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  اطالعات كلي

 بن جعفر.  : موسي نام
ابراهيم، ابوالحسن، ابوالحسن اول، ابوالحسن : ابوكنيه

 ماضي، ابوعلي و ابواسماعيل.
 كاظم، صابر، صالح، امين و عبدالصالح.: القاب

معروف » الحوائجباب«حضرت در ميان شيعيان به  آن
 است.
هجري. برخي  128: هفتم ماه صفر سال والدت تاريخ

 را ذكر كردند. 129نيز سال 
اي در ميان مكه و مدينه) در  : ابواء (منطقهتولد محل

 سرزمين حجاز (عربستان سعودي كنوني).
هاي ديگري نيز مانند  حميده مصفّاة. نام: مادر نام

حميده بربريه و حميده اندلسيه نيز براي او نقل شده 
است. اين بانو از زنان بزرگ زمان خويش بود و چندان 

-هي(عل ل بود كه امام صادقيفقيه و عالم به احكام و مسا
ل و احكام ديني به يزنان را در يادگيري مسا السالم)

حميده، «اش فرمود:  درباره و. داد ايشان ارجاع مي
تصفيه شده است از هر دنس و چركي؛ مانند شمش 
طال. پيوسته فرشتگان او را حفاظت و پاسباني نموده تا 
رسيده است به من، به خاطر آن كرامتي كه از خداي 

  ».متعال براي من و حجت پس از من است



 5/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

 
امامت: از زمان شهادت پدرش، امام جعفر صادق  مدت

 183هجري تا رجب سال  148، در شوال لسالم)اهي(عل
سال. آن حضرت در سن بيست  35هجري، به مدت 

 سالگي به امامت رسيد.
هجري،  183رجب سال  25: و سبب شهادت تاريخ

وسيله زهري كه در زندان سندي  سالگي، به 55در سن 
الرشيد به آن حضرت  بن شاهك به دستور هارون

 خورانيده شد.
قريش بغداد كه هم اكنون به  : مقابردفن محل

 معروف است.» كاظمين«
: درباره تعداد فرزندان آن حضرت چند قول فرزندان

 37ها، آن حضرت وجود دارد. بنابر نقل يكي از آن
تن دختر  19تن از آنان پسر و  18فرزند داشت كه 

 بودند. 
  ) پسرانالف
  . ابراهيم.2.السالم)هي(عل . امام علي بن موسي الرضا1
  . هارون.7 . جعفر.6 . اسماعيل.5 . قاسم.4 . عباس.3
 . عبد الّله.12 . حمزه.11. محمد.10. احمد.9. حسن.8
  . حسين.16 . زيد.15 . عبيدالّله.14 . اسحاق.13
 . سليمان. 18 . فضل.17
 ) دخترانب 
  . حكيمه.4 . رقيه.3. فاطمه صغري.2 . فاطمه كبري.1 
  . ام جعفر.8 كلثوم. .7 . رقيه صغري.6 . ام ابيها.5
  . آمنه.13 . عليه.12. خديجه.11. زينب. 10. لبابه.9
  سلمه.. ام17 . عائشه.16 . بريهه.15. حسنه.14
 . ام كلثوم. 19 . ميمونه.18
از دختران آن حضرت به نام فاطمه، معروف به يكي  

كه براي ديدار برادرش امام  السالم)اهي(علحضرت معصومه 
عازم ايران شده بود، در شهر قم بيمار شد  السالم)هي(علرضا 

و پس از چند روز بيماري، وفات يافت و در اين شهر 
مدفون گرديد. هم اكنون مقبره ايشان زيارتگاه شيعيان 

  1و مجتهدان شيعي است. نسراسر جهان و مدرس عالما
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  و هارون السالم)هي(علامام منظره 

  دفاع از عقائد شيعه

نقل موسى گويد كه امام زِبرَقان دامغاني ميمحمد بن 
وقتى مرا پيش هارون الرشيد بردند سالم نمود كه: 

اى پيش من  نامه كردم جواب نداد بسيار خشمگين بود.
  انداخته گفت: 

دانست كه من در آن نامه را خواندم خدا مي !»بخوان«
  :مورد هيچ تقصيرى نداشتم، در آن نامه نوشته بود

گوى بن جعفر از اطراف عالم پيروان گزاف براى موسى«
امامت او اعتقاد دارند خراج ه كسانى كه ب ،و غالى

دانند و بر خود آورند اين كار را يك وظيفه دينى مي مى
شمارند تا وقتى كه خداوند زمين و كسانى كه واجب مي

رهبران واقعى بسپارد، معتقدند ه بر روى زمين هستند ب
ها ندهد و آنه ال خود را بدهم م كه هر كس يك

اجازه ايشان ه ها نداشته باشد و بامامت آنه تصديق ب
ها آنه مكه نرود و بامرشان جنگ نكند و غنيمت را ب

ها را بر جميع مردم فضيلت ندهد و اطاعت نسپارد و آن
ايشان را واجب نداند مانند اطاعت خدا و پيامبر، كافر 

هاى  ن نامه نسبتدر آ» است، خون و مالش حالل است.
ناروايي بود مثل ازدواج بدون شاهد و حالل شدن زنان 

درهم باشد و بيزارى از  اگر چه با يك !مردم باجازه امام
كنند و ها لعنت ميآنه خلفاى پيشين كه در نماز ب

او حالل ه ها متنفر نباشد زنش بمعتقدند هر كس از آن
نيست هر كس نماز را بتأخير اندازد نمازش درست 
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أَضاعوا الصالةَ و اتَّبعوا « نيست بواسطه اين آيه قرآن:

ى) پندارند كه (َغچنين مي، »أ الشَّهوات َفسوف يْلَقونَ َغيا
  نامه طوالنى بود من  اى است در جهنم. يك دره

ساكت بود پس از خواندم و او طور ايستاده ميهمان
  تمام شدن نامه سر بلند كرده گفت: 

چه در كافى است خواندن اين نامه اكنون خود را از آن«
  گفتم:  !»اين نامه است با دليل تبرئه كن

خدايي كه محمد را به ه قسم ب !يا امير المؤمنين«
ه پيامبرى برانگيخت هيچ كس يك درهم يا دينار ب

ولى ما خاندان ابو طالب عنوان خراج براى من نياورده 
هديه و پيشكشى را كه خداوند براى پيامبرش حالل 

اگر براى من پاچه « پذيريم. فرموده است: مى ،نموده
ه پذيرم و اگر دعوت ب گوسفندى هديه بياورند مى

امير  .»كنمخوردن دست گوسفندى نمايند اجابت مي
المؤمنين خود اطالع دارد كه ما در تنگدستى قرار 

از گرفتن گذشتگان ايم و دشمن زياد داريم  هگرفت
در  .اند خمس كه قرآن شاهد آن است ما را منع نكرده

ايم صدقه بر ما حرام است كه  تنگدستى قرار گرفته
جاى آن خمس را براى ما قرار داده و مجبور ه خداوند ب

ها را امير المؤمنين خود  از قبول هديه هستيم تمام اين
بعد  من كه تمام شد سكوت كرد.صحبت  .»اطالع دارد

   :گفتم
حديثى  ،اگر امير المؤمنين اجازه دهد به پسر عمويش«

كه از مثل اين .»خود از پيامبر نقل كنم پدراناز 
  پيشنهاد من خوشش آمد گفت: 

  گفتم:  !»اجازه دارى بگو«
هرگاه دو «پدرم نقل كرد از جدم از پيامبر كه فرمود: «

يند و هم را در آغوش گيرند خويشاوند نزديك يكديگر آ
اگر صالح بداني دست  .»آيد هيجان مىه خويشاوندى ب

سوى من دراز كرد، سپس ه دست ب !»من بدهه خود را ب
   :گفت

                                                 
هـا شـدند    نماز را نابود كردنـد و پيـرو شـهوت    59سوره مريم آيه  أ 

  .شوندبزودى گمراه مي
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جلو رفتم با من مصافحه كرد و مدتى مرا  !»نزديك بيا«
 هايش پر از اشك شد.در آغوش گرفت ديدم چشم

   :گفت
راست گفتى جدت نيز  !بنشين موسى! ناراحت نباش«

جوش ه چنان خون من ب .چنين پيامبرهمگفت. درست 
آمد و هيجانى در من پيدا شد كه فهميدم تو با من هم 

  چه گفتى صحيح است. حاال نژاد و هم خونى و آن
ها است در خواهم از تو چند سؤال بكنم كه مدتمي

ام، اگر جواب دادى  دلم بوده از هيچ كس نپرسيده
پذيرم،  ات نمى كنم و سخن ديگرى را در باره ىرهايت م
چه سؤال اى پس آن ام تو هرگز دروغ نگفته شنيده

   :گفتم !»كنم واقع مطلب را برايم توضيح بده مى
!» من امان دهىه دهم اگر بهر چه را بدانم توضيح مي«

  گفت: 
تو امان دادم در صورتى كه راست بگويي و آن ه ب«

معمول  السالم)(عليهازندان فاطمه اى كه بين شما فر تقيه
  گفتم:  !»است روا ندارى

  هر چه مايل است اميرالمؤمنين سؤال كند.
شما ه كه بداريد از اينچرا شما شيعيان خود را باز نمي«

كه شما فرزندان با اين !»يا ابن رسول اللَّه« :گويندمي
 .چون ظرفى است ،السالم)(عليهاعلى هستيد و فاطمه 

  گفتم:  »پدر نسبت دارد نه مادر.ه ب ،فرزند
را و يا امير المؤمنين اگر پيامبر زنده شود و دختر ت«

  گفت:  »؟دهىاو ميه خواستگارى كند ب
سبحان اللَّه چرا ندهم؟ افتخار بر عرب و عجم و قريش «

  گفتم:  .»كنم با اين كارمي
كند و نه من دخترم را ولى او از من خواستگارى نمي«
  گفت:  »آورم دواج او در مىازه ب
  گفتم:  »چرا؟«
 !»چون او پدر بزرگ من است ولى پدر بزرگ تو نيست«

  گفت: 
  سپس گفت:  »احسن! موسى!«
كه پيامبر دانيد با اينچگونه خود را فرزند پيامبر مي«
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فرزند پسر نداشت؟ و نسل از پسر است نه از دختر، شما 

نسل حساب فرزند دختر هستيد كه فرزندان دختر 
   :گفتم» شوند.نمي
اگر امير المؤمنين صالح بداند مرا از جواب اين سؤال «

  گفت:  !»معذور دارد
غير ممكن است بايد دليل خود را در مورد شما «

ها و امام زمان اكنون تو رهبر آن ،فرزندان على بياوريد
دارم  را معذور نمىو ام، ت طورى كه من شنيدهه ايشانى ب

 ؛تا دليلى از قرآن بياورى ،چه سؤال كنمدر مورد هر 
كنيد هيچ مطلبى از قرآن شما فرزندان على ادعا مي

برايتان پوشيده نيست نه الف و نه واوى، تأويل تمام آن 
ما َفرَّْطنا « كنيد:اين آيه استدالل ميه دانيد و برا مي

نْ شَيتابِ مي اْلكف نياز از  همين دليل خود را بىه ب »أ ء
   :گفتم »دانيد.ها ميهاى آنر علما و دليلنظ
   :گفت »؟دهى كه مرا كيفر نكنىمان ميا«
  گفتم:  .»در امان هستى«
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ «

الرَّحيمِ* و وهبنا َله إِسحاقَ و يعُقوب كُلا هدينا و ُنوحاً 
بلُ و منْ ذُريته داود و سَليمانَ و أَيوب و هدينا منْ َق

و هارونَ و كَذلك َنجزِي اْلمحسنينَ و   يوسف و موسى
   :گفتمبعد از تالوت آيه فوق   »ب و عيسى  زَكرِيا و يحيى

  گفت: » پدر عيسى كيست؟«
لق اراده خدا و روح القدس خه عيسى پدر نداشت ب«

  گفتم:  .»شد
طورى كه عيسى از طرف مادر جزء فرزندان انبيا همان«

واسطه ه است ما نيز جزء فرزندان انبيا هستيم ب
                                                 

ما هـيچ چيـزى را در كتـاب (لـوح محفـوظ) فروگـذار       : 38انعام /  أ 
  .ايم نكرده

) بخشيديم و  و اسحاق و يعقوب را به او (ابراهيم: 85و  84انعام /  ب 
هدايت كرديم و نوح را (نيز) پيش از آن هدايت نمـوديم و  هر دو را 

از فرزندان او، داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هـارون را  
ــاداش مــى   ــه نيكوكــاران را پ ــن گون ــرديم) اي ــيم! و  (هــدايت ك ده

(همچنين) زكريـا و يحيـى و عيسـى و اليـاس را همـه از صـالحان       
  بودند.
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خداوند عيسى را فقط  مادرمان نه از طرف پدرمان على.
نسبت  السالمعليهاز طريق مادرش به خليل خويش ابراهيم 

طور كه داود و سليمان و ايوب و موسى و داد همان
وسيله پدران و مادرانشان نسبت داد. به هارون را به
كه فضيلت و جايگاه بلند حضرت عيسى عليه سبب اين

] سخن  السالم تنها به واسطه مادرش بود و اين [همان
إِنَّ اللَّه «است كه:  السالمعليهاخداوند در داستان مريم 

و ». أ عاَلمينَنساء اْل  اصَطفاك و َطهرَك و اصَطفاك على
را برگزيد و پاك  السالم)(عليهاطور پروردگار ما فاطمه همين

، السالم)(عليه و حسين السالم)(عليهساخت و به وسيله حسن 
دو سرور جوانان اهل بهشت، بر زنان جهانيان برترى 

   :گفت» داد.
باز بيشتر برايم مانند اين دليل را ! احسن !احسن«

  گفتم: !» بياور
داستان در دارند از خوب و بد كه  تفاقامت اتمام «

نجراني كه زماني كه پيامبر او را به مباهله دعوت نمود؛ 
و  السالم)(عليهادر زير كساء جز پيامبر و على و فاطمه 

فرمايد: خداوند مي ، شخص ديگري نبود.حسن و حسين
َفُقلْ َفمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ الْعْلمِ «

 نا وأَْنُفس و ُكمساءن نا وساءن و كُمناءأَب نا وناءأَب عا نَدتَعاَلو
كُمو حسين  السالم)(عليهحسن  »ابناء«تأويل  »ب أَْنُفس

. طالبابى بن على »نفس«فاطمه و  »نساء«هستند و 
كه جبرئيل در جنگ احد گفت: اتفاق دارند بر اين علما
 »!برابرى واقعى است از علىمواسات و اين يا محمد «

 »!چون او از من و من از او هستم«فرمود: پيامبر 
 »من نيز از شما دو نفرم يا رسول اللَّه!« :جبرئيل گفت

                                                 
خداوند تو را برگزيده و پـاك سـاخته و   به راستى : 42آل عمران /  أ 

  تو را بر زنان جهان برترى داده است
هر گاه بعد از علم و دانشى كه (در بـاره مسـيح)   : 61آل عمران /  ب 

هـا  به تو رسيده، (باز) كسانى با تو به محاجه و ستيز برخيزند، به آن
 بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خـود «بگو: 

را ما زنان خويش را دعـوت نمـاييم، شـما هـم زنـان خـود را مـا از        
نفوس خود دعوت كنيم، شما هـم از نفـوس خـود آن گـاه مباهلـه      

  .كنيم
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ال سيف اال ذو الفقار و ال فتى اال « سپس جبرئيل گفت:

شبيه مدح و ستايشى شد كه خداوند در اين آيه  ».على
َفتًى يذُْكرُهم يقالُ َله « نمايداز ابراهيم خليل مي

يمراهسخن ه كنيم بما پسر عموهاى شما افتخار مي »أ إِب
هارون الرشيد » داند.مياز ما  ارخودش جبرئيل كه 

   :گفت
  سپس گفت: » ب !احسن«
كه دانيد با اينبگو ببينم چرا شما خود را از ما برتر مي«

رزندان ى ما ف هر دو از يك درخت هستيم، همه
فرزندان عباس و شما فرزندان  عبدالمطلب هستيم ما

يك نسبت ه ها عموى پيامبرند و بطالب هر دوى آنابو
  گفتم: » مساوى با پيامبر خويشاوندى دارند.

  گفت:  »تر به پيامبريم ما نزديك«
   :گفتم »؟چطور«
زيرا عبد اللَّه و ابو طالب از يك پدر و مادرند و جد «

   :گفت »ر عبد اللَّه و ابو طالب نبودشما عباس از ماد
بريد با ارث مي كنيد از پيامبرپس چرا شما ادعا مي«

كه عمو مانع ارث بردن پسر عمو است. وقتى پيامبر اين
از دنيا رفت ابو طالب قبل از او مرده بود ولى عمويش 

  گفتم:  »عباس حيات داشت.
تأويل  حق خدا و پيامبرش مرا ازه دهم برا قسم ميو ت«

 اين موضوع پيش علما ،و توضيح آن معاف دارى  اين آيه
  گفت:  »!مخفى است

تو ضمانت كردى هر چه بپرسم جواب دهى تو را «
                                                 

كرد كه بـه او   ) ياد مى ها (به بدىشنيديم جوانى، از آن: 60انبياء /  أ 
  شود. ابراهيم گفته مى

امـام اظهـار   وبدن » ابن رسول اهللا«البته هارون هميشه نسبت به  ب 
كرد. زماني كه به مدينه آمده بود و خواسـت  حسادت و ناراحتي مي

  پيامبر را زيارت كند در خطاب به حضرت گفت:  
و وقتي نوبـت امـام موسـي شـد تـا      » سالم بر تو باد اي پسر عمو!«

  سالم بگويد فرمود:
صـورت  » سالم بر تو باد اي رسول خدا! سالم بـر تـو بـاد اي پـدر!    «

شـد آثـار غـيض را از    م تغيير كـرد و بـه راحتـي مـي    هارون از خش
  )  214االحتجاج ص صورتش خواند. (
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  گفتم:  !»كنم معاف نمى
  گفت:  !»پس امان خود را تجديد كن«
  گفتم:  !»امان دادم«
هيچ ه با بودن فرزند ب«فرمايد: طالب ميعلى بن ابى«

با  »جز پدر و مادر و زن و شوهر رسد كس ارث نمى
بودن فرزند براى عمو ارثى ثابت نشده و قرآن گواه 

كه ابا بكر و عمر و بنى اميه از چنين ارثى نيست جز اين
اين گفته  »عمو بمنزله پدر است« :اند پيش خود گفته

 !ها دليلى ندارد و از پيامبر نيز حديثى نرسيدهآن
حضرت على هستند  قوله معتقد ب كسانى كه از علما

(اهل ساير علماى عامه  قضاوتها بر خالف آن قضاوت
است، اكنون نوح بن دراج هست كه در اين تسنن) 
 قتيو نيز داده اكند و فتوقول على عمل ميه مسأله ب
المؤمنين او را فرماندار دو شهر كوفه و بصره اميرهم كه 
به ت نموده است. و زماني كه طور قضاوباز همين نمود
   اي برخالف، فتواالمؤمنين اطالع دادند كه عدهامير
از قبيل  ح بن دراج و ساير علمادستور داد نودهند، مي

سفيان ثورى و ابراهيم مدنى و فضيل بن عياض را 
نظر على  ،اين«: شهادت دادندها همه آن .حاضر كنند

طوري كه از بعضي علماي حجاز !» است در اين مسأله
شما چرا در اين مسأله « :ها گفتآنه ب عليشنيده ام، 

  نوح بن دراج  كهدهيد، و حال آننمي ااين گونه فتو
ت أنوح بن دراج جر« :گفتند» دهد؟!مي اگونه فتواين

 پيامبررا كه فتواى على با اين !»نموده ولى ما ترسيديم
نقل  علماى گذشته از پيامبر است. زيرانموده  امضا
از « :فرموده استكه طالب ابى اند در باره على بن كرده

عمر نيز  ».علم قضاوت على استه همه شما واردتر ب
قضاوت وارد ه على از همه ما بهتر ب«تصديق كرده كه 

و اين لفظ قضاوت لفظ جامعى است كه هر چه  ».است
پيامبر اصحاب خود را مدح نموده در مورد قرائت و 

» شود. اين لفظ قضاوت شامل مى ،فرائض و علم همه را
  هارون گفت: 

   :گفتم »بيش از اين توضيح بده موسى!«
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 ،شود اشخاص سپرده مىه امانت به محافل و مجالس ب«

(يعني جايي مسئله باز گو  مخصوصا مجلس شما
  گفت:  »نشود)

  گفتم:!» هيچ باك نداشته باش«
كسى كه قدرت مهاجرت داشت ولى هجرت به  پيامبر«

توانست هجرت كند ث نداده، عمويم عباس مينكرد ار
كه ولى نكرد، جزء اسيران بود، امتناع داشت از اين

را مطلع نمود  بهاى خود را بدهد تا خداوند پيامبرخون
كه طاليي را در محلى پنهان كرده حضرت على را 

(همسر عباس) فرستاد آن طال را از پيش ام الفضل 
جبرئيل برايم خبر «بيرون آورده و به عباس فرمود: 

اجازه داد به على و نشانه دفينه  ،آورد از جانب خدا
پسر «را نيز داد در اين موقع عباس گفت: (دفن شده) 

تو از دست دادم ه واسطه ايمان نياوردن بهچه ببرادر آن
دهم كه تو رسول خداى بيشتر است گواهى مي

پسر «على وقتى طال را آورد، عباس گفت: » جهانيانى.
إِنْ «خداوند اين آيه را نازل كرد:  »!برادر مرا فقير كردى

 و ْنكُمذَ ما أُخمراً مَخي ُكمؤْتراً يَخي ي قُُلوِبكُمف لَمِ اللَّهعي
رْ َلُكمْغفو آيه » أ ي» هاِجرُوا ما َلُكمي َلم ُنوا وينَ آمالَّذ و

نْ شَيم هِمتالينْ وم تَّى يح فرمايد: بعد مي »ب هاِجرُواء
متوجه ». ت و إِنِ اسَتْنصرُوكُم في الدينِ فَعَليكُم النَّصرُ«

  سپس گفت: . شدم هارون غمگين شد
يد انسان دچار فساد يگوچه دليل شما ميه بگو ببينم ب«

ه واسطه ندادن خمس را به شود ب از طرف زنان مى
  گفتم:  »؟اهلش

كه تا زنده هستم دهم مشروط بر اينبرايت توضيح مي«

                                                 
اگر خداوند، خيرى در دلهاى شما بداند، (و نيات پاكى : 70انفال / .أ 

دهـد و   داشته باشيد،) بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شـما مـى  
  .بخشد شما را مى

اجرت نكردند، هـيچ گونـه   ها كه ايمان آوردند و مهآن: 72انفال /  ب 
  ها نداريد تا هجرت كنند!) در برابر آن واليت (دوستى و تعهدى

و (تنها) اگر در (حفـظ) ديـن (خـود) از شـما يـارى طلبنـد، بـر         ت 
  ها را يارى كنيد،شماست كه آن
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زودى خداوند فاصله ه كسى نگويي به اين موضوع را ب
دارند و اين اندازد بين ما و كسانى كه ستم روا ميمي

جز امير   اى است كه تاكنون احدى از سالطين مسأله
  گفت:  !»سؤال نكرده(هارون الرشيد) المؤمنين 

نه بنى اميه و نه و (عمر) و نه عدى (ابوبكر) نه تيم «
  گفتم: »؟اجدادم از بنى عباس

 »!پدرم امام صادقنه از من پرسيده شده و نه از «
  هارون گفت: 

اگر برايم كشف شود كه از جانب تو يا يكى از «
تو دادم از ه بستگانت اين مسأله بازگو شده امانى كه ب

  فرمود:  »بين خواهد رفت.
  هارون گفت:  »أ پذيرم.اين شرط را مي«
هايي  چينى ها سخنهم آن ،در اسالم زياد شده ادقهزن«

دهند به  ها را به شما نسبت مىكنند نزد ما و اين مى
  : گفتم »نظر شما اهل بيت زنديق كيست؟

بر خدا و پيامبرش رد كند و كه زنديق كسى است «
ها كسانى هستند كه از در خشم و عناد با خدا و آن

ال َتجِد َقوماً « :فرمايد آيه مىيند. خداوند در اين آپيامبر 
 ولَهسر و اللَّه ادنْ حونَ موادرِ يخĤمِ اْلواْلي و ُنونَ بِاللَّهؤْمي

ميرََتهشع أَو مإِْخواَنه أَو مهناءأَب أَو مهكاُنوا آباء َلو تا  »ب و
و اند  برگشتهها ملحد هستند كه از توحيد آخر آيه، آن

                                                 
خاطر قولي كه امام موسي داده بود پاسخ به اين سـؤال هـارون   ه ب أ 

ـ  را به محمد بن زبرقـان و بـه    ازگو ننمـود. ولـي در ديگـر    ديگـران ب
ائمه بزرگوار ما اين مسئله مورد بحث قرار گرفتـه اسـت.    فرمايشات

يكي از موارد خمس، غنيمت است و كنيزكان نيز جزء  دانيم كهمي
خمس غنيمـت داده نشـود كسـي حـق      م هستند. تا زماني كهغناي

ن م را ندارد. به همـين خـاطر حـق نـدارد بـا كنيـزا      تصرف در غناي
كار را نمـود فرزنـدان بـه دنيـا آمـده شـبيه        نزديكي كند و اگر اين

ولدالزنا خواهند بود. امامان شيعه به عنوان صاحبان اصـلي خمـس،   
اند لذا فرزنـدان آنـان از   اين كنزيان را براي شيعيانشان حالل نموده

  اين كنيزان فرزدان پاك خواهند داشت.
ا و روز بازپسـين ايمـان   قومى را نيابى كـه بـه خـد   : 22مجادله /  ب 

  انـد  داشته باشند (و) كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفـت كـرده  
هر چند پدرانشان يـا پسرانشـان يـا برادرانشـان يـا عشـيره آنـان         -

  .دوست بدارند -باشند
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   :هارون گفت» اند. يدهيبه الحاد و كفر گرا

  : من گفتم »اولين كسى كه ملحد و كافر شد كه بود؟«
اولين كسى كه الحاد و زندقه را پذيرفت در آسمان «

ابليس ملعون بود، كه كبر ورزيد و افتخار نمود بر آدم 
ي «كه و گفت  ،و برگزيده خدا صفىخََلْقَتن ْنهرٌ مأَنَا َخي
سرپيچى از فرمان خدا  ؛»أ  نارٍ و خََلْقَته منْ طينٍمنْ 

نمود و ملحد شد اين الحاد به بازماندگان به ارث رسيد 
  هارون گفت  »تا روز قيامت.

  : گفتم» مگر ابليس ذريه و بازماندگانى هم دارد؟«
إِلَّا إِبليس كانَ منَ «اى  مگر اين آيه را نشنيده !آرى«

عنْ أَمرِ ربه أَ َفتَتَّخذُوَنه و ذُريَته أَولياء منْ اْلِجنِّ َفَفسقَ 
 مُتهدلًا ما أَْشهدينَ بملظَّالل ِبئْس ودع لَكُم مه ي ووند
 ما ُكْنت و هِمال َخْلقَ أَْنُفس ضِ والْأَر و ماواتخَْلقَ الس

ها فرزندان آدم را گمراه يرا آنز »ب متَّخذَ اْلمضلِّينَ عضُداً
گويند و  كنند به آرايش زر و زيور و دروغى كه مى مى

چه خداوند در دهند، چنان گواهى به يگانگى خدا مى
و َلئنْ سأَْلَتهم منْ خََلقَ السماوات و « :فرمايد اين آيه مى

أَْكَثرُهم ال الْأَرض َليُقوُلنَّ اللَّه ُقلِ اْلحمد للَّه بلْ 
ها اين حرف را از روى تلقين و يعنى آن »ت يعَلمونَ

كه اعتقاد داشته گويند نه اين تأديب و سرزبانى مى
باشند كسى كه اعتقاد نداشته باشد گرچه گواهى بدهد 
مشكوك است و دشمنى حسود خواهد بود، به همين 

هر كه چيزى را نداند دشمن « :گويد جهت عرب مى
تراشى براى  ر كه دستش به چيزى نرسد عيباوست و ه

                                                 
  .اى و او را از گل مرا از آتش آفريده من بهتر از آدمم،: 12اعراف /  أ 

) جـن بـود و از فرمـان     (گـروه  جز ابلـيس كـه از  : 51. 50كهف /  ب 
) او و نسلش را بـه جـاى    پروردگارش سرپيچى كرد. آيا (با اين حال

كه آنان دشمن شمايند و چـه  گيريد و حال آن من دوستان خود مى
) آنـان را نـه در آفـرينش     بد جانشـينانى بـراى سـتمگرانند* (مـن    

 ها و زمين به شهادت طلبيدم و نـه در آفـرينش خودشـان و    آسمان
  .گران را همكار خود بگيرم من آن نيستم كه گمراه

هـا و زمـين    چه كسى آسمان«ها بپرسى: و اگر از آن: 25لقمان /  ت 
سـتايش از آن  «بگـو:  ». خدا«را آفريده است؟ مسلّما خواهند گفت: 

  .دانند ولى بيشترشان نمى» خداست
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» أ جاهل است.  شود چون كند و منكر آن مى آن مى
  هارون گفت: 

اى كوتاه كه داراى اصول و فروعى  مايلم چند جمله«
كه شرط اينه باشد و تفسير آن فهميده شود بنويسى ب

   :گفتم !»شنيده باشى امام صادقآن را از 
  گفت:  !»المؤمنينيا امير !چشم«
 ».ج خود را بگو تا برآورميات تمام شد حوا وقتى نوشته«

كسى را گماشت كه  ؛رفت و حركت كردهخود از جاى 
فرستاد از من نگهبانى كند هر روز برايم غذاى خوبى مي

 اين جمالت را برايش نوشتم:
نام خداوند بخشنده مهربان. امور دنيا دو نوع است: ه ب«

يست و آن اجماع امت است امرى كه در آن اختالفى ن
اى جز آن ندارند و اخبارى  بر چيزهاى ضرورى كه چاره
اين اخبار ه چه شك دارند بكه همه قبول دارند و آن

آمدى را از آن اخبار  دارند و حكم هر پيشعرضه مي
 .بردار و قابل ترديد امرى است شكو  كنند.استنباط مي

قامه شود براى كننده ا در چنين امرى بايد دليلى قانع
ثابت كردن آن اگر جويندگان دليل محكمى از كتاب 
خدا كه بر تأويل آن اجماع دارند يا از سنت پيامبر 
چيزى كه اختالفى نباشد و يا قياسى كه صحت آن را 

تواند آن را رد كند عقل بپذيرد داشتند ديگر كسى نمي
  آن معتقد شد و ه و ب هاقرار كرد ،و بايد قبول نموده

چه دليلى از كتاب يا سنت پيامبر و يا قياس صحيح آن
برايش پيدا نشد اشخاص عادى و دانشمندان همه 

 توانند در آن شك نمايند و قبول نكنند. مى
ل يتوحيد باشد يا مساه خواهد مربوط باين دو امر مي

يك خدشه وارد كردن و از آن   ديهديگر مذهبى حتى 
  كمتر و آن موضوعى كه امر دينى را بر آن عرضه 

چه پذيرى چناندارند اگر دليلى محكم داشت ميمي
هر كس يكى از اين . كنىبرايت روشن نبود آن را رد مي

ايست كه  سه مطلب را ايراد نمود، اين همان حجت بالغه
                                                 

عابه و أَلْحـد فيـه لأَنَّـه جاهـلٌ     منْ جِهلَ أَمراً عاداه و منْ َقصرَ عنْه  أ 
  َغيرُ عالمٍ
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فَللَّه اْلحجةُ  ُقلْ«فرمايد  خداوند در اين آيه بيان مى
چنين دليلى به جاهل  »أ اْلبالَغةُ فََلو شاء َلهداُكم أَجمعينَ

چه عالم كند چنان كه برسد با جهل خود آن را درك مى
شود، زيرا خداوند عادل است و ستم  با علم متوجه مى

ها كنند بر آن چه درك مىدارد به وسيله آن روا نمى
كند  شناسند مى چه مىدعوت به آننمايد و  استدالل مى
ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّه و «فهمند.  چه منكرند و نمىنه به آن

  ». حسبنَا اللَّه و نعم اْلوكيلُ
غالمى كه نگهبان من بود اطالع دادم كه من خواسته ه ب

 و او اطالع بده، غالم خبر داده خليفه را انجام دادم ب
  او نشان دادم گفت: ه وشته را بهارون خارج شد من ن

اكنون حاجات  »!جمالت كوتاه و جامعى است ،احسن«
  خود را بگو گفتم: 

اولين حاجتم اينست كه اجازه دهى  !المؤمنينيا امير«
ها را در حال نااميدى از ام كه آن برگردم پيش خانواده

  گفت:  !»ام با گريه و زارى گذاشته ،ديدار خود
  گفتم:  !»دادم حاجت ديگر بخواهاين اجازه را بتو «
خدا امير المؤمنين را براى پسر عموهايش سالمت «

  گفت:  »بدارد
  گفتم:  »باز بگو چه حاجت دارى«
لطف امير ه من مردى عيالوارم بعد از خدا چشم ب«

من ه دستور داد صد هزار درهم ب!» المؤمنين دارم
   2ام. بدهند و با احترام مرا برگرداند پيش خانواده

**  
هارون الرشيد از پى موسى بن جعفر فرستاد وقتى 

  حاضر شد گفت: 
را داراى علم نجوم  السالم)(عليهامردم شما فرزندان فاطمه «

گويند از اين علم اطالع كافى داريد. دانند و ميمي
هر وقت «گويند پيامبر فرموده: علماى اهل سنت مي
يد وقتى از قدر ها اعتماد كنآنه اصحابم نام مرا بردند ب

ر وقت از نجوم حرف صحبت كردند ساكت باشيد و ه
                                                 

خواسـت   بگو: برهان رسا ويژه خداست، و اگر خدا مـى : 149انعام /  أ 
  كرد قطعا همه شما را هدايت مى
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امير المؤمنين از همه مردم بهتر » يد.يزدند چيزى نگو
هايي آنو بستگانش  ،فرزندان ؛علم نجوم وارد بودهه ب

 اين علمه ها هستند بامامت آنه كه شيعه و معتقد ب
  حضرت فرمود: !!» هستند وارد
سند آن قابل اعتبار نيست اين حديث ضعيف است و «

د خداوند نجوم را ستايش كرده اگر علم نجوم صحيح نبو
اند  آن عالم بودهه نيز ب كرد انبياخدا آن را ستايش نمي

و كَذلك ُنرِي « فرمايد:خداوند در باره ابراهيم خليل مي
إِبراهيم مَلُكوت السماوات و الْأَرضِ و ليُكونَ منَ 

َفَنَظرَ َنْظرَةً في «فرمايد: در جاى ديگر مي »أ قنينَاْلمو
يمقومِ َفقالَ إِنِّي سعلم نجوم نبود ه اگر عالم ب »ب النُّج

 گفت من مريض هستم. كرد و نمى ستاره نمىه نگاه ب
 .علم نجوم واردتر بوده ادريس از همه اهل زمان خود ب

   ،مواقع نجوم قسم ياد كردهه خداوند در قرآن ب
در جاى  »ت و إِنَّه َلَقسم َلو تَعَلمونَ عظيم.«فرمايد: مي

و النَّازِعات َغرْقاً تا اين آيه فَاْلمدبرات « فرمايد:ديگر مي
  منظورش دوازده برج و هفت سياره است و » ث أَمراً
شود. بعد از  امر خدا آشكار مىه چه در شب و روز بآن

ر از علم نجوم نيست كه علم تزشعلم قرآن علمى با ار
مبران است كه خداوند در او جانشينان پي انبيا و اوصيا

                                                 
هـا و زمـين را بـه ابـراهيم     و اين گونه، ملكوت آسـمان : 75انعام /  أ 

  كنندگان باشد. نمايانديم تا از جمله يقين
و گفـت:   (سپس) نگاهى بـه سـتارگان افكنـد   : 89و  88ات / صاف ب 
  »آيم)! من بيمارم (و با شما به مراسم جشن نمى«
  اگر بدانيد، آن سوگندى سخت بزرگ است!: 76واقعه /  ت 
. يكي از تفسيرهايي كه بـراي سـه قسـم نخسـت     5 – 1نازعات:  ث 

سوره نازعات شده است همين فرمايش امام موسي كاظم است كـه  
ها تأويل به ستارگان آسمان شده است با اين توضـيح كـه:   قسم اين

شـوند و هنگـام نـزع، مسـتغرق     ستارگان از مشرق كنده (نزع) مـي 
گذارنـد تـا   كـار مـي  (غرقا) اين كار شده و همه همتشان را براي اين

  ايين پـ ها در مشـرق نباشـد و بعـد سـوي مغـرب      هيچ پرتوي از آن
از برجي به برج ديگر خـارج شـده و   چنين ستارگان افتند. و هممي

شوند. (نشط به معنـاي خـرج) و نيـز سـتارگان در چـرخ      داخل مي
ها بر بعضـي  گردون شناورند (سابحات) به همين خاطر بعضي از آن

  )31/ 7افتند. (بحار االنوار: گيرند و جلو ميسرعت مي
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 »أ و عالمات و بِالنَّجمِ هم يهتَدونَ«فرمايد: ها ميباره آن

» كنيم. ما از اين علم اطالع داريم و آن را بازگو نمى
  هارون گفت: 

را براى دهم: مبادا اين علم خدا قسم ميه را بو ت«
جويي مبادا بر تو عيب ،نادانان و عوام مردم اظهار كنى

آن را مخفى  ،مردم عوام بياموزىه حيف است ب ،كنند
سپس هارون گفت: !» حرم جد خود بازگرده بدار و ب

  خدا قسم ه را بو يك سؤال ديگر باقيمانده كه ت«
  فرمود:  »!برايم توضيح دهى كه دهممي
   :گفت !»بپرس«
ه حق قبر پيامبر و منبرش و به دهم بسم ميرا قو ت«

حق خويشاوندى كه با پيامبر دارى بگو ببينم تو زودتر 
ميرى يا من؟ چون تو از روى علم نجوم اين مطلب مي

   :فرمودحضرت  »!دانىرا مي
   :گفت !»من امان بده تا بگويمه ب«
  فرمود:  ».امان دادم«
اند و دروغ  نگفتهمن ه ميرم. دروغ بمن قبل از تو مي«

  هارون گفت: !» گويم وفات من نزديك شده نمى
سؤال ديگرى باقيمانده كه بايد برايم توضيح دهى «

   :فرمود !»مبادا ناراحت شوى
  گفت:  !»بپرس«
يد تمام مسلمانان غالم و كنيز يگوشما چگونه مي«

يد هر كس ما بر او حقى داشته باشيم يگوو مي مايند
  فرمود:  حضرت» مسلمان نيست.آن را ادا نكند 

گويند ما چنين سخنان را اند كسانى كه مي دروغ گفته«
  طور باشد چطور ما غالم و كنيز ايم اگر اين گفته
ها را پس از خريدن آزاد فروشيم باز آنخريم و ميمي
  كنيم و با ايشان نشست و برخاست داريم، غذا مي
ه بنى (پسر جان) و بيم يا يگوغالمان ميه خوريم بمي

ها را با خدا آنه واسطه تقرب به ب ؛دخترم ،كنيزان
نشانيم، سبحان اللَّه اگر خودمان در سر يك سفره مي

                                                 
و (نيز) عالمـاتى قـرار داد و (شـب هنگـام) بـه وسـيله       : 16نحل /  أ 
  شوند. ارگان هدايت مىست
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جايز آنها باشند خريد و فروش  ها بنده و كنيز ماآن
 را،  خدا«كه پيامبر هنگام وفات فرمود: نيست با اين

فراموش نكنيد و  را نماز را (در نظر بگيريد)، خدا
منظورش اين بود كه  ».مواظب غالم و كنيز خود باشيد

نماز بپاى داريد و نسبت به بردگان خود احترام كنيد و 
گوينده آن  ،اى چه شنيدهكنيم آنها را آزاد ميما آن

اشتباه كرده. ما مدعى هستيم كه اختيار تمام مردم در 
امر ه ط بدست ما است اين فرمانروايي و اختيار مربو

ها كنند مالك آنمردم خيال مي هاي ازدين است نادان
هستيم اين ادعاى ما از جهت فرمايش پيامبر است كه 

 »من كنت مواله فعلى مواله« در غدير خم فرموده:
چه از زكات و منظورش فقط اختيار امور دينى بود آن

ما بدهند حرام است براى ما مانند گوشت ه صدقه ب
م و خمس پس از ياما غنا خوك. مرده و گوشت

درگذشت پيامبر جلوگيرى كردند كه ما استفاده كنيم 
ما را محتاج دست مردم نمودند همان مردمى كه ما 

ها هستيم نه مالك ايشان باشيم اگر اختياردار دينى آن
كه نگويد صدقه شرط اينه اى براى ما آورد ب كسى هديه
خ اگر مرا دعوت ب« :پذيريم زيرا پيامبر فرموده است مى

پذيرم اگر دست گوسفندى  دست گوسفندى كنند مى
اين سنت است تا روز  »كنمبرايم هديه آورند قبول مي

قيامت اگر براى ما زكات بياورند و بدانيم زكات است رد 
 »پذيريم. كنيم در صورتى كه هديه باشد مىمي

سپس هارون اجازه بازگشت داد امام عليه السالم متوجه 
ها كردند دو مرتبه  چينى اش سخن ه شد باز در بارهرق

دستور داد آن جناب را برگردانند ايشان را مسموم كرد 
  3.با همان سم شهيد شد

**  
الرشيد و و هارون السالم)ماهي(علحضرت موسى بن جعفر 

على بن جعفر و جعفر بن يحيى در مدينه براى زيارت 
پيغمبر آمدند هارون حرم ه بوآله) هيعلاهللاي(صلمبر اپي
شما جلو برويد، امام از رفتن امتناع «حضرت گفت: ه ب

   هارون جلو رفت و سالم داد در كنارى ايستاد. »ورزيد
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تقاضا كرد جلو برود باز حضرت عيسى بن جعفر نيز از 

امام امتناع ورزيد، عيسى رفت سالم داد و كنار هارون 
   .ايستاد

كه وارد شود  خواستايشان جعفر بن يحيى نيز از 
  او وارد شد سالم داده كنار آنها ايستاد. .امتناع فرمود

  وارد شده گفت: السالم)ماهي(علموسى بن جعفر آنگاه 
السالم عليك يا ابه اسأل اللَّه الذى اصطفاك و اجتباك «

سالم بر تو پدر ، و هداك و هدى بك ان يصلى عليك
و جان از خداوندى كه ترا برگزيد و انتخاب نمود 

راهنمائى كرد و بوسيله تو مردم را رهبرى نمود 
  »درخواست ميكنم كه درود بر تو فرستد.

در حالي كه خشم بر صورتش نمايان شده بود، هارون 
  عيسى گفت: ه ب
  جواب داد:  »؟شنيدى چه گفت«
  هارون گفت: !»آرى«
   4!»دهم كه واقعا پيغمبر پدر اوستگواهى مي«

  حدود فدك

   :موسى پيشنهاد كرد كهه امام هارون الرشيد ب
   ورزيد تاامتناع مي السالمعليهامام  !فدك را پس بگير«

 اصرار زياد كرده فرمود: كه هاروناين
گيرم مگر تمام آن را با مرزى كه  من فدك را نمى«

  گفت:  !»كنم بدهىمعين مي
  فرمود:  »؟حدود فدك كجا است«
  گفت: !» اگر حدود آن را معين كنم نخواهى داد«
حق جدت كه حدود آن را معين ه دهم برا قسم ميو ت«

  فرمود:  »كنى.
چهره رشيد درهم كشيده شد  !»حد اول آن عدن«

   :گفت
  فرمود:  »ادامه بده!«
   :فرمود .رنگ صورت رشيد برگشت »!حد دوم سمرقند«
  گفت:  .چهره رشيد سياه شد »!حد سوم افريقا است«
  فرمود:  !»حد ديگر را بگو«
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ر و يكه هم مرز با جزا(حد چهارم سيف البحر است «
  هارون گفت: ) ارمنيه است.

ديگر براى ما چيزى باقى نماند پس بيا جاى من «
  حضرت فرمود:  !»بنشين

از  »من گفتم اگر مرز آن را تعيين كنم نخواهى داد.«
را  السالمعليهجعفر بنآن موقع تصميم كشتن موسى

  5گرفت.

  سخنان صريح امام

اى براى  از زندان نامه السالم)هي(علموسى بن جعفر ) 1
  هارون الرشيد بدين مضمون فرستاد: 

-سختى و شكنجه ميه هر روزى كه بر من در زندان ب«
گذرد، در مقابل تو با عيش و عشرت آن روز را سپرى 

پايان كه در  روزى برسيم بىه كنى تا باالخره هر دو بمي
  6»خواهند كرد.آن روز تبهكاران زيان 

، آوردندهارون را پيش  السالم)(عليهامام موسي وقتى ) 2
   هارون اشاره به قصرش نمود و از امام پرسيد:

ها است فرمود: اين خانه فاسق »؟ايستخانهچه اين «
سأَصرِف عنْ آياتي الَّذينَ «خداوند فرموده است: 

و إِنْ يرَوا ُكلَّ آيةٍ ال  يَتَكبرُونَ في الْأَرضِ بَِغيرِ اْلحقِّ
يؤْمُنوا ِبها و إِنْ يرَوا سِبيلَ الرُّشْد ال يتَّخذُوه سِبيًلا و إِنْ 

  هارون گفت:  »أ يرَوا سِبيلَ الغَي يتَّخذُوه سِبيًلا.
  فرمود:  »؟كيستاز آن پس خانه «
شيعيان ما است كه در اختيار ه در اصل متعلق ب«

هارون  !»ان از روى آزمايش و امتحان قرار گرفتهديگر
  گفت: 

 !»گيردپس چرا صاحب خانه منزل خود را پس نمي«
  فرمود: 

                                                 
ر ناحق تكبـ ه زودى كسانى را كه در روى زمين به ب: 146اعراف /  أ 
هـا چناننـد   سازم! آن ورزند، از (ايمان به) آيات خود، منصرف مى مى

آورنـد اگـر راه    اى را ببينند، به آن ايمان نمـى  كه اگر هر آيه و نشانه
و اگـر طريـق   كننـد   هدايت را ببينند، آن را راه خـود انتخـاب نمـى   
  كنند! گمراهى را ببينند، آن را راه خود انتخاب مى
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تنها موقعي آن را پس  اند بيرون آوردهاز دست او آباد «

  هارون گفت: » .كه آباد باشدخواهد گرفت 
لَم يكُنِ «امام اين آيه را خواند:  »؟!شيعيان تو كجايند«

الَّذينَ َكَفرُوا منْ أَهلِ اْلكتابِ و اْلمْشرِكينَ مْنَفكِّينَ حتَّى 
  گفت:  هارون »أ تَأْتيهم اْلبيَنةُ.

  فرمود:  »يم!پس ما كافر«
 :شويد كه خداوند فرمودهولى مشمول اين آيه مينه! «
»لُّوا َقوأَح ُكْفراً و اللَّه تمعُلوا ندينَ بوارِالَّذاْلب دار مهب م« .

  هارون خشمگين شده و بر آن جناب سخت گرفت.
من ه هارون بكند: نقل مي السالم)(عليه) امام موسي 3

  گفت: 
  گفتم:  »يد خمس مال شما است؟يگوشما مي«
  گفت:  !»آرى«
  گفتم:  !»خيلى زياد است«
دانسته ما ارزانى داشته ميه آن كسى كه خمس را ب«

 7»نيست.كه زياد 

  ستا سياست نازا

  گفت: به اطرافيان خود مي روزي مأمون
  گفتند:  »دانيد من تشيع را از كه آموختم؟مي«
  گفت:  !»دانيمخدا نميه نه ب«
  گفتند:  !»الرشيداز هارون«
كه او پيوسته الرشيد آموختى با اينچگونه از هارون«

   :گفت !»كشتاين خانواده را مي
  ها را در راه حفظ سلطنت خود صحيح است آن«

  (قوم و خويش  كشت زيرا سلطنت نازا است.مي
ه حج رفتم همين كه به سالى من با او بشناسد) نمي

دربانان خود دستور داد كه هر كس از ه مدينه رسيد ب

                                                 
گفتنـد:) دسـت از    كافران از اهل كتاب و مشـركان (مـى  : 1بينه /    أ 

  ها بيايد،دارند تا دليل روشنى براى آن آيين خود برنمى
آيا نديدى كسانى را كـه نعمـت خـدا را بـه كفـران      : 28ابراهيم /  ب 

  ا به سراى نيستى و نابودى كشاندند؟!تبديل كردند، و قوم خود ر
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ه اهالى مكه و مدينه از فرزندان مهاجر و انصار كه ب
د و آيد بايد نسب و نژاد خود را بگوي ديدن من مى

گفت شد ميخويش را معرفى كند. هر يك كه وارد مي
تا جد خويش نام  »من فالنى پسر فالن كس هستم«

يكى از بنى هاشم يا قريش ه برد كه باالخره منتهى بمي
اى از  هر كدام جايزهه شد بو يا مهاجر و يا انصار مي

مقدار مقام و ه پانصد هزار درهم تا دويست دينار ب
داد. روزى ايستاده و هجرت اجدادش مي شرافت نسبى

  گفت:  و بودم كه فضل بن ربيع وارد شده
گويد: موسى بن جعفر درب خانه مردى است كه مي«

  طالب بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى
ما نمود كه ايستاده بوديم ه روى بهارون  »)السالمعليهم(

   :من و امين و مؤتمن و ساير سپهداران گفت
   :دربان گفته سپس ب !»خود باشيدرفتار مواظب «
اجازه بده وارد شود ولى مواظب باش از مركب نبايد «

در اين موقع ديدم !» پياده شود مگر روى فرش من
پيرمردى الغر اندام كه عبادت پيكرش را ضعيف كرده 

نمود كه بود وارد شد چون پوست و مشكى كهنه مي
گذاشته بود. همين كه  سجده بر صورت و بينى او اثر

هارون الرشيد افتاد خود را از االغى كه سوار ه چشمش ب
  زير اندازد، هارون فرياد زد: ه بود خواست ب

دربانان  ».خدا بايد روى فرش من پياده شويده نه ب«
با ديده  ما تمام ؛مانع از پياده شدن آن جناب گرديدند

آمد تا  طوركرديم هميناو نگاه ميه احترام و عظمت ب
دربانان و سپهداران اطرافش را گرفته  .رسيد روى فرش

ين آمده او را استقبال كرد يهارون از تخت پا بودند.
هايش را بوسيد و دستش را گرفته باالى صورت و چشم

ه بشروع با او  و جا با او نشستمجلس آورد و در آن
و كامال با تمام چهره متوجه آن  كرد كردن صحبت

   :پرسيد پرسيد. جناب بود از حالش مى
  فرمود:  »؟چقدر زن و فرزند دارى«
   :گفت !»بيش از پانصد نفرند«
  فرمود:  »؟ها فرزندان شمايندهمه اين«
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ها غالم و كنيزند اما فرزند، سى و چند نه بيشتر آن«

  گفت:  !»نفر دارم كه اين قدر پسر و اين قدر دخترند
در   ازدواج پسر عموهايشانه ها را بچرا دختر«

  فرمود:  »آورى؟ نمى
  گفت:  »تهيدستى مانع اين كار است.«
  فرمود:  »؟باغستان در چه حال است«
  گفت:  »دهد.دهد و گاهى نميگاهى محصول مي«
  فرمود:  »؟قرض هم دارى«
   :پرسيد !»آرى«
  گفت:  »چقدر؟«
  گفت:  هارون »!در حدود ده هزار دينار«
ها و پسر عمو! آنقدر پول در اختيارت بگذارم كه پسر«

 !»ها را آباد كنىازدواج در آورى و باغستانه ها را بدختر
  فرمود: 

را و اى؟ خداوند ت جاى آوردهه شرط خويشاوندى را ب«
بر اين نيت پسنديده پاداش عنايت كند، با هم 

پيوسته است هم ه خويشاوندى نزديك داريم و قرابت ب
و از يك نژاد هستيم با اين نژاد و اصالت خانوادگى كه 
دارى و نعمتى كه خدا در اختيارت گذاشته چنين كارى 

  گفت:  »انجامش از شما بعيد نيست؟
  فرمود: » حتما انجام خواهم داد منت هم دارم.«
خداوند بر فرمانروايان واجب نموده  !المؤمنينيا امير«

داران را  ت برسند و قرض قرضداد فقيران امه كه ب
بپردازند و بار سنگين از روى دوش بيچارگان بردارند و 

انجام ه ترين فرد ب رفتارى كنند تو شايسته با اسير خوش
   :باز گفت ».ها هستىاين كار

در اين موقع از جاى » انجام خواهم داد يا ابا الحسن!«
احترام او حركت نمود صورت ه حركت كرد هارون نيز ب

جانب من و ه گاه روى بو چشمانش را بوسيد آن
 برادرانم امين و مؤتمن نموده گفت:

در خدمت پسر عمو و  !ابراهيم !محمد !عبد اللَّه«
هايش را مرتب سرورتان باشيد ركابش را بگيريد و لباس

در بين راه  »يدينيد و او را تا منزلش مشايعت نماك
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بشارت  ،من توجه نمودهه موسى بن جعفر پنهانى ب
  فرمود:  و خالفت را داد

مقام خالفت رسيدى با فرزند من ه وقتى ب«
تيم من از همه برادرانم بعد ما برگش !»رفتارى كن خوش

همين كه مجلس  ت داشتم پيش پدرم.أبيشتر جر
   :خلوت شد گفتم

قدر احترام و اين آقا كه امروز اين !يا اميرالمؤمنين«
ه زير آمدى و به باز تخت  ،او روا داشتىه تعظيم ب

او را در صدر مجلس جاى دادى و استقبالش شتافتى و 
ما دستور دادى ركابش را ه ب و تر از او نشستى ينيپا

  : گفت» كه بود؟ ،بگيريم
او امام و رهبر مردم و حجت خدا است و خليفه او «

   :گفتم» ميان مردم است.
ها همه مخصوص شما يا اميرالمؤمنين مگر اين امتياز«
  گفت:  !»ستني
ولى  ،زور و جبر در ظاهره ن پيشواى مردم هستم بم«

خدا قسم پسرم! او ه ب .موسى بن جعفر امام واقعى است
اگر ،تر است  مقام پيامبر از من و تمام مردم شايستهه ب

تو كه فرزندم هستى در مقام خالفت با من سر نزاع 
!» دارم سلطنت نازا استداشته باشى سر از پيكرت برمي

  بعد اضافه كرد كه:
   8»!ال علم صحيح هستي نزد اين استبناگر به د«

مكه دستور داد ه هنگام حركت از مدينه بهارون 
 و بعد اى سياه كه در آن دويست دينار بود آوردند كيسه

   :فضل بن ربيع گفته ب
 :او بگوه ب و اين كيسه را براى موسى بن جعفر ببر«
ع مالى ما خوب نيست فعال وض :گويداميرالمؤمنين مي«
من از جاى  ».جبران خواهيم كرددر آينده زودى ه ب

   :گفتم و حركت كرده
ر يفرزندان مهاجر و انصار و ساه يا اميرالمؤمنين ب«

ها را قريش و بنى هاشم و كسانى كه حسب و نسب آن
ه دهى بشناسى پنج هزار دينار و كمتر از آن مي نمى

روا داشتى دويست  موسى بن جعفر با آن احترام كه
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دهى كمترين بخششى كه تاكنون به اشخاص دينار مي

  گفت:  »؟اى نموده
او ه چه تعهد كردم باگر آن !مادر ساكت باش بى«

بپردازم از او در امان نخواهم بود كه فردا با صد هزار 
شمشيرزن از پيروان و شيعيانش بر سر من نتازد 

بهتر است از تنگدستى او و فاميلش براى من و شما 
مخارق نوازنده كه اين » كه دست ايشان باز باشد.اين

از جاى حركت  ،وضع را مشاهده كرد خيلى ناراحت شد
   :گفت و كرد
ام  اكنون كه من وارد مدينه شده !يا اميرالمؤمنين«

بيشتر اهالى مدينه از من درخواست كمك دارند اگر 
كه  ها چيزى ندهم نخواهند فهميدآنه خارج شوم و ب

من عنايت دارد و مقام مرا نزد ه اميرالمؤمنين چقدر ب
دستور داد باو ده هزار دينار  ».شوندشما متوجه نمي

  گفت:  و بدهند
كنم قرضى نيز اين مبلغ را بين اهل مدينه تقسيم مي«

ده هزار دينار هم براى قرضش  ».دارم كه بايد بپردازم
  گفت: و  پرداخت

خواهم عروس كنم را مي المؤمنين دخترانميا امير«
دستور داد ده هزار  !»ها بايد جهيزيه تهيه نمايمبراى آن

  او بدهند. گفت: ه دينار ديگر ب
ناچار بايد وسيله نان و خورشى ه ب !يا اميرالمؤمنين«

ها از آن داشته باشم كه خود و فرزندان و همسران آن
او ه دستور داد آنقدر باغ و مزرعه ب ».راه تغذيه نمايند

  بدهند كه محصول آن در سال برابر ده هزار دينار 
شد دستور داد در تحويل اين مزرعه عجله كنند در مي

  !همان ساعت
مخارق همان دم از جاى حركت كرد و خدمت موسى 

  كرد:  عرضو بن جعفر عليه السالم رفت 
شما چه كرد ه آقا من متوجه شدم اين ملعون نسبت ب«

اى بكار بردم  فرستاد من براى شما حيلهو چقدر برايتان 
اى  و مزرعه، به عنوان صله (نوازندگي) و سى هزار دينار

شود گرفتم  را كه محصول آن معادل ده هزار دينار مى
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ها ندارم فقط براى هيچ كدام آنه خدا من احتياج به ب
كنم ها را براى شما امضا ميشما گرفتم من سند آن

   :فرمودامام  »ام دهها را برايتان آورپول
تو بركت دهد و جزاى خير عنايت كند يك ه خدا ب«

خواهم اين گيرم و نه مزرعه و باغ را ميدرهم آن را نمي
سالمت در اين ه برو ب ،را قبول كردمو لطف و محبت ت

مخارق دست موسى بن جعفر  !»مورد ديگر پيش من نيا
   9برگشت. و را بوسيد

 ركه محبتشان د بود ينمأمون در آخر گفت: اين چن
  10قلبم كاشته شد!
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   ى فخ واقعه

  نَسب حسين بن علي

حسين پسر على و على پسر حسن مثلث و حسن مثلث 
و حسن مثنى پسر اما حسن مجتبى مثني پسر حسن 

 معروف است.» صاحب فخ«وى به  است. السالم)هي(عل
 است. اش ابو عبد اهللا كنيه

  .مثني استمادرش زينب دختر عبد اهللا بن حسن 
اين زينب و شوهرش على بن حسن مردم مدينه ه ب
لقب داده بودند زيرا هر دو در عفاف و زهد » زوج صالح«

 و عبادت مقامى شامخ و مشهور داشتند.
منتها درجه ستم ه ابو جعفر منصور در حق اين زن ب

عموهايش و كرد زيرا پدرش و برادرانش و شوهرش و 
هنگامى كه زينب اين  پسر عموهايش را به قتل رسانيد.

وى پيراهن  همه داغ بر دل گرفت يكباره به عزا نشست.
ى  پوشيد و ديگر زير اين پيراهن هيچ جامه از مو مى

بدين ترتيب  كرد.به تن نمي» زير پوش«لطيفى بعنوان 
 بر خود سختى و عذاب داد تا باالخره جان سپرد.

كرد.  خاطر شوهر و پدر و برادرانش گريه مىه و باين بان
رفت و بيهوش بر زمين كرد تا از حال مي آنقدر گريه مى

افتاد اما در عين حال ابو جعفر منصور را به بدى ياد  مى
كرد. مبادا اين بد گويي جراحات قلبش را تسكين  نمى

خاطر ترك ه (بنام گناه ه نبخشد و در دفتر اعمالش ب
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 راند.فقط اين كلمات را بر زبان مياو  شود.ثبت تقيه) 
يا فاطر السماوات و االرض يا عالم الغيب و الشهاده. «

الحاكم بين عباده. احكم بيننا و بين قومنا بالحق و انت 
 11»أ احكم الحاكمين

  سخاوت حسين بن علي (شهيد فخ)

زمين محصورى از مال « گويد:حسن بن هذيل مي
را به مبلغ چهل هزار (صاحب فخ)  حسين بن على

 او تحويل دادم.ه ى طال فروختم و پولش را ب سكه
ى  هاى زرين را در آستانه اين سكه علي حسين بن

يك  ى خود ميان مستمندان مدينه تقسيم كرد. خانه
 خانه خود نبرد.ه برا شاهى از اين چهل هزار دينار طال 

داد و من بر من ميه ها باو مشت مشت از اين دينار
  12»ريختم.دامن فقراى مدينه مي

** 
   :من گفته حسين بن على ب گويد:حسن بن هذيل مي

سراغ دوستى از ه ب!» چهار هزار درهم قرض كن يمبرا«
ه دوستانم رفتم و تقاضايم را ابراز كردم. دوست من ب

 من گفت:
اكنون دو هزار درهم آماده دارم اين مبلغ را ببر و فردا «

من اين دو » را تسليم خواهم كرد.دو هزار درهم ديگر 
خدمت ه هزار درهم از آن دوست دريافت كردم و ب

حسين ابن على بردم و زير حصيرى كه در مصالى او 
فردا كه دوست من دو هزار  پهن بود پنهانش كردم.

سراغ همان ه درهم ديگر را تحويل دادم برداشتم و ب
وقتى حصير را  حصير رفتم كه زيرش پنهان كنم.

  ردانيدم يك شاهى از دو هزار درهم ديروزى در برگ
 گفتم: جا نبود.آن
 :گفت» يا ابن رسول اهللا، دو هزار درهم چه شده؟«
 من دست برنداشتم. اصرار كردم.!» از آن پول نپرس«

                                                 
ها و زمين! اي آگاه به غيـب و شـهود! حـاكم    اي شكافنده آسمان   أ 

بين بندگانش! بين ما و قوم ما به حق حكم كـن! و تـو اسـتوارترين    
  حاكماني!
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 :گفت

از  آمد.مردى زردروى از اهل مدينه دنبال من راه مي«
حاجتى ندارم. فقط خواستم « گفت:» حاجتش پرسيدم.

آن ه من اين دو هزار درهم را ب» شما را تنها نگذارم.
روى بخشيدم ولى افسوس كه در اين بخشش مرد زرد

ها هيچ احساس من نسبت به پولچون  ام. ثوابى نبرده
َلنْ َتناُلوا « فرمايد:متعال مي كردم و خداوندمحبتي نمي

  13»أ اْلِبرَّ حتَّى ُتْنفقُوا مما ُتحبونَ
** 

حسين بن على دو طاقه  گويد:سليمان مي يحيى بن
ا خودش پوشيد و ديگرى را به يكى ر پيراهن خريد.

  داشت به مسجد  حمزه پوشانيد.گزارش ابوخدمت
رفت، مستمندى راه را بر او گرفت و از او كمك مي

 خدمتگزارش گفت:ه حسين بن على ب خواست.
 :فتابو حمزه گ» اين مرد.ه حمزه! پيراهنت را بده بابو«
حسين بن » مسجد بروم.ه من چه طورى با تن برهنه ب«

 سائل داد.د. باالخره پيراهنش را كند و به على اصرار كر
درنگ پيراهن اش برگشت بي خانهه هنگامى كه حسين ب

   سائل گفت:ه خود را از تن خود درآورد و ب
او برگردان و اين جامه را ه حاال پيراهن ابوحمزه را ب«

من از نو يحيي ادامه داد كه: !» بپوش كه مال من است
طال  ى ديگر پيراهن به دو دينار بازار رفتم و دو طاقهه ب

  گفت:خدمتش آوردم ه هنگامى كه ب خريدم.
 گفتم:» چند خريدي؟«
حضورش بياورند تا ه دستور داد آن گدا را ب» دو دينار.«

او ه تر است ب قيمت از اين پيراهن كه فاخرتر و گران
 م:گفت بدهد.

ه او پيراهن را بهر دو  بخواهييا ابن رسول اهللا اگر «
زنم  يايد)باش (كه اينجا واگذار كني و يا او را بخواني

گدا ام  وقتى كه ديد من قسم خورده» !طالق داده باشد
  14ها نمود.را ر

                                                 
چـه  كـه از آن نيكويى نخواهيد رسيد مگـر آن ه هرگز ب: 92مائده /  أ 

  داريد ببخشيد.دوست مي
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**   
ه حسين ب ،خدمت حسين بن على آمده مرد مسكينى ب

 :گفت او
در دست ندارم اما تو  من اكنون از مال دنيا يك شاهى«

ى ديگر  بنشين چند دقيقه! هم نوميد از اينجا مرو
 اينجا خواهد آمد تا احوال مرا بپرسد.ه برادرم حسن ب

مرد مسكين !» وقتى كه او آمد تو االغ او را بردار و ببر
در اين هنگام حسن بن على از راه  سر جاى خود ماند.

و چشم نابينا از هر د السالم)(عليهبن علي حسن  رسيد.
ه از االغش پياده شد و غالم او دستش را گرفت و ب بود.

وقتى حسن به گفتگو نشست  خدمت برادرش رسانيد.
 حركت داد:حسين آن مرد فقير را با اشاره از جايش 

سراغ ه كه ب آن مرد فقير!» پا شو بر االغ بنشين و برو«
 االغ رفت غالم حسن بن على از تسليم االغ امتناع كرد.
حسين بن على دوباره به غالم برادرش اشاره كرد كه 

باالخره مرد سائل االغ را برداشت و  بگذار سوار شود.
ساعت ديگر كه حسن بن على از جا برخاست و  رفت.

 غالمش را صدا زد و گفت:
 غالم گفت:» .االغم را آماده كن«
قربانت شوم برادر تو اين چهارپا را در اختيار يك مرد «

طرف ه حسن بن على رويش را ب» شت.فقير گذا
 برادرش برگردانيد و گفت:

ولى » اش دادى قربان تو شوم يا بخشيديش؟ عاريه«
 پيش از آنكه برادرش توضيح بدهد خودش گفت:

دانم خصلت تو عاريه دادن نيست حتما من مي«
 و بعد غالمش را صدا كرد:!» بخشيدى

  15»بيا دستم را بگير پياده برويم.«
** 

به  سخت مقروض بود.» صاحب فخ«بن على حسين 
 طلبكارانش گفت:

مرا به بغداد برسانيد تا از خليفه مهدى براى شما پول «
در  با طلبكارانش از مدينه به بغداد آمدند.» .بگيرم

 آستان قصر حمراى منصور به دربان گفت:
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او » نبيعى«برو اميرالمؤمنين را آگاه كن كه پسر عم «

تا اين خبر به گوش مهدى » ست.بر در كاخ ايستاده ا
 رسيد گفت:

حضور من هدايت ه واى بر شما هر چه زودتر او را ب«
چنان بر شتر سوار بود كه به صحن حسين هم» كند.

 حياط رسيد. در وسط حياط از مركبش پياده شد.
مهدى از دور به او سالم داد و بعد به آغوشش كشيد و 

و بعد از خاندان او در كنار خود بر مسند خويش نشانيد 
 كرد و آن وقت گفت: و خويشاوندانش پرس و جو

حسين بن على  »؟اى چه شده كه از من سراغ گرفته«
 :چنين جواب داد

ه كس بجا كه ديگر هيچام. تا آن سخت مقروض شده«
مهدي عباسي » دهد.من حتى يك درهم قرض نمي

 گفت:
 :گفتحسين » نوشتى؟ پس چرا نمى«
مهدى » المؤمنين ديدارى تازه كنم.خواستم از اميرمي«

هاي دينار و درهم بياورند. و خواست كه برايش كسيه
چنين چند دست لباس. مهدي ده كيسه دينار و ده هم

حسين  .كيسه درهم و ده دست لباس به حسين داد
اى كه مسكنش  خانهه عطاياى مهدى را از دارالخالفه ب

يك  خواست. حضوره جا طلبكارانش را ببود برد و در آن
  گفت: طلبيد و مى يك را پيش مى

 آورد. مبلغى را بر زبان مى» خواهي؟از من چقدر مي تو«
عالوه مشتى از درهم و ه حسين بن على آن مبلغ را ب
 فرمود:پرداخت و ميمشتى از دينار هم به او مي

جز اندكى از آن همه دينار و درهم » !تو  زهياين هم جا«
 گشت. سوى مدينه باز مىه از بغداد ب برايش باقى نماند.

در » قصر ابن هبيره« درجا به كوفه رسيد. در آن
به صاحب كاروانسرا گفته شد  كاروانسرايي منزل كرد.

حسين  است. تن از فرزندان رسول اهللا كه اين مرد يك
 بن على به غالمش گفت:

 غالم جواب داد.» از عطاياى خليفه چى مانده؟«
» اين راه دور و دراز كه در پيش داريم.مبلغى اندك با «
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 فرمود:
آن مبلغ را هر چه هست به صاحب اين كاروانسرا «

  16!»تسليم كن
** 

بود مرد مسكينى  مردى خدمت حسين بن على رسيد.
 :گفت دست بود.يولى حسين هم از مال دنيا ته

و بعد به !» حال تو بينديشمه بنشين تا من ب«
 خدمتكارش فرمود:

هر چه » ا بياوريد تا اين مرد ببرد بشويد.لباسهاى مر«
لباس از او در خانه بود همه را ريختند جلوى اين مرد 

 آهسته به آن مرد گفت: فقير.
   17!»ها را بردار ببر اين جامه«

**  
 گويد: حسن بن هذيل مى

همراه ابو عبد اهللا حسين بن على حسنى از بغداد باز 
به نه هزار دينار وى در بغداد زمين خود را  گشتيم. مى

ها را برداشتيم و در حال بازگشت به پول طال فروخت.
براى ما در كاروانسرا بساطى پهن  رسيديم.» سوق اسد«

در اين هنگام مردى از راه  كردند و فرشى انداختند.
سالم كرد و تقاضا كرد اين  رسيد. با او يك سبد هم بود.

 ن فرمود:مه ابو عبد الحسين ب سبد را از او بپذيريم.
و » .مرد بگيرداين به غالم بگو اين سبد را از دست «

 بعد از خود آن مرد پرسيد:
  آن مرد پاسخ داد:» ؟توى اين سبد چيست«
من كارم اينست. وقتى كه شخصيت شريف و فاخرى «

بينيم  گذرد برايش غذاى گوارايي تهيه مى از اين راه مى
 :گفتابو عبد اهللا » كنم. و تقديمش مى

  و شما ! ر خوب. ما اين هديه را قبول كرديمبسيا«
اينجا ه توانيد ساعت ديگر كه اين سبد خالى شده بمي

هنوز اين مرد از كنار ما » باز گرديد و ظرفتان را ببريد.
 نگذشته بود كه مستمند ديگرى از راه فرا رسيد و گفت:

» ما نيز سهمى بدهيد.ه شما داده به چه خدا باز آن«
كه به محتويات سبد سركشى بى آنحسين بن على 



 35/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

 
 كند گفت:

و بعد به اين مرد » همين مرد ببخشيد.ه سبد را ب«
 :گفتسائل 

سوى من ه آن وقت ب !»سبد خالى را به ما برگردان«
 نگريست و گفت:

وقتى اين گدا سبد خالى را باز آورد پنجاه دينار طال «
ه به او عطا كند و به آن مرد كه سبد طعام را به ما هدي

دلسوزى  خاطره من ب» كرده صد دينار طال بپردازيد.
 گفتم:

اى. براى اين  قربان تو گردم اين چه بناست كه گذاشته«
گدا غذاى همين سبد كافى است و حق آن كس هم كه 
سبد را براى براى ما آورده دو دينار بيش نيست. پنجاه 
دينار طال به اين گدا و صد دينار طال به آن مرد دادن 

شما اين زمين را  پايان خواهد رسانيد.ه ى ما را ب نقدينه
ابو عبد اهللا » ايد كه دين مردم را بپردازيد. فروخته
 :گفتالحسين 

ها را  ما خدايي داريم كه قيمت نيكوكارى !اى حسن«
حرف من گوش كن. به مرد گدا پنجاه ه ب شناسد. مى

يي دينار و به صاحب سبد صد دينار بپرداز. قسم به خدا
كه از من (اين  ترسمكه جان من در قدرت اوست مي

زيرا در چشم من طال و نقره و خاك ها) را نپذيرد انفاق
رسند (و خداوند فرموده است كساني كه برّ مي برابرند.

كه از آن چه دوست دارند انفاق كنند و من هيچ عالقه 
 )!مارند اي به اين زر و نقره

 18فخ شهيد  مقتل حسين بن على
وقتي موسي پسر هارون ملقب به هادي بر تخت خالفت 

اسحاق بن عيسى هاشمى فرماندار مدينه تكيه زده بود، 
اسحاق از هادى خواست كه از كار معافش كند و  بود.

دى او را معاف داشت و اجازه خواست به بغداد رود، ها
العزيز بن عبد 19العزيز را به جايش گماشت.عمر بن عبد
چون از فرزندان عمر بن خطاب بود به او عبد اهللا 

طالب دشمنى و با آل ابى ،عمرىگفتند. مي» عمري«
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گرفت و در سخت مي آنانبر  اى شديد داشت. كينه
  همه روزه فرمان  كرد. سخت گيرى خود افراط مى

او خود در  حضورش برسند.ه طالب بداد كه آل ابومي
طالب را در نشست و فرزندان ابو مىمسجد  أ ى مقصوره

ديد و بدين حركت شنيع نسبت به برابر خود سان مي
هر يك از آل ابو  داشت.آنان تحقير و توهين روا مي

عهده داشت تا اگر براى سان ه طالب ضمانت ديگرى را ب
 حضور نيافت ضامنش در اختيار حكومت باشد.

ابو عبد اهللا حسين بن على حسنى ضمانت يحيى بن 
   قبول كرده بود.عبد اهللا حسنى را 

خاطر مناسك حج راه مكه ه در همين ايام كه حجاج ب
به پيش داشتند هفتاد مرد از پيروان مذهب شيعه به 

شده » ابن افلج«مدينه آمده بود و در بقيع مهمان 
اين قوم با حسين بن على محرمانه ديدارى تازه  بودند.

والى ب نايگزارش اين مالقات به گوش  كرده بودند.
رسيد و سخت بر آشفت زيرا  ،عبد العزيز عمرى ،مدينه

اين مالقات را خالف مقتضيات حكومت خود شمرده 
گشت كه بنى هاشم و  اين مرد عقب بهانه مى بود.

  طالب را در چشم مردم كوچك سازد.مخصوصا آل ابى
حسن بن محمد  ،سياسى  چندى پيش از اين مواخذه

بردگان حسنى و ابن جندب شاعر معروف و مردى از 
ى خاندان عمرو بن خطاب را كه دور هم  آزاد شده

اتهام شرابخوارى توقيف كرده و حتى ه ب ،نشسته بودند
به حسن بن محمد هشتاد تازيانه و  تازيانه شان زده بود.

به ابن جندب شاعر پانزده تازيانه و به آن برده آل 
خواست كه اين سه خطاب هفت تازيانه نواخته بود و مي

هاى برهنه در بازارهاى مدينه بگرداند و  با شانه نفر را
كه در دربار بنى عباس نفوذ  رسوايشان كند اما هاشميه

                                                 
مقصوره محراب مسجد است. محرابي كـه آن را در حصـار   مسجد  أ 

انـد و محوطـه آن را بـا ابـزاري از ديگـر شبسـتان       امنيتي قرار داده
مسجد جدا نموده انـد. سـاخت مقصـوره از زمـاني شـروع شـد كـه        

هجـري   40معاويه هنگام نماز صبح توسط خـوارج در زمـان سـال    
  مورد سوء قصد قرار گرفت
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 وى پيام داد:ه شديدى داشت ب

هرگز اجازه ندارى نسبت به بنى هاشم اين گونه «
را از تصميمى كه  همين پيام وي!» ها را روا دارىتحقير

 گرفته بود باز گردانيد.
عمرى بر سخت گيرى خود نسبت به  ولي به هر حال
مرد گمنامى را كه ابوبكر حائك ناميده  طالبين افزود.

شد بر بنى طالب گماشت و او را مأمور ساخت كه مي
آن روز روز جمعه  ترتيب سان سادات طالبى را بدهد.

طالب مثل همه روزه در دم هنگامى كه آل ابى بود.
ضه كردند ى مسجد خودشان را به ابوبكر عر مقصوره

آنقدر  هايشان باز گردند. خانهه ديگر اجازه نداد ب
نگاهشان داشت كه نوبت به نماز ديگر رسيد. و مردم 

در اين  براى اداى نماز راه مسجد به پيش گرفته بودند.
شان داد آزاد باشند اما اين آزادى تا اين  هنگام اجازه

حدود مقرر شده بود كه بروند وضويشان را تجديد كنند 
 و از نو به مسجد باز گردند.

در اين نوبت وقتى آل ابو طالب به مسجد باز گشتند 
پس از نماز عصر بار ديگر دستور  يكباره توقيفشان كرد.

نام يك يك را بر زبان آورد  داد براى سان آماده شوند.
 وقتى فرياد زد:

او از  ديد حاضر نيست.» حسن بن محمد بن عبد اهللا«
طرف ه رويش را ب 20زده بود. روز چهار شنبه غيبش

 يحيى بن عبد اهللا و حسين بن على برگردانيد و گفت:
بايد حسن بن محمد را در اينجا حاضر كنيد و گر نه «

  آن دو گفتند:» را به زندان خواهم فرستاد.  هر دوتايتان
روز  ،دانيم، روز چهارشنبه غايب بود به خدا نمى«

كرديم در  پنجشنبه شنيديم كه بيمار است گمان مى
چنان حرف هم لي ابوبكرو 21»اين روز بازديد نيست.

 زد:خودش را مي
ابن حسن بن محمد سه روز است كه نيامده خودش را «
يا از مدينه بيرون رفته و يا خودش را  من نشان دهد.ه ب

بايد بيايد اينجا من ! پنهان كرده. بايد حاضر شود
يحيى بن عبد اهللا اين اهانت را از آن مردك » !ببينمش
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شد تحمل نكرد و دشنامش كه ابوبكر حائك ناميده مي
 داد و بعد با خشم از صف جماعت بيرون رفت.

  ابوبكر حائك كه ديد هدف حمله يحيى قرار گرفته 
تماس گرفت و ب والي مدينه) (نايمرى درنگ با عبي

لعزيز عمرى كه ديد عبد ا ماجراى را گزارش داد.
خورد دستور داد حسين سياستش دارد با شكست بر مي

حضورش احضار ه بن على و يحيى بن عبد اهللا را ب
ابو عبد  و بعد لب بر توبيخ و تهديدشان گشود. كنند.

 وى گفت:ه اهللا حسين بن على خنده كنان ب
مردى خشمناك  تو (كنيه عبد العزيز)، ابو حفص«

 اين لحن بر آشفت و گفت:عمرى از » .!هستي
زني. مگر من مرا با كينه صدا مي !كني ام مى مسخره«

 حسين بن على جواب داد.» ؟!مدينه نيستم امير
تر بودند با كنيه شهرت ابوبكر و عمر كه از تو شريف«

و » ابوبكر«آمد كه مردم آنان را  داشتند و بدشان نمى
خوشت بنامند. اين چيست كه تو از كنيه » ابو حفص«

» امير«ورزى كه حتما با لقب آيد و اصرار مي نمى
 عمرى فرياد كشيد:» صدايت كنند؟

  تر و  از لحن نخستينت درشت تواين لحن اخير «
 حسين بن على گفت:» تر است.زننده

ن من نيست. خدا أهرگز. هرگز. درشتگويي در ش«
اى نيستم كه  نخواسته كه من چنين باشم. و از خانواده

 چنان خشمناك بود:عمرى هم» يي متهم باشند.به بدگو
ر من فخه خود ب  خانوادهبا ام كه  را احضار نكردهو من ت«

در اين هنگام يحيى بن عبد اهللا غضب كرده !» بفروشى
 گفت:

 عمري گفت:» خواهى؟از ما چه مي«
خواهيم بايد او از شما؟ از شما حسن بن محمد را مي«
 يحيى گفت:» حضار كنيد.ارا 
دلخواه ه از ما ساخته نيست. او هم انسانى است كه ب«

كند. اگر بنابر اين  هاى ديگر زندگى مىخود ميان انسان
بار هم آل عمر بينى يك ست كه ملت مدينه را سان با

همان ترتيب كه ما را در ه ب! بينبن خطاب را سان ب
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 !ها را هم يك بار بازديد كن برابر خود واميدارى خطابى

دهيم اما اگر تو حق ميه ان حضور داشتند بش اگر همه
حاضرين آنان از حاضرين ما كمتر بود حق را به ما 

عمرى كه از گستاخى يحيى سخت ناراحت !» واگذار
  شده بود كامال از كوره در رفت و گفت:

حسن بن محمد را حاضر  امروز و امشباگر طى «
و غالمانم همه آزاد باد كه او را هزار را طالق نسازيد زنم 
اگر او را نياوري دستور اين است كه بايد تازيانه نزنم 

(مأموران) سوارشوند و دكانش را خراب نموده و آتش 
و بعد قسم » زنند و بر حسين نيز هزار تازيانه بزنندمي

خورد كه اگر چشمش به حسن بن محمد بيافتد او را 
 در همان ساعت بكشد.

 بن عبد اهللا با خشم گفت: يحيى
زن من هم طالق باد اگر حسن بن محمد را حاضر «

را نكوبم و ى ت نسازم و و در هر وقت شب باشد در خانه
حسين بن على و يحيى » و از حضورش آگاهت نكنم.

بن عبد اهللا هر دو از پيش عبد العزيز عمرى با خشم 
  رفتند حسين رويش را به يحيى بر گردانيده و گفت:

اى. حاال حسن بن محمد  اين چه قسم بود كه خورده«
چنان خشمناك بود يحيى كه هم» ؟!را در كجا بيابيم

 گفت:
و اميرالمؤمنين  من نام خود را از خاندان رسول اهللا«

م حتى كنم اگر حسن بن محمد را حاضر نسازمحو مي
اين عمرى را نكوبم و حسن   نخواهم خوابيد تا در خانه

ولى در آن حال با شمشير عمرى را  .را نشانش ندهم
» خواهم ديد و با همان شمشير كارش را خواهم ساخت.

 حسين بن على گفت:
هم خواهد ه ى ما را ب اين كار كار خوبى نيست. نقشه«

 يحيي پرسيد:» ريخت.
  بين من و كاري كه ريزد؟ تو بهم مي  چطور نقشه«

ا بتواني فاصله خواهد بود. تده روز خواهم انجام دهم مي
اين بود كه با يارانشان قرار نقشه حسين ». به مكه بروي

وقت حج در منى يا در مكه قيام  شته بودند درگذا
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ها كه با كنند، جمعى از مردم كوفه از شيعيان آن
در مدينه اى مخفى  حسين بيعت كرده بودند در خانه

بعد از اين گفتگو با يحيي خود حسين بن على  22 .بودند
 ساند و به او گفت: حسن بن محمد ررا به 

دانى ميان من و اين فاسق اى پسر عم! تو كه مي«
حسن » خواهى برو.هر جا ميه مرى چه گذشت. بع

 جواب داد:
هيچ جا نخواهم رفت بلكه همراه تو ه خدا. به نه ب«

خواهم آمد و دست خود را در دست اين مرد خواهم 
 حسين گفت:» گذاشت.

ترسم خونت بر خاك برم. مي همراهم نمىه را بو نه. ت«
را در روز  توانم رسول اهللا و من نمى ريخته شود

خون تو آغشته ه رستاخيز دشمن خود بيابم. اگر دامنم ب
دشمن من خواهد بود، تو برو و من  خدا باشد رسول

خود را فداى تو خواهم ساخت. اميدوارم بدين ترتيب از 
 !». عذاب جهنم در امان بمانم

بر اين ماجرا در شهر پيچيد و به گوش ياران حسين خ
ها از مخفي گاه خود خارج شدند و سوي نيز رسيد. آن

عبد پسران و إدريس،  يحيى و سليمانحسين آمدند. 
فطس، و اعبد اهللا بن الحسن چنين هماهللا بن الحسن، و 

إبراهيم بن إسماعيل طباطبا و عمر بن الحسن و عبد 
اهللا بن جعفر و گروهى ديگر از  اهللا بن إسحاق و عبد

سادات علوى و دوستانشان كه جمعا بيست و شش نفر 
خاطر ه كه ب يانيعالوه ده نفر از حاجبه شده بودند.

بردند و گروهى از مردم سر ميه مناسك حج در مدينه ب
هنگام اين گروه  حسين بن على اجتماع كردند. نزد

دادند: شعار ميها آن .سوى مسجد رفتنده سپيده دم ب
 ».احد، احد«

اى كه  عبد اهللا بن حسن معروف به افطس بر گلدسته
جا آنها را  جنازهبود و  وآله)عليهاهللا(صليقبر پيامبر باالسر 

مؤذن را كه داشت اذان و رفت گذاشتند، براي نماز مي
را بر  »حى على خير العمل«كه گفت وادار كرد  صبح مى

دا پافشارى كرد كه امتناع جويد مؤذن ابت .زبان بياورد
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شمشير برهنه افتاد تسليم شد! ه اما وقتى چشمش ب

  عبد العزيز عمرى كه خود را براى نماز صبح آماده 
حى على خير « ناگهان صداى مؤذن را به:  ساختمي

اند و محيط  شنيد، دريافت كه علويين قيام كرده »العمل
  فرياد كشيد:  محيط خطرناكى شده است.

قاطرم را كنار درب آماده كنيد و ظرف آبم را نيز «
ى عمر بن  سمت خانهه عبد العزيز سراسيمه ب» بياوريد!

 معروف به  سمت كوچهه جا راهى بخطاب دويد و از آن
عمري  پيدا كرد و گريخت. »عاصم بن عمر  كوچه«

ها بعد باد از معده اش خارج مي شد!هنگام فرار از ترس 
معروف شدند » بني حبتي ماء«زيز به فرزندان عبد الع

چون او هنگام فرار اين جمله را بر زبان جاري نمود. 
 (حبتي ماء يعني كوزه آبم). 

حسين بن على در مسجد اعظم بر جماعت مردم امامت 
پس از  كرد. نماز صبح در آن روز بدين ترتيب ادا شد.

 گفت:بلند شد و اين چنين سخن نماز 
ى ميان من و عبد العزيز عمرى شما كه از ماجرا«

آگاهيد اينك حسن بن محمد كه حاضرش ساختيم. 
ه او را حاضر سازيد تا بداند من ب ؟عبد العزيز كجاست

 ام. اگر عمرى حاضر نشود عهد و قسم خود وفا كرده
در » مسلم است گردن من از قيد تعهد آزاد خواهد بود.

خود را طالب دو تن از اين جريان ميان سادات آل ابى
حسن بن جعفر حسنى كه از ابو : بر كنار داشته بودند

عبد اهللا حسين بن على حسنى خواهش كرد كه او را 
 معاف بدارد. حسين بن على هم خواهش او را پذيرفت.
امام موسى بن جعفر نيز با ابو عبد اهللا الحسين در 

   :مسجد ديدار كرد و باالى سرش خم شد و فرمود
پسر عمو! ! اين جريان بر كنار دارى دوست دارم. مرا از«
پسر عمويت (محمد بن كه  گونهآن !من تكليفى مكنه ب

، را مجبور نمود )السالم)(عليهامام صادق (عبد اللَّه) عمويت 
كه از امام خواهم سر زند؟ چنانتا از من چيزى كه نمي

(مقصود سخنان  23خواستصادق چيزى سرزد كه نمي
ها رد و بدل شد و اخبارى كه درشتى است كه ميان آن
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. مراجعه شود به قيام محمد بن عبد او گفته امام ب
 حسين بن على پس از يك مكث طوالنى گفت:اهللا). 

 امام فرمود:» اختيار با توست! (انت في سعة)«
زيرا جمعى فاسق  را تنها خواهند گذاشت.و اين قوم ت«

د دروغ و ريا ايمان از خوه و فاجر بيش نيستند كه ب
إِنَّا للَّه  ورزند.دهند. و در نهان نفاق و شرك مينشان مي

قتل خواهى رسيد. من از ه و إِنَّا إَِليه راجِعونَ باالخره ب
خدا در برابر اين مصيبت عظمى اجر جزيل مسئلت 

  » دارم.مي
ي ن بن على پس از نماز بر منبر بر آمد و ابتدايحس

 :گفتگشود و سپس   به حمد و ثناى الهى سخن را
بر منبر  هستم و در حرم رسول اهللا من پسر رسول اهللا«

دعوت  ام و شما را به سنت رسول اهللا نشسته رسول اهللا
را در چوب و پيامبر شما اى مردم مسلمان آثار  كنم. مى

جو باشيد. اگر بين و حقيقتيد شما حقيقتيسنگ مجو
راوى » بيد.او را دريا هشماريد ذريرا محترم ميپيامبر 

 :گويد حضور داشته مى النبيحديث كه خود در مسجد 
كه گويي در چناندر اين هنگام من بسيار آهسته. آن

 گذرانم گفتم: ضمير خود مى
كند و براى خود اى داد بيداد. اين مرد با خود چه مي«

ناگهان يك زن از زنان » آورد. وجود مى هچه درد سرى ب
 مدينه بر سرم داد زد:

فرزند رسول اهللا چنين ه اموش. واى بر تو. نسبت بخ«
 گفتم: »گويي مى
نام دلسوزى بر ه د. من اين سخن را بخدا رحمتت كن«

 » ام. ى او بد نينديشيده ام بخدا درباره زبان رانده
به ساالر دويست سپاهى مقيم مدينه بود خالد بربري، 

طرف مسجد النبي حركت كردند همه به رسم بني 
العباس لباس سياه پوشيده بودند و ياران حسين همه 

 ديگر همراه سپاه شده بودند.كسانى سفيد پوش بودند. 
با وزير ابن اسحاق و محمد بن واقد  آمدعمرى نيز 

حسين بن جعفر بن حسين ابن حسين نيز كه  .شروى
نزديك  يبود. خالد بربر بر خرى نشسته بود از آن جمله
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دو زره به تن باب الجبرئيل شد و آماده حمله شد. 

داشت و شمشير به دست، گرزى به كمر آويخته بود و 
  شمشيرش برهنه بود به حسين بانگ زد: 

» .را نكشمو خدايم بكشد اگر ت شعله خشمم!من «
ها حمله برد تا نزديكشان رسيد، يحيى و سپس به آن

اهللا بن حسن به طرف وى رفتند، ادريس پسران عبد 
يحيى ضربتى روى بينى خود وى زد كه آنرا بريد و 

پر شد كه چيزى   بينيش را نيز بريد و چشمانش از خون
ديد، به زانو در آمد، با شمشير از خويش دفاع  نمى
ديد، ادريس از پشت به طرف  كرد اما جايى را نمى مى

يحيى بن د بعفتاد و اوى رفت و ضربتى زد كه از پاى 
 دريغ شمشير خود را بر سر خالد فرود آورد.عبد اهللا بي

و  ضربت اين شمشير سر خالد بربرى را تا سينه شكافت
را آنقدر بر بدنش فرود آوردند شمشيرهاى خويش  عدب

كه درس عبرتي براي سربازاني باشد كه مرگ او را 
يارانشان به دو زره وى تاختند و  گاهنظاره گر بودند. آن

بعد آن را در آوردند، شمشير و گرزش را نيز گرفتند و 
او بدنش را تا قسمت سنگ فرش مسجد كشيدند و بعد 

ها پا به فرار از آن به ديگر سربازان حمله بردند و آن
بعد از مدتي دوباره گردهم جمع شدند.  24 گذاشتند.

حسين بن جعفر بر خر خويش وارد مسجد شد 
ما سفيد پوشان حمله سياهپوشان نيز وارد شدند، ا

   :بيرونشان كردند. حسين بانگشان زد كهنمودند و 
 منظورش حسين بن جعفر بود. !»با پير ماليمت كنيد«

به داراالماره حمله بردند و بيت المال را تصاحب  بعد
عبد در خزانه بود اين مبلغ را هفتاد هزار دينار نمودند. 

مردم  اهللا بن مالك فرستاده بود كه به كمك آن از
مردم . شهر، ناامن شده بود. خزاعه سپاهى مزدور بگيرند

 ها را بر روى خويش بستند.مدينه در
آمدند شيعيان بنى عباس نيز گرد هم علويان  روز بعد

دور هم جمع شدند. بين اين دو جلوي درب منزل فضل 
بن عباس و عثمان بن عفان نبردي در گرفت. 

ها را تا ردند و آنب سياهپوشان به سفيدپوشان حمله مى
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گاه سفيد پوشان . آنندندار مىعقب هشتى خانه فضل 
بردند و تا خانه عثمان پسشان  ها حمله مىبر آن
تا ين زخمي شدند. ببسياري در اين  فرستادند. مى

آخر  در گاه از هم جدا شدندآن ادامه يافت.نيمروز نبرد 
   25.روز دوم كه روز شنبه بود
ه سى هادى خليفه وقت مردى بدر اين سال از طرف مو

مأمور بود مراسم شده بود و امير الحاج  ،نام مبارك ترك
مدينه ه مبارك در اين گير و دار ب حج را اداره كند.

وقتى كه شنيد ابو عبد اهللا حسين بن على  رسيد.
حسنى در مدينه قيام كرده خودش را كنار كشيد. و 

 محرمانه به ابو عبد اهللا پيام داد:
خواهم در آويزم و از طرفى نمي توخواهم با يمن نم«
اي طرف بمانم. به خدا اگر از آسمان بيفتم و درندهبى

مرا بربايد يا باد مرا به جاى بسيار دور ببرد برايم 
تر از آنست كه خارى به تو فرو برم يا مويى از  آسان

 26. ولى ناچار بايد دستاويزى داشته باشم.  سرت ببرم
ايم جمعى از  زده اردوما بيرون شهر خوبست امشب كه 

هر ، شبيخون بر سر ما بريزى به صورتسربازان خود را 
خواهيم همين كافيست: ما  ،شان ده نفر باشد چند عده

ابو » سر حل خواهد شد.گريخت و اين مسئله بى درد
سوى ه عبد اهللا الحسين هم ده نفر از اصحاب خود را ب

قرارى كه ه هم بنا باردوى مبارك تركى فرستاد. مبارك 
داشت از مدينه راه خود را پيش گرفت و با كمك چند 

 ،موسى هادى بمكه رفت. فرعيى  نفر راهنما از جاده
مبارك تركى را مورد غضب خود قرار  عباسي، خليفه
اين گناه كه در مدينه از شبيخون اصحاب ه ب داد.

قسم خورد كه مبارك را  حسين بن على شكست خورد.
هاى سلطنتى قرار دهد و كار مهترهاى  بلمتصدى اصط

 او واگذارد.ه طويله را ب

  خروج حسين به طرف مكه 

. از حسين بن على بدين ترتيب مدينه را تسخير كرد
تصميم گرفت  حسين آغاز انقالب يازده روز گذشته بود.
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دينار خزاعى سپرد و ه حكومت مدينه را ببه مكه برود. 

ذي  24اصحابش در  از خانواده وخود با سيصد مرد 
نمود. بسيار به به طرف مكه حركت  169القعده سال 

دند كه ياريش كنند ولي هنگام حسين وعده داده بو
حركت حسين به طرف مكه خلف وعده نمودند. حسين 

  ها دو بيت شعر خواند:درباره آن
انگيز به  فرصتى شگفت ،هر كه به شمشير پناه برد«

  .زندگى با عزت يا مرگ با شتاب، يا. ردودست آ
تا  ،برد به آسان مپردازيد كه آسان شما را به تباهى مى

  27»رسيد. گردنى نزنيد به بزرگى نمى
» فخ«به نام  نزديك مكهموضعى حسين و يارانش به 

فرماندهى  در اينجا سپاه خليفه راه را بر او گرفت. رسيد.
بيش از همه چيز  سپاه با موسى بن عيسى هاشمى بود.

محمد عباسى كه از امراى لشكر هادى بود عباس بن 
براى حسين بن على امان فرستاد ولى حسين با منتهاى 

   شدت و رشادت امان او را رد كرد.
پوشان. سپاه بنى عباس پديدار شدند ابو عبد  وقتى سياه

اهللا حسين بن على مردى از اصحاب خود را بر شترى 
 :گفتسوار كرد و 

كلمه تو با فرياد بگوش گويم كلمه به  هر چه من مى«
حسين بن  آن مرد خود را آماده كرد.!» اين سپاه برسان

 :گفتعلى 
بگو، اى مردم. اى سياه پوشان اينك حسين بن على «

المؤمنين است كه و فرزند على امير فرزند رسول اهللا
حكومت ه است حسين بن على شما را بپيامبر پسر عم 

  »كند. دعوت مى قرآن كريم و روش پيامبر
روز شب شد. شب جمعه بود. حسين بن علي از  آن

 پيروانش بيعت گرفت. متن بيعت اين بود:
بيعت  با شما بر اساس قرآن كريم و سنت پيامبر«

كنيم) كه خداوند اطاعت شود و ، (بيعت ميكنم مى
شخصي كه سوى  من شما را بمعصيتي صورت نگيرد. 

إلى أدعوكم ( خوانماز مياز آل محمد  مورد رضايت
كنيم) بر اين كه طبق (بيعت مي. )الرضا من آل محمد
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كتاب خدا و سنت پيامبر عمل كنيم. و در ميان رعيت 
عدل باشد و (بيت المال) مساوي تقسيم شود. (بيعت 

كنيم) بر اين كه با ما قيام كنيد و با دشمنان ما مي
چه تعهد كرديم) وفا نموديم شما بجنگيد. اگر ما (به آن

چه تعهد نموديم) وفا كنيد. و اگر ما وفا هم (به آن
 » ننموديم، بيعت و تعهدي بر شما نيست.
با در شب جمعه عبيد بن يقطين و مفضل و صيف 

عالوه بر سپاه موسي در مقابل اردوي سپاه هفتاد سوار 
  حسين اردو زدند. 

موسى بن عيسى هاشمى  گويد: مى شتربانابو العرجا، 
 مرا احضار كرد و گفت:

من صد شتر داشتم، !» رهاى خود را آماده سازشت«
موسى بن عيسى دستور داد بر گردن  شان ساختم. آماده

من ه ببعد  كردند.دارشان  ها مهر زدند و نشاناين شتر
 گفت:

ها يك مو كم شود گردنت را خواهم اگر از سر اين شتر«
خاطر ه نيز بمن  بسيج كرد.» فخ«سمت ه و بعد ب» زد.

وقتى به بستان بنى  همراه او بودم.هايم محافظت از شتر
ه گاه بجا خيمه و خرگاه زد و آنعامر رسيديم در آن

 من گفت:
برو از اردوى حسين بن على بازديد كن. هر چه ديدى «

اردوي حسين  سوىه بمن !» براى من تعريف كن
در آن صحرا كه ابو عبد اهللا قسم خدا ه بحركت نمودم. 

و نه سايبانى، هيچ نديدم، حسين اردو داشت نه خيمه 
ذكر خدا  و خواندندفقط گروهى را ديدم كه نماز مي

البته  تالوت قرآن كريم سرگرم بودند.ه كردند. يا ب مى
جمعى هم داشتند شمشير خود را براى نبرد صيقل 

چه ديدم سمت اردوى موسى برگشتم و آنه ب .دادندمي
   :گفتمو برايش تعريف كردم 

موسى بن !» اين قوم پيروز خواهند شدى من  بعقيده«
 عيسى با لحن بسيار وقيحى گفت:

راز و نيازشان گفتم. از نماز و من  »چطور! اى ولد زنا!«
شدت متأثر شد و دست روي دست موسى هاشمى به 
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از جنگ با ابو عبد اهللا  كردمگمان  من .ستگريزد و 

ولى وقتى اندكى آرام گرفت  الحسين باز خواهد گشت.
 گفت:

تر و  خدا اين طايفه در درگاه خدا از ما كريمه ب«
خالفت و امامت مردم از ما ه عزيزترند. اين طايفه ب

 نازاسزاوارترند ولى اشكال در اينجاست كه سياست 
 :ادامه دادو بعد » ست! (الملك عقيم)ا
اگر سر از  ))وآلهعليهاهللا(صلي(پيامبر خدا صاحب قبر ه ب«

خاك بردارد و با ما بر سر خالفت نزاع كند پاسخى جز 
  » شمشير نخواهد داشت.

عمر بن ابى عمرو  بهدر شب فخ، محمد بن سليمان 
تير (سيبل) مدنى كه پيش روى وى به ميان دو هدف 

  انداخت. گفت:  مى
عمر » (يعني فردا هم خوب تير بيانداز!) تير بينداز«

  گفت: 
من  !اندازم بر خداى نمىامفرزند پي به خدا تير به«

ام كه به ميان دو هدف تير بيندازم  همراه تو آمده
به محمد » ام كه به مسلمانان تير بيندازم. نيامده

  مخزومى گفت: 
از خوبي تير انداخت و بعد ه فردا بو او » تير بينداز«

  28جان داد. »پيس«بيمارى 

  آغاز نبرد

ابو عبد اهللا حسين  ،روز هشتم ماه ذى الحجهفردا صبح 
شد، نزديك بن على بر االغ ادريس بن عبد اهللا سوار 

 گفت: دشمن آمد و 
اى مردم عراق، جهاد با دشمنان موهبتى است كه «

مسلم است  پيروزيش افتخار و شكستش بهشت است.
آن عمل كه يكى از دو طرفش بهشت باشد شريف 

ن با من جز م اى مردم عراق اگر ،خداه ب خواهد بود.
اسالف خود ه افتم تا سرانجام ب در مى كسى نماند با شما

سپاه موسى هادى تحت فرماندهى موسى » ملحق شوم.
بن عيسى هاشمى و عباس بن محمد و جعفر و محمد 
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فرزندان سليمان و مبارك تركى و مناره و حسن حاجب 
  و حسين بن يقطين در برابر ابو عبد اهللا الحسين حسنى

 29چهار هزار نفر بودند.ها آن صف كشيدند.
سپاه منه محمد بن سليمان را بر مي ،موسى بن عيسى

نمود. امير ميسره را گماشت و سليمان بن ابى جعفر 
گذاشت. ابتدا بر قلب سپاه را نيز عباس بن محمد 

 فرمان حمله داد.و  كردرا آغاز موسى بن عيسى جنگ 
در نخستين حمله اصحاب حسين بن على از جا كنده 

ين رفتند، محمد بن سليمان از يسمت دره پاه و بشدند 
در اين  دنبال آنان تاخت.ه و ب نمودپشت سر حمله 

واقعه كه موسى بن عيسى از جلو و محمد بن سليمان 
از پشت سر اصحاب حسين بن على را ميان گرفته 
 بودند همراهان حسين بن على سخت آسيب ديدند.

پيروان بنى سياه پوشان،  قتل رسيدند.ه بيشترشان ب
 كشيدند:عباس فرياد مي

ولى  »!دهيم، اي حسين امانت مييا حسين لك االمان«
  گفت:مين بن على يحس
 كرد.و پشت سر هم حمله مي »!خواهممن امان نمي«

ق كه همراه اسليمان بن عبد اهللا و عبد اهللا بن اسح
تيرى از سپاه  قتل رسيدند.ه حسين بودند هر دو ب

كه او بى آن حسن بن محمد نشست. عباسيان بر چشم
و با  داد.جنگ ادامه ميه تير را از چشمش در بياورد ب

محمد بن سليمان  جنگيد. ت مىمنتهاى شدت و حد
 فرياد كشيد:

» دهيم.تو امان ميه ما ب !پسر دايي. از مرگ پرهيز كن«
 حسن گفت:

!» كنم هر چند شما را امانى نيست اما من قبول مى«
عباس بن  ش را شكست و تسليم شد.بعد شمشير

 محمد بر سر پسرش عبيد اهللا فرياد كشيد:
را بكشد. آيا پس از نه زخم كه و اگر او را نكشى خدا ت«

موسى بن » از او برداشتى باز هم انتظار مودت دارى؟
 عيسى امير سپاه گفت:

عبيد اهللا بن !» خدا، او را بكشيد، شتاب كنيده آرى ب«



 49/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 

 
ه در دست داشت زخمى بر او وارد اى ك عباس با نيزه

ساخت و عباس بن محمد پيش رفت و گردنش را هم 
 زد. در اين وقت محمد بن سليمان سر رسيد و گفت:

من پسر دايي خودم را امان دادم. شما او را پس از «
شمشير برد. بيم آن رفت كه ه و دست ب!» ايد امان كشته

يگران جنگ داخلى ميان سپاهيان بنى عباس در گيرد د
 پيش آمدند و گفتند:

ى خود را  آرام باش اى محمد! ما يك تن از مردم قبيله«
كنيم، عوض پسر دايي خود گردنش را  تو تسليم مىه ب

موسى بن  توسطسر حسن بن محمد  باالخره!» بزن
جرم اينكه ه بقطع شد. خليفه عباسي، عيسى هاشمى 

  نمود.اموالش را ضبط است حسن بن محمد را كشته 
  : گفتبه اطرافيانش اد ترك از سربازان سپاه هادى حم
 نشانش دادند.» !اين حسين بن على را نشانم بدهيد«

را او ، با يك تير نمودزه كرد و او را نشانه ه كمانش را ب
محمد بن سليمان در برابر  .زمين انداخته باز مركبش 

  بخشيد. لباساين خدمت بوى صد هزار درهم و صد 
قبل از آن كه تير به پشتش ابو عبد اهللا حسين بن على 

اصابت كند، قسمتي از بدنش با جراحتي سخت از 
به  ،فخ دشتدر بدنش جدا شده بود. او را ديدند كه 

اى رفت و چيزى در دل خاك دفن كرد. گمان  گوشه
ها دار از جنس جواهر است بمتاعى  ،چيز بردند كه اين

دان را كاوش كردند گوشه ميما پس از قتل او وقتى آن ا
اى از بدن خود او بود كه با دست او در خاك  ديدند پاره
  دفن شد.

بسياري از همراهان حسين يا كشته شدند و يا اسير 
شده و بعد گردنشان زده شد. در ميان فراريان از اين 

  نبرد دو نفر بيشتر حادثه ساز شدند:
بن  ادريس بن عبد اهللابه نام  حسيندايى نفر اول 

گريخت و بود كه  طالببن ابي حسن بن حسن بن على
نام ه اى نزديك اندلس ب رهسپار مغرب شد و بر ناحيه
داستان شدند و وى هم اجا بفاس دست يافت و مردم آن

نزد وى فرستاد كه را موسى كسى  ،گفته مردم مغربه ب
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او را با زهرى در مسواك از پا در آورد و پس از مرگ 
 أ ادريس جاى او را گرفت و تا امروزوى ادريس بن 

اند و حكومت آن سرزمين را از  فرزندان وى در آن ناحيه
  او پدر سلسه علويان آفريقا است. 30برند. مى ارثديگر يك

است. او برادر محمد  ب نفر بعد يحيي بن عبد اهللا محض
بن عبد اهللا معروف به نفس زكيه است كه بر عليه 

به ديلم يحيى ته شد. منصور عباسي قيام نمود و كش
او روى ه قيام كرد مردم آن سامان بجا گريخت و آن

هارون تا اين كه آوردند و بيعت كردند كارش باال گرفت 
به كمك فضل بن يحيي برمكي او را دستگير  الرشيد

  نمود و به زندان انداخت و بعد در زندان مرد. 
نامه  السالم)(عليهوقتي به ديلم رفت براي امام موسي يحيى 
  نوشت:

كنم، و تقواى خدا سفارش ميه من خودم را ب ،اما بعد«
سفارش  اكنم زيرا تقوآن سفارش ميه را هم بو ت

خداست نسبت به پيشينيان و پسينيان، يكى از ياوران 
د و خبر داد دين خدا و ناشرين اطاعتش بر من وارد ش

را شوم) و ما ي (كه كشته ميا كه بر من ترحم كرده
سوى آن كس از آل ه كمك نخواهى كرد؟ من دعوت ب

محمد را كه مردم بپسندند (با تو) مشورت كردم و تو 
حاضر نشدى و پيش از تو هم پدرت حاضر نشد، شما از 

كنيد كه در خورتان نيست زمان قديم چيزى را ادعا مي
شما ه ايد كه خدا ب جايي كشانيدهه و آرزوى خود را ب

هوا پرست شديد و گمراه  عطا نكرده است، پس
را و چه خدا تدارم از آنرا بر حذر ميو ، و من تيدگرديد
امام در پاسخ نامه » خود بر حذر داشته است.ه نسبت ب
  گونه نوشت:او اين

عبد اللَّه جعفر و هم پسر على  ابواز جانب موسى پسر «

                                                 
ن نگارش تاريخ احمد بن ابي يعقوب معروف منظور از امروز، زما أ 

  فوت نموده است. 284به يعقوبي است. احمد، در سال 
گفتند زيرا مادرش فاطمه دختر امام حسين به پدر او عبد اهللا مي ب 
است و پدرش حسن مثني پسر امام مجتبي است و لـذا از   السالم)(عليه

  نظر نژادي محض و خالص، علوي است.
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طالب) كه هر دو در بندگى و اطاعت خدا (بن ابى
يى بن عبد اللَّه بن حسن. اما بعد سوى يحه شريكند ب
را از و دهم و ترا و خودم را از خدا بيم ميو همانا من ت

  عذاب دردناك و عقاب سخت و كيفر كاملش آگاه 
كنم، واى خدا سفارش ميتقه سازم و تو و خودم را بمي

هاست، موجب زينت سخن و پابرجايي نعمت ازيرا تقو
جا نوشته بودى كه من و من رسيد، در آنه ات ب نامه

ايم،  عبد اهللا از زمان پيش مدعى (مقام و منصب) بوده
ي و ا كه تو چنين ادعايي از من نشنيدهدر صورتى 

ها نوشته شود و مورد بازخواست قرار گواهى آن«
هاى آن دنيا و خواستنيه حرصى كه اهل دنيا ب» أ گيرند

يا تباه ها را هم در دنهاى آخرت آن دارند، تمام خواسته
كرده است (از اين جهت عبادات و اعمال آخرت خود را 

ه كه تو امر بچنان سازندغراض دنيوى مشوب ميا هم با
فتراء بر من و انكار حق مشوب ساختى) و ا معروف را با

چه نزد واسطه آرزو داشتن آنه نوشته بودى كه من ب
  رانم. توست (يعنى ادعاء امامت) مردم را از تو مي

اى مايل  صورتى كه اگر راهى را كه تو پيش گرفتهدر 
دليل روش و كم بصيرتى شناخت باشم، ناتوانى از 

من نباشد (معرفت و بصيرت من از تو خيلى  ممانعت
دانم اكنون وقتش نيست) اما خداى بيشتر است ولى مي

ب آفريده و قوايي تبارك و تعالى مردم را معجونى مرك
او عطا كرده است، من ه ن بزى گوناگويآور و غرا شگفت

پرسم، (تا بدانى كه تو دو كلمه در باره انسان از تو مي
عترف در بدن تو  ):من بگوه كنى، بناحق ادعا ميه ب

   ب چيست؟ و صهلج در انسان كدامست؟
كنم و از تو سفارش ميه من ب !من بنويسه جوابش را ب

ردارى و فرمانبه دارم، و بنافرمانى خليفه برحذرت مي
دهم كه براى كنم و دستور مياطاعتش تشويقت مي

كه در چنگال افتى و از هر خود امانى بگيرى پيش از آن
                                                 

  . سُتْكتَب شَهادتُهم و يسئَلُونَ: 19زخرف /  أ 
عالمه مجلسى (ره) گويد: عترف و صهلج دو عضو است در انسـان   ب 

  كه نزد اطباء بدين نام شناخته نشده
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طرف گلو گير شوى و از هر سو بخواهى نفس كشى، 
احسان و فضل خود و دلسوزى ه راهى نيابى، تا خدا ب

خليفه أبقاه اهللا بر تو منت نهد و خليفه امانت دهد و بر 
ه ب(تو ه انى كند و خويشان پيامبر را نسبت بتو مهرب

درود بر كسى كه از هدايت «حفظ كند،  )واسطه تو
ما وحى رسيده كه عذاب براى كسى ه ب !پيروى كند

  »أ .است كه تكذيب كند و رو بگرداند
دست هارون افتاد، چون آن را قرائت كرد ه بامام نامه 
در ، شورانند مردم مرا بر موسى بن جعفر مى»گفت:

! كنند منزه استچه متهمش ميصورتى كه او از آن
اش به دست هارون خواهد دانست نامه(امام حتما مي

  هارون را در نامه مورد تمجيد قرار داده است).افتاد لذا 

  قتل و غارت در مدينه

بود از كشته شدن پنهان وقتى عمرى كه در مدينه 
و چند  از مخفيگاه خود در امد .حسين در فخ خبر يافت

به خانه حسين و خانه جمعى از مردم ورد و آنفر را گرد 
خاندان وى و ديگر كسانى كه با حسين قيام كرده 

و  آتش زدها را را ويران كرد و نخل بودند تاخت و آن
 31مصادره نمود. زاندچه را نسوآن

موسى بن عيسى هاشمى پس از قتل ابو عبد اهللا 
دار االماره به حسين بن على حسنى به مدينه آمد و 

، پسر عموي هادي عباسي، عباس بن محمدرفت و كنار 
گروهى از آل هاشم   پيرامونشان .نشست امارت تختبر 

سرهاى شهداى  ،در اين وقت سربازان حضور داشتند.
طالب، حسينى فرزندان ابواز نزد اين دو گذاشتند فخ را 

از هيچكس ، حاضر بودندها از آناى  عدهكه و حسنى 
مد. موسى بن عيسى اشاره به سرى كه در ياصدا در ن

 پيش پايش روى سپر قرار داشت كرد و گفت:
كس سخنى نگفت هيچ» !اين سر حسين بن على است«

 فرمود: السالم)(عليه موسىامام فقط 

                                                 
إِنَّا َقـد أُوحـي إَِلينـا      منِ اتَّبع الْهدى  و السالم على : 48ِو  47طه /  أ 

  .و تَولَّىمنْ كَذَّب   أَنَّ الْعذاب على
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ايستاد  همه شب به نماز مى خدا مردى بود كهه ب !آرى«

  » داشت.و همه روز روزه مي
هادي، خليفه عباسي وقتي خبر شهادت حسين را 

  شنيد شعري خواند:
را به شان صف، جلودار  وقتى ما با گروهى تالقى كنيم«

ي اسيران واقعه و سر بعد از مدت »!رانيم عقب صف مى
يقطين بن  حسين را نزد او فرستادند. سر حسين را

. هادي كه روى هادى نهادبه بغداد آورده و پيش موسى 
  گفت: به سر نگاه كرد و 

ايد،  گران را آوردهبه خدا گويى شما سر يكى از ضاللت«
دهم اين است كه از عطيه  كمتر سزايى كه به شما مى

هادي به يقطين و كساني كه » محرومتان كنم.
خواند كه  و بعد شعري 32 همراهش بودند هيچ نداد.

  مضمونش اين بود:
  بعد از دفن برادرم ديگر قافيه از بين رفت ولى ما «
(ولي چاره اي  !طور نيستيم كه از قاتل او بگذريمآن

بايد شمشير بين ما حكومت كند كاش بين ما نيست) 
شديم كه زودى از هم راضى ميه شد و ما بجنگ نمي

ديم چنين نيست اگر چنان كنيد ما به شما ستم كر
اشتباه است اول شما ستم روا داشتيد و ما انتقام از شما 

  .»  گرفتيم
بعد  را گردن زدند.اسيران همه  هادي دستور داد تا

  اوالد ه هاى ناروا ب بدگويي و نسبته شروع نمود ب
رسيد  السالم)(عليه موسى بن جعفره تا ب دادن طالبابى

 گفت:
ه كرد، عالقه بدستور او قيام ه خدا قسم حسين به ب«

موسى بن جعفر او را بر اين كار واداشت زيرا او رهبر و 
بزرگتر اين خانواده است خدا مرا بكشد اگر او را زنده 

نزد ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم قاضى كه » بگذارم.
  گفت: توانست حرفش را بزند هادي مي

 هادي. »؟يا اميرالمؤمنين حرف بزنم يا ساكت باشم«
  گفت: 

مرا بكشد اگر موسى بن جعفر را ببخشم اگر از خدا «



  / زندگاني امام كاظم (عليه السالم)  54

مهدى نشنيده بودم كه منصور برايش گفته بود جعفر از 
ايست و  نظر فضيلت در دين و علم شخصيت برجسته

  ام كه سفاح نيز از او خيلى تعريف و تمجيد  شنيده
كردم و پيكرش را به آتش نمود قبرش را نبش ميمي
  ابو يوسف گفت: » كشيدم! مى
نانم طالق يافته باشند و هر چه بنده دارم آزاد باشد و ز

و چهارپايانم  هادامثروتم در راه خدا صدقه باشد و   تمام
زيارت خانه خدا بروم اگر موسى ه ضبط شوند و پياده ب

بن جعفر اهل خروج و قيام باشد نه او و نه هيچ يك از 
ها نيز شايسته دارند از آنناى  فرزندانش چنين عقيده

  بعد روش زيديه را برايش توضيح داده گفت: » نيست.
ها فقط همين عده باقيمانده بودند كه با از زيدي«

ها را نابود كردى پيوسته بر حسين قيام كردند و تو آن
   »سر او خواند تا خشم و غضبش فرو نشست.

موسى جريان را نوشت. آن امام على بن يقطين براى 
و خويشاوندان خود را جمع كرد  اننيز فرزند حضرت

  ها گوشزد نمود فرمود: آنه خبرى كه رسيده بود ب
  گفتند:  »؟دانيدچه صالح مي«
دانيم كه خود را از دسترس اين ستمگر ما صالح مي«

توان اطمينان دور كنى زيرا از ستم و بيدادگرى او نمي
» ها كه شما و ما را نموده.داشت مخصوصا با اين تهديد

  را خواند:ام لبخندى زده اين شعر ام
تواند بگيرد با  كند جلو قضا و قدر خود را مى خيال مى«

ه روى ببعد » كه خودش مغلوب قدرت خداست.اين
 نموده فرمود: ين جانب حاضر

اى  خود راه ندهيد اولين نامهه ناراحت نباشيد و ترس ب«
كه از عراق برسد خبر مرگ موسى بن مهدى است كه 

   :قسم ياد كردبعد و  »است هالك شده
ه مبر كه همين امروز مرده است باحرمت قبر پيه ب«

بعد از آن حضرت خوابي را كه » زودى خواهيد فهميد.
  به تازگي ديده بود براي حاضرين تعريف نمود:

بعد از نماز پس از تمام شدن دعايم نشسته بودم كه «
خواب رفت ناگهان جدم پيامبر را در خواب ه چشمم ب
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 يدم شكايت از موسى بن مهدى كردم و عرض كردمد
من از ستم «چه بر سر اهل بيت او درآورده و گفتم:  كه

آسوده باش خداوند موسى را بر تو «فرمود:  !»او بيمناكم
كردم در همان بين كه صحبت مي »كندمسلط نمي
هم اكنون خداوند دشمنت را « :گرفت و گفت دست مرا

در اين موقع روى  !»جاى آوره هالك كرد شكر خدا را ب
سوى آسمان بلند ه هاى خود را بقبله نمود و دسته ب

  .» كرده، شروع بدعا كرد
   گروهى از خويشاوندان و اصحاب موسى بن جعفر

پيوسته در مجلس آن جناب حضور داشتند و  السالم)هي(عل
هايي داشتند  هاى آبنوس و ميله هاى خود لوحدر آستين

گفت و يا در موردى فتوى ى ميهمين كه امام سخن
بعد از نقل كردند. ها در اين الواح ثبت ميداد آنمي

  در دعاى خود گفت: خواب پيامبر، امام 
(شكر براي خداوند است. شكرا للَّه جلت عظمته. «

پس از دعا نمود و بعد دعا جزيرگ است عظمتش) 
  فرمود: 

كه از پدرش از جدش  السالم)(عليه امام صادقاز پدرم «
اميرالمؤمنين نقل كرد كه آن جناب از پيامبر شنيده 

مت پروردگارتان بكنيد و نعه اعتراف ب«است كه فرمود: 
زيرا خداوند بندگان  ؛يد از تمام گناهانتانيتوبه نما

امام براي اقامه نماز  »دارد.شكرگزار خود را دوست مي
ه و آن مجلس را ترك گفت. ديگران نيز حركت نمود

جمع متفرق گشت و اينان بار بعدي كه گرد هم جمع 
كه خبر مرگ موسى بود اى  نامهشدند براي خواندن 

  33 مهدى و بيعت براى هارون در آن بود.
قصه مرگ هادي از اين قررا بود كه وقتي دستور داد 

در ميان اسيران مردى از جا اسيرا را گردن بزنند، 
 برخاست و گفت:

 »المؤمنين!ى تو هستم يا امير شده ى آزاد دهمن بر«
 موسى جواب داد:

در » كند.آن كدام برده است كه بر ضد من قيام مي«
  موسي ادامه داد:  دست موسى كاردى برهنه بود
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» خدا با همين كارد بند از بند تو جدا خواهم كرد.ه ب«
اما موسى نتوانست اين قسم را وفا كند زيرا در همين 

هالكت ه بى دچار شد و جابجا بى قل به سكته  لحظه
  أ سالمت جست.ه آن مرد از خطر مرگ ب رسيد.

مردم مدينه به موسى بن عيسى هاشمى امام در مدنيه، 
عمومي داد. وقتي مردم حاضر شدند به حضور اجازه 

طالب لب به ناسزا و ل ابوآه نسبت بها دستور داد كه آن
موسى . همه اطاعت كردند جز يك تن دشنام بگشايند.

 گفت:
رده ناسزا ياد نكه طالب را بآيا كسى مانده كه آل ابى«

 گفته شد:» باشد
چنان اين موسى بن عبد اهللا بن حسن است كه هم«

وارد در اين هنگام موسى بن عبد اهللا » خاموش است.
آمد پيراهنى درشت و سنگين در بر  مجلس شد. جلو

لود و خاك آ داشت و نعلين پايش نيز از پوست شتر بود.
موسى بن عيسى كه بر ، بدون اينپريشان و غصه دار بود

موسي پهلوى كند جلو رفت و ميان مردم نشست.  سالم
سرى بن عبد اهللا كه از نسل حارث بن بن عيسي 

سرى بن عبد اهللا به موسى  .ه بودعبدالمطلب بود نشست
 گفت: عيسيبن 
 درونش را بر او آشكار كنم و خودش رابگذار برخيزم و «

 موسي بن عيسي گفت:» به خودش بشناسانم
ترسم! (ممكن است بعدا به تو ضرري از او بر تو مينه. «

  گفت:سرى » برساند)
سرى بن عبد  اجازه داد. عيسيموسى بن !» هاجازه بد«

 شد و گفت: بلنداهللا 

                                                 
اگـر چشـمم بـه    از هادي عباسي در واقعه فخ نقل شده است كـه:   أ 

هـا  فاطمه خواهر حسين بن على حسـنى بيفتـد او را جلـوى شـير    
خواهم انداخت اما چشم او هرگز فاطمه را نديد زيرا چشم خـودش  

هـادي بعـد از يـك سـال و      بسيار زود از ديدار جهان فرو بسته شد.
بيست و پنج سالگي ظاهرا توسـط مـادرش   سه ماه حكومت در سن 

خيزران مسموم شد. هادي ميزخواست هارون را از واليتعهدي خلع 
و براي فرزندش بيعت بگيرد و همين باعـث توطئـه خيـزران عليـه     

  هادي شد.
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 گفت:به عبد اهللا موسى !» اى موسى«
  گفت:سرى » مي شنوم بگو!«
سر پبر ضد هاي ستم را جبههاين كني كه چه فكر مي«

چگونه ( گشوديد!اى خود  مهربان و بخشنده عموهاي
موسى بن عبد اهللا جواب )» كنيدبجاى نيكى بدى مي

 داد:
 يم:بگوما مي«

ما ه ى از خون را ب اى پسر عموهاى ما اين باقيمانده
سر رسيد و زبان مالمت ه تا شب شما آرام ب ببخشيد.

 .مت نگيردباد ماله كنندگان ما را ب
مانيم كه وام آن طلبكار ميه و ما و شما و اين حوادث ب

 »گيرد و در عين حال خشمناك است.خود را پس مي
 گفت: سرى بن عبد اهللا

ها جز ذلت براى شما  ها و فتنهخدا اين فساده ب«
چون پسر اگر شما هم بخشد.ى ديگرى نمي نتيجه

محترم و مصون بوديد خود موسى بن جعفر مي ويعم
بينيد كه موسى بن جعفر حقوق بنى  مى مانديد.مي

كند و آنان را بر خود فضيلت و اعمام خود را رعايت مي
» طلبد.چه حق او نيست نميبخشد و آنرجحان مي

 موسى بن عبد اهللا در پاسخ گفت:
و  اين قوم را كه تو ثنا گويي پسران عموى من هستيد.

بر اين قوم اگر ثنا گويي   تعمويشان نيز پدر من اس
سخن تو راست است و اگر پدر خويش بستايي دروغ 

ه (شايد سري بن عبد اهللا اين صحنه را عمدا ب .گويي
وجود آورد تا موسي بن عيسي را از توهين بيشتر نسبت 

  به آل ابوطالب باز دارد.)

  قاتالن حسين شهيد فخ

بن  محمد گويد:مييك تن از غالمان محمد بن سليمان 
وقتى داشت (كه جزء سپاه بني العباس بود) سليمان 

را تلقين  »ال اله اال اهللا«او كلمه طيبه ه مرد هر چه بمي
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 أ كرد:كردند او يك بند اين شعر را تكرار ميمي
و من حسين بن على و  يد.يزا اى كاش مادرم مرا نمى«

آنقدر اين » ديدم.نمي» فخ«حسن بن محمد را در روز 
 34.تكرار كرد تا جان داد شعر را
**  
داده بود  چه در فخ انجاماز آنموسى بن عيسى  هابعد

نزدش آمد عيسى بن دأب  عذاب وجدان گرفته بود.
وقتي او را غمگين ديد و فهميد چرا ناراحت است به او 

   گفت:
خدا امير را قرين صالح بدارد شعرى را كه يزيد بن «

بن على به مردم  خواهى از كشتن حسين معاويه به عذر
  گفت: موسي » مدينه نوشته بود براى تو بخوانم؟

 :خواندرا  اين شعر عيسي» بخوان.«
شتابان  ،اى سوارى كه صبحگاهان بر شتران تنومند«

   !روى سوى مقصد خويش مى
كه ميان من  ،به قرشيان كه جايگاهشان دور است بگوى

   .و حسين، خداى هست و خويشاوندى
 چهكه پيمان خداى را با آن ،انه بايدجايگاهى در جلو خ

  ! به يادش آرم، به خاطر آن رعايت تعهد بايد كرد
با قوم خويش خشونت  ،به سبب تفاخر به مادرتان

مصون بود و نكوكار و  ،مادرى كه به دينم قسم !ايد كرده
 بزرگوار.

دختر  ،كس به فضيلت همانند وى نبودهمو بود كه هيچ
   ،اند و اين را دانسته .پيمبر بود و بهترين كسان
، اما كسان ديگر از قوم شما ،فضيلت وى از آن شماست

   .اى دارند نيز از فضيلت او بهره
و ،  گمان دارم ،كه داناستدانم يا چون آن من اين را مى

   .گاه باشد كه گمان صادق آيد و به نظام باشد
به  ،طلبيد حرمت وى مىچه به و خواهد بود كه آن

ديگر كشتنتان دهد كه عقابان و ماران شما را به هم
   .واگذارند

و به ، فروزيد، مينبردى را كه خاموش شده !اى قوم ما
                                                 

   اال ليت امى لم تلدنى و لم اكن لقيت حسينا يوم فخ و ال الحسن أ 
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   !هاى صلح بياويزيدطناب

اريد كه سركشى هالكت آور است و يبه سر كشى رو م
   .كه جام سركشى بنوشد به زحمت افتدآن

اند كه  نبرد را آزموده ،اند بودهها كه پيش از شما نسل
 اند. ها به سبب آن نابود شدهقوم

فرازى هالك  با قوم خويش انصاف كنيد كه از گردن
كه از پاى افتاده  ،فرازشويد كه اى بسا گردنمي

  35»است.

  درباره واقعه فخ

حسين بن زيد از قول نامادرى خود ريطه دختر عبد اهللا 
 :كندنقل ميبن محمد حنفيه 

با  رسيد.» فخ«در راه مكه به سرزمين  يك روز پيامبر«
 ت خواند.ياز ايستاد و در آن بيابان نماز ماصحابش نم

ه در اين بيابان مردى از نسل من ب« پس از نماز فرمود:
قتل خواهد رسيد و در ركابش گروهى از مسلمانان هم 

براى اين قوم كفن و  خاك و خون خواهند طپيد.ه ب
خواهد آمد و ارواحشان پيش از حنوط از آسمان 

  36»بهشت خواهد رفت.ه اجسادشان ب
**  
(دشتي از فخ پيامبر روايت شده كه  السالم)(عليهباقر  اماماز 

از ركعت  نماز ايستاد.ه گذر كرد. بهاي مكه) در نزديكي
اول به ركعت دوم رسيد. وقتى ركعت دوم بپايان آمد 

 گريست.مي خواند وچنان نماز مياو هم گريه كرد.
در  اصحاب رسول كه اين گريه را ديدند بگريه افتادند.

 پرسيد:پيامبر پايان نماز 
 كنيد؟ براى چى گريه مى«

 گفتند:
ايم كه تو گريه كنى ما نيز به رقت آمديم و  ديده«

 فرمود: »گريستيم
ئيل بر من ت اول را در نماز انجام دادم جبروقتى ركع«

در اين صحرا از فرزندان  !محمد اي« نزول كرد و گفت:
ركاب او هر هاي كشتهقتل رسيد كه ثواب ه تو مردى ب
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  » كدام ثواب شهيد است.
**  

ابو عبد اهللا جعفر بن محمد ه ب گويد: نصر بن قرواش مى
از مدينه  شترى كرايه داده بودم.) السالم)(عليه (امام صادق

محلى است نزديك ، (مرّ درهآمديم. وقتى از  مكه مىه ب
شود و يك  هم وصل مىه جا دو دره نخلتين بمكه در آن

 حركت كرديم فرمود: )گردد دره مى
كه رسيديم مرا آگاه » فخ«نضرا در يادت بماند. به «

 گفتم:!» كن
 فرمود:» شناسى؟مگر فخ را نمي«
جا ترسم توى راه خوابم ببرد و از آنشناسم اما مي مى«

به محمل صادق باالخره به فخ رسيديم. من » بگذريم.
شايد  نزديك شدم او خوابيده بود. سرفه كردمالسالم) (عليه

 را تكان دادم. ملبيدار شود. بيدار نشد. مح
 گفتم به فخ رسيديم فرمود: بيدار شد نشست.

  . فرمود: باز كردم!» شترم را از قطار باز كن«
قطار بستم و شتر او را از هها را بشتر» قطار را ببند.«

 و بعد خواباندمش ابو عبداهللا صادق دمكنار بره جاده ب
را   آب  آمد و از من كوزه يروناز محمل ب السالم)(عليه

نماز ايستاد. پس از نماز ه ديدم وضو ساخت و ب خواست.
   :گفتم به محمل رفت و دستور داد حركت كنيم.

اى. آيا  جا آورده هجا اعمالى بفداى تو شوم. تو در اين«
مناسك حج است و همه بايد چنين اين اعمال از 

   :فرمود» كنند؟
ى من مردى به قتل  ولى در اين سرزمين از خانواده !نه«

رسد و اين مرد گروهى در التزام ركاب خود دارد كه مي
   37»رود.بهشت ميه ارواحشان پيش از اجسادشان ب

**  
رفتيم. مكه ميه ب گويد:موسى بن عبد اهللا بن حسن مي

بودم. وقتى به فخ رسيديم برادرم محمد بن عبد با پدرم 
من ه پدرم ب شتر خود را خوابانيد.» نفس زكيه«اهللا 
 گفت:

سمت برادرم ه ب» حركت بده!برو شترش را از جا «
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و بعد از پدرم  حركت دادمدويدم و شترش را از جا 

 پرسيدم:
پدرم » چرا نخواستى محمد در اين زمين پياده شود.«

 گفت:
رسد كه  قتل مىه ضع مردى از خاندان ما بدر اين مو«

كنند. ترسيدم آن مرد پسرم  اهل حج بر او گريه مى
  38»محمد باشد.

** 
حسين بن على و  گويد:ابراهيم بن اسحاق قطان مي
ما پيش از « :كه اندگفتهيحيى بن عبد اهللا هر دو 

ى عباسى با  نهضت خود بر ضد موسى بن مهدى خليفه
 السالم)(عليه امام موسى بن جعفر يم.مشورت كرد ،اهل بيت

  39ما فرمان داد بر ضد هادى قيام كنيم.ه ب
**  

 گويد: مى نصر حفاف هم از اصحاب حسين بن على بود
ى فخ بازوى من زخم دردناكى برداشته بود  در واقعه«

همه  فجيع دريده بود.  آن ضربه اگوشت و استخوان مر
  ناليدم و در عين حال سعى  شب از شدت درد مى

ترسيدم دستگيرم كنند و كردم آهسته بنالم زيرا ميمي
رسول  باالخره در دل شب خوابم برد. گردنم را بزنند.

بالين من آمد و با دست خود ه ديدم ب خوابرا در  اهللا
هم التيام داد و سپيده دم كه ه استخوان و گوشتم را ب

كه كرد. چنان بازوى من مطلقا درد نمى بيدار شدم
  40 گويي آسيبى اصال نديده است.

**  
پس «روايت شده است كه فرمود: السالم) (عليهاز امام جواد 

از واقعه عاشورا، كشتارى (قتل عامى) بزرگتر از واقعه 
  41»أ .فخ براى ما آل محمد روى نداده است

**  
 السالم)(عليهمشاعر معروف اهل البيتدعبل بن على خزاعى 

  ى طوالنى چنين سروده است: ا قصيده

                                                 
  لم يكن لنا بعد الطّف مصرع أعظم من فخّ أ 
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كجايند آن بزرگوارانى كه جدايى و غربت آنان را فرو «
اند.  گرفته است؟ درختان برومندى كه در اطراف پراكنده

چون نسب خود را بيان كنند وارثان پيامبرند و آنان 
 !كنندگانند. اى فاطمه برترين سروران و برترين حمايت

اى دختر كسى كه سراپا خير است! صومه) مع (فاطمه
برخيز و بر اين ستارگان آسمان بر اين فالت زارى كن. 
قبرهايى در كوفه و برخى در مدينه و برخى در منطقه 

مرقدى در  شان برسد و فخ كه درودهاى من بر همه
هاى  بغداد از نفسى پاك و پاكيزه كه خدايش در غرفه

  42»بهشت درآورد.
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 چهل حكمت

  همه علم - 1
في أربع: أَوُلها أنْ َتعرِف ُكلَّه وجدت عْلم النّاسِ  

ربك، والثّانيةُ أنْ َتعرِف ما صَنع بِك، والّثالَثةُ أنْ 
ِبعةُ أنْ َتعرِف ما يْخرِجك اَتعرِف ما أراد منْك، والرّ

م.ك43 نْ دين 
كه ها اين: اولين آنيافتمچيز علم مردم را در چهار 

كه م اينود ؛پروردگار و آفريدگار خود را بشناسي
بداني  كهاين مو. سبداني چگونه تو را ساخته است
خواهد (وظايفت را پروردگارت چه چيزي از تو مي

چه  بداني كهاين . چهارمنسبت به او بشناسي)
 كند.چيزي تو را از (مسير) دينت خارج مي

  دعا -2
منْ بالء يْنزِلُ علي عبد مؤْمن فَيْلهِمه الّله عزَّ و  ما 

جلَّ الدعاء إِالّ كانَ كَْشف ذلك الْبالء وشيكاً، و ما 
 عاءنِ الدع كسمن َفيؤْمد مبلي عْنزِلُ عالء ينْ بم

الءَطويالً، َفإذا َنزَلَ الْب الءالْب كإالّ كانَ ذل  كُملَيَفع
 44 بِالدعاء و التََّضرُّعِ إَلي الّله عزَّ و جلَّ.

كه خدا به او دعا - ي مؤمني هيچ باليي بر بنده
كه به نازل نشده است، مگر آن - كردن را الهام كرده

سرعت آن بالء از سر او برطرف گشته است و هيچ 
كه از دعا كردن خودداري -ي مؤمني باليي بر بنده
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كه مدت آن بالء طوالني وارد نشده، مگر اين - كرده
گشته است، پس هنگامي كه بالء بر شما نازل 
گشت بر شما الزم است كه دعا و تضرّع (بسيار) به 

 سوي خداوند عزّوجلّ داشته باشيد.
  قناعت - 3
لَيس منْ دواء إالّ و هو يهيج داء، و لَيس شَيء في  

 45 َفع منْ إمساك الْيد إالّ عما يحتاج إلَيه.الْبدنِ أْن
در اثر عوارض (كه ي نيست مگر آنيهيچ دارو

 در بدن نمايد؛ ودردي ديگر را تحريك مي )جنبي
مندتر از امساك و هيچ درماني بهتر و سود

 .از چيزهاي غير الزم و ضروري نيستخودداري 
 شرط رحمت -4
رْحومونَ ما يخاُفونَ، و أدوا االْماَنةَ، رضِ مإنَّ أهلَ األ 

 46 و عمُلوا ِباْلحقِّ.
اهل زمين مورد رحمت الهي هستند، مادامي كه 

داشته باشند، اداي امانت  خدا)از (خوف و ترس 
 .به حق عمل كنندنمايند و 

 دو رويي - 5
 47 بِْئس اْلعبد يُكونُ ذاوجهينِ و ذالسانَينِ. 

ي  بد، آن كسي است كه داراي دو چهره و دو بنده
 زبان باشد ( نفاق داشته باشد).

 مشورت - 6
 حاً، ووابِ مادالص ْندع مدعي َلم تَشارنِ اسم

 48 عنْداْلخَطإ عاذراً.
وقتي كه درست ، اهل مشورت كردن استكسي كه 

عمل كرده باشد مدح و تحسين ديگران را از دست 
وقتي هم كه اشتباه و خطا كند معذور و نمي دهد 

 .است
 واعظ درون -7
  هودع ْنهكَّنَ مظٌ َتمواع هنْ نَفْسم ُكنْ َلهي نْ لَمم
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 49.يعني الّشيطان 

اي كسي كه از سوي خودش واعظ و نصيحت كننده
نداشته باشد (و به عقل كه واعظ درونش است 

بر او  - كه شيطان باشد –ش دشمنگوش ندهد)، 
  مسلّط 

 .گرددمي
   عقل -8
ما ُقسم بينَ اْلعباد أْفَضلُ منَ اْلعْقلِ، َنوم اْلعاقلِ  

 50 أْفَضلُ منْ سهرِاْلجاهلِ.
بندگان توزيع  در ميانتر از عقل، چيزي با فضيلت
بهتر از شب  ،ي كه) خواب عاقلينشده است، (تا جا

 رد است.خزنده داري جاهل بي
  ادب حمام -9
ال تَدُخُلوا اْلحمام علَي الرّيقِ، و ال تَدُخُلوه حتّي  

 51 تُْطعموا شَيئاً.
در حالت ناشتا به حمام نرفته و تا زماني كه چيزي 

 نخورده ايد وارد آن نشويد.
  شوخي - 10
 و ،كبُِنورِ ايمان بذْهي نَّهفَا ،زاحالْم و اكيا  فَتخسي

.تَكرُو52 م 
كه نور ) بر حذر باش جابي(از شوخي و مزاح 

و را سبك  تجوانمرديمروت و برد و را مي تايمان
 گرداند.ميكم ارزش 

   چاقي و الغري -11
 .دساْلج ذيبي كمالسو ،ماللَّح نِْبتي م53 اللَّح 
  يدن گوشت در بدن يگوشت، موجب رو )خوردن(

آب جسم فرد را ماهي،  )خوردن(گردد؛ ولي مي
 .كندمي
  راستي و نيت - 12

  زيد ُتهني َنتسنْ حم و ،ُلهمكي عز ساُنهقَ لدنْ صم
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في رِزقه، و منْ حسنَ ِبرُّه بِإْخوانه و أهله مد في 
.رِهم54 ع  

 ؛استعملش نيز پاك  ،هر كه زبانش صادق باشد
بر روزيش افزوده  ،هر كه فكر و نيتش نيك باشد

هر كه به دوستان و آشنايانش نيكي و  گردد؛مي
 احسان كند، عمرش طوالني خواهد شد.

   مرگ مؤمن - 13
 55اذا مات الْمؤْمنُ بَكت علَيه الْمالئَكةُ و بقاع االَْرضِ. 

 55االَْرضِ.
هاي بهترين مكانزماني كه مؤمن بميرد، مالئكه و 

 كنند.مين براي او گريه ميز
  مؤمن و خير - 14

 نُ ِبعؤْمرَالْمأنْم قُطِّع ر، َلوضِ ُكلِّ خَيَلةً كانَ َلةً أنْم
و َلو و ،راً َلهلِّخَيي .راً َلهها كانَ خَيَغرْب 56 َشرَْقها و 
خير حاالت) در معرض  يدر همه و مؤمن (هميشه

بندهاي بدنش قطعه قطعه و سعادت است؛ اگر 
شرق و غرب  واليتگردد برايش خير  است و اگر 

برايش خير و سعادت  ،دنيا در اختيارش قرار گيرد
 است.
  توكل -15

 .كَّلْ عَلي الّلهَتوُكونَ أْقوي النّاسِ َفلْيأنْ ي نْ اَراد57م 
بايد بر  ترين مردم باشد،خواهد قويكسي كه مي
 نمايد.توكل  ،خداوند سبحان

  رزق و فقر -16
  ياَنةُ واْلخ قَ، وبانِ الرِّزلجدقُ يالص االْماَنةِ و أداء

 58 الْكذْب يجلبانِ الْفَْقرَ و النِّفاقَ.
سوي رزق و روزي را بهي، يگوداري و راستامانت

 ،ييگو؛ و خيانت در امانت و دروغكنندفرد جلب مي
 .آورندفقر و نفاق را براي فرد مي
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  بي تفاوت - 17

 59 أبلغْ خَيراً و ُقلْ خَيراً و ال تَُكنْ إمعة. 
  به ديگران خير برسان و سخن خير بگو و انسان 

 .تفاوتي نباشبي
  فهم دين -18

اهللاِ، فَانَّ الْفْقه مْفتاح الْبصيرَةِ، و  تَفَقَّهوا في دينِ 
تَمام اْلعبادةِ، و السبب الَي الْمنازِلِ الرَفيعةِ و الرَُّتبِ 

الد ينِ وي الدليَلةِ ف60 نيا.اْلج 
ها را دقيق فرا در مسايل دين تفّقه كرده و آن

، كليد و فهم دقيق دينكه شناخت را، چگيريد
كامل و تمام شدن و موجب  است بينايي بصيرت و
به سوي  ه رسيدنراهمان گردد و ميعبادت 

 يادندين و  يبلندمرتبهمراتب باال و مقامات و 
 است.
  عالم و عابد - 19

َفْضلُ اْلفَقيه علَي العابِد َكَفْضلِ الشَّمسِ عَلي  
 َلم هفي دين تَفَقَّهي نْ َلمم بِ، والَْكواك َله الّله رْضي

 61 عمالً.
عابد مانند فضيلت خورشيد انسان فضيلت فقيه بر 

فقيه  شديننسبت به ها است؛ و كسي كه بر ستاره
، خداوند نسبت به نبوده و فهم دقيقي نداشته باشد

 او راضي نخواهد بود.عملي از اعمال 
  سجاده و انگشتر، مسواك و تسبيح - 20

عنْ أربع: خُمرَة يصلِّي علَيها، و  ال َتسَتْغني شيعُتنا 
خاَتم يَتخَتَّم ِبه، و سواك يستاك ِبه، و سبحة منْ 

الّله دبرِ أبي عطينِ قَب َثالُثونَ ح ةً،فيها َثالثٌ وب 
متي َقلَّبها ذاكراً لّله كُتب َله بُِكلِّ حبة أربعونَ 
حسَنةً، و إذا َقلَّبها ساهياً يعبثُ ِبها كُتب َله عْشرُونَ 

 62 حسَنةً.
 :نياز نيستندشيعيان ما از چهار چيز بي
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كه بر آن نماز بخوانند، انگشتري كه در  جانمازي
  هاي خود را ه دنداندست نمايند، مسواكي ك

آن مسواك كنند؛ و تسبيحي از ُتربت  يوسيلهبه
 دانه باشد، كهسي و سه كه داراي  السالم)هي(علحسين 

 هرگاه آن را بگرداند (و با آن يك دور ذكر بگويد)،
براي او ثبت آن چهل حسنه  يدر مقابل هر دانه

دليل و بيدست گيرد در چه آن را ؛ و چنانشودمي
كه ذكري بگويد، بيست را بگرداند بدون اينآن 

 .شودبراي او نوشته ميحسنه 
   نماز نافله - 21

 63 صلوةُ الّنوافلِ ُقرْبانٌ اَلي اهللاِ لُكلِّ مؤمن. 
نمازهاي مستحبي، هر مؤمني را به خداوند متعال 

 نمايد.نزديك مي
  1مَثل دنيا  - 22

مسها َلينٌ و في جوفها السم مَثلُ الدنيا مَثلُ اْلحيةِ،  
 الرِّجالُ ذَوِي اْلعُقولِ و يهوي الَيها الْقاتلِ، يحذَرها
.ديهِميانُ ِبأيب64 الص 

لمس كردن پوستش مَثل دنيا همانند مار است كه 
 كشنده ميس ش، ولي در دروننرم و لطيف است

و حذرند بر شيار از آن ومردان عاقل و ه ؛است
  كودكان مشتاقانه دستشان را به سوي او دراز 

 .كنندمي
  2مَثل دنيا  -23

 اْلع ْنهم رِ ُكلَّما َشرِبحالْبَثلُ ماءنيا مثَلُ الدطْشانُ م
 65 ه.ازداد عَطشاً حتّي يقُْتَل

از  ايهرگاه تشنه مَثل دنيا همانند آب دريا است كه
كه او جايي تا شود ميبر عطشش افزوده  بنوشد،آن 
 .كندهالك  را

  ادب بوسيدن - 24
 66 بَلةُ علَي اْلفَمِ االّ للزَّوجةِ و اْلوَلد الصغيرِ.لَيس اْلُق 
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بوسيدن لب و دهان صحيح نيست مگر براي همسر 

 و يا فرزند كوچك.
  خودرأيي -25

َترَك أهلَ بيت نَبيه منْ نََظرَ ِبرَأيه هلَك، و منْ  
 67 َضلَّ، و منْ َترَك كتاب اهللاِ و َقولَ نَبيه كََفرَ.

خود  يسليقهبه  باشد و فقطرأي خودهركس 
و هركس اهل بيت  ؛شودهالك مي ،ت دهدياهم
گردد، و هركس قرآن و مبر را رها كند گمراه مياپي
 .استشده كافر ،ت رسول خدا را ترك كندنس
   پرخوابي - 26

 يلَيبغض اْلعبد النَّوام، إنَّ اهللاَ َتعاَل يإنَّ اهللاَ َتعاَل 
 68 لَيبغض اْلعبد الْفارِغَ.

  غضب  اي را كه زياد بخوابدآن بنده برخداوند 
كار چنين نسبت به بنده اي كه بيهمو  كندمي
 .است
 تواضع - 27

 النّاس يطأنْ ُتع :التَّواُضع .طاهأنْ ُتع ب69 ما ُتح 
تواضع و فروتني آن است كه آن چه دوست داري، 

تو انجام دهند، تو هم همان را  يديگران درباره
  درباره ديگران انجام دهي.

  كودك بيش فعال - 28
يسَتحب َغرامةُ اْلُغالمِ في صَغرِه ليُكونَ حليماً في  

.رِهب70ك 
دوران كودكي با سختى و بهتر است پسر در 

ناپذير حيات كه غرامت زندگى  مشكالت اجتناب
 گردد.تا در بزرگي حليم و بردبار  داست روبرو شو

  محاسبه نفس - 29
لَيس مّنا منْ َلم يحاسب َنْفسه في ُكلِّ يوم، فَإِنْ  

اهللاَ و عملَ حسناً إسَتزاد اهللاَ، و إنْ عملَ سيئاً إسَتغَْفرَ
.هلَيا 71 تاب 
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خودش و اعمالش را از ما نيست كسي كه هر روز 
عمل خيري انجام داده از ، كه اگر محاسبه نكند

زشت عمل و اگر خدا بخواهد كه بيشتر انجام دهد 
استغفار خداوند در پيشگاه  انجام داده يو ناپسند

 .كند و توبه نمايد
  ميزان اعمال -30

  يءي اْلميزانِ شَيأثَقلَما ف  د ومحلي مالةِ عنَ الصم
 72 آلِ محمد.

هيچ  )الهي(ترازوي عدل در ميزان (روز قيامت) 
تر از ذكر صلوات بر محمد و اهل چيزي سنگين

 .نيستبيتش 
  عمل مقبول - 31

َكثيرُاْلعملِ مضاعف و  لٌَقليلُ اْلعملِ منَ اْلعاقلِ مقْبو 
.ودرْدلِ مهاْلجوي ولِ اْلهنْ أه73 م 

چند هم مقبول است و هم عاقل عمل كم شخص 
اهل هوي و شخص نادان و عمل زياد  شود؛ميبرابر 

 .شدپذيرفته نخواهد  هوس مردود است و
  موهاي زائد -32

َشعرُ اْلجسد إذا طالَ قََطع ماء الصْلبِ، وأرخي 
الْم ةَ َتزيدإنَّ النُّور لَّ، والسو فرِثَ الضَّعو لَ، وفاص

مِ حي اْلبدنَ، وَتزيد في َشوفي ماءالصْلبِ، و تَُق
 نِ، وتَيُتالُْكْليمنَ. نُسد74اْلب 

  آب صلب را قطع چه بلند شود موهاي بدن چنان
و شده سستي مفاصل استخوان موجب ، كندمي

 ،بيماري هاي ريوي را به دنبال داردضعف سينه و 
آب صلب را زياد كرده بدن را نوره  (و ازطرف ديگر)

ها (و اطراف كمر) گرداند و بر چربي كليهقوي مي
  .كندافزوده و بدن را چاق مي

  جالي چشم -33
َثالَثةٌ يجُلونَ الْبصرَ: النََّظرُ إلَي الُخْضرَةِ، و النََّظرُ إَلي  
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 75 الْماءاْلجاري، و النََّظرُ إَلي اْلوجه اْلحسنِ.

كردن  : نگاهدهداست كه چشم را جال ميسه چيز 
آب  هب كردن ، نگاه(گياهان و درختان) سبزه به

 به صورت زيبا.كردن  جاري و نگاه
  ضرورت امام -34

  كاهللاِ ذل أنَا و ة، وجنْ حال َتُخُلو م ضإنَّ االْر
 76 اْلحجةُ.
و  گرددخالي نميت خدا جاز ح گاهزمين هيچهمانا 

 ت خدا هستم.جحهمان به خدا سوگند كه من 
  ابتالء - 35

  زيد هفي ايمان ْثلُ كَفَّتَي الْميزانِ ُكلَّما زيدنُ مؤْمألْم
 77 بالئه.في 

ترازو است، كه هر چه  يمؤمن همانند دو كّفه
  ايمانش افزوده شود بالها و آزمايشاتش بيشتر 

 گردد.مي
  حب مقام - 36

ما ذئْبانِ ضارِبانِ في َغنَم َقد غاب عْنه رعاؤُها، ِبأَضرَّ  
 78 في دينِ مسلم منْ حب الرِّياسةِ.
از گوسفند زده  ايدو گرگ درنده اي كه به گله

آنهم گله اي كه چوپان آنها نيست، مضر تر و آسيب 
 .زننده تر از حب رياست در دين مسلمان نيستند

  مراتب ارزشها  -37
اإليمانُ َفوقَ االْسالمِ بِدرجة، والتَّْقوي َفوقَ اإليمانِ  

 مما ُقس ة، وجرقَ التَّْقوي بِدقينُ َفواْلي ة، وجري بِدف
 79 النّاسِ شَييء أَقلُّ منَ اْليقينِ.

ايمان، يك درجه از اسالم باالتر است؛ تقوي، يك 
، يك درجه از تقوي نيز درجه از ايمان باالتر؛ يقين

درميان مردم  اين درحالي است كهو استباالتر 
 .چيزي كمتر از يقين تقسيم نشده است
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 گناهان تازه - 38

أَحدثَ الناس منَ الذُُّنوبِ ماَلم يُكوُنوا يعمُلونَ  ُكلَّما
  80أَحدثَ الّله َلهم منَ الْبالء ما َلم يُكوُنوا يعدونَ.

گاه مردم گناهان تازه كنند كه نمي كردند،  هر
خداوند بالهايي  تازه به آنها دهد كه به حساب نمي 

  آوردند.
 مهرورزي  با مردم -39

ددْقلِ. أَلتَّواْلع فص81إِلَي  النّاسِ ن  
  و دوستي  با مردم، نصف عقل است. مهرورزي 

 پرهيز از خشم - 40

َكف َغضَبه عنِ النّاسِ َكف الّله عْنه عذاب يومِ  منْ«
  82مةِ.االْقي
كه خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب  هر

  روز قيامت را از او باز مي دارد.
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