اينحببرف را تاببرار كببرد ، همببان 

 واب را ميداد تا باالخره يك روز گيت: اگر از على بن موسى الرضا تبليببغ كببنم ايببن حببديثهايى كببه نقببل 

 شود.ايم )در مورد مذهم واقيه( همه باطل مىكرده

عبد اللَّه بن مغيره گيت: من واقيى مذهم بود  بببا همببان عقيببده حببج گببزارد  بماببه كببه  -( ر اه كاى1) 

رسيد  در دلم ييزى گذشت ينگ بملتز  زده گيتم: خدايا تببو ميببدانى مببن در  سببتجوى واقعيببت هسببتم و 

ال  منظورى ندار  خدايا مرا براه راست هدايت فرما. بدلم ينين گذشت كه خدمت حضببرت  رضببا عليببه السبب 

 برسم.

وارد مدينه شد  و بدر خانه اما  رفتم بغال  گيتم به آقايت بگو مردى عراقى بر در خانه است صداى على بن 

موسى الرضا عليه الس ال  را شنيد  فرمود: داخل شو عبد اللَّه ابن مغيره! وارد شببد ، همببين كببه ياببمه بمببن 

تو را هدايت نمود گيتم: شهادت ميدهم كببه تببو حجببت خببدا و  افتاد فرمود: خدا دعايت را مستجاب كرد و

ترين اشخاص نسبت بمذهم واقيببه ( ر اه كاى: يزيد بن اسحاق شعر كه از مدافع2امين او در ميان خلقى. )

 بود گيت: روزى برادر  محم د با من بخصومت پرداخت او خودل امامى بود.

ال  امببا  اسببت از او  بين ما خيلى صحبت شد تا باالخره باو گيتم: اگر واقعا على بببن موسببى الرضببا عليببه السبب 

 درخواست كن دعا كند تا من بمذهم شما درآيم.

محم د بمن گيت: خدمت حضرت رضا رسيد ، عرض كرد : فدايت شو ! من برادرى دار  كه بزرگتر از من 

: از اما  خببود بخببواه است او معتقد است كه پدرت زنده است من خيلى با او مناظره ميانم روزى بمن گيت

 اگر واقعا اما  است دعا كند منهم بمذهم شما در آيم. من مايلم براى او دعا بيرمائيد.
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اما  عليه الس ال  رو بقبله كرده شروم بدعا كردن نمود سپس فرمود: خدايا! گول و يام و دلببه را بگيببر و 

ست خود را بآسمان بلند كرده بود وقتببى او را بحقيقت راهنمائى كن اين دعا را ميارد در حالى كه دست را

برادر  از خدمت حضرت رضا عليه الس ال  برگات گيت: كه يه شده بخببدا قسببم طببولى نااببيد كببه معتقببد 

( ر اه كاى: ابو خالد سجستانى پس از فوت حضرت موسى بن 3بامامت حضرت رضا و مذهم حق شد . )

ال   ا عه كرد يقين بمرگ موسى بن  عيببر عير  زو واقيى مذهبان شد بعد كه بعلم نجو  خود مر عليببه السبب 

( ر اه كاى: حسين بن عمر بن يزيببد گيببت: 1نمود از مذهم خود دست كايد بر خالف دوستان خويه. )

خدمت حضرت رضا عليه الس ال  رسيد  در حالى كه بامامته مااوك بود  همسببير مببن در راه مببردى بنببا  

ضرت رضا عليه الس ال  بود در ميان كوفه كه بوديم ببباو گيببتم عجلببه مقاتل بن مقاتل بود كه معتقد بامامت ح

 كردى در اين مورد گيت: من دليل دار .

حسين گيت: بحضرت رضا عرضارد  پدرت از دنيا رفت؟ فرمود: آرى بخدا او در مقا  پيامبر اكر  و امير 

 وشحاه بود؟بود يه كسى از من بياتر خالمؤمنين عليه الس ال  است اگر پدر  زنده مى

سپس فرمود: خداوند تبارك و تعالى مييرمايد: وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ اينها كسانى هستند كه 

 شود.عارف بمقا  امامت هستند موقعى كه آشاار مى

ورت دراز و بعد فرمود: رفيقت يه مياند عرضارد  منظور شما كيست فرمود مقاتل بن مقاتل مردى كه ص

 ال برآمده است فرمود:ريه بلند و وسط بينى

  و است قدرل را بدان.ا  و نه پيه من آمده ولى مردى با ايمان و حقيقتمن نه او را ديده

من از خدمت اما  عليه الس ال  خارج شد  و بمحل خود برگاتم ديد  مقاتل خوابيده او را بيدار كرد . گيببتم 

گويم تا صد مرتبه خدا را ستايه و حمببد كنببى صببد مرتبببه حمببد و ر  ولى نمىيك باارت خوبى برايت دا

اسبباس بببودن مببذهم واقيببه بببدليل مطببالبى كببه در ( توضي : بببى2ستايه كرد بعد  ريان را برايه گيتم. )

شود عالوه بر اينها دليل ديگر منقرض شببدن و  لدهاى امامت قبال ركر شد و در  لدهاى ديگر نيز ركر مى

 بود ينانچه در محل خود ثابت شد نبايد منقرض گردد.رفتن اين مذهم است اگر مذهبى واقعى مىاز بين 

 بخش یازدهم وصیتها و صدقات امام موسى بن جعفر علیه السّالم

اى از ( عيون اخبار الرضا: عبد اللَّه بن محم د حجاه نقببل از ابببراهيم بببن عبببد اللَّببه  عيببرى كببه او از عببده2) 

خود نقل كرد كه حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  بر وصيت خود اسحاق بن  عير بن محم د خويااوندان 

و ابراهيم بن محم د  عيرى و  عير بن صال   عيرى و معاويه  عيرى و يحيى بن حسين بببن زيببد و سببعد بببن 

 شاهد گرفت.عمران انصارى و محم د بن حارث انصارى و يزيد بن سليط انصارى و محم د بن  عير اسلمى را 
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بعد از ايناه اياان را گواه گرفت بر شهادت بوحدانيت خداى ياتا و رسببالت محم ببد مصببطيى و آمببدن روز 

 زا و برانگيخته شدن مرد  از قبرها و ايناه زنده شدن پس از مرگ حببق اسببت همچنببين حسبباب و كييببر و 

ليببه و آلببه آورده حببق اسببت و قصاص و ايستادن در مقابل خداى بزرگ و آنچه حضرت محم د صببل ى اللَّببه ع

 واقعيت دارد و هر يه روح االمين آورده بر همين عقيده زندگى ميانم و ميمير  و برانگيخته خواهم شد.

ا  و وصيت  د  اميببر المببؤمنين و وصببيت اينها را گواه ميگير  بر ايناه وصيت خود را بخط خويه نوشته

بببن علببى و وصببيت  عيببر بببن محم ببد را قبببل از ايببن اما  حسن و اما  حسببين و علببى بببن الحسببين و محم ببد 

ا  بدون حذف يك حرف، وصيت كرد  بيرزند  علببى و سبباير فرزنببدانم پببس از او اگببر بردارى كردهنسخه

فرزند  على خواست و رشد و صالح در آنها ديد و مايل بود كه باشببند، در صببورتى كببه نخواسببت آنهببا در 

ار با او است آنها را اختيارى نيست صدقات و امواه و فرزنببدانى وصيت باشند و ميل داشت خارج شوند اختي

ا  بيرزند  على وصيت ميانم و ابراهيم و عباس و اسماعيل و احمد و ا  احمد ولى اختيار زنانم كه واگذارده

فقط در دست على است و يك ثلث از صدقه پدر و خويااوندانم در اختيار اوست كه هببر طببور مايببل اسببت 

ا  ركر ند و اختيار هر نوم تصرفى را او دارد اگر مايل بود بانجا  ميرساند آنچه در باره خانوادهبمصرف برسا

انجا  نميدهد ايببن اختيببار را دارد ميتوانببد در صببورتى كببه ميببل داشببت امببواه مببرا  ا  و اگر نخواستكرده

كببار در اختيببار اوسببت ا  ايببن بيروشد، ببخاد يا باسى بدهد او صدقه كند بر خالف وصيتى كه مببن كببرده

 ميتواند انجا  دهد.

( اگر مايل بود بببرادرانه را كببه 1كار او در وصيت و ثروت و خانواده و فرزندانم با من هيك فرقى ندارد. )

ا  بر شركت در وصيت نگهدارد ميتواند، در صورتى كه مايل نبود ميتوانببد خببارج در اوه وصيتنامه نا  برده

دى باشد در صورتى بخواهد ياى از بببرادران خببواهر خببود را بببازدواج كسببى در كند بدون ايناه بر او ايرا

آورد نميتواند مگر با ازه و امر او هر قدرتمندى كه  لو او را بگيرد يا مانع شود از انجا  وصببيتى كببه ببباو 

كننببدگان و ا  بيزار از خدا و پيامبر خواهد بود و خدا و پيامبر از او بيزارنببد و بببر او ببباد لعنببت لعنببتكرده

اى كه من در نببزد مالئاه مقرب و پيامبران مرسل و تما  مرد  مؤمن و هيك يك از سالطين نميتوانند سرمايه

او دار  بگيرند و نه هيك كدا  از فرزندانم مالى كه نزد او دار  هر يه او بگويد در كم و زياد، حق با اوست 

 با او شريك در وصيت كرد  منظور  نا  بردن آنها بود.و راست ميگويد. از ايناه بعضى از فرزندان خود را 

فرزندانم كويك و مادران آنها هر كدا  در منزه خود ماندند و مراقم حجاب خويه بودند آنچه در زمببان 

حيات خود  ميگرفتند پس از فوت نيز ميگيرند، در صورت تمايل او و كسى شببوهر اختيببار كببرد نميتوانببد 
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لى صالح بداند، دختران مرا هيك كدا  از برادراناان و مادراناان هيك اختيببارى فرزند مرا بزرگ كند مگر ع

 در باره آنها ندارند. مگر با ازه و ميل و ماورت او.

اگر ينين كارى را بر خالف وصيت من بانند مخاليت با خدا و پيامبر نموده و او را از اختيارى كه دارد باز 

با يه كس ميتوانند ازدواج كنند در صورتى صالح بداند عروس مياند و  اند او بهتر ميداند كه فاميلهداشته

ا  و نامببه ركببر نمببودها  مانند آنچببه در ابتببداى وصببيتشود، همسرانم را وصيت كردهگر نه مانع ازدواج مى

هيك كس نميتواند وصيت مرا بگاايد و باز كند، اين وصببيت بهمببان وضببعى  خداوند را بر آنها گواه ميگير .

ا  هر كه مخاليت با وصيتم كرد وزر وباله بگردن اوست و هر كه مطببابق آن توضي  داده و تعيين كرده كه

شود خدا بهيك كس ستم روا نميدارد و هيك كس يببه سببلطان و يببه ديگببرى مند مىعمل نمود از ثوابه بهره

و غضببم خببدا و مالئاببه و ا  پاره كند هر كس ينين كند گرفتار لعنببت نامه مرا كه مهر زدهنميتواند وصيت

( عبد اللَّببه بببن محم ببد  عيببرى 1تما  مسلمانان و مؤمنين شود حضرت موسى بن  عير و شاهدان مهر زدند. )

گيت: عباس بن موسى بن  عير به پسر عمران، قاضى طلحى گيت: درون ايببن نامببه گببنج و  ببواهرى اسببت 

مان واگذاشته در اختيار اوسببت مببا را دسببت براى ما ولى او ميخواهد صاحم آن شود و بما ندهد هر يه پدر

 تنگ و بينوا كرده. ابراهيم بن محم د  عيرى باو حمله كرد و دشنامه داد همچنين اسحاق بن  عير.

نامه بردار ببين يه نوشته گيت: من ينين كارى نمياببنم كببه مببورد لعنببت عباس بقاضى گيت: مهر از وصيت

پاره ميانم گيت: اختيار با تو است. عباس مهر از نامه برگرفت پدرت قرار گير . عباس گيت: خود  مهر را 

ديد آنها را از وصيت خارج كرده فقط على را وصى قرار داده و اياان را باطاعت از على بببن موسببى الرضببا 

ملز  نموده يه بخواهند و يه نخواهند يا مانند يتيمان در تحت كيالت او باشببند و از حببد صببدقه نيببز خببارج 

 دآورى نموده.كرده و يا

در اين موقع حضرت رضا رو بجانم عباس كرده فرمود: برادر! من ميدانم قرض ترا وادار ببباين كببار كببرده 

فرمود: سعد! برو تعيين كن يقدر قرض دارند قرض آنها را بپرداز و سند مقروض بببودنه را بگيببر و قبببض 

را رها نميانم تا زنده باشم شما هر يه مايليد رسيد از طلبااران بستان بخدا قسم برابرى و برادرى و نياى باما  

 بگوئيد.

عباس گيت: هر يه بما بدهى مقدارى از امواه ما است كه در اختيار تو اسببت آنچببه باقيمانببده بياببتر اسببت 

فرمود: شما هر يه مايليد بگوئيد و هر ادعائى كه مايليد بانيد خدايا برادران مرا اصالح كن و آنها را وسيله 

شيطان را از ما و آنها دور گردان و اياان را يارى كن بر اطاعت خود. خببدا را بببر  ديگران قرار دهراهنمائى 

 آنچه ميگويم دليل ميگير  كه واقعيتى را ميگويم.
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( عيون 1دار هستى مرا قدرت مقابله با تو نيست، بعد از اين سخن از هم  دا شدند. )عباس گيت: يقدر زبان

عبد الرحمن بن حجاج گيت: حضرت ابو الحسن على بن موسى برايم وصيت امير   -37ص    1ج   -اخبار الرضا

المؤمنين عليه الس ال  را با صدقه پدرل بوسببيله ابببو اسببماعيل مصببادف فرسببتاد و ركببر كببرده بببود موقوفببه 

 حضرت صادق و موقوفه خودل را.

ر است كه فالن زمين را كه در فالن محل اسببت بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* اين صدقه و وقينامه موسى بن  عي

و حدود آن زمين ينين است، تمامى آن از نخلستان و زمين و آب و حدود متصرفات و حقوق و آبيببارى از 

كببوبى تصببرف در ارتياعببات يببا درختاببارى و حقابببه بببا زمببين قنات و هر نوم حقى كه دارد از قبيل خرمن

ر تما  حقوقى كببه در ايببن زمببين دارد وقببف كببرد بيرزنببدان صببلبى هاى آباد و باي زراعتى و مسيل و قسمت

خودل مرد و زن كه بين آنها تقسيم شود تما  غله و محصوه پس از وضع مخارج كببه در تعميببرات ملببك و 

آبادى آن بايد باود و بعد از برداشت محصوه سى درخت خرما كه آن را بين مستمندان قريببه تقسببيم كننببد 

 موسى بن  عير به پسر دو برابر دختر تقسيم ميانند.بقيه را بين فرزندان 

اگر زنى از فرزندان موسى بن  عير ازدواج كرد ديگر حقى در اين موقوفه ندارد مگر ايناه باز بدون شوهر 

برند خواهد برد، هر يببك از شود در صورتى كه بدون شوهر شد باز معاده حقى كه دختران بدون شوهر مى

از دنيا رفت كه فرزند داشت سهم پدرل بين آنها به نسبت پسر دو برابر دختر تقسيم فرزندان موسى بن  عير 

شود با همان شرطى كه در مورد فرزندان خود موسى بن  عير عليه الس ال  بود و كسى كه از دنيا رفببت و مى

 فرزند نداشت حق او بساير اهل صدقه و موقوفه ميرسد.

موسى بن  عير عليه الس ال  باشد، هيك  مگر ايناه پدرشان از فرزندانفرزند دختر در اين موقوفه حقى ندارد 

كس حقى در اين موقوفه ندارد تا فرزند يا فرزند فرزند و يا از نسل موسى بن  عير يك نير باقى بماند، اگر 

ر بالى منقرض شدند و كسى باقى نماند اين موقوفه برميگردد بيرزندان پدر  از طرف مادر خود  تا يك ني

باقى بماند با همان شرطى كه نسبت بيرزندان و اعقاب خود كرد  در صورتى كببه فرزنببدان پببدر  از طببرف 

شود تا يك نيببر ببباقى مادر و اوالدشان منقرض شدند اين موقوفه بين فرزندان پدر  و اعقاب آنها تقسيم مى

شود تا وقتى خداوند شند تقسيم مىتر بابماند اگر كسى باقى نماند، اين موقوفه بين كسانى كه هر يه شايسته

( موسى بن  عير اين موقوفه را در حاه صببحت و سببالمتى، 1وارث زمين گردد كه او بهترين وارث است. )

قرار داد براى همياه بطور كلى بدون استثنا  و نه قابل برگات باميد پادال خدا در آخرت براى هيك مؤمنى 

ا  بدهببد تببا بخاه يا واگذارى يا تغييرى در آنچه من شرط نمببودهكه ايمان بخدا دارد  ايز نيست فرول يا 

 خداوند وارث زمين و ساكنان آن شود.
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آيد اين موقوفه در اختيار على بن موسى الرضا و ابراهيم است اگر ياى از اين دو فوت شد قاسم بجاى او مى

ير فوت كرد عباس بجاى اوست، باز اگر ياى از آنها فوت شد اسماعيل  اناين اوست اگر ياى از اين دو ن

اگر ياى از آن دو فوت شد فرزند بزرگتر   اناين او خواهد بود، گيت حضرت: كه پدرل اسماعيل را بر 

( عيببون اخبببار الرضببا: باببر بببن 2عباس در اين موقوفه مقد  داشت با ايناه عباس بزرگتر از اسماعيل بود. )

الس ال  گيتم: عقيده تببو در ببباره پببدرت ييسببت؟ گيببت: او صال  گيت: به ابراهيم پسر موسى بن  عير عليه 

زنده است گيتم: در باره برادرت حضرت رضا يه ميگوئى؟ گيت او مورد اعتماد و راستگو است، گيببتم او 

 ميگويد:

كه پدرت از دنيا رفته گيت: او بهتر ميداند يه ميگويد. يند مرتبه همين سؤاه را تارار كرد ، همان  واب 

بببه پببنج نيببر از مببا ولببى  تم پدرت وصيت كرد؟ گيت: آرى، گيتم بچه كس وصيت كببرد گيببت:گي را داد.

 برادر  على را بر همه ما مقد  داشت.

 بخش دوازدهم فرزندان و همسران امام علیه السّالم

حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  داراى سى و هات فرزند پسر و دختر بود از   323ص    -( ارشاد مييد2) 

له حضرت على بن موسى الرضا است و ابببراهيم و عببباس و قاسببم كببه فرزنببدان ينببد كنيببز بودنببد و آن  م

اسماعيل و  عير و هارون و حسن فرزند كنيزى ديگر و احمد و محم د و حمزه نيز فرزند كنيزى و عبد اللَّببه 

 و اسحاق و عبيد اللَّه و زيد و حسين و فضل و سليمان فرزند يند كنيز ديگر.

« و فاطمه صغرى و رقيه و حايمه و ا  ابيها و رقيه صغرى كلثم و ا   عير و لبانة و زينم و 1كبرى  فاطمه 

ال   خديجه و علية و آمنه و حسنه و بريهه و عائاة و ا  سببلمه و ميمونببه و ا  كلثببو  دختببران امببا  عليببه السبب 

سماعيل بن موسى شنيد  ميگيببت ( ارشاد مييد: محم د بن يحيى از  د خود نقل كرد كه گيت از ا3هستند. )

هاى خود در اطراف مدينه رفت، نا  آن ملببك را نيببز بببرد وى پببدر كه: پدر  با فرزندان خود بياى از ملك

حسين اسم آن را فرامول كرد. گيت: ما همه در آنجا بوديم با احمد پسر حضرت موسببى بببن  عيببر بيسببت 

هببا نيببز بپببا ميخاسببتند اگببر او كببرد آناو حركببت مببىخدمتاار از خدمتااران و غالمان پدر  بودند كه اگر 

ناستند، پدر  بعد از آن پيوسته احمد را رعايت ميارد و از نظر دور نميداشت هنوز از ناست آنها نيز مىمى

آنجا حركت نارده بوديم كه احمد در ميان ما شخصيتى بببزرگ يافببت محم ببد بببن موسببى بببن  عيببر مببردى 

شاد مييد: ابو محم د حسن بن محم د بن يحيى از  د خود نقل كرد كه گيت ( ار4صاحم فضل و صال  بود. )

كنيز رقيه دختر موسى بن  عير بنا  هاشميه برايم نقل كرد كه محم د بن موسى پيوسته با وضببو و نمبباز بببود 

بنمبباز ميايسببتاد، ببباز سبباعتى  تما  شم را وضو داشت و نماز ميخواند صببداى ريخببتن آب را از او مياببنيديم
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آمد باز نماز ميخواند دو مرتبه كمتر از ساعتى بخواب ميرفت دو مرتبه صداى آب ريختن و وضو گرفتن مى

ميخوابيد باز حركت ميارد وضو ميگرفت و نماز ميخواند همين طور تا صب  هر وقت من او را ميديد  بيبباد 

( ابراهيم بن موسى مردى سخاوتمند و كببريم بببود 1. )«1افتاد ، كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما َيْهَجعُونَ  اين آيه مى

كه فرمانرواى يمن گرديد در زمان مأمون از طرف محم د بن زيد بن على بن حسين بببن علببى بببن ابببى طالببم 

همان كسى كه با او در كوفه ابو السرايا بيعت كرد بآن  انم رهسپار شد يمن را فت  كببرد و مببدتى در آنجببا 

ار ابو السرايا كه از براى او از مأمون امان گرفت. هببر يببك از فرزنببدان حضببرت حاومت ميارد تا پايان ك

اند كه ماهور است ولى حضرت رضا ينانچه ركر كرديم بر همه موسى بن  عير داراى فضل و منقبتى بوده

اوالد حضرت موسى بن  عيببر فقببط سببى  -41ص  3ج  -( مناقم شهر آشوب2در فضل و مقا  مقد  بود. )

اند، پسرانه هجده نيببر بنامهبباى علببى بببن موسببى الرضببا امببا  هاببتم، بعضى سى و هيت نير گيته نير بودند

ابراهيم، عباس، قاسم، عبد اللَّه، اسحاق، عبيد اللَّه، زيد، حسن و فضل كه از يند كنيز بودند اسماعيل،  عيببر، 

 الرحمن. هارون حسن از يك كنيز احمد محم د و حمزه از كنيزى ديگر يحيى و عقيل و عبد

كسانى از خود نسلى باقى گذاردند سيزده نيرند كه عبارتند از: حضرت رضا و ابببراهيم و عببباس، اسببماعيل، 

 محم د، عبد اللَّه، حسن،  عير، اسحاق، حمزه.

دخترانه نوزده نيرند بنامهاى خديجه، ا  فروه، ا  ابيها، عليه و فاطمه كبرى فاطمه صببغرى بريهببه، كلببثم، ا  

، ا  القاسم، حايمه، رقيه صغرى و ا  وحيه و ا  سلمه و ا   عير و لبانه، اسما ، امامه و ميمونببه كلثو ، زينم

تعداد پسران را بيست نير و دختران را هجده نير كه از نا   -41ص  3ج  -( در كاف الغمه3از يند كنيز. )

 بردن آنها بواسطه اختصار صرف نظر شد.

موسى بن  عير بيرزندل قاسم گيت پسببر  حركببت كببن كنببار  ( كافى: سليمان  وهرى گيت: حضرت1) 

د  خَلْقبباً أَ ْ مَببنْ  بالين برادرت و الصافات را بخوان تا آخرل. شروم كرد بخواندن همين كه رسيد به أَ هُببمْ أَشببَ

خَلَقْنا پسرك از دنيا رفت پس از آناه بدنه آماده گرديببد و او را خببارج كردنببد يعقببوب بببن  عيببر گيببت 

آمد باالى سرل يببس  وَ الْقُببرْآنِ الَْحاِببيمِ ميخواندنببد شببما  عير وقتى كسى بحالت احتضار در مى بموسى بن

مييرمائيد:  وَ الصَّافَّاتِ« بخوانند فرمود: پسركم اين سببوره در كنببار بببالين كسببى كببه گرفتببار مببرگ اسببت 

نس بن يعقوب گيت: پببس از ( كافى: يو2شود و از دنيا ميرود. )خوانده نمياود مگر ايناه فورى راحت مى

بازگات حضرت موسى بن  عير از بغداد وقتى بمدينه رسيد دخترى داشت كه در فيد )نزدياببى مدينببه( از 

دنيا رفت او را دفن كرد، دستور داد بياى از غالمان كه قبر او را گك كنببد و روى لببوحى اسببم آن دختببر را 

وسى بن  عير داراى شصت فرزند بود سببى و هيببت ( عمدة الطالم: حضرت م3بنويسند و در قبر گذارند. )
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دختر و بيست و سه پسر، پنج نير آنها بدون اختالف از دنيا رفتند و فرزندى نداشتند بنا  عبد الببرحمن عقيببل 

 قاسم و يحيى و داود و سه نير آنها داراى دختر شدند و فرزند پسر نداشتند: سليمان و فضل و احمد.

ا اختالف است حسين، ابراهيم اكبر، هارون زيببد، حسببن و ده نيببر بببدون اخببتالف پنج نير در بازماندگان آنه 

داراى فرزند بودند: على، ابراهيم اصغر، عباس اسماعيل، محم د، اسحاق، حمزه، عبد اللَّه و عبيد اللَّببه و  عيببر 

سببيزده پسببر ( نقيم تاج الدين: حضرت موسى بن  عير از 4اين ينين ركر كرده استاد ما ابو نصر بخارى. )

داراى نسل بود كه يهار نير فرزند زياد داشتند: حضرت رضا، ابراهيم مرتضى، محم د عابد،  عير يهار نيببر 

متوسط: زيد النار، عبد اللَّه، عبيد اللَّه، و حمزه و پببنج نيببر فرزنببد زيببادى نداشببتند عببباس، هببارون، اسببحاق، 

رزند شد كه بعد منقرض شدند بنا بقوه ابى حسببن داراى ف اسماعيل و حسن. حسين نيز فرزند موسى بن  عير

( تاريخ قم: حسن بن محمد قمى گيت خبر دادند مرا بزرگان قببم از آبببا  خببود كببه وقتببى مببأمون 1عمرى. )

حضرت رضا را بمرو خواست براى واليت عهد، در ساه دويست هجببرى و در سبباه دويسببت و يببك فاطمببه 

رسيد بساوه مريض شد پرسيد يقدر راه اسببت بببين سبباوه و خواهرل بقصد ديدار برادر خارج شد همين كه 

مرا ببريد بقم او را بقم بردند و در منزه موسى بن خزرج بن سعد اشببعرى وارد  قم؟ گيتند: ده فرسخ فرمود:

شد گيت: بنا باص  روايات وقتى خبرل بقم رسيد بزرگان قم باسببتقباه او رفتنببد پيابباپيه آنهببا موسببى بببن 

ال را گرفته بمنزه خود رسيد و در خانه او هيده روز بى معصومه رسيد مهار ناقهبى خزرج بود وقتى خدمت

 بود آنگاه از دنيا رفت.

موسى دستور داد او را غسل داده كين كردند و نماز بر او خوانده دفن كردند در زمينى كببه متعلببق بموسببى 

تا باالخره زينببم كببه دختببر حضببرت بود و اكنون مزار مقدس اوست بر فراز قبرل سقيى از بوريا ساختند 

 اى ساخت. واد عليه الس ال  بود بر فراز قبر او قبه

گيت: بمن خبر داد حسين بن على بن حسين بن موسى بن بابويه از محم د بن حسن بن احمد بن وليد كه وقتى 

بببابالن بردنببد و او را  بى را بقبرسببتانفاطمه عليها الس ال  از دنيا رفت، او را غسل داده كين كردند بدن آن بى

در سردابى گذاشتند كه برايه حير شده بود. قبيله سببعد اخببتالف كردنببد از ايناببه يببه كسببى او را داخببل 

سرداب گذارد. سپس همه قبوه كردند كه خاد  پيرمردى از اين قبيله بنا  قادر مباشر اين كار شود همين كه 

آيند هر دو نقاب دارند نزديك  نازه كه رسببيدند نمبباز ىاز پى او فرستادند ديدند دو سوار از طرف بيابان م

خواندند بر او و وارد سرداب شدند و  نازه را در سرداب گذاشته دفن كردند بعببد از سببرداب خببارج شببده 

 بدون ايناه با كسى صحبت كنند سوار شده رفتند هيك كس نيهميد آنها كه بودند.
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ز ميخواند در خانه موسى هنوز مو ببود اسببت كببه مببرد  ميگويند: محرابى كه حضرت معصومه در آنجا نما

( توضي : بعضى از احواه و شرح زندگى فرزندان و همسران موسى بن  عير عليه 1آنجا را زيارت ميانند. )

الس ال  در بخه وصيت حضرت موسى بن  عير گذشت و در بخه بستگان حضرت رضا نيز خواهببد آمببد و 

 واد مختصرى از زندگى عبد اللَّه بن موسى ركر خواهد شد.همچنين در بخه ماار  اخالق حضرت  

 اى از احوال برادران و اوالد موسى بن جعفر علیه السّالمبخش سیزدهم گوشه

 كه از كتاب )تحية العالم( تأليف سيد  عير آه بحر العلو  طباطبائى اقتباس شده

  برادران و خواهران موسى بن  عير عليه الس ال « 

 موسى بن  عير عليه الس ال  داراى شه برادر و سه خواهر بود بنامهاى:( حضرت 2) 

اسماعيل، عبد اللَّه افط  و ا  فروه كه عاليه نا  داشت كه مادر آنها فاطمه دختر حسين بن على بن الحسين عليه 

بببن ابببى  الس ال  بود. از ابن ادريس نقل شده كه مادر اسماعيل فاطمه دختر حسين اثر  فرزند حسببن بببن علببى

 طالم بود.

 اسحاق، مادرل كنيزى بود و عباس و على و محم د و اسما  و فاطمه كه از يند مادر بودند.

اسماعيل بزرگترين فرزند حضرت صادق عليه الس ال  بود هم او  د خلياى فاطمى مصر و مغرب است مصببر 

 اند. ديد را آنها ساخته

على بن اسماعيل بن صادق عليه الس ال  كببه اهببالى بغببداد او را در بغداد دو قبر است مذمو  كه ياى متعلق به 

سيد سلطان على ميگويند و ديگرى قبر برادرل محم د بن اسماعيل  د خلياى فاطمى است كه اهل بغببداد او 

 اى كه در آنجا دفن شده بنا  محله فضل است.را فضل مينامند و محله

سبت باسماعيل و او را مورد تيقد و مرحمت خببويه زيبباد حضرت صادق عليه الس ال  بسيار محبت ميورزيد ن

قرار ميداده، گروهى از شيعيان خياه مياردند او  اناين پببدرل خواهببد بببود يببون از همببه بزرگتببر بببود و 

پدرل باو عالقه زيادترى داشت و احترامه ميارد و داراى  ماه و كماه ظاهرى و باطنى بود ولى در زمان 

 نببازه را بببزمين  بردند پدرل مرتم دستور ميداد نازه او را براى دفن به بقيع مىپدرل از دنيا رفت وقتى 

گذارند، كين از صورته برميداشت تا مرد  ببينند تا سه مرتبه اين كار را بين راه تارار نمود تا مرد  شاهد 

مسلم شد بياتر  فوت او باشند و نگويند غائم شده، ينانچه اين عقيده را بعضى پيدا كردند و وقتى مرگ او

از پيروان حضرت صادق كه اعتقاد بامامت او داشتند برگاتند، ولى بعضى گيتند: نمرده بر مرد  ماتبه شببد 

بعضى ديگر ميگيتند: مرده است ولى فرزند خود محم د را بجاناينى تعيين كرده كه او بعد از حضرت صادق 

نيز ميگيتند: امامت محم د فرزند اسماعيل بتصببري   اما  است اين دسته را قرامطه و مباركه مينامند و گروهى
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 دل حضرت صادق شده نه ايناه پدرل اسماعيل او را  اناين تعيين كرده باشد بعد امامببت را در اوالد او 

ارزشى و بطالن (  د بزرگوار  سيد محم د  د  د ما بحر العلو  گيت: كه بى1اند. )تا آخر الزمان ادامه داده

تر از آن است كه توضي  داده شود با اين همه در محل خود نيز كامال بررسببى شببده واض مذهم اين گروه 

 است.

قبر اسماعيل در داخل بقيع نيست در قسمت غربى قبه عباسى در خارج بقيع است اين بقعه پايه ديوار اطببراف 

ارو و ديببوار اطببراف مدينه است از طرف قبله و مارق كه در آن از داخل مدينه بوده اين بقعببه را قبببل از ببب 

اند كه بعدها ديوار بآن وصل شده، ديوار از سبباختمانهاى زمببان بعضببى از خليبباى فبباطمى مصببر مدينه ساخته

 است.

ال قبر مقداد بن اسود كندى نيز در بقيع است زيرا او در  رف در يك فرسخى مدينه از دنيا رفت و  نببازه

گويند قبر مقداد در آن شهر است اشتباه است. مماببن اسببت را بمدينه آوردند و ايناه اهل شهر وان بغداد مي

قبرى كه در شهر وان بغداد است قبر دانامند ار مند شيعه شيخ  ماه الببدين مقببداد بببن عبيببد اللَّببه سببيورى 

 معروف بياضل مقداد باشد كه داراى كتابهاى زيادى بود و از بزرگترين علماى شيعه است.

اند كه بياتر صحابه پيغمبر صل ى اللَّه عليببه و آلببه در بقيببع دفببن ه ينين نوشتهارباب سير و تاريخ در باره مدين

شدگان از اصحاب پيغمبر بده هزار نير ميرسببند ولببى بياببتر اند، قاضى عياض در مدارك مينويسد، دفنشده

نگ و علته اين بوده كه پياببينيان قبرهببا را بوسببيله نوشببتن بببر سبب  آنها اثرى كه باعث تاخيا شود ندارند

( آرى از كسانى كببه 1اند با ايناه گذشت زمان طوالنى خود باعث از بين رفتن اثر است. )كردهماخا نمى

اى نزديببك بقيببع قبرل از هر  هت ماخا است از بنى هاشم ياى قبر ابراهيم پسر پيغمبر است كه در بقعه

ين كسى است كببه در بقيببع دفببن است در بقيع قبر عثمان بن مظعون كه از بزرگان صحابه نيز هست كه او اول

 شده.

همچنين قبر اسعد بن زراره و ابن مسعود و رقيه و ا  كلثو  دو دختر پيامبر اكر  صل ى اللَّه عليه و آله و سببل م 

شود كه پس از فوت رقيه، پيغمبر صل ى اللَّه عليه در آنجا است از روايات اهل سنت و شيعه ينين استياده مى

( سببمهودى 2دفن كرد و فرمود ملحق شو بدوستان پاك و صال  ما عثمببان بببن مظعببون. )و آله او را در بقيع 

اند كنار قبر عثمان بن مظعببون زيببرا آن مينويسد: ظاهر اينست كه تما  دختران پيامبر اكر  در بقيع دفن شده

از  ناب وقتى سنگ بر قبر عثمان گذاشت فرمود: بدين وسببيله ماببخا مياببنم قبببر بببرادر  را و هببر يببك 

 310( دوالبببى صبباحم كتبباب الانببى متببوفى در سبباه 3فرزندانم كه بميرند همين  ا دفببن خببواهم كببرد. )
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مينويسد: پس از فوت عثمان بن مظعون زنه گيت: گوارا باد ترا بهات ابو السائم!، و اولين كسى بببود كببه 

 ابراهيم فرزند پيغمبر باو پيوست.

( ابببن 4آنجا است غلط است زيرا قبر او در خارج بقيببع اسببت. )آنچه نيز ميگويند كه قبر عثمان بن عيان در 

اثير در نهايه در لي   حاه« مينويسد: از همين ماده است حديث عثمان كه او را در حه كوكم كه باغى 

( قبر عقيل فرزند ابو طالم در آنجا است كه پسببر بببرادرل عبببد 5بود پات مدينه، خارج بقيع دفن كردند. )

ايست كه در آن زنببان پيببامبر اكببر  ند  عير طيار در همان  ا دفن شده، نزديك قبر عقيل بقعهاللَّه  واد فرز

اند. قبر صييه دختر عبد المطلم عمه پيغمبر در طرف يپ خببارج بقيببع اسببت در طببرف قبلببه بقعببه دفن شده

 قبريست متصل بديوار بقعه كه داراى ضري  است.

عليها الس ال  است. قبر فاطمه بنت اسببد مببادر اميببر المببؤمنين عليببه پندارند كه قبر فاطمه زهرا مرد  ينين مى

الس ال  در زاويه مقبره عمومى بقيع در قسمت شمالى قبه عثمان است با ايناه اشتباه است زيببرا بطببور تحقيببق 

قبرى كببه  قبر فاطمه زهرا عليها الس ال  يا در خانه خودل بوده و يا در حر  پيامبر اكر  صل ى اللَّه عليه و آله.

در طرف قبله بقعه قرار دارد قبر فاطمه بنت اسد مادر امير المؤمنين است ينانچه در بعضى اخبار رسيده كببه 

اند و قبرى كه در مقبره عمومى قرار دارد قبر يهار اما  در كنار قبر مادر بزرگاان فاطمه بنت اسد دفن شده

. ينانچه اين مطلم را صاحم تلخيا معالم الهجببره سعد بن معار اشهلى است كه ياى از اصحاب پيامبر بوده

( از كسانى كه قبر فاطمه بنت اسد را تعيين نموده همان  ببائى كببه مببا ركببر كببرديم سببيد علببى 1مينويسد. )

( گيتار در مورد بقيع را خاتمببه 2سمهودى است كه در كتاب  وفا  الوفا  باخبار دار المصطيى« مينويسد: )

ارسى روايت شده كه در عهد عمر بن خطاب قبرهاى بقيع بر اثر زلزله ميلرزيد مرد  دهيم با آنچه از سلمان ف

صدا بناله و فرياد بلند كردند عمر و اصحاب پيامبر بيرون آمده شروم بدعا مياردند براى ساون زلزلببه كببه 

رج شوند. عمر هاى مدينه رسيد كه مرد  تصميم گرفتند از مدينه خاپيوسته زياد مياد بطورى كه بديوار خانه

 گيت: برويد على بن ابى طالم ابو الحسن را بياوريد على عليه الس ال  آمد.

هبباى مدينببه بينى يگونه قبرستان بقيع بزلزله مبتال شده بطورى كببه بببديوار خانببهعمر گيت: يا ابا الحسن نمى

 رسيده است مرد  ميخواهند از شهر خارج شوند.

 اند بياوريد.در بدر شركت كردهفرمود: صد نير از اصحاب پيغمبر كه 

از ميان صد نير ده نير انتخاب كرد آن نود نير باقيمانده را پات سر آنها قببرار داد در مدينببه زن و دختببرى 

باقى نماند همه خارج شدند بعد ابو رر و سلمان و مقداد و عمار را خواست بآنها فرمود: شما  لو من باشيد تا 
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يز اطراف آنها حلقه زده بودند با پاى خود بر زمين كوبيده فرمببود: تببرا يببه وسط قبرستان بقيع رفت مرد  ن

 شود؟مى

فرمود: خدا و پيامبر درست فرمودند اتياق افتادن اين  ريان را بمن  سه مرتبه اين كار را كرد، آرا  گرديد.

زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها  خبر دادند در همين روز و همين ساعت و ا تمام مرد . خداوند در قرآن مييرمايد: إِرا 

وَ أَخْرَ َتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها.  وَ قاهَ الْإِنْسانُ ما لَها زمين بارهاى گران خود را براى من خارج كرد. در اين موقببع 

( عبد اللَّببه بعببد از اسببماعيل از همببه بببرادران بزرگتببر بببود در نببزد پببدر 1مرد  برگاتند زلزله ايستاده بود. )

ارل هيك كدا  باندازه او قرب و منزلت نداشتند او را متهم كرده بودنببد كببه در اعتقبباد مخببالف پببدر بزرگو

خويه است. ميگيتند با حاويه رفت و آمد مياند و تمايل بمذهم مر ئه دارد. پس از حضرت صادق عليه 

از پيببروان حضببرت الس ال  ادعاى امامت كرد باين دليل كه من بزرگترين فرزند فعلى پدر  هسببتم، گروهببى 

صادق عليه الس ال  قبوه كردند ولى بعد بياترشان برگاتند  ز تعداد بسيار كمى كببه آنهببا را فطحببى مببذهم 

ميگيتند، زيرا عبد اللَّه پاهايه دراز بود بعضى ميگويند نا  فطحى از آن  هت بود كه رئيس اين مذهم كببه 

( در ارشاد مييد مينويسببد: اسببحاق 2بد اللَّه افط  بود. )آنها را دعوت و تبليغ باين اعتقاد ميارد مردى بنا  ع

بن  عير عليه الس ال  مردى فاضل و صال  و پرهيزگار و كوشا در عبادت بود، مببرد  از او حببديث و آثببارى 

 اند.روايت كرده

ابن كاسم هر وقت از او حديث نقل ميارد ميگيت مرا حديث كرد ثقه پسنديده سببيرت اسببحاق بببن  عيببر 

لس ال  او معتقد بامامت برادرل حضرت موسى بن  عير بود و از پدرل روايت در تصري  بامامببت آن عليه ا

( در عمده مينويسد: كنيه او ابا محم د بوده كه مؤتمن لقم داشت در عريض متولد شد، از 3آقا نقل كرده. )

  از يك مادر بودند محببدث همه مرد  بياتر شباهت به پيغمبر داشت او با برادرل موسى بن  عير عليه الس ال

اند سييان بن عيينببه هببر وقببت از او حببديث مياببرد  ليلى بود بعضى از شيعيان مدعى امامت در باره او شده

 ميگيت: حديث كرد مرا ثقه رضى اسحاق بن  عير بن محم د بن على بن الحسين عليه الس ال .

ز در ميان روزه ميگرفببت. در آشببپزخانه او ( محم د بن  عير مردى سخاوتمند و شجام بود همياه يك رو1) 

بببر مببأمون خببروج  199هر روز يك گوسيند مصرف مياد همعقيده با زيديها بود در قيا  با شماير در ساه 

كرد در ماه پيروان  اروديه با او همداستان شدند مأمون سپاهى را بيرماندهى عيسى  لببودى فرسببتاد او را 

ورد ولى مأمون باو احترا  گذاشت و از كاتنه صرف نظببر كببرد بببا شاست داد و اسير كرده پيه مأمون آ 

خود او را بخراسان برد قبرل در بسطا  است او همان كسى است كه قبال گيتيم قبرل در گرگان است زيرا 

( در 2ايست ماتمل بر شهرى كه آن را استرآباد ميگويند مانند مصر و قاهره و عراق و كوفه. )گرگان ناحيه
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ؤمنين در ضمن احواه بايزيد بسطامى مينويسد: سلطان الجايتو خان دستور داد بر فراز قبببر محم ببد مجالس الم

اى بسازند گروهى بامامت او اعتقاد داشتند پس از پدرل كه آنها را سمطيه ميگيتند يون رئيس بن  عير قبه

ر پرهيزگار و صحي  االعتقاد ( على بن  عير مردى كثير اليضل و بسيا3آنها يحيى بن ابى السمط نا  داشت. )

بود حديث بسيارى از برادرل موسى بن  عير نقل كرده، اين همان على بن  عير ماهور بببه عريضببى اسببت 

كه تحت تربيت برادرل موسى بن  عير بزرگ شد تما  شيعه او را تا امروز احترا  ميانند يهار يا پنج اما  

 را درك كرده، سيد در انوار مينويسد:

او در پرهيزگارى و فضل نبود پيوسته مالز  برادر خود موسببى بببن  عيببر بببود و معتقببد بامامببت  كسى شبيه

 حضرت موسى بن  عير و حضرت رضا و حضرت  واد بود.

ها ميديد از مسجد ميان گروهى شيعيان حركت ميارد خود را هر وقت حضرت  واد عليه الس ال  در بين بچه

د را بخاك قببدمهاى او ميماليببد ميگيببت: خببدا ايببن كببودك را اليببق بقدمهاى او ميانداخت محاسن سييد خو

امامت دانسته و اما  است. اما مرا با اين محاسن سببييد شايسببته امامببت ندانسببته. يببون گروهببى از شببيعه ببباو 

 پذيرفت.پيانهاد امامت مياردند و ميگيتند تو اما  هستى ادعا كن ولى او سخن اياان را نمى

زن گيت اوه مرا فصد كن برگ اد روزى تصميم رگ زدن داشت على بن  عيرروايت شده كه حضرت  و

 تا حرارت آهن را بچام قبل از حضرت  واد.

اند: ياى در قم كه معروف است، خارج شهر و صحن وسيعى دارد با قبببه ( سه  ا نوشته1محل دفن او را در )

و پببدرل در آن سببنگ ثبببت اسببت تبباريخ عالى و آثار باستانى از آن  مله سنگى كه روى قبر است اسببم او 

( مجلسى رحمة اللَّه عليه در بحار مينويسد: از كسببانى كببه معببروف بببه بزرگببوارى و 2است. ) 74نوشته ساه 

 شخصيت است على بن  عير عليه الس ال  است كه در قم دفن شده  اللت و شخصيت احتياج بتوضي  ندارد.

تبرى ركر ناده  ز ايناه اثر قبر شرييى در آنجا هست كه اسم و اما ايناه در قم دفن شده باشد. در كتاب مع

( در تحية الزائر مينويسد: مزار بزرگى در قم هست كه قبرى در آنجببا اسببت بببر روى 3پدرل نوشته شده. )

قبر نوشته است اين مرقد على بن  عير صادق عليه الس ال  و محم د بن موسى است از تاريخ ساختمان آن قبببر 

( فقيه مجلسى اوه در شرح فقيه در معرفى على بن  عير پس از ركببر 4يم يهار صد ساه است. )تاكنون قر

ا  كه اهل كوفه از او تقاضا كردند از مدينببه اى از فضائل او مينويسد: قبرل در قم ماهور است. شنيدهپاره

كردند. آنگبباه اهببالى  بآنجا كوچ كند. قبوه كرد مدتى در كوفه بود كه اهل كوفه حديثهائى از او يادداشت

قم تقاضا نمودند كه در شهر آنها ساكن شود، از اياان نيز پذيرفت در همان  ا بببود تببا از دنيببا رفببت داراى 

فرزندان و نسل زيادى كه در اطراف  هان پراكنده شدند كه در اصيهان قبر ياى از آنها اسببت از آن  ملببه 
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( بگمان من كه محم د بن موسى كه 5مزار معروفى است. )برخوار كه قبر سيد كماه الدين است در قريه سين

با على بن  عير در قم دفن شده از فرزندان حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  باشببد محمببد بببن موسببى بببن 

 ( صاحم تاريخ قم گيته:6اسحاق بن ابراهيم العسارى بن موسى بن ابراهيم بن موسى بن  عير عليه الس ال . )

 محم د موسى بن اسحاق يك پسر و يك دختر ولى اسم پسر را نبرده.متولد شد از ابو 

( صاحم عمدة الطالم مينويسد: موسى بن اسحاق بن ابراهيم عسارى فرزندى داشت بنا  ابو  عير محم د 1) 

فقيه قم و ابو عبد اللَّه اسحاق دومين مرقد على بن  عير در خارج شهر سمنان در وسط باغى سرسبز اسببت بببا 

 بارگاه و بسيار خول منظره ولى از مجلسى نقل شده كه اين قبر او نيست احتماه خالف بياتر است.قبه و 

سو  در عريض است كه بياصله يك فرسخ از مدينه است دهى است كه ملك او بوده و خببود و فرزنببدان و 

ز دارد، محببدث اى نيبب اند بهمين  هت معروف بعريضى شده در آنجا قبببر و قبببهاعقابه در آنجا سانى داشته

نورى همين نظر را انتخاب كرده در خاتمه مستدرك با شرح ميصلى و ظاهر نيز همين است شايد قبببرى كببه 

( عباس بن  عير، صاحم ارشاد مينويسد: مردى فاضببل 2در قم هست متعلق بياى از فرزندان نسل او باشد. )

 و بزرگوار بود.

امى است كه ماهور بنا  مقا   عير صادق عليه الس ال  كه در كنار نهر كربال كه معروف بنهر حسينى است مق

ال   در سر زبان اهل آن محل است شايد اين همان مقامى است كه تعبير نموده از آن حضرت صادق عليه السبب 

در حديث صيوان كه مجلسى آن را در تحية الزائر از مصباح شيخ طوسى نقل كرده كه در مورد تعليم آداب 

ليه الس ال  باو در آن نقل شده كه وقتى رسيدى بنهر فرات منظورل شببريعه كببه آن را زيارت  دل حسين ع

حضرت صادق نهر علقمى ناميده. ينين بگو ظاهر مطلم اين است كه اين مقا  در زمان آن دو بزرگوار شيخ 

 طوسى و مجلسى ماهور بمقا  حضرت صادق بوده.

 مطالبى در باره اوالد موسى بن جعفر علیه السّالم

( حضرت موسى بن  عير داراى سى و هيت فرزند بود بعضى سى و نه نير نوشته پسببر و دختببر بنامهبباى 2) 

على بن موسى الرضا عليه الس ال ، ابراهيم، عباس، قاسم كه از يند كنيز بودند. اسماعيل كببه داراى زيارتگبباه 

 محم د و حمزه از كنيزى ديگر.بزرگى در تويسركان ايران و  عير و هارون و حسن از يك كنيز. احمد و 

شببود عبد اللَّه و اسحاق و عبيد اللَّه و زيد و حسن و فضل كه قبرل در بهبهببان معببروف اسببت و زيببارت مببى

معروف بااه فضل و حسين و سليمان از يند كنيزى ديگر. فاطمه كبرى و فاطمه صغرى و رقيببه و حايمببه و 

انه و زينم، خديجه، عليببه و آمنببه، حسببنه و بريهببه، عاياببه، ا  ا  ابيها و رقيه صغرى و كلثو  و ا   عير و لب
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( شيخ مييببد در ببباره ابببراهيم در ارشبباد و طبرسببى در اعببال  الببورى 3سلمه، ميمونه كه از يند مادر بودند. )

 مينويسد:

ابراهيم بن موسى مردى شجام و كريم بود فرمانرواى يمن شد در ايا  مأمون از طرف محم د بن زيد بن علببى 

بن حسين بن على بن ابى طالم كه با او ابو السرايا در كوفه بيعت كرد ابراهيم بآن طرف رفت و فت  كببرد و 

مدتى تا آخر كار ابو السرايا در آنجا بود براى او از مأمون امان گرفتند. شيخ مييببد و شببيخ طبرسببى هببر دو 

( در 4و منقبتببى ماببهورند. ) اند كه هر يك از فرزندان حضرت موسى بن  عيببر داراى فضببلتصري  كرده

كتاب و يزه مجلسى است كه ابراهيم بن موسى بن  عير رفتارل پسنديده بود. در كافى در بخه ايناه اما  

ال   يه وقت مييهمد بمقا  امامت رسيده بسند خود از على بن اسباط نقل مياند كه بحضببرت رضببا عليببه السبب 

 عرضارد : مردى

يت پدرت زنده است شما )منظورل حضرت رضا است( اطببالم از ماببان او پيه برادرت ابراهيم رفت باو گ

دارى؟ گيت: سبحان اللَّه پيغمبر ميميرد، موسى بن  عير نميميرد! بخدا قسم از دنيا رفببت ماننببد رسببوه خببدا 

ولى خداوند تبارك و تعالى پس از درگذشت پيغمبر پيوسته دين خود را تأييد مياند بوسببيله مردمببانى غيببر 

ايرانى( و از خويااوندان پيغمبر دور مياند بآنها ميدهد و از اينها ميگيرد مببن اوه مبباه ريحجببه هببزار عرب )

دينار قرض او را )همان عباس برادرل كه در روايت بوسيله مردى باو اشاره شببد كببه رفببت پببيه ابببراهيم( 

د كنببد از فقببر، ولببى پرداخت كرد  با ايناه نزديك بود زنان خود را طببالق دهببد و كنيببزان خببويه را آزا

 افسوس كه آنچه يوسف از برادران خود شنيد من نيز شنيد .

توضي : تأييد دين بوسيله غير عرب مانند سلمان و ديگران است در خبر مدح و ستايه زيادى اسببت از غيببر 

( ابو عامر بن حرشنه كتابى نوشته بنببا  تيضببيل عجببم بببر عببرب و همچنببين 1عرب و فضيلت آنها بر عرب. )

حاق ابن سلمه يگونه ميتوان اناار مقا  آنها را نمود با ايناه در اخبار رسيده كه آنها از ياران حضرت قائم اس

 عجل اللَّه فر ه هستند و خداوند بوسيله اياان دين را تأييد مياند.

سببيله ايببن ديببن  قاه النبى صل ى اللَّه عليه و آله و سل م: اسعد الناس بهذا الدين فارس« پيغمبر اكر  فرمود بو 

ايرانيان سعادتمند مياوند: اين روايت را شيخ ابو محم د  عير بن احمد بببن علببى قمببى سبباكن رى در كتبباب 

  امع االحاديث نقل كرده.

با ايناه ايرانيان در پذيرل دين و علم بهتر و پياقدمتر از عرب هستند دليل بر اين مطلم آيه قرآن اسببت: وَ 

ضِ الْأَعَْجمِينَ  فَقَرَأَهُ عَلَيِْهمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، على بن ابراهيم در تيسير اين آيببه از حضببرت بَعْ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلى



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

190 

 

آورد ولى بر عرب صادق عليه الس ال  نقل مياند كه فرمود: اگر قرآن بر عجم نازه مياد عرب بآن ايمان نمى

 ست براى عجم.نازه شد، عجم بآن ايمان آورد اين فضيلت و شخصيتى ا

أَتْقبباكُمْ مينويسببد: شببعوب  و در تيسير آيه شرييه: وَ  َعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعببارَفُوا إِنَّ أَكْببرَمَاُمْ عِنْببدَ اللَّببهِ

هاى بنى اسرائيل است اين توضي  از حضرت هاى عرب و اسباط دستههاى غير عرب است و قبائل دستهدسته

( پيغمبر اكر  صل ى اللَّه عليه و آله در فت  ماه فرمود: مرد ! خداوند بوسببيله 1نقل شده. )صادق عليه الس ال  

اسال  نخوت  اهليت را كه افتخار بآبا  و ا داد خود مياردند از بين برد عرب بببودن ببباين نيسببت كببه پببدر 

باشد عرب اسببت انسان كه باعث و ودل شده عرب باشد اين يك لهجه و زبان است هر كس بآن زبان گويا 

 ايد و آد  از خاك است.شما همه از آد  بو ود آمده

اين فرمايه پيغمبر صري  است در ايناه بعربى صحبت كردن مو م افتخار نيست، مايه افتخار تقوى اسببت. 

( در فتوحات مايه در باب سيصد و شصت و شام مينويسد: كه وزراى حضرت مهدى عليه الس ال  از عجم 2)

 ا  عرب نيستند ولى با زبان عربى صحبت ميانند آنها نگهبانى دارند كه از نژاد اياان نيست.هستند هيك كد

شببود در ايببن قسببمت كببه از خطبه امير المؤمنين عليه الس ال  در باره اصحاب قائم عليه الس ال  نيز استياده مببى

  و كأنى اسمع صهيل خيلهم و طمطمة ر الهم«  مييرمايد:

( در بحار مينويسد: طمطمببه لغببت فارسببى اسببت )ر ببل 3بيارسى صحبت ميانند. )كه اصحاب حضرت قائم 

 طمطمى فی لسانه عجمة( مرد طمطمى كسى است كه بزبان فارسى صحبت كند.

حضرت امير المؤمنين اشاره مياند باين سخن كه سپاه حضرت قائم عجمى هستند اين منافات با آنچه صاحم 

بعربى صحبت ميانند ندارد زيرا ممان است بعربى صحبت كببردن  فتوحات ركر كرده كه وزيران آن  ناب

از ابن عمر نقببل ميانببد كببه گيببت:  -( در حيات الحيوان4اختصاص بوزيران اياان داشته باشد نه سپاهيان. )

پيغمبر اكر  صل ى اللَّه عليه و آله و سل م فرمود: در خواب گوسيندهاى سببياهى ديببد  كببه گوسببيندان سببييد 

خواهنببد  ن شد گيتند: يه تعبير نموديد فرمود: ملت عجم )ايرانى( در نژاد و دين شما شريكزيادى داخل آ 

اگببر ايمببان بببه  )قاه لو كان االيمان متعلقا بالثريا لنا له ر اه من العجم(  شد. عرضاردند: عجم يا رسوه اللَّه؟

 آورند.ثريا آويزان باشد گروهى از ايران آن را بچنگ مى

كافى مييرمايد: خداوند منت ميگذارد بوسيله گروهى از عجم يا دين را بآنها عطا مياند و از ايناه در روايت  

عرب ميگيرد منظور همان استعداد فطرى و پذيرل قلبى است و سخت دلى و بد پذيرى عرب است نه ايناه 

ابراهيم   -374ص   -( در بصائر الدر ات1واقعا خداوند از عرب بگيرد و بعجم بدهد كه مو م  بر گردد. )

اصرار كرد كه حضرت رضا عليه الس ال  باو پوه بدهد اما  عليه الس ال  با شالق خود خطببى بببر زمببين كاببيد 
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( باالخره  د  بحر العلو  2شماى طال پديدار شد فرمود: اين را بردار استياده كن و آنچه ديدى پنهان دار. )

د كه وضع اوالد موسى بن  عير همه خوب بببوده بطببور ان)رحمه اللَّه( گيت: آنچه شيخ مييد و ديگران گيته

 كلى قابل قبوه نيست همچنين را ع بابراهيم ينانچه روايت پيه نيز شاهد اين مطلم است.

احمد نقيم هسببتند و او  -هر يه هست اين ابراهيم  د سيد مرتضى و رضى )ره( است، زيرا آن دو پسر ابى

 يم بن موسى بن  عير عليه الس ال  است.حسين بن موسى بن محم د بن موسى بن ابراه

از عبارت شيخ مييد در ارشاد و طبرسى در اعال  الورى و ابن شهر آشوب در مناقم و اربلى در كاف الغمببه 

شود كه حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  يك پسر بنا  ابراهيم داشته، ولى صاحم عمدة ينين استياده مى

اند: ياى ابراهيم اكبر و ديگرى ابراهيم اصغر كه هببم او ب ابراهيم نا  داشتهالطالم مينويسد: دو پسر آن  نا

مرتضى لقم داشته و نسل از همين كوياى بوده مادرل كنيز صاحم فرزندى از نوبيه بنا  نجي ه بببود، بايببد 

 ينين نيز باشد زيرا دانامندان علم نسم واردتر از ديگران در اين فن هستند.

ابراهيمى كه  د سببيد مرتضببى و  پرسيدند پدرت زنده است همان ابراهيم اكبر بوده وظاهرا كسى كه از او 

رضى است ابراهيم اصغر بوده است توضي  داديم كه او در حائر حسينى پات سر حضرت حسين عليه الس ال  

كه آن شود بابراهيم بن موسى واقع در محله )لم آب( ايست كه نسبت داده مى( در شيراز بقعه1دفن شده. )

ولى مستند محامى نيافتم كه اين نسبببت  1240بقعه را محم د زكى خان نورى از وزرا  شيراز ساخته در ساه 

را ثابت كند، مخصوصا آنچه شيخ مييد صاحم ارشاد نقل مياند كه او فرمانرواى يمن بوده بياتر اين نسبت 

 را بعيد مينمايد.

بر پسر اما  موسى بن  عير عليه الس ال  در يمن خروج كببرد، صاحم انساب الطالبيين مينويسد كه: ابراهيم اك

و مرد  را دعوت به بيعت با محم د بن ابراهيم طباطبا نمود بعد مرد  را به بيعت خويه فرا خوانببد و در سبباه 

بحج رفت مأمون آن وقت در خراسان بود. حمدويه بن على را بجانم او فرستاد با او  نگ كرد ابراهيم   202

 ود و بجانم عراق رفت مأمون او را امان داد در بغداد از دنيا رفت.فرار نم

بيرض صحت آنچه نقل كرديم ابراهيم كه در صحن حضرت موسى بن  عير عليه الس ال  دفببن شببده ياببى از 

( 2اند. )همين دو ابراهيم است زيرا آنجا قبرستان قريه بوده از زمان قديم كه او را پهلوى پدرل دفن كرده

در ارشاد مينويسد: كه مردى كريم و بزرگوار و پرهيزكار بوده حضرت موسى بببن  عيببر  -ن موسىاحمد ب

عليه الس ال  باو خيلى محبت ميورزيد و او را مقد  ميداشته همان باغستان معروف بببه يسببيره را ببباو بخاببيده. 

 نقل شده كه او هزار بنده آزاد كرده.
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كرده كه  د  گيت: از اسماعيل بن موسى عليه الس ال  شببنيد   گيت: ابو محم د حسن بن محم د بن يحيى نقل

ميگيت پدر  فرزندان خود را بملاى كه در اطراف مدينه داشت برد ما همه در آنجا بوديم با احمد بن موسى 

بيست نير از غالمان و خدمتااران پدر  بودند كه اگر احمد از  اى حركت ميارد آنها نيز حركت مياردند 

ناستند پدر  از آن پس احمببد را رعايببت مياببرد و از نظببر دور نميداشببت از آنجببا ناست آنها مىاگر او مى

( مببادرل از زنببان بسببيار 1گرديد در بين مببا. ) بيرون ناده بوديم كه احمد شخصيتى بر سته و مورد احترا 

تببى از مدينببه بببه محتر  بود كه او را ا  احمد ميناميدند حضرت موسى ابن  عير باو خيلى عالقببه داشببت وق

هاى امامت را باو سپرده فرمود: هر كس در هر موقع آمد و اين امانتهببا را از تببو خواسببت بغداد رفت، امانت

ا  و او  اناين من است و امامى است كه اطاعته وا ببم اسببت بببر تببو و سبباير مببرد . بدان من از دنيا رفته

 كند.حضرت رضا عليه الس ال  دستور داد كه از خانه نگهدارى 

هببا را خواسببت. ا  احمببد وقتى هارون او را در بغداد مسمو  كرد حضرت رضا عليه الس ال  از ا  احمد امانت

گيت واى پدرت شهيد شد؟ فرمود: آرى اكنون از دفن او فاره شببد  آن امانتهببائى كببه پببدر  موقببع رفببتن 

انس. ا  احمد گريبببان يبباك زده  ببغداد در اختيارت گذاشت بياور من  اناين او و اما  بحق هستم بر  ن و

 امانتها را تحويل داد و با آن  ناب بامامت بيعت كرد.

وقتى خبر شهادت موسى بن  عير عليه الس ال  در مدينه منتار شد اهالى مدينه بدر خانه ا  احمد آمدند احمد 

نيز داشت مرد  خياه  با آنها بطرف مسجد رفت يون خيلى با  اللت و عابد و پارسا و با فضل بود و كراماتى

كردند خلييه و  اناين پدرل اوست با او بامامت بيعت كردند از آنها بيعت گرفت بعد بر فراز منبر رفببت و 

اى در نهايت بالغت و فصاحت ايراد كرد آنگاه گيت: مرد ! همان طور كه اكنون همه شما با من بيعت خطبه

ا  بدانيببد او امببا  و   على بن موسببى الرضببا بيعببت كببردهكرديد و بيعت من بگردن شما است من نيز با برادر

خلييه پيغمبر است بعد از پدر  او ولى اللَّه است كه اطاعته بر من و شما از  انم خدا و پيغمبر وا م است 

 هر دستورى بما بدهد.

بببود بببدر  تما  حاضرين گيتار او را با  ان و ده پذيرفتند از مسجد خارج شدند پيه رو آنها احمد بن موسى

ال   خانه حضرت رضا آمدند با على بن موسى الرضا عليه الس ال  تجديد بيعت كردند. حضرت رضببا عليببه السبب 

براى احمد دعا كرد و او پيوسته مالز  خدمت برادر بود تا ايناه مأمون از پى حضرت رضببا فرسببتاد و او را 

ه در شيراز دفن شده و معببروف بسببيد ( اين احمد همان كسى است ك1بمرو دعوت كرد. ) براى واليت عهد

سادات و اهالى شيراز او را شاه يراه مينامند. در زمان مأمون با گروهى قصد شيراز كرد منظورل اين بببود 

كه خدمت برادرل حضرت رضا عليه الس ال  برسد وقتى قتلغ خان فرمببانرواى شببيراز از طببرف مببأمون ايببن 
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و در محلى بنا  خان زينان كه هات فرسخ از شيراز فاصله داشببت  ريان را شنيد بدفع او از شيراز خارج شد 

روبرو گرديد بين دو طرف  نگ درگرفت ياى از سپاهيان قتلغ گيببت: اگببر منظببور شببما رسببيدن خببدمت 

حضرت رضا است او از دنيا رفته. اطرافيان احمد كه اين حرف را شنيدند از گردل پراكنده شدند با او  ببز 

برادرانه باقى نماند وقتى اماان بازگات برايه نبببود بجانببم شببيراز رهسببپار گرديببد يند نير از بستگان و 

 مخاليين از او تعقيم كردند و در محلى كه دفن شده او را كاتند.

اى پنهببان گرديببد و ماببغوه بعبببادت انببد كببه وقتببى وارد شببيراز شببد در گوشببهبعضى در شرح حاله نوشته

كسى بمحل دفن او مطلع نبود تا زمان امير مقرب الببدين مسببعود بببن  پروردگار شد تا با ل خود از دنيا رفت

بدر الدين كه از وزرا  مقرب اتابك ابى بار بن سعد بن زنگى بود او ماببغوه تعميببرى بببود در محببل مرقببد 

احمد بن موسى ناگاه  سدى صحي  كه تغيير نيافته پيدا شد كه در انگاببت انگاببترى داشببت و نوشببته بببود: 

اى بنا كببرد پببس از گذشببت احمد بن موسى«  ريان را بگول ابى بار رساندند بر فراز قبر او قبه العزة للَّه 

 سالها مارف بخراب شدن گرديد.

اى عببالى ملاه تاشى خاتون مادر سلطان شيخ ابو اسحاق پسر سلطان محمود ساختمان آن را تجديد نمود و قبه

ا كنار قبببه آن  نبباب قببرار داد تبباريخ تجديببد بنببا در اى بنا كرد و قبر خود رساخت و در پهلوى آن مدرسه

 هجرى است. 750حدود 

فتحعلى شاه قا ار ضريحى از نقره خالا براى او ساخت روى قبرل نصف قرآن بخط كوفى   1243در ساه 

خوب يافت شد كه روى پوست آهو نوشته بودند نصف ديگر آن با همين خط در كتابخانه حضرت رضا عليه 

اند خط حضببرت علببى اسببت. است: كتبه على بن ابو طالم بهمين  هت گيته در آخر آن نوشتهالس ال  است، 

اى كببه بايببد مجببرور باشببد مرفببوم اند كه مخترم علم نحببو هرگببز كلمببه( بعضى بر اين نوشته ايراد كرده1)

 نويسد )زيرا بايد على بن ابى طالم مينوشت نه ابو طالم(.نمى

اند كببه اب و ابببن ه گروهى از علماى علم نحو و ادبيات عرب تصري  كردهآنچه بخاطر من ميرسد اينست ك

شود از نظر احاا  )يعنى همين طببور علببى بببن وقتى علم و اسم خاص باشند با آنها معامله علمهاى شخصى مى

 ابو طالم علم شده است و مبنى بر همين صورت است اعراب در او اثر نميگذارد(.

  كرده و ابو البقا در آخر كتاب كليببات خببود مينويسببد: از ييزهببائى كببه صاحم تصري  باين مطلم تصري 

مجراى مثل را طى كرده و قابل تغيير نيست )على ابن ابى طالم( است كه در حالت نصببم و  ببر نيببز ماننببد 

 شود زيرا بهمين شال ماهور شده همچنين معاوية بن ابى سييان و ابو اميه.همان حالت رفعى ركر مى
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من قرآن بخط على عليه الس ال  فقط پيه حضرت حجت خواهد بببود نويسببنده قببرآن كببه نوشببته ولى بگمان 

است بخط على بن ابى طالم است آن على بن ابى طالم مغربى است كه معروف بنوشببتن خببط كببوفى بببوده 

ى نظير همين قرآن نيز در مصر در مقا  رأس الحسين عليه الس ال  هست ينانچه گيتيم نظيببرل در مرقببد علببو

اند كه مدفن سببيد احمببد پسببر مرتضوى است كه  زو آنچه سوخت مقدارى از آن آته گرفته. بعضى گيته

 موسى بن  عير در بلخ است خدا عالم است.

و در بير  از نواحى شيراز زيارتگاهى است كه منسوب است به برادر سيد احمد بنببا  شبباه علببى اكبببر شببايد 

( قاسم بن موسى خيلببى 2وسى بن  عير شمرده و على ناميده است. )صاحم عمدة الطالم هم او را از اوالد م

مورد محبت پدرل موسى بن  عير عليه الس ال  بود او را داخل در يند نيرى كرد كببه وصببيت بآنهببا نمببوده 

 بود.

سليط حضرت موسببى بببن  در باب اشاره و نا بر حضرت رضا در كافى در حديث طويل ابو عماره يزيد بن

ال  مييرمايد: بتو بگويم ابو عماره! من از منببزلم خببارج شببد  وصببيت كببرد  بببه پسببر  فالنببى  عير عليه الس 

)منظورل حضرت رضا عليه الس ال ( در ظاهر يند نير از فرزندانم را با او شريك كرد  ولى در باطن تنها باو 

ن او را خيلى دوست وصيت نمود  اگر اختيار دست من ميبود امامت را در قاسم پسر ديگر  قرار ميداد  يو

 دار  و باو مهربانم ولى اين كار مربوط بخداست بهر كس بخواهد او ميدهد.

اين دستور را  د  پيغمبر اكر  و  د  امير المؤمنين عليه الس ال  بمن دادنببد و بمببن او را و كسببى كببه بببا او 

بببر اكببر  و علببى مرتضببى است ناان دادند همين طور بهيك كدا  از ما ائمه وصيت نمياود مگببر ايناببه پيغم

 عليهما الس ال  خبر بدهند.

اى ديد  عرضارد : اينها در اختيار پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آله يك انگاتر و شماير و عصا و كتاب و عمامه

ييست يا رسوه اللَّه؟ فرمود: عمامه سلطان خداست، شماير عزت خدا است و كتاب نور او است، امببا عصببا 

انگاتر  امع همه اينها است. فرمود: امر امامت از تو خارج شده و بديگرى داده خواهببد نيروى خدا است و 

 شد عرضارد :

تر باشببد از تببو در  ببدا ناان بدهيد كداميك از فرزندانم هست فرمود: نديد  هيك يك از ائمه را كه ناراحت

تو دوست داشت ولى ايببن امببر شدن امامت از او اگر امامت بمحبت و عالقه بود اسماعيل را پدرت بياتر از 

( در كافى نيز بسند خود از سليمان  عيرى نقل مياند كببه گيببت: حضببرت موسببى بببن 1بتعيين خدا است. )

 عير بيرزندل قاسم ميگيت: پسر  حركت كن كنار بالين برادرت سوره )و الصافات صيا( را بخوان تا آخر 

 ْ مَنْ خَلَقْنا پسرك از دنيا رفت پببس از ايناببه او را كيببن كردنببد و خواند تا رسيد باين آيه: أَ هُمْ أَشَد  خَلْقاً أَ
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بطرف قبرستان بردند يعقوب بن  عير رو بموسى بن  عير نموده گيت: ما قبال باالى سر محتضر سوره يببس  

 وَ الْقُرْآنِ الَْحاِيمِ ميخوانديم شما دستور دادى )و الصافات( را بخوانند؟

االى سر هر كس كه گرفتار مرگ باشد خوانده شود خداوند او را زودتر آسوده فرمود: پسر  اين سوره در ب

تصري  كرده بزيارت قاسم، زيببارت او را قببرين زيببارت  -( سيد بن طاوس2مياند و  انه خارج ميگردد. )

كسانى پسر امير المؤمنين و على بن الحسين عليه الس ال  كه در كربال شهيد شد قرار داده و براى آنها و  عباس

كه در اين مقا  باشند زيارتى نقل كرده كه با آن زيارت كنند كسى كه مايل باشببد ميتوانببد باتبباب مصببباح 

ال  1الزائرين سيد بن طاوس مرا عه كنند. ) ( در بحار مينويسد: قاسم پسر حضرت موسى بن  عير عليببه السبب 

ه در بين مرد  ماهور است كه حضرت كه سيد رحمة اللَّه عليه نا  برده قبرل نزديك غرى )نجف( است آنچ 

رضا عليه الس ال  فرمود: هر كس نميتواند مرا زيارت كند، برادر  قاسم را زيارت كنببد دروه اسببت و اصببلى 

بافيهببا. ندارد در هيك يك از اصوه. مقا  او باالتر از اينها است كه مرد  را بزيارته تاويق كند با اين دروه

در ارشاد مينويسد: او اهل فضل و صالح بود سپس مطالبى كه دليل بر مدح  - ( محمد بن موسى عليه الس ال2)

و حسن عبادت او است نقل مياند. در ر اه شيخ ابو على نقل مياند از حمد اللَّببه مسببتوفى در كتبباب نزهببة 

يارت القلوب كه او مانند برادرل شاه يراه در شيراز دفن شده شيعه از قبر آن دو تبرك ميجويند و زياد بز

 ايم.آنها ميروند ما خيلى بزيارت آن دو رفته

اى مخيى گرديد از ا رت نوشببتن قببرآن هببزار ميگويند: در زمان خلياى عباسى وارد شيراز شد و در گوشه

بنده آزاد كرد. اختالف دارند مور خين در ايناه او بزرگتر است يا احمد در هر صببورت مرقببدل در شببيراز 

 اى ساخت در محله باه قتلغ.ان اتابك بن سعد بن زنگى مخيى بود براى او قبهمعروف است با ايناه تا زم

كببه آن را نببواب  1296يندين مرتبه مقبره او تجديد بنا شده، از آن  مله در زمان سلطان نادر خان در ساه 

 اويس ميرزا پسر نواب اعظم عالم و دانامند شاهزاده فرهاد ميرزاى قا ار مرمت كرد.

موسى كه ملقم بسيد عال  الدين بود نيببز در شببيراز دفببن شببده و قبببرل معببروف اسببت، شببيخ اما حسين بن 

االسال  شهاب الدين ابو الخير حمزة بن حسن بن مودود اين مطلم را ركر كرده كه نواده خوا ه عببز الببدين 

المعببالى بزركول شيرازى است كه از طرف مادر منسوب است به ابو  مودود بن محم د بن معين الدين ماهور

فوت شده. مببور  فارسببى در شببيراز نامببه خببود ركببر  800مظير الدين محم د بن روزبهان كه در حدود سنه 

( خالصه آن اينست كه قتلغ خان فرمانرواى شيراز بود باغى داشببت كببه قبببر سببيد عببال  الببدين در 1كرده. )

ورى از بلنببدى بيببك طببرف ببباه هاى  معه ميديد نهمان  ا بود، باغبان مردى متدين و  وانمرد بود در شم

آيد. باالخره  ريان را بعرض امير قتلغ رسانيد پس از ايناه امير خود مااهده كببرد آنچببه باغبببان ميديببد مى
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تجسس زياد كرد تا باالخره قبرى پيدا شد كه درون آن  سدى عظيم كه آثار  اللت و  مبباه و كمبباه از او 

هببا و قببرائن فهميدنببد ديگر شمايرى داشت از روى ناانهآشاارا ديده مياد در يك دست قرآن و در دست 

 قبر حسين بن موسى است اطراف قبر قبه و رواقى ساخت.

شود كه اين قتلغ خان غير از آن قتلغى است كه با برادرل سيد احمد  نگ كرد ممان است ينين معلو  مى

ن قتلغ است. زيرا قتلغ خان لقم يند نير باه باسم او باشد و فرماندارى كه دستور داد مزار او را بسازند غير آ 

هاى اسالمى بامار ميرفتنببد كببه هاى آرربايجان و از دولتبوده از قبيل ابى بار بن سعد زنگى ياى از اتابك

 703بو ببود آمدنببد و در  619پايتخت آنها كرمان بود، ايببن سلسببله داراى هاببت پادشبباه شببد كببه در سبباه 

د احمد بن موسى  نگ كرده نبوده يون معلو  است كه قبر سيد عببال  منقرض شدند قطعا آن قتلغ كه با سي

 الدين بعد از گذشت سالها از وفاته پيدا شده.

اند كببه از بنببى هاشببم اند كه سيد عال  الدين حسين بن موسى بطرف اين باه ميرفته او را شناختهبعضى نوشته

كه آن باه از بين رفته و اثببرى از آن  ببز پاببته  اند پس از گذشت سالهااست در همان باه او را بقتل رسانيده

اند و اين  ريان در زمان دولببت صببيويه بببوده مببردى از خاكى باقى نمانده با همان عالمات قبر او را شناخته

ساخت و امالك و  اى بر روى مزار سيد عال  الدينمدينه بايراز آمد و ساكن آنجا شد خيلى ثروتمند بود قبه

 ن نمود.يند باه وقف بر آ 

پس از فوت او را پهلوى قبه دفن كردند توليت اين موقوفه بدست فرزندل ميرزا نظا  الملك ياى از وزرا  

همين دولت صيوى بود. پس از او با فرزندان و بازماندگانه بود. سلطان خليل كه از طرف شاه اسماعيل پسر 

. 810تمان آن را افببزايه داد در سبباه شاه حيدر صيوى حاكم شيراز بود بقعه مذكور را مرمت كرد و سبباخ

( حمزة بن موسى در رى دفن شده در قريه معروف بااهزاده عبد العظيم كه داراى قبببه و بارگبباه و خببدا  1)

است شاهزاده عبد العظيم با آن  اللت و مقامى كه داشت در ايا  ساونته در رى بزيارت حمزة بببن موسببى 

اشت، مخييانه به بعضى از خواص خود گيت كه اينجا قبر ياى از ميرفت و اين مطلم را از مرد  مخيى ميد

 اوالد موسى بن  عير عليه الس ال  است.

از كسانى كه نائل بقرب  وار حمزة بن موسى پس از فوت شده شيخ بزرگوار پياواى ميسرين  ماه الببدين 

يست  لد بيارسى كببه ابو اليتوح حسين بن على خزاعى رازى است صاحم تيسير معروف بروض الجنان در ب

تيسير عجيبى است روى قبرل اسم و نسم او با خط قديمى نوشته شده آنچه در مجالس المؤمنين نوشته كببه 

 قبرل در اصيهان است بسيار بعيد مينمايد.
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در تبريز نيز مزار بزرگى است كه نسبت ميدهند بحمزه، همچنين در قم وسط شهر مزارى است داراى ضري  

م مينويسد: قبر حمزة بن موسى بن  عير عليه الس ال  است ولى صحي  همان اسببت كببه مببا كه صاحم تاريخ ق

 نوشتيم شايد اين مزار متعلق بياى از فرزندان موسى بن  عير باشد.

اند اما دو مرقدى كه در صحن كاظمين است كه ميگويند از اوالد موسى ابن  عيرند معلو  نيست خوب بوده

تعرض حاه آنها شود  ز ايناه عالمه سيد مهدى قزوينى در كتاب مببزار خببود بنببا  ا  كسى ميا بد من نديده

 فلك النجاة مينويسد:

ماببهور آن  نبباب  دو قبر ماهور هست در صحن كاظمين كه از اوالد موسببى بببن  عيرنببد ولببى از فرزنببدان

 شده.اند، گيته ياى از آنها بنا  عباس بن موسى است كه از او در روايات عيبجوئى نبوده

ولى در لوح زيارت اين دو نير نوشته است كه ياى از آنها ابراهيم اسببت كببه قبببال ركببر كببرديم او ياببى از 

كسانى است كه در صحن كاظمين دفن شده و ديگرى اسماعيل شايد همان اسماعيل عباس بن موسى باشد كه 

لم را تأييد مياند آنچه ماهور كامال توضي  داديم، حضرت رضا عليه الس ال  از او بدگوئى ميارد. همين مط

است بر سر زبانها كه  د  بحر العلو  پس از ايناه خارج شد از زيارت موسى بن  عيببر و امببا  محم ببد تقببى 

( 1عليهما الس ال  بزيارت اين مزار نرفت عرض كردنببد آقببا آنجببا بببراى زيببارت نميرويببد؟ اعتنببائى ناببرد. )

ت است كه قبرل در مصر است كه در آنجا ساونت داشته اسماعيل بن موسى بن  عير همان صاحم  عيريا

هائى دارد كه از پدرل و اياان از آبا  گرامه نقل كرده: كتبباب اند او كتابو فرزندانه در همان  ا بوده

طهارت، كتاب نماز كتاب زكاة، كتاب روزه كتاب حج، كتاب  نائز، كتاب طالق، كتاب حدود، كتاب دعا 

 رؤيا. كتاب سنن و آداب، كتاب

ينين نوشته: در تعليقات الر اه مينويسد كتابهبباى زيببادى كببه نوشببته و عنوانهبباى زيبببا و  -در ر اه نجاشى

مرتم آن كتابها و نظم و ترتيبه شاهد  اللت و مقا  اوست مخصوصا آنچه در باره صيوان بببن يحيببى نقببل 

اسماعيل بن موسى دستور داد كه بر شده كه حضرت  واد عليه الس ال  براى او وسيله غسل و كين فرستاد و ب

 بدنه نماز بخواند بايد همان اسماعيل باشد كه اين خود شاهد شخصيت او است.

در مجمع الر اه موالنا عناية اللَّه مينويسد: اين همان اسماعيل است قطعا و دليلى است بر عظمت و شخصببيت 

ه الس ال  ساكن مصر بود و فرزنببدانه نيببز او در ر اه ابن شهر آشوب است كه اسماعيل ابن  عير صادق علي

همان  ا بودند بعد كتابهاى او را نا  ميبرد. و پوشيده نيست كه ايببن مببرد از فقهببا  بببوده در نببزد آنهببا و در 

ال  ) -فيروز ( 1كوه نيز مزارى است كه نسبت ميدهند باسماعيل پسببر حضببرت موسببى بببن  عيببر عليببه السبب 

ريف اوست ابو عبد اللَّه معروف بنعمة كه محم د بن حسن بن اسحاق بببن از نسل ش -اسحاق بن موسى بن  عير
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حسن بن حسين بن اسحاق بن موسى بن  عير عليه الس ال  است همان كسى كه صدوق بببراى او كتبباب مببن ال 

 يحضره اليقيه را نوشته ينانچه در اوه كتاب نيز تصري  كرده باين مطلم.

است كه داراى گنبد مرتيعى اسببت كببه منسببوب اسببت بحمببزة بببن  در اطراف حله مزار عظيم و بقعه بزرگى

موسى بن  عير عليه الس ال  كه او را مرد  زيارت ميانند و كرامبباتى از او نقببل مينماينببد ولببى ايببن شببهرت 

اصلى ندارد يون آنجا قبر حمزة ابن قاسم بن على بن حمزة بن حسن بن عبيد اللَّه بن عباس بن امير المببؤمنين 

ال ابو يعلى بوده، مردى ثقه و  ليل القدر بوده، نجاشى در فهرست ركر كرده نوشته است كه يهاست كه كن

از اصحاب ما است و بسيار حديث روايت كرده. كتابى دارد كه شرح حاه كسانى كه از حضرت صادق عليه 

رات و مناسببك اند در آن ثبت شده و كتاب خوبى است و كتابى در توحيد و كتاب زيبباالس ال  روايت كرده

( زيد بن موسى بن  عير در بصره قيا  كرد و مببرد  را 2دارد كتابى در رد  بر محم د بن  عير اسدى نوشته. )

هائى را آته زد و كببارى بيهببوده نمببود بعببد او را گرفتببه پببيه مببأمون دعوت به بيعت با خود نموده و خانه

يت: ببريد او را پيه برادرل ابو الحسن على آوردند. زيد گيت وقتى مرا پيه مأمون بردند نگاهى كرده گ

ريببزى بن موسى، يك ساعت در حضور برادر  ايستاده بود  آنگاه فرمود: زيد! يه كببار بببدى كببردى خببون

كردى و امنيت راهها را از بين بردى و امواه مرد  را از غير راه حاله صبباحم شببدى فريببم مردمببان نببادان 

خداوند فرزندان او را بببر آتببه  فرموده است: فاطمه پاكدامن است كوفه را خوردى كه گيتند پيغمبر اكر 

  هنم حرا  كرده.

اين فرمايه پيغمبر صل ى اللَّه عليه و آله مخصوص فرزندان بدون واسطه خود او هست حسببن و حسببين فقببط 

ت خدا مقا  بخدا قسم باين مقا  نرسيدند مگر بواسطه بندگى و اطاعت خدا اگر بنا باشد تو با معصيت و مخالي

( در عيببون مينويسببد: زيببد بببن 1ترى. )اند بيابى تو در نزد خدا از آنها گرامىآنها را با بندگى بدست آورده

رأى فوت شد، باالخره اين همان زيد النار ماهور اسببت كببه موسى تا آخر خالفت متوكل زنده بود در سرمن

زه و در عمده مينويسببد: حسببن بببن سببهل بببا او اند از آن  مله مجلسى در و ياهل ر اه او را تضعيف كرده

 نگ كرد و بر او پيروز شد زيد را پيه مأمون فرستاد او را دست بسته از مرو پيه مأمون آوردند مببأمون 

فرستاد خدمت برادرل حضرت رضا عليه الس ال  و  ر  او را ببرادرل بخايد. حضرت رضا قسببم يبباد كببرد 

رد دستور داد آزادل كنند بعد مأمون زيد را مسمو  كببرد و از دنيببا كه تا زنده است با او صحبت نخواهد ك

در معالم مينويسد: حايمه دختر موسى بن  عير عليه الس ال  گيت: وقتببى ببببالين  -( ابن شهر آشوب2رفت. )

خيزران رفتم براى زايمان حضرت  واد حضرت رضا عليه الس ال  مرا خواسببت فرمببود: حايمببه! بببرو بببراى 

  ، خيزران را با قابله در يك خانه قرار ده. يراغى براى ما گذاشت و در را بروى ما بست.والدت فرزند
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همين كه حالت زايمان باو دست داد يراه خامول شد طاتى مقابل او بود من از خامول شدن يراه افسرده 

رار شد ، در همين موقع حضرت  واد داخل طات قرار گرفت بر روى پيارل ييببز نببازكى شبببيه  امببه قبب 

داشت و نورل ميدرخايد بطورى كه خانه روشن شد. ما بوسيله نببور خببودل او را ديببديم مببن فببورى او را 

برداشتم و روى دامن گرفته آن روكه نازك را از بدنه گرفتم. حضرت رضا آمد درب را باز كرد ما كببار 

 گهواره او بال.او را تما  كرديم حضرت  واد را گرفت و در گهواره گذاشت فرمود: حايمه! كنار 

اشهد ان ال اله اال اللَّه و اشهد ان محم ببدا رسببوه  حايمه گيت: در روز سو  يام بطرف آسمان گاوده گيت:

. من با ترس حركت كرده خدمت حضرت رضا رفتم گيتم: ييز عجيبى از اين پسببر ديببد  فرمببود: يببه   اللَّه

اى از اين فرزند  بياببتر اسببت از ى كه نديدهانگيزييز؟  ريان را نقل كرد  فرمود حايمه! كارهاى شگيت

 آنچه تو ديدى.

حايمه با كاف است ينانچه  د  بحر العلو  باين مطلم تصري  نموده و گيته است حليمه با ال  از تغييراتببى 

اند، در كوههاى بهبهان مزارى است كه منسوب بحايمه است كسانى كه از آنجببا رفببت و است كه عوا  داده

( فاطمه دختر موسى بن  عير عليه الس ال . صدوق در ثواب االعماه 1مزار را زيارت ميانند. ) آمد دارند آن

ال  را ببع بياطمببه دختببر  و عيون نيز با سند خود نقل مياند كه گيت: سؤاه كرد  از حضرت رضا عليببه السبب 

بببود. در كامببل  موسى بن  عير عليه الس ال  فرمود: هر كس او را زيارت كند بهات برين  ايگاهه خواهببد

الزياره نيز همين روايت نقل شده، در همان كتاب با سند خود از حضرت  واد نقل ميانببد كببه فرمببود: هببر 

ا  را زيارت كند باو بهات برين را ميدهند. در مزار بحار مينويسببد: در بعضببى از كتابهبباى زيببارت كس عمه

الس ال  نقل كرد كه فرمود: سعد قبرى از مببا  ديد  كه على ابن ابراهيم از پدرل از سعد از حضرت رضا عليه

در بالد شما است عرضارد : فدايت شو  قبر فاطمه دختر موسى بن  عير عليه الس ال  فرمود: آرى هر كببس 

 زيارت كند او را با عرفان بهات برين  ايگاهه خواهد بود.

خدا را حرمببى اسببت كببه ماببه  در تاريخ قم حسن بن محم د قمى از حضرت صادق عليه الس ال  نقل مياند كه

است و پيامبر نيز حرمى دارد كه مدينه است و امير المؤمنين حرمى دارد كه كوفه است و حر  ما قم است. 

شود. شود هر كس او را زيارت كند بهات برين او را وا م مىبزودى زنى از فرزندان من در آنجا دفن مى

 مادر موسى بن  عير بموسى حامله ناده بود. اين فرمايه را حضرت صادق موقعى فرمود كه هنوز

اند گنبدى از تواريخ نقل كرده با سند ديگرى: زيارت حضرت معصومه ثوابه برابر با بهات است. در بعضى

بامر شاه بيگم دختر عماد بيگ ساخته شده امببا طالكببارى و  529بى است در ساه كه اكنون بروى قبر آن بى

( فاطمه صغرى قبرل در بادكوبببه 1ر است از آثار فتحعلى شاه قا ار است. )بعضى از  واهراتى كه روى قب
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خارج شهر است بياصله يك فرسخ از قسمت  نوبى كه در وسببط يببك مسببجد قببديمى قببرار دارد. صبباحم 

مرآت البلدان ينين نقل كرده و در رشت مزارى است كه منسوب است بياطمه طاهره خواهر حضرت رضببا 

غير اين فاطمه باشد. سبط ابن  وزى در تذكرة الخواص در ضمن تعداد دختببران موسببى  عليه الس ال  شايد او

 بن  عير مينويسد: يهار فاطمه داشت: كبرى و صغرى و وسطى و اخرى. و اللَّه اعلم.

 سخنى در باره قبه موسى بن جعفر علیه السّالم

التواريخ تأليف رشيد الدين فضل اللَّه ( شافعى ميگيت: قبر موسى بن  عير پادزهر مجربى است. در  امع 3) 

وفات خوا ه نصير الدين  672وزير پسر عماد الدوله ابى الخير مينويسد: در روز دوشنبه هيدهم ريحجه ساه 

طوسى در بغداد اتياق افتاد موقع غروب آفتاب. وصيت كرده بود كه كنار قبر موسى بن  عيببر و حضببرت 

ا كاشى و ساير لواز  يافتند وقتى  ستجو كردند معلو  شببد كببه خلييببه  واد او را دفن كنند، قبرى آراسته ب

ناصر لدين اللَّه اين قبر را براى خودل دستور داده بود بسازند پس از فوت او پسرل الظاهر او را در مقبببره 

 آبا  و ا داد خود بنا  رصافه دفن كرد.

ق با روز تولد خوا ه نصببير بببود، روز شببنبه از عجائم اتياقات اين بود كه تاريخ تما  شدن اين سرداب مطاب

 كه هيتاد و پنج ساه و هيت روز عمر كرد. 597يازدهم  مادى االولى ساه 

از كسانى كه بييض هم  وارى موسى بن  عير نائل شد ابو طالم يحيى بن سعيد بن هبة الدين على بن قرغلى 

ند، اصل او از واسط بود كه در بغداد متولد شببد بن زياده كه از فرماندهان بنى عباس بود او را شيبانى ميگيت

از دنيا رفت و در كنار روضه موسى بن  عير عليه الس ال  دفن شد. ابببن خلاببان در  594و در ساه  522ساه 

( ديگر از كسانى كه بييض 1شيبانى مردى شيعه و خول اخالق و خوشرفتار بود. ) -تاريخ خود ينين نوشته

بببا او  -، امير توزن ديلمى از امرا  و ر اه ديالمه است در زمان متقى عباسببىقرب  وار رسيده پس از فوت

مخاليت كرد سركاى نمود بطورى كه خلييه مجبور شد فرار كند بموصل باز او را دلجوئى كرد و به بغببداد 

ر ال او را دفببن كردنببد سببپس نقببل شببد بمقبباباز دنيا رفت ابتدا  در خانببه 568برگرداند امير توزن در ساه 

 قريه.

از  مله كسانى كه در  وار حضرت موسى بن  عير و اما   واد دفن شد ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم ياى 

متولد شببد و در  113از شاگردان ابو حنييه شاگرد ديگر او محم د بن حسن شيبانى بود: قاضى مزبور در ساه 

قبه حضرت موسى بن  عيببر و حضببرت  از دنيا رفت، قبرل در كنار 166االوه ساه  -هنگا  ظهر پنجم ربيع

  واد ماهور است؟
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از ديگر كسانى كه آنجا دفن شده نواب فرهاد ميرزا معتمد الدوله فرزند مرحو  عببباس ميببرزا پسببر فتحعلببى 

شاه قا ار و ولى عهد سابقه اين نواب از ر اه بر سته علمى زمان قا ار بوده كه شهرتى در تتبع و حضور 

 اريخ و  غرافيا و زبان انگليسى.رهن داشته مخصوصا در ت

از او كتابهائى بيادگار مانده از قبيل  ا   م در تاريخ ملوك عالم و كتاب قمقا  رخار و صمصا  بتار كببه در 

شهادت است و كتاب زنبيل كه شبيه كااوه است و شرح خالصة الحساب بيارسى و هداية السبببيل و كيايببة 

 الدليل سير زيارت او بخانه خدا.

زرگترين آثار او تعمير صحن اما  موسى بن  عير عليه الس ال  و طال كارى سر يهار گلدسببته آن دو امببا  از ب

تعمير آن تما  شد. در  1299است كه اكنون نيز ماهود است كه مدت تعمير شه ساه طوه كايد و در ساه 

دفببن كردنببد محلببى كببه  در طهران از دنيا رفت  نازه او را بااظمين بردند  لو در صحن شريف 1305ساه 

 اكنون پيداست.

 گفتارى در باره حضرت على بن موسى الرضا علیه السّالم

اند حضرت رضا عليه الس ال  فرزندى  ز پسرل اما  محم د تقى نداشت ينانچه در ارشاد مينويسببد ( گيته2) 

اند كه پنج پسر و يك تهتر اينست كه يند فرزند داشته. يند نير از علماى اهل سنت نوشولى بنا بقوه صحي 

دختر داشته است: محم د قانع، حسن  عير، ابراهيم، حسين، عاياه، در بعضى از كتابهاى انساب بعضى از آنهببا 

 اند.را داراى فرزند دانسته

ال  اسببت، از  در قويان زيارتگاه بزرگى است كه معروف بسلطان ابراهيم پسر على بن موسى الرضا عليببه السبب 

كه در اين زيارتگاه و ود دارد يند ورقى از قرآن مجيد است بخط بايسنقر بن شاهر  پسببر ييزهاى عجيبى 

 امير تيمور گوركانى.

ميگويند نادر شاه افاار از سمرقند آنهببا را ببباين زيارتگبباه منتقببل كببرده هببر صببيحه در حببدود يببك متببر و 

متر و عرض سانتى 45ود متر است طوه هر خط حداى طوه دارد و عرض آن در حدود شصت سانتىخورده

سببانتيمتر فاصببله اسببت بببا قلببم درشببت بعببرض سببه  10آن حدود پنج بند انگات است بين دو خط در حدود 

 انگات نوشته شده.

ال  دو ورق آن را بتهببران آورد و  وقتى ناصر الدين شاه قا ار سير بخراسان نمود براى زيارت رضا عليه السبب 

 در موزه مخصوص شاهنااهى قرار داد.

 پایان کتاب با ذکر فضیلت قبه و بارگاه حضرت ثامن الحجج علیه السّالم
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( بايد تو ه داشت از  مله اخبارى كه شاهد فضيلت اين سرزمين مقببدس و بقعببه مباركببه اسببت روايتببى 2) 

 است كه شيخ طوسى رحمة اللَّه عليه در باب زيارات تهذيم نقل مياند كه حضرت رضا عليه الس ال  فرمود:

فی ارض خراسان بقعة من االرض يأتى عليها زمان تاون مهبط للمالئاة فيی كل وقت ينزه اليهببا فببوج   ان 

 الى يو  ينيخ فی الصور«

ايست كه روزگارى خواهد آمد كه فرودگاه مالئاه خواهد شد پيوسته دسببته دسببته مالئاببه در خراسان بقعه

 آيند تا روزى كه قيامت بر پا شود.بآنجا فرود مى

كردند آن بقعه كجا است؟  فقاه: ارض طوس، هى و اللَّه روضة من رياض الجنة« فرمببود: در طببوس عرض 

( از حضرت صادق عليه الس ال  نيز نقل شببده كببه يهببار 3هاى بهات است. )است كه آن سرزمين باغى از باه

آنهببا رحببم كببرد و سرزمين بخدا شاايت كردند در ايا  طوفان نوح از مستولى شدن آب بر آنها، خداوند بببر 

بيت المعمور كه آن را بلند كرد بسوى آسمان و نجف و كببربال و طببوس.  -1آنها را نجات داد از غرق شدن 

( در وافى ميگويد: وقتى اين يهار بقعه و سرزمين پيه خدا ناله كردند علت ناله آنها اين بببود كببه كسببى 4)

 نها را محل دفن اوليا  خود قرار داد.در آن سرزمين و ود نداشت كه خدا را بپرستد بهمين  هت آ 

اولين محلى كه در اين سرزمين بنا شد سناباد بود كه آن را اساندر رو القرنين سازنده سد ساخت و آباد بببود 

( در معجم البلدان مينويسد: طوس شهرى است در خراسان كه فاصله آن با نياابور 5تا زمان ساختمان طوس. )

است: ياى طابران و ديگرى نوقان بيه از هزار قلعه دارد كه در زمان عثمان  ده فرسخ است و شامل دو شهر

( مسعر بببن 1است همچنين قبر هارون الرشيد. ) فت  شد، در همان طوس قبر على بن موسى الرضا عليه الس ال 

مهلهل گيته: طوس يهار شهر دارد كه دو شهر آن بزرگ و دو شهرل كويك است در آن دو آثببار بناهبباى 

اريخى اسال  زياد است در همان طوس خانه حميد بن قحطبه بود كه مساحته يك ميل در يك ميل بببود در ت

 هاى آن قبر على بن موسى الرضا عليه الس ال  و هارون الرشيد قرار دارد.يك قسمت از باه

وقت بببراى حميد بن قحطبه والى طوس بود از طرف هارون الرشيد، در سناباد محلى را براى خود ساخت هر 

آمد، حميد همان كسى است كه در يك شم شصت نير از اوالد پيغمبر صل ى شاار ميرفت در آنجا فرود مى

( ابببن عسبباكر در تبباريخ خببود 2اللَّه عليه و آله را بامر هارون كات كه در عيببون اخبببار الرضببا نقببل شببده. )

ى بببود ياببى از سببپهداران بنببى عببباس مينويسد: حميد بن قحطبه اسمه زياد بن شبيم بن خالد بن معدان طائ

 بامار ميرفت. در محاصره دماق حضور داشت و در باب توما فرود آمده بود. بعضى گيته: باب فراديس.

فرماندار  زيره شد از طرف منصور دوانيقى بعد فرماندار خراسان گرديد، در خالفت منصور مهببدى خلييببه 

فرزندل عبد اللَّه را  اناين خببود قببرار داد در زمببان خالفببت  عباسى او را امير خراسان كرد تا زنده بود. او
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بعد از آنجا برداشته شد و وفات متر م و تاريخ نويس در ساه  143منصور يك ساه تما  والى مصر شد ساه 

 بوده. 156

اصل ساختمان قبه و بارگاه منوره حضرت رضا عليه الس ال  در زمان زندگى آن  ناب ساخته بببوده و ماببهور 

بقعه هارون بوده است ينانچه در عيون نقل مياند كه حضرت رضا وارد خانه حميد بن قحطبببه شببد و بعببد  به

( و نيز حسببن بببن  هببم گيببت: روزى وارد مجلببس 3اى گرديد كه قبر هارون در آن قرار داشت. )داخل قبه

بودند بعد سؤالهاى  مأمون شد  حضرت رضا عليه الس ال  نيز حضور داشت فقها  و دانامندان دينى  مع شده

 هاى حضرت رضا عليه الس ال  را نقل كرده تا ايناه ميگويد:دانامندان و سؤالهاى مأمون و  واب

منببزه اياببان شببد   همين كه حضرت رضا از  اى حركت كرد من از پى آن  ناب رفتم تببا منببزله و وارد

مببؤمنين ناببان داده كببه سببخن شببما را عرضارد : خدا را سپاسگزار  كه ينان مقا  و موقعيت شما را بامير ال

 پذيرد و همين طور باما احترا  مياند.مى

فرمود: پسر  هم فريم اين احترا  و پذيرفتن حرفهاى مرا نخورى بزودى او مرا بوسيله سم خواهببد كاببت، 

يت: ا  باسى مگو. حسن بن  هم گبمن ظلم مينمايد اين قراردادى است كه از پيامبر اكر  بمن رسيده تا زنده

( ببباالخره سببناباد ده كببوياى 1بهيك كس نگيتم تا حضرت رضا عليه الس ال  در طوس بوسيله سم شهيد شد. )

در طوس بوده كه حميد بن قحطبه در آن خانه و باغى داشته، پس از فوت هارون الرشيد او را در خانه حميد 

ا عليه الس ال  شهيد شد كنار هببارون اى ساخته وقتى حضرت رضاند و مأمون بر فراز قبر پدرل قبهدفن كرده

ماند براى آنچه بين مببرد  اى كه مأمون ساخته بود. پس ديگر و ه نمىآن  ناب را دفن كردند در همان قبه

 ماهور است كه قبه مباركه حضرت رضا را رو القرنين ساخته.

سببان بببوده از بناهبباى رو شايد اين اشتباه از آن  هت پيدا شده: مرو شاهجان كه از بزرگتببرين شببهرهاى خرا

البلدان مينويسد: و آنجا پايتخت او بوده بواسطه هواى خببوبى  -القرنين است ينانچه ياقوت حموى در معجم

اند كه بعد بيارسى شاه  ان ماهور شده، در همان كتاب نقل مياند كه داشته نا  آن را )روح الملك( گذاشته

هببائى از اللَّه عليه و آله كه فرمود: باو بريده! در آينده سپاه از بريدة بن حصيم ياى از اصحاب پيامبر صل ى

مسلمانان باطراف فرستاده خواهد شد سعى كن  زو سپاهيان شرق قببرار گيببرى در بببين ايببن سببپاه نيببز  ببز  

سپاهيان خراسان بال. بعد ميروى بسرزمينى كه مرو نا  دارد بآنجا كه رسيدى وارد آن شهر شو كه آن شببهر 

رنين بنا كرده و عزير پيغمبر در آن نماز خوانده، شهرهاى آن حامل بركت است بر فراز هر تپببه آن را رو الق

اند: مرو بهترين سرزمين است اى با شماير آخته از ساكنين آنجا تا روز قيامت دفام مياند. بعضى گيتهفرشته

غوطببه دماببق  -بوان و يهببار  شعم -نهر ابله، سو  -هاى يهارگانه كه ياى سغد سمرقند، دو بعد از بهات
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حيوانات كه در  ها و فراوانى ارزاق و زيبائى زنان و مردان و اسبهاى خوب و سايراست از نظر طراوت ميوه

( مرو محل حامرانى آه طاهر بوده شايد اساندر كه از مقربين درگاه خدا بوده از عالم 1آنجا و ود دارد. )

ال  در آنجببا دفببن عهغيم باو الها  شده كه در اين سرزمين بق اى ساخته خواهد شد و ياى از ائمببه علببيهم السبب 

شود بهمين  هت رو القرنين در آنجا محلى را ساخته و سناباد ناميده ينانچه صدوق در اكماه الببدين نقببل مى

مياند كه حضرت رضا را ميااد عيريت متابرى و دفن خواهد شد در شهرى كه آن را بنده صال  خببدا رو 

شود كنار بدترين خلق خدا يقدر دعبل بن على خزاعى رحمة اللَّه عليه در اين مورد اخته و دفن مىالقرنين س

 عالى سروده:

 اربع بطوس على قبر الزكى ارا             ما كنت ترفع من دين على فطر         

 قبران فی طوس خير الناس كلهم             و قبر شرهم هذا من العبر             

 ما ينيع الر س من قبر الزكى و ما             على الزكى بقرب الر س من ضرر             

 هيهات كل امر  رهن بما كسبت             به يداه فخذ ما شئت او فذر             

حسن بن ( در خرايج روايت شده از 2« بنا بر اين اساندر قبه را نساخته او قريه سناباد را بو ود آورده. )1  

عباد كه كاتم و مناى حضرت رضا عليه الس ال  بوده گيت: خدمت حضرت رضا عليه الس ال  رسيد  مببوقعى 

كه مأمون تصميم حركت به بغداد را داشت فرمود: پسببر عببباس مببا وارد عببراق نخببواهيم شببد و نببه آنجببا را 

 خواهيم ديد.

كردى فرمود: تو خببواهى داخببل شببد مببن  ا  مأيوسا  گرفت عرض كرد : مرا از ديدار زن و بچهمن گريه

هاى طوس از دنيا رفت، در وصيت خود سببيارل خود  را گيتم. اما  عليه الس ال  بيمار شد و در ياى از قريه

تقريبا يك متر و نيم از قبر هارون قرار دهند همان محل  كرده بود قبرل را در قسمت نزديك ديوار بياصله

ها و وسائل حيارى ميااست و نميتوانسببتند حيببر تند حير كنند، ولى كلنگرا قبال براى دفن هارون ميخواس

 كنند، آنجا را رها كردند و در محلى كه اماان داشت هارون را دفن نمودند.

يابيببد حضرت رضا عليه الس ال  فرمود: شما بانيد برايتان ساده خواهد شد در زير زمين يك ماهى از مس مى

ييزى نوشته شده است لحد مرا عميق و گود كنيد آن ماهى را بگذاريببد طببرف كه بر روى آن بزبان عبرانى 

 پايم.

شروم باندن كرديم كلنگها در ريگ نرمى فرو ميرفتند همان ماهى را يافتيم كه بزبان عبرانى بببر آن نوشببته 

ر شده بود:  اين آرامگاه على بن موسى الرضا اسببت و در آن گببوداه هببارون سببتمگر  ببا دارد« مبباهى را د

 قبرل همان محلى كه دستور داده بود گذاشتيم.
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شود كه واض  است كه كندن زمين و ساختن ماهى از مس و نوشتن روى آن كار انسان است ينين معلو  مى

( در مجالس المؤمنين ضمن شرح حاه شيخ كماه الدين حسين 1اين حيارى از آثار اساندر رو القرنين باشد. )

 خوارزمى مينويسد:

خ ثبت شده و بر سر زبان مرد  نيز بوده، مخصوصا اهالى خراسان كه حدود يهار صد ساه ساختمان در تواري 

شببود در شايسته و اليقى بر روى آرامگاه على بن موسى الرضا عليه الس ال  نبود. بعضى از آثار كه يافببت مببى

بببوده بنببا كببرده پببس از هائى است كه حميد بن قحطبه طائى كه در زمان هارون حاكم طببوس آن قبه از پايه

فوت هارون او را در خانه خود دفن كرد و بعد از درگذشت حضرت رضا عليه الس ال  كنار قبر هببارون دفببن 

 شد.

اى وحاببتناك و شببود كببه در خانببهاز خبرى كه نقل شده از خود حضرت رضا عليه الس ال  ينين استياده مى

اى و ببود نداشببته و كسببى آنجببا سبباكن ه منوره خانهبالد غربت دفن شده و در اين يهار صد ساه اطراف قب

( در 2نبوده ولى نوقان كامال آباد بوده با ايناه فاصله بين نوقان و سناباد بيه از يك صد ارس بلند نبببوده. )

ال  و خببدمتاارى زوار كاف الغمه مينويسد: كه زنى روزها از سناباد مى آمد كنار قبر حضرت رضا عليه السبب 

 و برميگات بسناباد. بستشد درب حر  را مىشم كه مىرا بعهده داشت 

شود از آثار ديالمه است تا ايناه آنهببا را اند: مقدارى از تزيينات كه در ساختمان مأمون ديده مىبعضى گيته

امير سباتاين خراب كرد، يون خيلى تعصم در مذهم سنت داشت و بر شيعيان بسيار سخت ميگرفت همان 

 421ضببمن حببوادث  -( ابببن اثيببر در كامببل1مان عببين الدولببه محمببود بببن سببباتاين. )طور خراب بود تا ز

شد كه على بن موسى الرضا و هارون الرشيد آنجا دفن  421مينويسد: تجديد ساختمان مقبره طوس در تاريخ 

اند و بسيار عالى ساخت پدرل سباتاين آنجببا را خببراب كببرده بببود، اهببالى طببوس هببر كببس بزيببارت شده

آزردند سلطان محمود مانع اين كار شببد، علببت تجديببد بنببا بوسببيله عليه الس ال  ميرفت او را مى حضرت رضا

سلطان محمود اين شد كه در خواب امير المؤمنين عليه الس ال  را ديد باو فرمود تا كى بايببد ايببن طببور باشببد 

 فهميد منظورل مرقد منور حضرت رضا است.

غز خراب شد و در عهد سلطان سنجر دو مرتبه تجديببد بنببا گرديببد.  همين ساختمان نيز در رفت و آمد قبائل

( در مجالس المؤمنين مينويسد: بارگاه عالى و بناى معظمى كه هم اكنون مو ود است بر فراز قبر حضرت 2)

رضا از آثار شرف الدين ابو طاهر وزير سلطان سنجر است. ميگويد: اين ساختمان كه وزير شرف الدين كرد 

ال  و از غيم با و اشاره شد تعيين محرابى كه واقع در مسجد باالى سر مبارك است باشاره خود اما  عليببه السبب 

 تعيين علماى شيعه بوده.
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هائى بسازند كه از زيور و زينتهبباى يينببى بهتببر بببود و سلطان سنجر سلجوقى دستور داد كاشى 500در ساه 

شد و نويسنده اين هر دو )روايات و قببرآن( عبببد  روى آن كاشيها روايات نبوى و علوى و تما  قرآن نوشته

 العزيز بن ابى نصر قمى بوده.

از ييزهاى شنيدنى و عجيم اينست كه همين كاشيها بوسيله شترها از قم فرستاده شببد بطببى االرض و فاصببله 

 بسيار كمى به نزديك خراسان رسيد و در يك گودى

رور از آن ناحيه اين وسائل را ديدند متو ببه شببدند نزديك شهر مقدس ماهد فرود آمد، بعضى در عبور و م

ها اطراف حببر  كه اينها ييست، آنها را حمل كردند و بردند پيه رئيس خدا  سيد محم د موسوى بوسيله آن

( سلطان سنجر پسر ملك شاه سلجوقى با كاور پهناورى كه داشت اين سرزمين را بببراى 1را تزيين نمودند. )

وسته در همين  ا اقامت داشت تا از دنيا رفببت قبببرل در آنجببا اسببت و داراى قبببه خود انتخاب كرده بود پي

شود بزرگى است كه پنجره دارد بطرف  امع و گنبد آسمانى رنگى دارد كه از فاصله يك روز راه ديده مى

نببد كه ياى از خدمتااران سلطان سنجر پس از فوته آن را ساخته و برايه موقوفه قرار داده تا قرآن بخوان

 قبر او را به بهترين صورت ديد . 612و  اروب كنند. در معجم مينويسد: من در ساه 

، ابببن 617ساختمان سلطان سنجر تا زمان ينگيزخان بود، تولى خان پسر ينگيز آن را خببراب كببرد در سبباه 

ى از نياببابور آمدهاى مربوط بسپاه تاتار كه همان سپاهيان ينگيزند مينويسد: آنهببا وقتبب اثير در كامل در پيه

خارج شدند گروهى را بطوس فرستادند در طوس نيز همببان كارهبباى نياببابور را كردنببد آن شببهر را ويببران 

نمودند و آرامگاه حضرت على بن موسى الرضا عليه الس ال  و هارون را نيز خراب كردند بطببورى كببه تمببا  

 ساختمان خراب شد همين مطلم نيز در شرح نهج البالغه نقل شده.

هاى از بزرگترين توفيق -كتيبه طالئى اطراف قبه منوره اين خطوط نوشته شده: بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*در  

خداوند عزيز آن بود كه موفق فرمود سلطان اعظم و سرور پادشاهان عرب و عجم را شاهى كه از نژاد پيغمبر 

ره حضببرت رضببا و مببروج آثببار ا ببداد اكر  و فرزند على مرتضى و خبباك قببد  خببدمتااران روضببه منببو

معصومين خود است سلطان بن سلطان ابو المظير شاه عباس حسينى موسوى صيوى بهادر خان را كه پياده از 

 پايتخت خود اصيهان بزيارت حر  مبارك على بن موسى الرضا عليه الس ال  آمد.

 1016و در سبباه  1010در سبباه  را اين سعادت را يافت كه از ماه خالا خود زينت نمايد اين عتبه مقدسببه

( در محل ديگر از قبه نوشته است كه امال  محقببق خوانسببارى اسببت از بركببت 1اين تزيين پايان پذيرفت. )

نعمتهاى خداى عزيز كه آسمان را بوسيله ستارگان زينت بخايده و يهره فلك را بببا درهبباى درخاببان آئببين 

خاقان افخم و اكر  بزرگترين پادشاهان زمين از نظر حسم  بسته اينست كه سعادت يافت سلطان اعده و اعظم
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كننده آثار آبا  طيبببين ترين آنها از نظر اخالق و ادب مروج مذهم ا داد طاهرينه و زندهو نسم و گرامى

كارى اين قبه عرشيه  -و طاهرينه سلطان بن سلطان بن سلطان سليمان حسينى موسوى صيوى بهادر خان بطال

پاسبان رضوى و تزيين آن و افتخار تجديد و تحايم و تحسين آن زيرا بر اثر گذشببت زمببان و آرامگاه ملك 

هاى طال كه يون خورشيد در افق آسمان ميدرخايد بر اثببر آثار شاست در آن ديده مياد و بعضى از خات

ايببن  بببود 1086اتياق افتاد ريخت و تجديببد سبباختمان در سبباه  1084زلزله عظيمى كه در اين شهر در ساه 

 نگاره متعلق به محم د رضا امامى است.

  لو دربى كه در قبله قبر مطهر است ينين نوشته شده:

سعادت طالكارى روضه رضويه را يافت كه عرل آرزوى نيابتى را دارد و فرشتگان افتخار خدمتگزاريه را 

اين  مببالت نوشببته اسببت:  پس از 1155دارند. سلطان نادر شاه افاار خداوند بخانده او را بيامرزد. در ساه 

بعد باز در اثر گذشت روزگار آثار فرسودگى نمايان گرديد دستور داد سلطان بن سلطان و خاقان بببن خاقببان 

 ناصر الدين شاه قا ار، خدا سلطنته را پايدار كند بتزيين بوسيله شياه و بلور تا روشن شود يون نُببورٌ عَلببى

 نُورٍ.

ال   سلطان قطم شاه ركنى الماس، بزرگى باندازه يك تخم مره هديه كببرد بضببري  حضببرت رضببا عليببه السبب 

وقتى عبد المؤمن خان رئيس ازباها بر خراسان استيال يافت آن الماس را در ضمن ساير ييزهائى كه از خزانه 

 ربود و برد.

سان حركت از اصيهان تا رسيدن بخرا سالى كه شاه عباس صيوى پياده بخراسان براى زيارت آمد كه از روز

هاى ازبك همان الماس را بااه عباس هديه كرد، وقتى فهميد ايببن المبباس هجده روز طوه كايد ياى از خان

از ييزهائى است كه  ز  خزانه حضرت رضا عليه الس ال  بوده دستور داد آن را در اسببتانبوه بيروشببند و از 

ين كار با ازه بعضى از علما  بببوده. قيمته يند ملك و قناتها خريد كه منافع آن را صرف بقعه منوره كند ا

( در فردوس التواريخ نقل مياند: از ياى از تواريخ كه پسر سلطان سنجر يا پسر ياى از وزيرانه مبتال به 1)

 بيمارى تم شديد شد پزشاان گيتند بايد بگردل برود و خود را بااار ماغوه نمايد.

در بيابان ناگاه آهوئى از مقابل او گذشت شبباهزاده بببا  روزى براى شاار با غالمان و اطرافيان خارج شده بود

 سرعت هر يه بياتر اسم از پى آهو تاخت آن حيوان پناه بقبر حضرت رضا عليه الس ال  آورد.

شاهزاده خود را بآن مقا  منيع و پناهگاه رفيع كه هر كس بدان  ا پناه برد ايمن است رسانيد، تصميم گرفت 

انه  رات ناردند اقدا  باين كار كنند در شگيت شدند از اين  ريببان، شبباهزاده آهو را صيد كند اما سپاهي

بغالمان و همراهان خود دستور داد پياده شوند خود او نيز پياده شد و با پاى برهنه با كماه ادب بجانم مرقد 
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خببود را  شريف اما  رفت و خود را روى قبر انداخت شروم بگريه و زارى بدرگاه خدا نموده شياى بيمببارى

 از اما  عليه الس ال  خواست.

همان د  شيا يافت اطرافيان همه شاد و خوشحاه شدند و اين باارت را بپادشاه رساندند كه ببركت قبر علببى 

بن موسى الرضا عليه الس ال  فرزندل شيا يافته گيتند شاهزاده از كنار قبر نخواهد آمد و همان  ا مقيم است 

و شروم كنند بساختمان قبه مباركه و در اينجببا شببهرى بنببا شببود و آراسببته گببردد تببا تا بنا و كارگران بيايند 

يادگارى از او باشد. سلطان از شنيدن اين مژده مسرور شد سجده شار كرد فورى از پببى معمبباران فرسببتاد و 

 روى قبر مبارك بقعه و گنبد و بارگاهى ساختند و اطراف شهر را ديوار كاى كردند.

از بحار االنوار، شرح زندگى اما  كاظم موسى بن  عير عليه الس ال  با خامه نارسبباى  48 ز   در اينجا تر مه

از خداوند عزيز و پياگاه ائمه طاهرين خواستار  ايببن  نبببه و تحببرك نبباييز را از  -اين ناييز پايان يافت

اى بيمقدار رمايد. شايد ررهبنده ناقابل بپذيرد و در اين راه بلطف و كر  خويه هر يه بياتر توفيق و تأييد ف

كنندگان ساحت مقببدس ايببن خانببدان باببمار آيببم و اميببدوار  مببادر و پببدر از خدمتگزاران و  نم و  ول

 مند فرمايد.ا  را نيز از اين قد  خير بهرهدرگذشته

 قمرى ماهد مقدس 1396ر م المر م  28موسى خسروى 

 
 


