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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 سرآغاز

 به صلّى اهللا عليه وآلهمد مصطفى ترين دين االهى با بعثت خاتم االنبياء، حضرت مح آخرين و كامل.  . .

 .رسانان االهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام

صلّى اهللا عليه دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا 

 .ا فرا گرفت و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب روآله

ادامه اين راه االهى در هجدهم ذى الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منّان به 

 .سپرده شدعليه السالم  يعنى امير مؤمنان على صلّى اهللا عليه وآلهنخستين رادمرد عالم اسالم پس از پيامبر خدا 

، نعمت االهى تمام و دين اسالم تكميل و  السالمعليهدر اين روز، با اعالن واليت و جانشينى حضرت على 

اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از . سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

 مسير هدايت و هايى از پيش مهيا شده ـ ، ـ با توطئهصّلى اهللا عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

مسلمانان را   منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند وصلّى اهللا عليه وآلهراهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل . در تحير و سردرگمى قرار دادند

تاب بود  ى شيطانى، حقايق اسالم را ـ كه همچون آفتاب جهانها احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند

، توسط صلّى اهللا عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

 و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ المعليهم الس، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمامير مؤمنان على 

ها و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است جارى شده و در هر برهه

 .اند پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

ه باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، عالّمه حّلى، در اين راستا، نام سپيد

 چرا كه ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى... الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف قاضى نوراهللا، مير

 قلم، به بررسى ، با زبان وعليهم السالماينان در مسير دفاع از حقايق اسالمى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 

 . ...اند گويى شبهات پرداخته پاسخ و
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و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين 

 پرداخته است، پژوهشگر عليه السالممبين اسالم و دفاع عالمانه از حريم امامت و واليت امير مؤمنان على 

 .باشد  حضرت آيت اهللا سيد على حسينى ميالنى، مىواالمقام

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار  گران ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسالمى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و  خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معّظم له، آن

 .مى قرار دهدتشنگان حقايق اسال

 را با حقايق "فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معّظم له است كه اينك 

 .سازد اسالمى آشنا مى

عجل اهللا تعالى اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اهللا األعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 

 . قرار گيردفرجه الشريف
 

 قايق اسالمىمركز ح
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 السالم  عليهنگاهى كوتاه به زندگى امام صادق 

 :نويسد  مىرحمه اهللاعالمه حّلى 

 . نيز برترين زمانه خويش و عابدترين مردم بودالسالم   عليه، امام صادق السالم عليهفرزند امام باقر 

 .گردان بود ايشان به عبادت مشغول و از رياست روى: گويند سيره نويسان مى

شد  نگريستم، برايم روشن مى مىالسالم   عليهوقتى به امام صادق : گويد عمرو بن ابومقدام مى

 .كه او از سالله پيامبران است

ينى را منتشر  بود كه فقه اماميه، معارف حقيقى و عقايد يقالسالم  عليهآرى، حضرت امام صادق 

به همين دليل او را صادقِ . داد كه همان رخ مى داد، مگر اين از هيچ چيز خبر نمى. ساخت

 .امين لقب دادند

 به السالم   عليهامام صادق. عبداهللا بن حسن بزرگان علويون را جمع كرد تا با فرزندش بيعت كنند

 :او فرمود

؛إنّ هذا األمر اليتم 

 .رسد اين كار به انجام نمى

 .عبداهللا بن حسن از اين گفته خشمگين شد

 :كرد فرمود  در حالى كه به منصور دوانيقى اشاره مىالسالم عليهامام صادق 

 ؛إّنه لصاحب القباء األصفر

 .رسد اين مقام به صاحب قباى زرد مى

هاى آن حضرت به وقوع  بينى دانست پيش وقتى منصور اين خبر را شنيد، خرسند شد، زيرا مى

پس چه شد سخن : گفت زمانى كه منصور فرار كرد، مى. رسد وندد و فهميد كه حكومت به او مىپي مى

 !صادق اهل بيت؟

 .اما سرانجام، همان گفته، محقق شد و حكومت به منصور رسيد
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 برترين و عابدترين مردم

 : فرموداهللا  رحمهعالمه حّلى 

 . نيز برترين زمانه خويش و عابدترين مردم بودمالسال عليه، امام صادق السالم عليهفرزند امام باقر 

 

 ديدگاه ابن تيميه

 :نويسد ابن تيميه در اين باره مى

 يعنى پدرِ مادرش، ؛او علم را از جد خويش.  از برگزيدگان اهل علم و دين بودالسالم عليهجعفر صادق ) امام(

چنين علم را از محمد بن منكدر و  او هم. بودمادرش اُم فروه دختر قاسم بن محمد بن ابو بكر صديق . گرفت

 .چنين از زهرى، عطاء بن ابورباح و ديگران گرفته است نافع، غالم عبداهللا بن عمر، هم

يحيى بن سعيد انصارى، مالك بن انس، سفيان ثورى، سفيان بن عيينه، ابن جريج، شعبه، يحيى بن سعيد 

بن اسحاق بن يسار، كسانى هستند كه از او روايت نقل قطّان، حاتم بن اسماعيل، حفص بن غياث و محمد 

 .اند كرده

فهميدم كه او از سالله پيامبران  كردم، مى وقتى به جعفر بن محمد نگاه مى: گويد عمرو بن ابو مقدام مى

 »...است

 

 نقد ديدگاه ابن تيميه

 :درباره سخنان ابن تيميه بايد گفت

برترين زمانه خويش و عابدترين مردم السالم   عليهكه امام صادق   بر اين مبنىاهللا  رحمهاو به عبارت عالمه حلى 

عالمه حلى  براى تأكيد بر درستى سخنان... آن را رد كرده و نه پذيرفته است  نه؛اى نكرده است بود، اشاره

 .آوريم سنت را مى جا سخنان شمارى از پيشوايان اهل  در ايناهللا  رحمه

 

 ديدگاه بزرگان اهل سنّت

 :گويد لك بن انس يكى از امامان اهل سنت مىما
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يا روزه : ديدم، در يكى از اين سه حالت بود هرگاه او را مى. زمانى نزد جعفر بن محمد آمد و شد داشتم«

كه با حالت طهارت  نديدم كه او حديث نقل كند جز اين. تالوت قرآن بود گزارد و يا در حال بود، يا نماز مى

 1».كرد چنين مى

 :گويد ابو حنيفه يكى ديگر از امامان آنان نيز مى

: وقتى منصور دوانيقى او را احضار كرد، فردى را نزد من فرستاد و گفت. تر از جعفر بن محمد نديدم فقيه«

با او هاى بسيار دشوارى را براى مناظره  پرسش(!) اند مردم فريب جعفر بن محمد را خورده! اى ابو حنيفه

 !فراهم كن

وقتى . من نزد او رفتم. سپس منصور ـ كه در حيره بود ـ مرا احضار كرد. من نيز چهل پرسش آماده كردم

همين كه نگاهم به جعفر .  در سمت راست منصور نشسته استعليهما السالموارد شدم ديدم كه جعفر بن محمد 

قدر در من اثر   طورى كه هيبت منصور دوانيقى آن به؛ افتاد، هيبتش مرا گرفتعليهما السالمبن محمد صادق 

 .او نيز به من اشاره كرد كه نزد من بيا. به منصور سالم كردم. نگذاشته بود

اين فرد ابو حنيفه ! اى ابا عبداهللا: رو كرد و گفتعليهما السالم سپس به جعفر بن محمد . رفتم و نزد او نشستم

 .است

 . نزد ما آمده است پيش از اين؛بله: او نيز پاسخ داد

بيند او را  وقتى كسى را مى: گويند اى اظهار شود كه درباره او مى ـ گويا كراهت داشت سخن عده

 .شناسد مى

 !هاى خود را از ابوعبداهللا بپرس بعضى از پرسش! اى ابو حنيفه: سپس منصور به من رو كرد و گفت

 .داد كردم و او پاسخ مرا مى ها را مطرح مى من سؤال

گوييد، اهل مدينه قائل به فالن ديدگاه هستند و ما نيز فالن ديدگاه را  گونه مى شما اين: گفت  مىاو

 .هاست گاهى موافق آنان هستيم و گاهى نظر ما برخالف همه ديدگاه. داريم

 .كه چهل پرسش را مطرح كردم تا اين

مگر براى ما روايت نشده : گفت) كرد واعتراف عليه السالم به اعلميت حضرت امام صادق (ابو حنيفه در ادامه 

 2»تر باشد؟ ها از همه عالم ترين مردم، كسى است كه به اختالف ديدگاه كه عالم

 :نويسد ابن حبان در اين زمينه مى

 3.»او در فقه، علم و فضيلت از سرآمدان اهل بيت بود«

                                                           
 .89 / 2: ذيب التهذيبته.  1

 .157 / 1: تذكرة الحفاظ، 222 / 1: حنيفه  جامع مسانيد أبى.  2

 .89 / 2: تهذيب التهذيب: قات و به نقل از آنالث.  3
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 :ابوحاتم محمد بن ادريس رازى نيز درباره ايشان چنين گفته است

 1.»)زيرا شأن او واالتر از اين است(او ثقه و مورد اعتماد است و درباره چنين فردى نبايد سؤال شود «

 :گويد ابن خّلكان مى

. او را به دليل صداقتش به صادق لقب دادند. از سادات و سرآمدان آل البيت بود) السالم  عليهادق امام ص(او «

 2.».فضيلت او مشهورتر از اين است كه بخواهد ذكر شود

 :نويسد الفرج ابن جوزى مى ابو

 3.»به دور بودمشغول به عبادت و از رياست طلبى ) السالم  عليهامام صادق (او «

 :نويسد الفتح شهرستانى درباره ايشان مى ابو

در دنيا زاهد و در برابر شهوات به طور . ، در حكمت، علم و ادب كامل بودالسالم  عليهمابن محمد صادق  جعفر

بردند و به   بهره مىاو مدتى در مدينه اقامت داشت و شيعيان منتسب به خود از وجود او. كامل پارسا بود

 .جا نيز مدتى اقامت داشت او پس از آن وارد عراق شد و در آن. كرد هواداران خود اسرار علوم را منتقل مى

كسى كه در درياى . كسى درگير نشد او هرگز به دنبال امامت و حكومت نبود و درباره خالفت هرگز با

كه او را پايين آورند  رسد، از اين ه حقيقت مىكسى كه به قّل. آيد ساحل نمى شود، به معرفت غرق مى

 4.»هراسد نمى

 :گويد ابونعيم اصفهانى مى

بن محمد صادق به عبادت  اهللا جعفر عبد  ابو؛دار گذشتگان ، امام ناطق، زمامعليهما السالم جعفر بن محمد«

 5.»كرد او از رياست و تجمع نهى مى. ادد و خضوع روى آورده بود و عزلت و خشوع را ترجيح مى

 :نويسد  اظهار نظر كرده، او مىالسالم عليهنووى نيز درباره امام صادق 

 6.»بر امامت و جاللت ايشان اتفاق نظر بوده است«

اند، فقط نام برخى را آورده و به همه راويان اشاره   نقل كردهابن تيميه درباره راويانى كه از ايشان روايت

توان به  ها، مى هاى ذكر شده و ديگر كتاب  در كتابعليه السالمبا مراجعه به شرح حال امام صادق . نكرده است

 .اين واقعيت پى برد

                                                           
 .88 / 2: تهذيب التهذيب.  1

 .291 / 1: وفيات األعيان.  2

 .94 / 2: صفة الصفوة.  3

 .147 / 1: الملل والنحل.  4

 .192 / 3: حلية األولياء.  5

 .155 / 1: تهذيب األسماء واللغات.  6
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او نام . غ استسخنى درو» ايشان از كسانى روايت اخذ كرده است«چه ابن تيميه ادعا كرده كه  اما آن

كه  حال آن(!)  از او روايت گرفته است عليه السالمآورد كه حضرت امام صادق زهرى را در شمار كسانى مى

 چه السالم   عليهم معرفى كرديم و دانستيم كه او با اهل بيتالسالم   عليهزهرى را در كتاب مربوط به امام باقر

 1.اى داشته است رابطه

 : فرموداهللا  رحمهعالمه حّلى 

 . به عبادت مشغول و از رياست روى گردان بودعليه السالمامام صادق : گويند سيره نويسان مى

 

 اى پوشالى طرح شبهه

 :نويسد ابن تيميه مى

، از تناقض »گردان بود به عبادت مشغول و از رياست روى) عليه السالمامام صادق (او «اين سخن وى كه «

. زيرا طبق باور شيعه، بر امام واجب است براى رياست و امور مربوط به آن اقدام كند. هاى اماميه است گويى

اين كار از : اگر قيام به امر امامت واجب است، پس بايد گفت. در آن زمان نيز فقط او امام شيعيان بوده است

 .»تر است متر و مه اهتمام به عبادات مستحب الزم

 پاسخ به شبهه

 :گوييم كند، چنين مى اى كه ابن تيميه مطرح مى در پاسخ به شبهه

امامى كه از راه نص امامت او ثابت شده است، هر زمان كه مسلمانان به او روى آورند و با او بيعت كنند و 

اما . ين مسئوليت اقدام كنداز او قيام به رياست و حكومت را خواستار شوند، واجب است كه براى پذيرش بار ا

 .مردم و مسلمانان چنين نكردند

اگر زمينه اين كار را فراهم گردد، . به طور كلى، حكومت و رياست از شؤون مربوط به امام بر حق است

صلّى چنان كه درباره پيامبر  هم. در غير اين صورت مطالبه آن بر او واجب نيست. اقدام به آن بر او واجب است

 . نيز همين مطلب وجود دارده وآلهاهللا علي

 السالم   عليهچنان كه حضرت على هم. شود  چنين مطالبى بسيار يافت مىالسالم  عليهمدر عبارات ائمه اهل بيت 

 .اند البالغه آمده، اين سخنان گهربار را بيان كرده چه در نهج نيز چنان

 به عبادت و عليه السالمت امام صادق  در خصوص اهتمام حضراهللا رحمهچه عالمه حلى  از سوى ديگر، آن

اند، از سخنان شيعيان نبوده تا تناقض گويى شيعه باشد، بلكه از سخنان علماى  پرهيز از رياست نقل كرده

 .»...گويند كه نويسان مى سيره«:  فرموداهللا  رحمهچه عالمه حلى  اهل سنت درباره آن حضرت است، چنان
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نقل شد، ديديم كه آنان در شرح حال  ابونعيم اصفهانى و شهرستانىالبته در سخنانى كه از ابن جوزى، 

 اند كه آن بزرگوار از طلب رياست به بيان كردهالسالم   عليه حضرت امام صادق

 .دور بود

دهد تا بتواند پس از آن، ادعاى   نسبت مىاهللا  رحمهابن تيميه اين سخن را به خود عالمه حلى 

 .گويى شيعه را مطرح كند تناقض

 

 سالله نبوى

 : فرمودرحمه اهللاعالمه حّلى 

شد  نگريستم، برايم روشن مى مىالسالم   عليه وقتى به امام صادق: گويد عمرو بن ابى مقدام مى

 .كه او از سالله پيامبران است

 و به نقل از عمرو بن ابو مقدام، در السالم   عليهمااين مطلب در شرح حال امام جعفر بن محمد صادق

 1.سنت، نقل شده است عتبر رجالى و حديثى اهلهاى م كتاب

 نشركننده فقه، معارف و عقايد

 : فرموداهللا  رحمهعالمه حّلى 

 .ا منتشر ساخت بود كه فقه اماميه، معارف حقيقى و عقايد يقينى رالسالم  عليهحضرت امام صادق 

 .چه گذشت، ابوالفتح عبدالكريم شهرستانى نيز در عبارات خود به اين مطلب اشاره نموده است بنابر آن

 :نويسد  مىعليه السالم يافعى نيز در شرح حال حضرت امام صادق

هزار شاگرد او، جابر بن حيان صوفى كتابى . او در علوم توحيد و غير آن، سخنانى نفيس و ارزشمند دارد«

 2». يعنى پانصد رساله است؛هاى او اى نگاشته كه دربردارنده رساله برگه

 :گويد آلوسى در اين باره مى

 :نمايد ترين بيان اعالم مى كند و به صريح همين ابوحنيفه ـ كه از اهل سنت است ـ افتخار مى«

 ؛لو ال السنتان لهلك النعمان

 .هالك شده بود) ابوحنيفه(ر آن دو سال نبود، نعمان اگ

 3».كرده است كسب علم مىالسالم    عليهمنظور او، همان دو سالى است كه از امام جعفر صادق

 :نويسد  را درك نكرده و مىاهللا  رحمهاما ابن تيميه سخن عالمه حلى 
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، اين سخن مستلزم »اميه، معارف حقيقى و باورهاى راستين را منتشر ساختاو فقه ام«: گويد كه مى اين«

 :يكى از اين دو مطلب است

 .دانسته است گذارى كرده كه پيش از او، هيچ كس نمى كه وى در علوم، مطالبى را بدعت يا اين

وده كه به اين وظيفه اند و او ب كه پيشينيان در انتشار علوم ـ كه بر آنان واجب بوده ـ كوتاهى كرده يا اين

 .عمل كرده است

معارف حقيقى و باورهاى راستين را به 1وآله  عليه  اهللا  صلى مگر انسان خردمند در اين ترديد دارد كه رسول خدا

اند و اصحاب آن حضرت نيز اين مطالب را از ايشان گرفته و به ديگر  ترين شكل براى مردم بيان كرده كامل

 اند؟ مسلمانان رسانيده

البته كه اين . يا به معناى خدشه در شخصيت او و يا پيشينيان است) اهللا  رحمهعالمه حلى (اين سخن او 

دروغ بسته است و اين ) السالم  عليهامام جعفر صادق (دروغ است و او بر وى ) اهللا  رحمهعالمه حلى (سخن او 

صادق امام جعفر (بنابراين، نقص از جانب او . هايى است كه بر پيشينيان او بسته است ها بيش از دروغ دروغ

 ».اند ها را بر او بسته گويانى است كه اين دروغ  بلكه از ناحيه دروغ؛نيست) السالم عليه

 چه مطلبى گفته كه اين اهللا  رحمهدهيم، بگو كه عالمه حلى  تو را به خدا سوگند مى: پرسيم از ابن تيميه مى

 بندى؟ مى او ها را به ها و بهتان تهمت

، هر انسان سالم ـ » معارف حقيقى و باورهاى راستين را انتشار دادالسالمعليه  امام صادق«: گويد عالمه مى

اين است كه امام اهللا   رحمهفهمد كه منظور عالمه حلى  نه بيمار دل ـ كه با زبان عربى آشناست، به خوبى مى

هايى كه معارف و باور. به تبيين، آموزش، شرح و تبليغ معارف حقيقى اسالم پرداخته استالسالم   عليهصادق 

 نيز اين معارف را از طريق پدران السالم  عليهبراى امت خويش آوردند و امام صادقوآله   عليه  اهللا  صلىرسول خدا

 .خويش فراگرفته است

در انجام رسالت خويش وآله   عليه  اهللا  صلىبدعت گذاشته و نه پيامبر اسالم السالم    عليهبنابراين، نه امام صادق

 ...كوتاهى كرده است

 ـ كه علوم را وآله عليه  اهللا  صلىاصحاب پيامبر   و نه بهالسالم  عليه نه به امام صادق اهللا  رحمهن سخن عالمه حلى اي

 .سازد نمى اى وارد اند ـ به هيچ وجه خدشه همان شكل تبليغ نموده به از آن حضرت گرفته و

 

 صادقِ امين

 :نويسد  مىرحمه اهللاعالمه حّلى 

                                                           
آمده است، ما ) ابتر( به صورت ناقص وآله عليه اهللا صلى خدا به رغم اين كه در منابع اهل سّنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر.  1

 .ايم   را با سالم آوردهعليهم السالمات را به صورت كامل و اسامى ائمه معصوم صلو طبق فرمايش حضرتش، درود و



 )14(

به همين دليل او . داد كه همان رخ مى داد، مگر اين ز هيچ چيز خبر نمى االسالم  عليهامام صادق 

 ...عبداهللا بن حسن بزرگان علويون را جمع كرد. را صادقِ امين لقب دادند

. گر اين حقيقت هست رويدادهايى پر است كه بيان ازالسالم  عليهبه راستى دوران زندگى حضرت امام صادق 

 :گويد صاحب نوراألبصار مى

كرد، هنوز سخنش به پايان  وقتى از خداوند درخواست مى.  مستجاب الدعوه بودالسالم عليهجعفر صادق «

 1.»شد اش اجابت مى نرسيده بود خواسته

 . ذكر نموداهللا  رحمههايش را عالمه حلى  داد، يكى از نمونه داد، رخ مى آرى، آن بزرگوار از هرچه خبر مى

 :كند اصفهانى با سندى از عمر بن شبه و او نيز با چند سند چنين نقل مىابوالفرج 

بن على بن عبداهللا بن عباس، ابوجعفر منصور  ابراهيم بن محمد. گروهى از بنى هاشم در ابواء جمع شدند

بن  اهللا بن عبد بن على، عبداهللا بن حسن بن حسن و دو فرزندش محمد و ابراهيم، محمد دوانيقى، صالح

 .بودند از جمله اين افراد.  . . بن عثمان و مروع

 .بيعت كردند) اهللا بن حسن فرزند عبد(ها با محمد  همه آن

 . نيز رساندندالسالم   عليهمااين خبر را به جعفر بن محمد

 . ..خواهيم تا خواسته شما را خراب نكند ما جعفر صادق را نمى: بن حسن گفت اهللا عبد

 : آمد، عبداهللا بن حسن او را در كنار خويش جاى داد، حضرت فرمودسالمال  عليهوقتى امام صادق

 ؛التفعلوا، فإنّ هذا األمر لم يأت بعد

 .رسد زيرا اين امر، به انجام نمى. چنين نكنيد

به خدا سوگند كه خداوند تو را از غيب خويش . نظر من برخالف گفته توست: عبداهللا خشمگين شد و گفت

 .گويى  تو اين سخن را از روى حسادت نسبت به فرزندم مىاما. آگاه نكرده است

 : حضرت فرمود

 واهللا، ماذاك يحملني؟

 .گويم به خدا سوگند، من از روى حسادت چنين نمى

 :گاه دست خود را بر پشت ابوالعباس زد و فرمود آن

 ؛ولكن ذا وإخوته وأبناؤهم دونكم

 .رسد  شما هستند مىولى حكومت به اين، برادرش و فرزندانشان كه در نزد

 :سپس بر شانه عبداهللا بن حسن زد و فرمود

 ؛لمقتوالن واهللا، ما هي إليك وال إلى ابنيك، ولكنّها لهم وإنّ ابنيك
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رسد و دو  اين مقام به آنان مى. توست به خدا سوگند، اين مقام نه براى تو و نه براى فرزندان

 .شوند فرزندت كشته مى

 :فرمود و لعزيز بن عمران زهرى تكيه زدسپس برخاست و بر دست عبدا

 ؛ يعني أباجعفر المنصور؛أرأيت صاحب الرداء األصفر

 بينى؟ آيا صاحب قباى زرد يعنى منصور را مى

 .بله: پاسخ داد

 :فرمود

 ؛فاّنا واهللا، نجده يقتله

 .كشد به خدا سوگند كه همان شخص، او را مى

 كشد؟ آيا او محمد را مى: العزيز پرسيد عبد

 .آرى: اسخ دادپ

 (!).گويد  به پروردگار كعبه سوگند كه از روى حسادت چنين مى: در دل خود گفتم: گويد او مى

 .كه كشته شدن دو فرزند عبداهللا بن حسن را ديدم به خدا سوگند كه نمردم مگر اين: دهد راوى ادامه مى

پس از آن نيز هيچ گاه اجتماع . شدند چنين فرمود، آنان برخاستند و پراكنده السالم   عليهوقتى امام صادق

 .نكردند

 گونه باور دارى؟ آيا تو اين! ابوعبداهللا اى: عبدالصمد و ابوجعفر در پى آن حضرت رفتند و پرسيدند

 :پاسخ داد

 ؛نعم، أقوله واهللا وأعلمه

 1.دانم و اطمينان دارم گويم مى چه مى آرى، به خدا سوگند كه آن
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 السالم  عليهنگاهى كوتاه به زندگى امام كاظم 

 :نويسد  مىاهللا  رحمهعالمه حّلى 

خوانده »  بنده شايسته خدا؛عبدصالح« نيزالسالم    عليه، امام موسى كاظمالسالم عليهفرزند امام صادق 

نشست و روزها روزه  ها به عبادت مى  شب؛عابدترين مردم زمانه خويش بود او. شد مى

 .گرفت مى

داد و خشمگين  كسى او را آزار مى آن بزرگوار را از اين جهت كاظم لقب دادند كه وقتى

دوست و . فرستاد  برخورد و نشان دادن واكنش، براى او درهم يا دينار مىنمود به جاى مى

 .اند هاى وى را نقل كرده دشمن فضيلت

سال يك صد و چهل و نهم هجرى  در من: گويد ابن جوزى حنبلى به نقل از شقيق بلخى مى

جا جوانى خوش چهره و بسيار  در آن. در قادسيه اتراق كرديم. به قصد حج حركت كردم

بود  كرده و خود را با آن پوشانده بود، نعلين به پا كرده گندمگون ديدم كه عبايى پشمين به تن

خواهد سربار  صوفى است كه مى اين جوانى: من با خود گفتم. در كنارى تنها نشسته بود و

 .كنم مى روم و او را سرزنش خداوند سوگند، نزد او مى به. مردم باشد

 :روم، به من فرمود مرا ديد كه به سوى او مىوقتى نزديك ايشان رفتم و 

 1؛)اجتَنبوا كَثيراً منَ الظَّنِّ إنَّ بعض الظَّنِّ إْثم(! يا شقيق

 »ها گناه است ها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمان از بسيارى از گمان«! اى شقيق

نزد . نست كه چه چيزى در ذهنم وجود دارد زيرا دا؛اى صالح است اين بنده: با خود گفتم

 .ايشان خواهم رفت و از او خواهم خواست تا مرا ببخشد

شديم، ديدم كه ايشان در » واقصه«گاه  وقتى وارد منزل. سپس از ديدگان من پنهان شد

: با خود گفتم. هايش سرازير است لرزد و اشك جا در حال نماز است و اعضاى بدن او مى آن

 .او بروم و از وى معذرت خواهى كنماكنون نزد 

 :ديدم او نمازش را كوتاه كرد و فرمود
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 1؛)اهتَدى وإنِّى َلغَفَّار لمن َتاب وآمنَ وعملَ صالحاً ُثم(! يا شقيق

و من هر كه را توبه كند و ايمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت «! اى شقيق

 »آمرزم ود، مىش

 . چرا كه دو بار از راز من خبر داد؛ايشان از اَبدال هستند: جا بود كه با خود گفتم آن

 رسيديم، ايشان را ديدم كه در كنار چاهى ايستاده و مشكى كوچك 2»زباله«گاه  وقتى به منزل

آن بزرگوار سرش را .  مشك در چاه افتادناگاه اين. خواهد از چاه آب بردارد به دست دارد و مى

 :به آسمان بلند نمود و عرض كرد

 .أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام

 ؛يا سيدي مالي سواها

شوم، تو پروردگار من هستى و قوت دهنده من به هنگام نياز به غذا تو  وقتى تشنه مى] !خدايا[

 . هستى

 .شك، چيزى ندارمغير از اين م! اى سرور من

به خدا سوگند، ديدم آب چاه باال آمد و آن حضرت مشك خود را برداشتند و از : گويد شقيق مى

 .گاه وضو ساختند و چهار ركعت نماز خواندند آب پر كردند، آن

ريختند و از آب  ها در آن مشك مى ريزه اى ريگ رفتند و از آن سنگ سپس به سمت پشته

چه خداوند به تو روزى داده  مانده آن از باقى: ن بزرگوار عرض كردمآ به من. نوشيدند آن مى

 .بده و نعمت ارزانى كرده، به من نيز

 :فرمود

 ؛بربك لم تزل نعم اهللا علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظّنك! يا شقيق

به پروردگارت خوش . هاى ظاهرى و پنهانى خدا هستيم پيوسته مشمول نعمت! اى شقيق

 .گمان باش

به خدا . ديدم شربت شيرينى است. اه مشك را به دست من دادند و من از آن آشاميدمگ آن

 ؛هم سير شدم و هم تشنگى از من برطرف شد. بوتر از آن نخورده بودم سوگند، لذيذتر و خوش

 .اشتها بودم اى كه تا چند روز به غذا و نوشيدنى، بى به گونه

» قبة السراب«نيمه شبى ايشان را كنار .  وارد شدمكه به مكه ديگر آن بزرگوار را نديدم تا اين

 ؛ايشان تا سحرگاه همين حال را ادامه دادند. اند ديدم كه با خشوع و ناله و گريه به نماز ايستاده
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سپس ايستادند و . همين كه اذان صبح شد براى نماز نشستند و شروع به تسبيح خدا نمودند

 .نه خدا گشتند و از مسجد الحرام خارج شدندهفت مرتبه گرد خا. نماز صبح را خواندند

هايى دارد،  كس و كار نبوده و اموال و غالم ديدم كه او بى. رفتم من از پشت سر ايشان مى

گرداندند،  مردم روى خود را به سمت او مى. تر مشاهده كرده بودم چه پيش بر خالف آن

 اين آقا كيست؟: سيدميكى از آنان پر از. جستند كردند و به او تبرك مى سالم مى

 . استالسالم   عليهمااين موسى بن جعفر: گفت

 .كه اين امور شگفت از فردى غير از اين سيد باشد، شگفت زده بودم از اين: با خود گفتم

 .اين روايت را حنبلى نقل كرده است

وقتى آن حضرت از .  است1بشر حافى  ماجراى توبهالسالم عليهاز فضايل ديگر حضرت امام كاظم 

 .گذشت، ديد صداى غنا، نى و لهو از اين خانه بلند است كنار خانه بشر در بغداد مى

آن حضرت . هاى سبزى را بيرون خانه ريخت در آن هنگام كنيزى از خانه بيرون آمد و زباله

 :فرمود

  حرّأم عبد؟صاحب هذا الدار! يا جارية

 صاحب اين خانه آزاد است يا بنده؟! اى كنيز

 .آزاد است: پاسخ داد

 :حضرت فرمود

 ؛لو كان عبداً خاف من مواله! صدقت

 .ترسيد مى] خداوند[اگر او بنده بود از موالى خويش ! راست گفتى

 چرا دير آمدى؟: وقتى كنيز به خانه وارد شد، بشر كه بر سر سفره شراب بود، پرسيد

 .فردى بيرون خانه چنين و چنان گفت: سخ دادپا

كه امام كاظم  در آن هنگام بود كه بشر، پا برهنه از خانه بيرون آمد و در كوچه رفت تا اين

 .جا به دست ايشان توبه كرد را ديد و در همانالسالم  عليه
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 بنده شايسته خدا

 : فرموداهللا  رحمهعالمه حلى 

خوانده »  بنده شايسته خدا؛عبدصالح«نيز به السالم  عليهفرزندش امام موسى كاظم 

 .شد مى

 1. بيان شده استالسالم  عليههاى شيعه و سنى در شرح حال حضرت امام كاظم  اين مطلب در كتاب

 

 عابدترين مردم

 : فرموداهللا  رحمهعالمه حّلى 

نشست و روزها روزه  ها به عبادت مى   شب؛او عابدترين مردم زمانه خويش بود

 .  ...گرفت، او را كاظم ناميدند زيرا مى

 ديدگاه ابن تيميه

 :نويسد  در اين باره مىابن تيميه

وى ثقه، : گويد ابو حاتم رازى درباره او مى.  قرار داردالسالم  عليه، موسى بن جعفر السالم  عليهپس از جعفر «

 .امين، صدوق و از پيشوايان مسلمانان بوده است

سپس . آوردمهدى عباسى او را به بغداد .  در سال يكصد و بيست و اندى در مدينه زاده شدالسالم  عليهموسى 

گشت، نزد او آمد  وقتى هارون از عمره باز مى. كرد او تا زمان هارون، در مدينه زندگى مى. به مدينه بازگرداند

 .او تا پايان زندگى خويش در زندان بود. جا زندانى كرد  را با خود به بغداد برد و در آنالسالم  عليهو موسى 

روايات چندانى از او نقل .  سه هجرى وفات يافته استاو در سال يكصد و هشتاد و: گويد ابن سعد مى

برادرش على بن جعفر از او روايت نقل كرده .  روايت نقل كرده استالسالم عليهاو از پدرش جعفر . نشده است

 .است

 2.»اند ترمذى و ابن ماجه نيز روايات او را نقل كرده
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 ان اهل سنّت و عالمالسالم عليه امام كاظم

 را انكار نكرده و اهللا  رحمهجا هيچ يك از سخنان عالمه حلى  كه ابن تيميه تا به اين نكته در خور توجه اين

 . ... بسنده كرده استالسالم  عليه به نقل گفتار ابوحاتم رازى درباره امام كاظم

آوريم تا گفتار عالمه حلّى  ىجا عالوه بر سخنان ابوحاتم رازى، عبارات علماى ديگر را نيز م ما در اين

 .كنيم سپس درباره عبارات ابن تيميه نيز مطالبى را بيان مى.  تقويت شوداهللا  رحمه

 :نويسد ابن حجر عسقالنى مى

، يعنى محمد بن جعفر و على بن جعفر و فرزندانش يعنى ابراهيم، حسين، السالم  عليهبرادران كاظم «

چنين صالح بن يزيد، محمد بن صدقه عبرى از او روايت نقل  و هم) لسالمعليه اامام هشتم (اسماعيل، على رضى 

 .اند كرده

 . ثقه، صدوق و يكى از پيشوايان مسلمانان استالسالم  عليهكاظم : گويد ابوحاتم مى

 به دليل عبادت و اجتهادش السالم عليهماموسى بن جعفر : گويد شناس مى يحيى بن حسين بن جعفر نسب

 .شهرت داشت» ده شايسته بن؛عبدصالح«به 

شود كه او در سال يكصد و بيست و هشت هجرى در مدينه زاده شده  گفته مى: گويد خطيب بغدادى مى

 1. »...مناقب ايشان بسيار است... است

 :نويسد خطيب بغدادى مى

. شهرت داشت»  بنده شايسته؛الحعبدص« به دليل عبادت و اجتهادش به السالم  عليهما موسى بن جعفر«

 :گفت مى اى را آغاز كرد كه در آن مسجد النبى شد و در اول شب سجده روايت شده كه روزى وارد

 ؛عظم الذنب من عندي فليحسن العفو من عندك، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة

 !اى اهل تقوا و آمرزش. گناه بزرگ در نزد من است، پس بخشش از تو نيكوست

 .كرد  همين ذكر را تا صبح در سجده تكرار مىاو

داد،  كرد و آزارش مى بدگويى مى وقتى كسى به او.  فردى سخاوتمند و كريم بودالسالم  عليهامام كاظم 

 2.».فرستاد مى اى داراى هزار دينار برايش كيسه

آورد كه در  گاه از مسعودى عبارتى را مى آن. كند همين عبارت را ابن خّلكان از خطيب بغدادى نقل مى

 .ادامه بيان خواهيم كرد

 :نويسد  مىالسالم  عليهذهبى درباره امام كاظم 

 ... امام و پيشواالسالم عليهموسى كاظم «
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 .او ثقه، صدوق و يكى از امامان مسلمانان است: گويد ابوحاتم مى

 ...اند ترمذى و ابن ماجه دو روايت از او نقل كرده

.  دفن شده استالسالم  عليهاش امام جواد  جا به همراه نوه در آن. او زيارتگاه بزرگ و مشهورى در بغداد دارد

 هجرى 183 وفات او در رجب سال.  نيز در توس زيارتگاهى بزرگ داردالسالم  عليهما فرزندش على بن موسى

 1.»...قمرى رخداد

 :نويسد اين زمينه مىابن جوزى در 

خوانده »  بنده شايسته؛عبد صالح«داريش   به خاطر عبادت، اجتهاد و شب زندهالسالم  عليهماموسى بن جعفر «

 2.».فرستاد مى رسيد، براى آن فرد درهم يا دينار وقتى آزارى به او مى. بردبار بود او كريم و. شد مى

 :نويسد  مىالسالم  عليه كاظم قرمانى درباره امام

. گرفت كرد، روز را روزه مى شب را تا به صبح، بيدار بود و عبادت مى. او امام كبير، يگانه و حجت بود«

 .به دليل بردبارى فراوان او و درگذشتن از افراد خطاكار، او را كاظم ناميدند

اجت خود به ايشان متوسل نشد، مگر ح او به باب الحوائج شهرت دارد، زيرا هيچ كس براى برآورده شدن

 3.».كه حاجتش برآورده گرديد اين

 :نگارد  چنين مىالسالم  عليهابن حجر هيتمى مكى درباره امام كاظم 

دليل نامگذارى او به كاظم بردبارى فراوان ايشان و . او وارث علم، معرفت، فضيلت و كمال پدرش است«

 .باشد خطاكار مىدرگذشتن از افراد 

» ها در نزد خداوند برآورده شدن حاجت  دروازه؛باب قضاء الحوائج عند اهللا«او در ميان مردم عراق به 

 4.».بود ها ترين و سخاوتمندترين آن عابدترين مردم زمانه خويش، عالم او. شهرت داشت

 :گويد ابن طلحه در اين باره مى

مجتهدى بود كه در اجتهادش كوشش فراوان .  امامى واالمقام، بسيار ارجمند بودالسالم  عليهامام كاظم «

گذراند و روز را نيز به صدقه دادن و  او شب را به سجده و عبادت مى. هاى او شهرت دارد كرد، كرامت مى

كردند،  م مىجا كه او بسيار بردبار بود و از كسانى كه به او ظل از آن. كرد روزه گرفتن سپرى مى

 .گذشت، كاظم ناميده شد درمى

هايى را كه نسبت به ايشان مرتكب  او انسان. كرد كردند، نيكى مى او به كسانى كه به او بدى مى

 .ناميدند»  بنده شايسته؛عبدصالح«به دليل عبادت فراوان، او را . بخشيد شدند، مى جنايت مى
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 زيرا آنانى كه به واسطه او به درگاه خداوند متوسل .شهرت دارد» باب الحوائج إلى اهللا«در عراق به 

نشان  اين. ها را حيرت زده كرده است هاى ايشان، عقل كرامت. اند، خواسته هايشان برآورده شده است شده

 1.».دهد كه ايشان نزد خداوند از مقامى واال و زوال ناپذير برخوردارند مى

اما مناقب و فضايل آن حضرت .  بودالسالم  عليه بارات اهل سنت درباره امام كاظمچه گذشت برخى از ع آن

 .هاى شيعه كه امامت ايشان را باور دارند، از شمارش فراتر است در كتاب

شهراشوب، إعالم الورى  هاى اإلرشاد شيخ مفيد، المناقب ابن اين فضايل با سندهاى معتبر در كتاب

ذكر شده ... االئمه اربلى، إثبات الهداة حرّ عاملى، بحار األنوار عالمه مجلسى وطبرسى، كشف الغمة فى معرفة 

 .اى نيز به رشته تحرير درآمده است هاى جداگانه چنان كه درباره فضايل و حاالت ايشان كتاب  هم؛است

 128ر سال والدت حضرتش د. يكى از روستاهاى مدينه منوره به دنيا آمد» ابواء« در السالم  عليهامام كاظم 

 . هجرى قمرى وفات يافته است183آن حضرت در سال . هجرى قمرى بوده است) 129 و يا 127به روايتى (

 .اند تاريخ وفات آن حضرت را غير از اين نيز گفته

گونه  اى براى هارون اين آن حضرت از زندان نامه.  در زندان هارون، وفات يافتالسالم  عليهامام كاظم 

 :نوشت

الرخاء، حّتى نفنى جميعاً  نقضي عنّي يوم من البالء حتّى ينقضي عنك يوم منإّنه لن ي

 ؛إلى يوم ليس له انقضاء وهناك يخسر المبطلون

كه روزى از روزهاى آسايش  شود مگر اين روزى از روزهاى بال و مصيبت بر من سپرى نمى

روزى كه پايانى ندارد  ان هم؛آن روزى كه همه ما از اين دنيا رخت بنديم تا. رود تو از بين مى

 2.بينند گرايان زيان مى جاست كه باطل و در آن

 . به مرگ طبيعى از دنيا نرفت، بلكه ايشان را مسموم كردندالسالم  عليهامام كاظم 

 

 ان فراوان و راويعليه السالم امام كاظم

 :كند گونه ادعا مى  اينالسالم  عليهابن تيميه درباره امام كاظم 

برادرش على بن . روايت نقل كرده استالسالم   عليهاو از پدرش جعفر . روايات چندانى از او نقل نشده است«

 .»اند ترمذى و ابن ماجه نيز روايات او را نقل كرده. جعفر از او روايت نقل كرده است

 : خ به ابن تيميه بايد گفتدر پاس
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 چراكه به ؛ روايت نقل كرده باشد، برايش بس استالسالم  عليههمين كه او از پدرش امام جعفر صادق 

 .سرچشمه وصل شده است

در ميان . اين افراد از شدت فراوانى قابل شمارش نيستند: در رابطه با روايت گران از ايشان نيز بايد گفت

 .اند بن جعفر و فرزندان آن حضرت از ايشان روايت نقل كرده  علىبستگان ايشان، برادرش

برد كه از ايشان روايت نقل  ابن حجر نيز به همراه برادران و فرزندان آن حضرت، افرادى را نام مى

 .اند نموده

رادرش ، دو بالسالم  عليهما ، على بن موسى الرضاالسالم عليهفرزند امام كاظم «: گويد خزرجى در اين مورد مى

 1.»اند على بن جعفر و محمد بن جعفر و گروهى ديگر از او روايت نقل كرده

اند   و كسانى را آوردهالسالم  عليه هاى رجالى نام بسيارى از شاگردان امام كاظم البته عالمان شيعى در كتاب

هاى فقهى و ديگر  كتاب. رسد صدها تن مىشمار اين افراد به . اند كه از آن حضرت روايت نقل كرده

هاى روايى شيعه در رابطه با احكام شرعى و معارف و علوم دينى، از رواياتى پر است كه از طريق همين  كتاب

 . ...اند راويان نقل شده

ى را كه  و شأن ايشان بكاهد و نيز شأن راويانالسالم   عليهكوشيده از اهميت امام كاظم) ابن تيميه(اما اين مرد 

يعنى عليه السالم به طورى كه حتى ابن تيميه از فرزند امام كاظم . اند، كمرنگ نمايد از ايشان روايت نقل كرده

 .كند  به عنوان كسى كه از ايشان كسب علم و روايت نقل كرده، يادى نمىالسالم  عليهامام رضا

هاى حديثى اهل سنت ـ به جز كتاب  هاى ايشان در كتاب از سوى ديگر، بايد بدانيم نقل نشدن روايت

 ترمذى و ابن ماجه ـ

 روى وآله  عليه اهللا   صلىزيرا آنان از اهل بيت و عترت پاك رسول خدا. توفيقى آنان است روى نگون بختى و بى از

 .شوند اند و طبيعى است كه از چنين توفيقى محروم مى گردانده

 

  و شقيق بلخىعليه السالم امام كاظم

 : فرموداهللا  رحمهعالمه حّلى 

سال يكصد و چهل و نه هجرى به  در من: گويد ابن جوزى حنبلى به نقل از شقيق بلخى مى

 ...قصد حج حركت كردم

ابن . حنبلى، حافظ حديث و واعظ است ابن جوزى همان ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن جوزى فقيه

 2».است امام زمانه خود بودهاو عالمه عصر خويش و «: گويد جوزى مى خّلكان درباره ابن

 1».امام، عالمه، حافظ، عالم عراق و واعظ آفاق«: گويد جوزى مى ذهبى درباره ابن
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هاى الوافى  در كتاب.  هجرى قمرى وفات يافت597وى به سال . ابن جوزى تأليفات فراوانى دارد

 2.شرح حال اين عالم سنى نگاشته شده است... الزاهرة و  رة الحفّاظ، النجومبالوفيات، تذك

 

 شقيق بلخى كيست؟

 3».شقيق بن ابراهيم بلخى، يكى از زاهدان مشرق زمين است«: گويد ابونعيم اصفهانى درباره او مى

 4».مناقب شقيق بسيار فراوان است«: گويد حجر عسقالنى مى ابن

 افراد ديگرى نيز اين ماجرا را 5.ابن جوزى اين داستان را در كتاب خود صفة الصفوة نقل كرده است

 6.اند آورده

 را ندارد، حتى اگر راوى آن سنى السالم عليهم اما ابن تيميه كه طاقت شنيدن منقبتى از مناقب ائمه طاهرين

 :ويدگ مى باشد، در اين رابطه

 ».است اما حكايت مشهورى كه از شقيق بلخى روايت شده، دروغ«

 :نويسد مى او در بيان دليل اين ادعا كه برآمده از كينه و عناد اوست،

 چرا ؛دانيم، سازگارى ندارد  مىالسالم  عليهما چه كه درباره شرح حال موسى بن جعفر زيرا اين حكايت با آن«

 نيز در عليهما السالمجعفر بن محمد .  در مدينه اقامت داشتالسالم عليهمامحمد كه او پس از مرگ پدرش جعفر بن 

 »...جا به عراق نيامده بود تا در قادسيه باشد او نيز از آن. چهل و هشتم هجرى وفات يافت) صد و(سال 

 السالم عليهگويد كه گويا بر همه جزئيات زندگى امام كاظم  اى سخن مى ابن تيميه به گونه! عجيب است

 ...احاطه دارد و از هر روز آن حضرت و خصوصيات ايشان به طور كامل باخبر است

 يعنى كسانى كه او را ؛اند اين حكايت را شيعيان او نقل كرده... گويا او بيش از ديگران اطالعات دارد

 .شناختند بيشتر از ديگران مى

همان كسى كه كتاب . وايت را نقل كرده استافزون بر اين، ابن جوزى كه عراقى و اهل بغداد است، اين ر

كه  عالوه بر اين. هاى تاريخى مورد اعتماد آنان است المنتظم فى تاريخ االُمم را نگاشته كه يكى از كتاب

 .اند ديگر بزرگان نيز اين روايت را نقل كرده
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 به راستى اگر اين داستان .دهد كه حقيقت را بپذيرد اما بغض، كينه توزى و عناد ابن تيميه به او اجازه نمى

ترديد اين مرد در مورد اين  ها محبت دارند نقل شده بود، بى درباره يزيد، عمر و يا ديگر كسانى كه به آن

 .اى را شيفته آن داستان كند گفت كه هر شنونده نگاشت و با چنان آب و تابى سخن مى داستان كتاب مى

تواند دريابد كه او درباره بقيه  نين است، خواننده به خوبى مىوقتى واكنش ابن تيميه به اين داستان اين چ

 .دهد موارد حق نيز چگونه واكنش نشان مى

 

  و توبه بشر حافىالسالم  عليهامام كاظم 

 :فرمودرحمه اهللا عالمه حّلى 

آن . كه به دست ايشان، بشر حافى توبه كرد آنالسالم   عليهاز فضايل ديگر حضرت امام كاظم 

 ...گذشت  از كنار خانه بشر در بغداد مىحضرت وقتى

 :نويسد خطيب بغدادى درباره بشر حافى مى

. عبداهللا، معروف به حافى است ابو نصر، بشر بن حارث بن عبدالرحمان بن عطاء بن هالل بن ماهان بن«

 .او از مردم مرو و ساكن بغداد بود

وى در خرد فراوان و .  زمانه خود، برتر بودوى در پارسايى و زهد از مردم. او پسرعموى على بن خشرم بود

هاى مختلف، درستى مذهب، رام كردن نفس، كنار زدن زوايد و داشتن طريقتى نيكو منحصر به فرد  فضيلت

 1.»...او روايات بسيارى نقل كرده است... بود

 .كنيم كند، ولى ما به همين اندازه بسنده مى ىهرچند خطيب بغدادى ويژگى هاى فراوانى درباره او ذكر م

هاى  من درباره فضيلت: ابن جوزى نيز به نقل از خطيب بغدادى، شرح حال وى را نگاشته و گفته است

 2.ام بشر، كتابى نگاشته

ما دليل او در نادرستى اين ا. چون حكايت پيشين، دروغ خوانده است ولى ابن تيميه، اين حكايت را نيز هم

 :گويد حكايت بسيار خنده دار و در همين حال ناراحت كننده است، او مى

توبه كرده، دروغ ) عليه السالمامام كاظم (كه بشر حافى به دست ايشان ) اهللا  رحمهعالمه حلى (اما اين سخن او «

 زيرا وقتى هارون الرشيد موسى بن .كسى است كه نه از موسى بن جعفر و نه از بشر اطالعات درستى ندارد

بنابراين براى او موقعيتى پيش نيامد تا از كنار خانه بشر و ديگران . جعفر را به عراق آورد، او را زندانى كرد

 .»عبور كند

اطالعات درستى ندارد، پس چه كسى آن السالم    عليه از امام كاظماهللا  رحمهعالمه حلى : به راستى، اگر بگوييم

 شناسد؟ مىحضرت را 
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... شناسد  را مىالسالم  عليهمتواند ادعا كند كه حتى به اندازه عوام شيعه، اهل بيت  ترديد اين مرد نمى بى

البته .  نيز همين سخن استالسالم   عليهمخبرى و جهل و ناآگاهى او از احوال امامان معصوم بهترين گواه بر بى

 .السالم   عليهمته، نه از روى كينه و عنادورزى نسبت به اماماناگر بپذيريم كه وى اين سخن را از روى جهالت گف

بود و مدت زمانى ايشان در بغداد  داند كه هارون الرشيد آن امام را از زندان آزاد كرده ابن تيميه نمى

كه آن حضرت را مسموم كرد و به شهادت  اما هارون دوباره ايشان را زندانى نمود تا اين. كردند زندگى مى

 .يدرسان

اّتفاق مورخان است كه در آن، يكى از  موردعليه   اهللا  سالماين واقعه تاريخى، يعنى آزادى حضرت امام كاظم 

 .شود هاى آن بزرگوار روشن مى كرامت

 :نويسد  مىعليه السالمابن خّلكان در شرح حال حضرت امام كاظم 

 :نويسد احواالت هارون الرشيد مىابوالحسن على بن حسين بن على مسعودى در كتاب مروج الذهب در «

فرستاده هارون الرشيد در هنگامى : گويد مى او. عبداهللا بن مالك خزاعى از پليس هاى دربار هارون بود

عوض كنم و بدين  را من آمد و از من خواست كه همراه او بروم و نگذاشت كه لباسم كه سابقه نداشت نزد

 الرشيد رسيديم، خادم هارون رفت و خبر آمدن مرا به هارون هارون سبب مرا نگران ساخت، وقتى به خانه

 .رساند

او . بر او سالم كردم. وارد شدم و ديدم هارون بر بستر خود نشسته است. او نيز به من اجازه ورود داد

! اى عبداهللا: سپس به من گفت. هوش از سرم پريد، ترس و نگرانى من دوچندان شد. مقدارى سكوت كرد

 ام؟ جا خوانده ى چه تو را در اين وقت به ايندانى برا مى

 .دانم نمى! نه، به خدا، اى امير مؤمنان: پاسخ دادم

: او گفت. اى به دست دارد در همين لحظه در خواب ديدم كه گويا فردى حبشى نزد من آمد و نيزه: گفت

 .گيرم مىكه با همين نيزه جانت را  كنى، يا اين يا موسى بن جعفر را همين اآلن آزاد مى

 .اينك برو و او را آزاد كن

 من موسى بن جعفر را آزاد كنم؟! اى امير مؤمنان: سه بار پرسيدم: گويد او مى

خواهى، ما  اگر مقام مى: بله، همين اكنون برو و او را آزاد كن و به او سى هزار درهم بده و بگو: پاسخ داد

 دارى به مدينه برگردى، باز هم اختيار با خود اگر دوست. حاضريم هرچه را كه دوست دارى به تو بدهيم

 .توانى اين كار را انجام بدهى توست و مى

از :  را آزاد كردم و به ايشان گفتمالسالم عليه و امام كاظم... من به سمت زندان رفتم : گويد عبداهللا مى

 .ماجراى تو در شگفتم

.  را ديدموآله  عليه اهللا   صلىب بودم كه رسول خدامن در خوا. گويم كه ماجرا چيست من به تو مى: او پاسخ داد

 :پيامبر فرمود
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 ؛حبست مظلوماً! يا موسى

 .اى مظلومانه به زندان افتاده! اى موسى

 .شوى پس از گفتن اين عبارات، همين امشب از زندان آزاد مى. اين عبارات را بگو: سپس فرمود

  چه فرمود؟صّلى اهللا عليه وآلهپيامبر پدر و مادرم به فدايت، : عرض كردم: گويد عبداهللا مى

 :بگو :فرمود صلّى اهللا عليه وآله پيامبر:  پاسخ دادالسالم  عليهماامام موسى بن جعفر 

يا سامع كلّ صوت، ويا سابق كلّ فوت، ويا كاسي العظام لحماً ومنشرها بعد الموت، 

يّطلع  ي لمأسألك بأسمائك الحسنى وباسمك األعظم األكبر المخزون المكنون اّلذ

المعروف الّذي  يقوى على أناته، يا ذا أناة ال عليه أحد من المخلوقين، يا حليماً ذا

 ؛يحصى عدداً، فرّج عّني ينقطع أبداً وال ال

ها را با گوشت  كسى كه استخوان اى شنونده هر صدا، اى پيشى گيرنده هر فوت شده، اى

و به اسم اعظم  ه اسماى حسناى خودتب. گردانى ها را بر مى پوشانى و پس از مرگ آن مى

 اى ؛خواهم و اكبر خودت كه پنهان است و هيچ يك از آفريدگانت از آن خبر ندارد از تو مى

حليم و بردبارى كه توانى در برابر صبر تو وجود ندارد، اى صاحب معروف كه هيچ گاه اين 

 .كن يجادشود و عدد آن قابل شمارش نيست، براى من گشايش ا معروف تمام نمى

 1.»بينى وقتى اين ذكر را گفتم، همين شد كه اكنون مى

كه مردم از حضور ايشان بهره  تا آن  از زندان آزاد شده بودند، فرصتى بودعليه السالمزمانى كه امام كاظم 

 .شوند ببرند و به دست ايشان هدايت

 .ه كرد و چنان عابد و زاهد شد كه يكى از بهترين صالحان گشتاز جمله اين افراد بشر حافى است كه توب

 .تيميه بايد شود با دانستن اين مطلب، مشخص است كه چه حكمى براى ابن
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