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 -١٣٢٦رشناسه: حسينى ميالنى، على، 
 عنوان قراردادى: االئمه االثناعشر: فى كتاب منهاج الكرامه للعالمه الحلى و نقد كالم ابن تيميه حولهم. فارسى

 : پژوهشى كوتاه در زندگى پيشوايان معصوم عليهم السالم / على حسينى ميالنى; ترجمه و ويرايش: هييت تحريريه انتشارات الحقايق.  ليهم السالم ـعنوان و نام پديدآور: پيشوايان معصوم ع
 ـ ١٣٩٢مشخصات نشر: قم: انتشارات الحقايق، 

 ص. ١٠٤مشخصات ظاهرى: 
 ١٥٥; ١٥٤; ١٥٣فروست: مركز حقايق اسالمى; 

 ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨تقادى; هاى اع سلسله پژوهش   
: ٥ريال: ج. ٣٧٠٠٠; ٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٦٦ـ٨: ٤; ج.٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٦٥ـ١: ٣ريال: ج. ٢٠٠٠٠; ٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٦٣ـ٧: ٢ريال: ج. ٢٠٠٠٠; ٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٦٢ـ٠: ١ريال: ج. ٢٠٠٠٠شابك: 

 ٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٨٦ـ٦
 وضعيت فهرست نويسى: فاپا

 ) (فيپا).١٣٩١(چاپ اول:  ٤يادداشت: ج. 
 ).١٣٩٢(چاپ اول:  ٣و٢يادداشت: ج. 

» منهاج السنه«اى بر كتاب   كه آن نيز رديه» منهاج الكرامه فى معرفه االمامه«باشد كه خودشرحى بركتاب   مولف مى» االمامه شرح منهاج الكرامه فى معرفه«از كتاب » االئمه االثنى عشر«يادداشت: كتاب حاضر ترجمه بخش 
 التيميه است.  اثر ابن

. امام رضا عليه ٤. امام صادق عليه السالم، امام كاظم عليه السالم. ـ ج. ٣. امام سجاد عليه السالم و امام باقر عليه السالم. ج. ٢. امام مؤمنان على عليه السالم، امام حسن و امام حسين عليهما السالم. ـ ج. ١رجات: ج. مند
 السالم

 معصوم عليهم السالم.عنوان ديگر: پژوهشى كوتاه در زندگى پيشوايان 
 ها ها و رديه  دفاعيه -- موضوع: امامت 

 نقد و تفسير -- ق. منهاج الكرامة فى معرفة االمامه  ٧٢٦ـ  ٦٤٨موضوع: عالمه حلى، حسن بن يوسف، 
 نقد و تفسير --ق. منهاج السنة النبويه فى نقض الشيعة القدريه  ٧٢٨ـ  ٦٦١موضوع: ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، 

 وع: ائمه اثناعشرموض
 ها  ها و رديه  دفاعيه --موضوع: شيعه 

 ق. منهاج الكرامة فى معرفة االمامه. شرح ٧٢٦ـ  ٦٤٨شناسه افزوده: عالمه حلى، حسن بن يوسف، 
 ق. منهاج السنة النبويه فى نقض الشيعة القدريه. شرح ٧٢٨ـ  ٦٦١شناسه افزوده: ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، 

 انتشارات الحقايق شناسه افزوده:
 BP ٢٢٣ع /  ٧٥م  ٨٠٢١٥٢  ١٣٩٢رده بندى كنگره: 
 ٤٥/٢٩٧رده بندى ديويى: 

 ٢٨٣٠٥٦٦شماره كتابشناسى ملى: 
 
 
 
 

ا��ن ���م ��
	� ا���م ج �م آ�ب: �
�٥ 
:����  ���
� ��
�� ��� �
ّ� �  �� ا

 ه
*� (#)�)ّ�' ا�&��رات ا�#"��!  ��%$ و و"�ا"!:
:�& ��!ا�#" �

ر)ن:%& ١٠٠٠ '.�� 
 ١٣٩٣اول /  ��-, +پ:

�&�ر4 +پ: 
:,%� ر��ل ٣٧٠٠٠ .
:/-& ٦ - ٨٦ - ٥٣٤٨ - ٦٠٠ - ٩٧٨        ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٣٤٨ - ٨٦ - ٦ 

 
 حقوق چاپ حمفوظ است

 
 

 مراكز پخش:
 ٠٢٥-٣٧٨٣٧٣٢٠تلفن:  قم:������
 خط) ٤( ٠٢١-٧٧٥٢١٨٣٦ ، مركز فرهنگى انتشاراتى منري، تلفن:٩احد خيابان جماهدين، چهارراه آبسردار، ساختمان پزشكان، وران: ������
 ٠٢١-٢٢٨٤٧٠٣٥ ، نشر آفاق، تلفن:٤٣خيابان پاسداران، خيابان شهيد گلنىب، نبش خيابان ناطق نورى، ساختمان زمرد، طبقه دوم، پالك  ران:������
 ٠٩١٥١١٩٩٤٨٦ ٠٥١١-٢٢٤٢٢٦٢ كتاب، انتشارات نور الكتاب (ميالىن)، تلفن: نجينهچهارراه شهدا، پشت باغ نادرى، كوچه شهيد خوراكيان، پاساژ گ مشهد:������
 ٠٣١١-٢٢٢٣٤٢٣ چهارباغ پايني، رو به روى ورزشگاه ختىت، مركز ختصصى حوزه علميه اصفهان، تلفن: اصفهان:������
 ٠٤١١-٥٥٤٠٢٥٢ ، نداى مشس، تلفن:٢٦ك خيابان امام مخيىن، نرسيده به ميدان ساعت، بازار بزرگ تربيت، طبقه پايني، پال تربيز:������
 ٠٢٤١-٣٢٢٠٩٩٠ پايانه هفت تري، واحد اتوبوس راىن، منايشگاه كتاب گلستان، تلفن: زجنان:������
 ٠٨٣١- ٤٢٨٤٠٨٢ خيابان باغ ابريشم، جنب ورودى اصلى دانشگاه رازى، كتابفروشى حافظ، تلفن:كرمانشاه: �������
 ٠٣٦١ـ ٥٤٣٢٨٨٣بان پاسگاه، خيابان مهستان، كتبسراى فريوز (هامشى)، تلفن: فاز دو ناجى آباد، انتهاى خياكاشان: �������
 

 ١٠٠٠١٤١٤ـ سامانه پيام كوتاه:  info@al-haqaeq.orgـ پست الكترونيك:  www.al-haqaeq.orgنشاىن اينترنت: 
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 ٢٢… ديدگاه واهى ابن تيميه 
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به جهانيان عرضه  صلّى اهللا عليه وآلهبا بعثت خاتم االنبياء، حضرت محمد مصطفى  ترين دين االهى . آخرين و كامل  . .
 رسانان االهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت.  شد و آئين و رسالت پيام

و جمعى  صلّى اهللا عليه وآلهدين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا 
 ان باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت.از يار

ادامه اين راه االهى در هجدهم ذى الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منّان به نخستين رادمرد 
 سپرده شد.عليه السالم يعنى امير مؤمنان على  صلّى اهللا عليه وآلهعالم اسالم پس از پيامبر خدا 

، نعمت االهى تمام و دين اسالم تكميل و سپس به عليه السالمن واليت و جانشينى حضرت على در اين روز، با اعال
عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد. اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس 

 گشتند.

هايى از پيش مهيا شده ـ مسير هدايت و راهبرى را  ا توطئه، ـ بصلّى اهللا عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
مسلمانان را در تحير و سردرگمى  منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و صلّى اهللا عليه وآلهپس از رحلت پيامبر خدا 

القاى شبهات و تدليس و  قرار دادند. آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث،
 تاب بود ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند.  هاى شيطانى، حقايق اسالم را ـ كه همچون آفتاب جهان تلبيس

، توسط امير مؤمنان 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 جارى شده و در هر  عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار معليه السالعلى 
ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان   ها، شبهه  اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است. آنان با بيان حقايق، دودلى برهه

 اند. ختهاسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار سا

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، عالّمه حلّى، قاضى 
درخشد; چرا كه اينان در مسير دفاع  الدين، امينى و... همچون ستارگانى پرفروز مى  حامد حسين، سيد شرف  نوراهللا، مير

گويى شبهات  پاسخ  ، با زبان و قلم، به بررسى وعليهم السالماهل بيت از حقايق اسالمى و تبيين واقعيات مكتب 
 .  اند... پرداخته

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين مبين اسالم 
پرداخته است، پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اهللا سيد  معليه السالو دفاع عالمانه از حريم امامت و واليت امير مؤمنان على 

 باشد. على حسينى ميالنى، مى

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار خود قرار   گران ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسالمى
، فرهيختگان و تشنگان حقايق اسالمى ها را در اختيار دانش پژوهان  داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 قرار دهد.

كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با حقايق اسالمى آشنا 
 سازد.  مى

 فرجه الشريف عجل اهللا تعالىاميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اهللا األعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 
 قرار گيرد.
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 السالم عليه �>ه4 آ� ; -$ ز��)4 ا�م ��اد

 نويسد: مى اهللا رحمهعالمه حلّى 

د. نيز در علم، تقوا و بخشش همانند پدر خويش بوالسالم  عليهامام جواد السالم  عليه فرزند حضرت امام رضا
در سنين كودكى از چنين  السالم  عليه  كه امام جواد گاه كه پدر بزرگوارش به شهادت رسيد مأمون از اين آن

علم، دين و خرد سرشارى برخوردار است، شيفته آن حضرت شده بود. به همين دليل خواست دخترش 
فضل را به ازدواج آن حضرت درآورد. اُم 

 درآورده بود. السالم  عليه  ود اُم حبيب را به ازدواج امام رضاالبته پيش از اين نيز، دختر ديگر خ

كه حكومت از دست خاندان عباسى خارج شود و  ها سخت و گران آمد و از اين اين موضوع بر عباسى
پيروى كرد ـ بيمناك  السالم عليه چنان كه از پدرش امام رضا پيروى كند ـ همالسالم   عليه  مأمون از امام جواد

 شدند.

همين دليل نزديكان مأمون جمع شده و از او خواستند اين ازدواج را رها كند. به او گفتند: سن او كم  به
 است و علم و دانشى ندارد. 

 خواهيد او را امتحان كنيد.  شناسم. اگر مى مأمون گفت: من او را بيشتر مى

مطرح السالم  عليه را در حضور امام جواداى   آنان نيز پذيرفتند. به يحيى بن اكثم پول فراوانى دادند تا مسأله
 كند كه آن حضرت از پاسخ آن ناتوان باشد. 

ها و قاضى يحيى بن اكثم در آن مجلس حاضر شدند.  گاه روزى را براى اين كار تعيين كردند. عباسى آن
 مأمون نيز آن حضرت را دعوت نمود. 

 پرسم.  اى را مى  ابن اكثم گفت: از تو مسأله

 فرمود: بپرس! السالم  عليه وادحضرت امام ج

 پرسيد: فردى كه در حال احرام شكار كرده، چه حكمى دارد؟

 پاسخ داد: آيا در محدوده حرم شكار كرده يا خارج از آن؟  السالم  عليه امام جواد

 آگاه بوده يا جاهل؟ 

 براى اولين بار به شكار آن پرداخته يا مرتبه دوم بوده است؟

 ا حيوان بزرگ؟ حيوان كوچك صيد كرده ي

 اين صيدكننده بنده بوده يا آزاد؟ 

 شكار كوچك بوده يا بزرگ؟

 شكار از پرندگان بوده يا غير پرنده؟

، در چهره او السالم عليه هاى ناتوانى در برابر حضرت امام جواد  يحيى بن اكثم شگفت زده شد. نشانه
 فتند.اى كه حاضران در مجلس اين مسأله را دريا نمايان شد. به گونه

 كرديد، دريافتيد؟  در اين هنگام مأمون به خويشانش گفت: آيا آنچه را انكار مى



 كنى؟  رو كرد و پرسيد: آيا از دخترم خواستگارى مى السالم عليهسپس مأمون به امام جواد 

 پاسخ فرمود: بله. 

 سپس به او گفت: پس خطبه نكاح را بخوان! 

را خواند و با پانصد درهم مرغوب كه مهريه مادرش حضرت نيز خطبه  السالم عليه حضرت امام جواد
 بود، با آن دختر ازدواج كرد.عليه  اهللا سالم زهرا
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 فرمود: مى اهللا رحمهعالمه حلّى 

 نيز در علم، تقوا و بخشش و كرم همانند پدر خويش بود. السالم عليه فرزندش امام جواد

عليه السالم ديث، واعظ و تاريخ نگار اهل سنت در فصل مربوط به امام جواد سبط ابن جوزى فقيه، حافظ ح

 نويسد: مى

 ١».نمود او نيز در علم، تقوا و جود و بخشش به شيوه پدرش عمل مى«

 نويسد: مى عليه السالم صفدى نيز در وصف امام جواد

او از بزرگان و شرافتمندان خاندان نبوت بود. مأمون دختر خود را به ازدواج او درآورد. وقتى امام جواد «
او از آن حضرت تكريم و به ايشان احترام نمود. ايشان به سخاوتمندى معروف بود، به  نزد معتصم رفت عليه السالم

 ٢».لقب دادند. او يكى از امامان دوازده گانه است» جواد«همين دليل آن بزرگوار را 

 : نويسد پرداخته و مىالسالم  عليه شمس الدين ذهبى نيز به شرح حال امام جواد

 ٣صلى اهللا عليه وآله هاى ايشان جواد، قانع و مرتضى بود. او از سرآمدان و شرافتمندان خاندان پيامبر اكرم لقب«
 ٤».بود. او به سخاوتمندى معروف بود، به همين دليل جواد لقب گرفت
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كرد. در  روايت نقل مى وآله عليه اهللا صلى از پدر و اجداد بزرگوار خود از رسول اكرم السالم عليه امام جواد
شد. خطيب بغدادى و ديگران در شرح حال ايشان،  معانى روايات و حقيقت احكام به آن حضرت مراجعه مى

 ٥اند. ها را نگاشته بخشى از اين

 گويد: قادرى مىشيخ محمود شيخانى 

 يكى از خلفا بيمار شده و نذر كرده بود كه اگر خداوند او را شفا بدهد، مال كثير صدقه بدهد.

                                                           
 ٥: العرب حوادث، تمة املختصرت، املختصر ىف أخبار البشر، ١٤٢ ،١٥٣ /  ٢: وفيات األعيان، شرح حال سبط ابن جوزى در كتاب هاى ٣٥٨: تذكرة خواص اُألمة.  ١

 ها آمده است. و ديگر كتاب ٣٨٢ / ٢: طبقات املفسرين، ٢٢٠/ 

 .١٠٠/  ٤: الواىف بالوفيات.  ٢

به صورت ناقص (ابتر) آمده است، ما  وآله  عليه  اهللا  صلى  . به رغم اين كه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا ٣
 ايم. را با سالم آورده عليهم السالمصلوات را به صورت كامل و اسامى ائمه معصوم  د وطبق فرمايش حضرتش، درو

 .٢٢٠حوادث  ٣٨٥/  ١٥: تاريخ اإلسالم.  ٤

 .١٠٣: األئمة االثنا عشر، ١٠٦/  ٤: الواىف بالوفيات، ٥٤/  ٣: تاريخ بغداد.  ٥



ولى مقدار صدقه را مبهم گذاشته بود و مقصود خود را از مال كثير مشخص نكرده بود. وقتى از بيمارى 
چقدر » مال كثير«كند. از آنان پرسيد: كه به نذر خودش عمل  بهبود يافت، فقيهان را احضار كرد و براى اين

 است؟

 هر يك مطلبى گفتند.

 فرمود: السالم عليه امام محمد جواد

 ;إن كنت نويت الدنانير، فتصدق بثمانين ديناراً، أو الدراهم بثمائين درهماً

 درهم صدقه بده. اگر قصد داشىت كه با دينار صدقه بدهى، هشتاد دينار و اگر قصد داشىت با درهم صدقه بدهى هشتاد

 فقيهان گفتند: ما چنين مطلبى را در قرآن و سنت، سراغ نداريم.

 پاسخ دادند:  السالم عليه امام جواد

والنصر من أقسام العافية، فعدوا وقائع رسول ٦)لَقَد نَصركُم اهللا فى مواطن كَثيرة(بلى، قال اهللا تعالى: 
 فإذا هي ثمانون; وآله عليه اهللا صلى اهللا

خداوند مشا را در جاهاى بسيارى يارى كرد (و بر دمشن «فرمايد:  گوييد نيست; چرا كه خداوند متعال در قرآن كرمي مى اين چنني كه مى

ينيد كه در هشتاد ب  را بشماريد; مىوآله  عليه اهللا صلىنصرت و يارى نيز از انواع عافيت است. پس نربدهاى رسول خدا »; پريوز شديد)

 ٧مورد پيامرب يارى شده است.

در علم، تقوا و بخشش فراوان  عليه السالم افزون بر اين، قضايايى كه بر شخصيت واال و برترى امام جواد
كنند تا پيشوايان اهل بيت  نقل نمىداللت دارند بسيار هستند. اما اهل سنت اين مطالب را در كتاب هايشان 

 ... شهرت پيدا نكنند و منزلت آنان شناخته نشودالسالم   عليهم

ها و اخبار فراوانى وجود  حكايتالسالم  عليه براى امام جواد«كنند كه  اما در همين حال، آنان تصريح مى
 ٨».دارد

اختصاص السالم  عليه هاى تاريخى خويش، اصال بابى را به امام جواد بسيارى ديگر از اهل سنت، در كتاب
 اند!! نداده

 

 و  ��$ ����ن السالم عليها�م ��اد 

 فرمود: رحمه اهللاعالمه حلّى 

در سنين كودكى از  السالم  عليهكه امام جواد  به شهادت رسيد، مأمون از اين السالم عليهوقتى پدر امام جواد 
 .  رد سرشارى برخوردار است، شيفته آن حضرت شد...چنين علم، دين و خ
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 .٢٥. سوره توبه: آيه  ٦

 . الصراط السوى فى مناقب آل بيت النبى ـ نسخه خطى. ٧

 .٣١٥/  ٣: وفيات األعيان.  ٨



 گوييم: مى رحمه اهللا در توضيح اين فراز از گفتار عالّمه حلّى

اند. در شرح حال  يحيى بن اكثم مروزى، قاضى القضات بود. در فقه و حديث او را به امام توصيف كرده
 ر گناهان زشت بوده است. اند: او اهل مشروب، لواط و ديگ او نوشته

 نويسد: يحيى بن معين درباره نقل حديث يحيى بن اكثم مى

 او دروغگو بود.

 دهد.  ابن راهويه نيز او را دجال لقب مى

 دزديد.  گويد: او حديث مى ابن جنيد درباره يحيى مى

دار شد. اما  ن را عهدههاى ويژه نابينايا گويد: يحيى محل تأمل است. گويند: يحيى ديوان صدقه ابوحاتم مى
 ٩چيزى از اين صدقات را به اين بيماران نداد.

 ها بوده و چنين عمل كرده است!!! جالب است كه به تصريح اهل سنت، يحيى قاضى القضات آن
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جا مطرح كرده، يكى از رويدادهاى قطعى است كه اهل سنت ـ  در اين اهللا  رحمهداستانى را كه عالمه حلى 
كند و اين مطلب را به  اى مى اند. البته سبط ابن جوزى به آن اشاره طبق عادت هميشگى ـ آن را نقل نكرده

 يد: گو دهد و مى اماميه نسبت مى

را به  السالم  عليه كنند كه در آن آمده: زمانى كه مأمون، محمد جواد شيعيان اماميه روايتى طوالنى را نقل مى
 همسرى دخترش برگزيد، وى هفت سال و چند ماه بيشتر سن نداشت. و او خود خطبه ازدواج را خواند. 

ن اكثم را با مال تحريك كردند تا ها در برابر خواسته مأمون توطئه كردند. آنان قاضى يحيى ب عباسى
 را با آن امتحان كند. السالم عليهمسائلى دشوار را انتخاب كند و امام محمد جواد 

 االرشادها پاسخ داد. اين روايت طوالنى را شيخ مفيد در كتاب  به همه اين پرسش السالم عليهولى امام جواد 
 ١٠خود نقل كرده است و خدا داناتر است.
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 نويسد:  ابن تيميه در اين باره مى

چون مطالب پيشين است. رافضى ها، عقل صريح و نقل صحيح ندارند.  جا نقل شده، هم داستانى كه در اين
. آنچه را آنان به دنبال اقامه حق و از بين بردن باطل نيستند، نه از طريق استدالل و بيان و نه با دست و سرنيزه

كند تا چه رسد كه  اثبات نمى عليهما السالم ) نقل كرده، فضيلتى را براى محمد بن علىرحمه اهللا  كه او (عالمه حلى
هايى است كه فقط  امامت او را ثابت كند. زيرا اين داستانى كه از يحيى بن اكثم نقل شده، يكى از دروغ

 كند. هاى جاهل را دلخوش مى انسان

                                                           
 هاى ديگر. و كتاب ٣٦١ / ٤: ميزان االعتدال، ٥ / ١٢: سري أعالم النبالء، ١٢٩/  ٩: اجلرح والتعديل. ر.ك:  ٩

 .٣٥٩: واصتذكرة اخل.  ١٠



تر از اين است كه در صدد از پا درآوردن فردى  تر و فاضل تر، عالم يحيى بن اكثم، فقيه بايد دانست كه
 باشد و از او درباره فردى محرم سؤال كند كه شكار كرده است. 

دانند و اين مسأله، از امور دقيق و پيچيده نيست و اختصاص به  ترين فقيهان حكم اين مسأله را مى زيرا كم
 د.عالمان برجسته ندار

هايى است كه صيد كننده، دارد. اما بيان حكم  از سوى ديگر، آنچه در اين داستان ذكر كرده فقط تقسيم حالت
 اين اقسام را ذكر نكرده است.

 گر علم به احكام همه اقسام آن نيست. از طرفى، تقسيم يك مسأله به فروع مختلف، به تنهايى، بيان
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 گوييم: يميه مىدر پاسخ به ابن ت

ها را به لطف   ها را انكار كرد و ما آن چه بسيارند حقايقى كه پيش از اين نيز اين مرد به صراحت، آن
 الهى اثبات كرديم.

تر از قاضى القضات آنان بوده، داللتى  تر و فقيه ، عالم السالم عليهكه امام جواد  اما داللت اين داستان بر اين
گيرد.... وقتى اعلم بودن مطلق براى  هاى لجوج صورت مى آن از سوى انسانبسيار روشن است و انكار 

 گردد. ثابت شد، امامت مطلق نيز براى ايشان اثبات مى السالم  عليهحضرت امام جواد 

، اين حكايت را به طور خالصه آورده است. اگر ابن تيميه به كتاب  اهللا رحمهاز سوى ديگر، عالمه حلّى 
حكم  السالم عليه يافت كه حضرت امام جواد كرد، درمى هاى ديگر مراجعه مى يا كتاباهللا  رحمه دشيخ مفي» االرشاد«

 اقسام مختلف مسأله را به درخواست مأمون، بيان كرده است.

، پس از اين مسأله، به درخواست مأمون از يحيى بن اكثم السالم عليهچنين آمده است كه حضرت امام جواد  هم
داند و از آن حضرت خواست پاسخ آن را  يد و يحيى بن اكثم اعتراف نمود كه حكم آن را نمىاى را پرس مسأله

 بيان كند...

براى جلوگيرى از طوالنى شدن مباحث، خوانندگان گرامى را به خواندن كامل اين رويداد در كتاب شيخ 
 ١١كنيم. ، دعوت مىرحمه اهللامفيد 

                                                           
 .٢٨٨ـ  ٢٨١/  ٢ :اإلرشاد ىف معرفة حجج اهللا على العباد.  ١١
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 نويسد: مى اهللا رحمهعالمه حلّى 

شود. دليل اين   است كه به او عسكرى گفته مىالسالم  عليه، امام هادى عليه السالمفرزند حضرت امام جواد 
جا به سامرا احضار كرد. سپس  وكّل آن حضرت را از مدينه به بغداد و از آنلقب نيز اين است كه مت

گاه حضرتش را به سامرا منتقل كرد. ايشان بيست  اسكان داد. آن» عسكر«اى به نام   ايشان را در نقطه
 جا اقامت داشت.  سال و نه ماه در آن

بود. زيرا از جايگاه آن حضرت  السالم  ليهع  دليل اين كار متوكّل، بغض و كينه توزى او نسبت به امام هادى
 در مدينه و گرايش مردم به آن بزرگوار باخبر شده بود. به همين دليل از اين موضوع بيمناك بود.

را از مدينه به  السالم عليه متوكّل، يحيى بن هرثمه را فراخواند و به او فرمان داد كه حضرت امام هادى
 جاى ديگر منتقل كند.

كرد و  بر جان آن حضرت بيمناك شده و فرياد برآوردند. زيرا ايشان به مردم مدينه نيكى مىمردم مدينه 
 هميشه در مسجد به عبادت مشغول بود. 

 نرسد.  السالم عليه يحيى بن هرثمه در برابر مردم سوگند ياد كرد كه آزارى به حضرت امام هادى

هاى  ها، ادعيه و كتاب  آن منزل جز مصحفسپس منزل آن حضرت را مورد بازجويى قرار داد. اما در 
رو آن حضرت در نظرش بزرگ آمد و خود او خدمت به آن حضرت را  علمى، چيزى نيافت. از اين

 دار شد. وقتى يحيى وارد بغداد شد، نزد اسحاق بن ابراهيم طاهرى، حاكم وقت بغداد رفت.  عهده

است. تو متوكل را خوب وآله  عليه  اهللا  صلى  خداحاكم بغداد به او گفت: اى يحيى! اين مرد، فرزند رسول 
دشمن تو وآله   عليه اهللا صلىكشد و رسول خدا  شناسى. اگر او را تحريك كنى، آن حضرت را مى مى
 شود.  مى

 ام. يحيى پاسخ داد: به خدا سوگند، جز نيكى از ايشان نديده

 ى آن حضرت را برايش باز گفتم.گويد: وقتى نزد متوكل رسيدم، سيره نيكو، زهد و پارساي يحيى مى

 متوكّل نيز به ايشان احترام گذارد.

هاى بسيارى صدقه بدهد. اما وقتى  چندى بعد وقتى متوكّل بيمار شد و نذر كرد كه اگر شفا پيدا كند، درهم
 دانست كه چقدر بايد صدقه بدهد. شفا يافت، نمى

 درباره حكم اين مسأله از فقيهان دربار پرسيد. 



فرستاد تا خود مسأله را از ايشان السالم   عليه  سخى نداشتند. به همين دليل فردى را نزد امام هادىآنان پا
 بپرسد. 

 پاسخ فرمود: السالم  عليهحضرت امام هادى 

 تصدق بثالثة وثمانين درهماً;

 هشتاد و سه درهم صدقه بده.

 متوكّل دليل اين حكم را پرسيد.

 آن حضرت پاسخ داد:

غزا وآله  عليه اهللا صلىوكانت المواطن هذه الجملة; فإن النبي  ١٢)لَقَد نَصركُم اهللا فى مواطن كَثيرة(لقوله تعالى: 
 سبعاً وعشرين غزاة وبعث ستّاً وخمسين سرية;

 ».خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى كرد«فرمايد:   زيرا خداوند در قرآن مى

بيست و هفت غزوه انجام داد و پنجاه و شش سريه نيز اعزام كرد وآله  عليه اهللا صلىه رسول خدا دانيم ك مى
 شود. كه در مجموع هشتاد و سه جنگ مى

در منزل خود سالح دارد. اين  السالم  عليهما گويد: به متوكّل خبر دادند كه على بن محمد مسعودى مى
اند و ايشان نيز قصد به دست گرفتن قدرت را   د، تهيه كردهها را شيعيان ايشان كه از اهل قم هستن سالح
 دارد.

ها را به سوى خانه آن حضرت گسيل نمود. آنان نيز شبانه به خانه ايشان يورش   متوكل جمعى از ترك
جا   نيافتند. آن حضرت را در اتاقى دربسته يافتند كه در آن السالم عليهبردند. اما چيزى در خانه امام هادى 

تالوت قرآن بود، لباسى پشمين بر تن داشت و روى شن و ريگ نشسته بود; توجه به جانب خدا  در حال
 خواند. داشت و قرآن مى

 را پيش متوكل بردند. السالم  عليهمأموران با همين حال امام هادى 

ن كه وارد شد، جام در دست متوكل بود، هميالسالم   عليه متوكل در مجلس شراب بود. موقعى كه امام هادى
چشمش به آن حضرت افتاد احترام كرد و كنار خود نشاند و جامى كه در دست داشت به ايشان تعارف 

 كرد.

 فرمود:  السالم  عليهامام هادى 

 واهللا، ما خامر لحمي ودمي قطّ فاعفني;

 شود. مرا معذور دار! به خدا سوگند، گوشت و خون من هيچ وقت آلوده به شراب نمى

 خواهم از صدايت بهره ببرم. را پذيرفت و گفت: مى متوكّل عذر آن حضرت

 تالوت اين آيات را آغاز كرد: السالم  عليهامام هادى 

...هِينا فَاكيهة كَانُوا فمنَعقَام كَرِيم* وموع ورزيون* وعنَّات وج نكُوا متَر ١٣; كَم 

                                                           
 .٢٥. سوره توبه: آيه  ١٢

 .٢٧ـ  ٢٥هاى  . سوره دخان: آيه ١٣



ها و  ها كه از خود به جاى گذاشتند، و زراعت ها و چشمه د و) چه بسيار باغ(سرانجام همگى نابود شدن
 هاى فراوان ديگر كه در آن (غرق) بودند!  قيمت، و نعمت  قصرهاى زيبا و گران

 سپس متوكّل گفت: برايم شعرى بخوان. 

 فرمود: 

 إنّي قليل الرواية للشعر;

 پردازم. تر به خواندن شعر مى من كم

 يست بايد شعرى بخوانى. اى ن  گفت: چاره

 اين اشعار را خواند: السالم  عليهامام هادى 

 باتُوا على قُلَِل األجبال تحرسهم *** غُلْب الرجاِل فما أغْنَتْهم القُلَُل

 واستُنزِلُوا بعد عز من معاقلهِم *** وُأسكنُوا حفَراً يا بِئس ما نَزلُوا

د صارخٌ من بعد ملُل؟ناداهوالح والتّيجان األساور أين *** هِمفْن 

 أين الوجوه الّتي كانَتْ منعمةً *** من دونها تُضرب األستار والكُلَُل؟

 فأفْصح القَبر عنهم حين سائلَه *** تلك الوجوه عليها الدود يقتتُل

بوا *** فأصلُواقد طالما أكَلُوا دهراً وقَد شَرِبطُوِل األكِل قد ُأك وا بعدح 

ها   كوشيدند. اما آن قلّه ها مى  بردند و مردان قوى در حفظ و حراست آن ها به سر مى  هاى كوه در قلّه
 ها نشدند. حافظ آن

پس از آن كه با عزت در دژهاى بلند و محكم ساكن بودند به زير كشيده شدند و در گودال گور ساكن 
 آمدنى بود.شدند. و چه بد پايين 

هاى   ها ندايى بلند شد كه كجاست النگوهاى زينتى؟ كجاست تاج  در اين هنگام بعد از دفن شدن آن
 كردند؟ هاى فاخر كه بر تن خود مى  سلطنتى و آن لباس

ها زده شده  ها و حجله  هايى كه در ناز و نعمت پرورش يافته بودند و براى آنان پرده  كجاست آن صورت
 بود.

ها  قبر از احوال آنان سؤال كرد قبر زبان گشود و به شيوايى بيان داشت: آن صورت هنگامى كه از
 ها در حركت هستند.  ها بر روى آن هاست كه هم اكنون كرم همين

 روزگارى طوالنى به خوردن و نوشيدن گذراندند. اما پس از اين، خود خورده شدند.

 ك از چشمان متوكل سرازير شد و ريش او خيس شد.اين ابيات را خواند، اش السالم عليهوقتى امام هادى 



 

 

 

 

C,؟ السالم عليه+�ا ا�م هدى " D7� ����ى 

 فرمود: اهللا رحمهعالمه حلى 

شود. دليل اين   است كه به او عسكرى گفته مىالسالم  عليه، امام هادى السالم  عليهفرزند حضرت امام جواد 
 . جا به سامرا احضار كرد... ينه به بغداد و از آنلقب نيز اين است كه متوكل آن حضرت را از مد

 گويد: خطيب بغدادى در اين باره مى

را از مدينه به بغداد آورد. سپس او را به سامرا برد. او در سامرا بيست  السالم عليهمتوكل عباسى امام هادى «
 ١٤».سال و نه ماه اقامت داشت

 نويسد:  مىسبط ابن جوزى نيز 

است كه متوكل او را از مدينه به بغداد و از  را عسكرى لقب دادند، به اين دليل السالم عليهكه امام هادى  اين«
 ١٥».هاى نقى و متوكل بود جا بيست سال و نه ماه بود و داراى لقب جا به سامرا منتقل كرد. او در آن آن

 يد:گو ابن خلّكان مى

ها نزد متوكل زياد شد، متوكل عباسى او را  چينى و سخن السالم  عليهكه جاسوسى عليه امام هادى  پس از آن«
شود. زيرا زمانى كه  زادگاهش ـ فراخواند و او را در سامرا نگه داشت. سامرا، عسكر ناميده مى  از مدينه ـ

 جا برد. معتصم اين شهر را بنا كرد، لشكر; (عسكر) خويش را به آن

نيز عسكرى  السالم عليهكه به ابوالحسن امام هادى  شود و دليل اين جا عسكر گفته مى به همين دليل به آن
 ١٦»جا بيست سال و نه ماه اقامت داشت. جا منسوب است و در آن گويند، همين است. زيرا به آن

 گويد: ابن حجر مكى مى

جا اسكان دادند.  اند، كه او را از مدينه به سامرا منتقل كردند و در آن عسكرى ناميده به اين دليل او را«
 ١٧».شد. به همين دليل ايشان نيز به عسكرى معروف شد. سامرا عسكر ناميده مى

 ,�- Eاه  السالم  عليهم���آE و آ��$ او -

 فرمود: اهللا رحمهعالمه حلّى 

 .  بود...السالم  عليهتوزى او نسبت به امام هادى  كار متوكّل، بغض و كينه دليل اين

                                                           
 .٥٦/  ١٢ تاريخ بغداد.  ١٤

 .٣٥٩: تذكرة خواص اُألمة.  ١٥

 .٤٣٥/  ٢: وفيات األعيان.  ١٦

 .١٢٤: الصواعق احملرقة.  ١٧



موضوعى مشهور است و هيچ كس در آن ترديدى السالم   عليه كينه متوكّل نسبت به اميرمؤمنان حضرت على
جا را  ه آنهاى پيرامون آن را تخريب كرد. سپس فرمان داد ك و خانه السالم عليه ندارد. او بود كه قبر امام حسين

 ١٨شد.السالم  عليهجا و زيارت قبر امام حسين  كشت و زراعت كنند و مانع از آمدن مردم به آن

 يكى از ابيات آن آمده: بسامى شعرى سروده كه در

 يكونوا شاركوا *** في قتله فتتبعوه رميما  أسفوا على أن ال

مشاركت نداشتند. به همين دليل به السالم   عليه بنى عباس ناراحت بودند كه چرا در كشتن امام حسين
 هاى خردشده آن حضرت رفتند. سراغ استخوان

 ١٩»انحراف داشت.متوكل ناصبى بود و «گويد:  ذهبى درباره متوكل مى

 نويسد:  قمرى، چنين مى ٢٣٦ابن اثير به هنگام سخن از وقايع سال 

هاى پيرامون آن را خراب كنند و  و خانهالسالم  عليهما در اين سال، متوكّل فرمان داد قبر امام حسين بن على«
 . جا بذر و دانه بكارند و به قبرش آب ببندند در آن

جا بشوند. به همين دليل رئيس پليس آن منطقه اعالم كرد: از سه  او فرمان داد كه مانع از آمدن مردم به آن
 بيابيم، او را در سياهچال زندانى خواهيم كرد. السالم عليهروز بعد، هركس را كه نزد قبر امام حسين 

جا نيز به زير كشت و كار  هاى آن زمين را ترك نمودند. عليه السالم مردم فرار كردند و زيارت امام حسين
 رفت.

شد كسى  و اهل بيت ايشان كينه فراوان داشت. اگر باخبر مى السالم عليهماطالب  متوكل نسبت به على بن ابى
 كرد. ريخت و اموالش را چپاول مى را در دل دارد، خونش را مى عليهم السالم واليت على و اهل بيت او

بست و  لباس، بالشتى را بر شكم خود مى بود. اين فرد در زير» عبادة المخنث«يكى از نديمان دربار او 
ها نيز چنين  رقصيد و ترانه خوان كرد، سپس پيش روى متوكل مى دستار را از سر تاس خود باز مى

 خواندند: مى

 سلمين*** خليفه الم ٢٠قد أقبل األصلع البطين

 آن مرد تاس شكم گنده، خليفه مسلمانان، آمد.

 ٢١. »شد... بود. متوكل نيز به شرابخوارى و خنده مشغول مى السالم عليهمنظور او حضرت على

گونه توصيف  كند متوكل را اين چه ذهبى از بعضى نقل مى كه برخى اهل سنت چنان شگفت آور اين
 كنند:  مى

                                                           
 و منابع ديگر. ٢٣٥ / ٢: النجوم الزاهرة، ٣٤٧: تاريخ اخللفاء، ٣١٥ / ١٠ البدايه والنهايه، ٥٥/  ٧: الكامل يف التاريخ، ١٨٥/  ٩: تاريخ طربى.  ١٨
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األنزع من «است. در معناى اين سخن، چنين گفته شده:  »االنزع البطين«. بنا بر برخى روايات يكى از القاب اميرمؤمنان على عليه السالم  ٢٠
 ر.ك: علل الشرائع:». شده و بر كنار از شرك و آكنده از علم و دانش العلم; كنده الشرك، بطين من

 .١٤٦/  ٣، شرح احقاق الحق: ٤٢/  ٥، النهايه فى غريب الحديث: ٥٣/  ٣٥، بحاراالنوار: ١٥٩/  ١

 .٥٥/  ٧: الكامل ىف التاريخ.  ٢١



متوكل به خالفت رسيد و سنت را به پاداشت. او در مجلس خويش درباره سنت سخن گفت. او به همه جا «
 ٢٢».بخشنامه كرد كه محنت برداشته شود و سنت را گسترش دهند و اهل سنت نيز يارى شوند

باشد. و بسط و گسترش سنت نيز به معناى بسط شايد منظور آنان از سنت، همان اعتقاد به قديم بودن قرآن 
 همين باور باشد. نه سنت نبوى.

 نويسد: جالل الدين سيوطى پس از نقل حكايتى در اين باره مى

اى است كه از  برداشت ما از اين حكايت اين است كه متوكل به مذهب شافعى گرويده بود. او اولين خليفه«
 ٢٣»يكى از مذاهب چهارگانه پيروى نمود.

كه در اين كتاب، پس از نقل حكايت مشهور ابن سكيت و برخورد متوكّل با او، آمده است:  آورتر اين شگفت
 ٢٤»متوكل رافضى بود.«

البته بعيد نيست اين عبارت از نويسنده نباشد و نسخه نويسان و يا ناشران كتاب اين تحريف را در كتاب 
 كرده باشند.ايجاد 

اند.  سخن گفته السالم  عليه هاى خود درباره فقه، پارسايى و عبادت امام هادى از سوى ديگر، بسيارى در كتاب
 گويد: يافعى مى

 ٢٥متعبد، فقيه و امام بود. السالم  عليه امام هادى

  ٢٦ابن عماد حنبلى نيز مانند او همين عبارت را آورده است.

 كند: گونه توصيف مى را اين عليه السالم كثير نيز حضرت امام هادى ابن

 ٢٧ايشان عابد و زاهد بودند.

را از مدينه منوره به عراق آورد، اما  السالم  عليه اند كه متوكّل، امام هادى نگاران نيز نوشته بسيارى از تاريخ
ها و كردار زشت و ناپسند وى را  كنند ظلم كنند كه متوكل ناصبى بود، تالش مى كه تصريح مى ا وجود اينب

بپوشانند و يا از ترس از آن سخنى به ميان نياورند. به همين دليل از بيان جزئيات كامل مسائل خوددارى 
 كنند. مى

 نويسد: يعقوبى در تاريخ خود مى

نامه نوشت تا از مدينه به  السالم  عليهم محمد بن جعفر ابن بن موسى على الرضابن  بن محمد متوكل به على«
 عراق بيايد.

 گويند، او امام است.  بن داوود هاشمى نامه نوشته بود: گروهى مى بن محمد اهللا عبد
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و به بغداد  را از مدينه خارج كند عليه السالم بن هرثمه را مأمور كرد تا امام هادى به همين دليل متوكل يحيى
بن  ، اتراق كردند. اسحاق»ياسرية«اى به نام  بياورد، وقتى حضرت به همراه يحيى به بغداد آمدند. در منطقه

 را مالقات كند. عليه السالمجا رفت تا امام هادى  إبراهيم (والى بغداد) بر مركب خويش سوار شد و به آن

جا  اند تا ايشان را ببينند. حضرتش تا شب آن و آمدهاو ديد كه مردم مشتاقانه به گرد آن حضرت جمع شده 
 ٢٨».ماند. پاسى از شب گذشته بود كه به بغداد آمد. سپس آن بزرگوار به سامرا منتقل شد

 داده، يافتم. اهللا رحمهبه همين تفصيلى كه عالمه حلى » تذكرة خواص األمة«اين گزارش تاريخى را در كتاب 
 نويسد: كرده است. او مى نويسنده اين كتاب حنفى مذهب و پيش از ايشان زندگى مى

و  السالم  عليهگويند: متوكل او را از مدينه به بغداد آورد، زيرا متوكل كينه حضرت على  سيره نويسان مى«
موضوع بيمناك ذريه اش را داشت. وقتى خبر جايگاه و منزلت آن حضرت نزد مردم مدينه به او رسيد، از اين 

شد. سپس يحيى بن هرثمه را فراخواند و به او گفت: به مدينه برو و وضعيت او را بررسى كن و او را نزد ما 
 بياور!

گويد: به مدينه رفتم. وقتى وارد شدم، مردم مدينه چنان غوغايى به پا كردند كه تا به آن روز،  يحيى مى
به مردم  السالم عليه بيمناك بودند; چرا كه امام هادى السالم عليهام هادى كسى اين را نشنيده بود. زيرا آنان بر جان ام
 رغبت بود. پرداخت و به دنيا بى نيكى كرده و هميشه در مسجد به عبادت مى

گويد: من سعى كردم مردم را آرام كنم. سوگند يادكردم كه به من دستور داده نشده كه به او آسيبى  يحيى مى
 او پيش نخواهد آمد.  برسانم و مشكلى براى

هاى علمى يافتم.  ها، ادعيه و كتاب را بازجويى كردم. در آن فقط مصحف السالم عليهگاه منزل امام هادى  آن
گزارى به آن حضرت را خودم به عهده گرفتم و با ايشان  از اين رو آن حضرت در نظرم بزرگ آمد و خدمت

 خوب رفتار كردم.

 حاكم بغداد ـ رفتم. نزد اسحاق بن ابراهيم طاهرى ـوقتى به بغداد رسيديم، ابتدا 

شناسى.  است. متوكل را نيز خوب مى وآله عليه اهللا صلى او به من گفت: اى يحيى! اين مرد نواده رسول خدا
 نيز در روز قيامت دشمن تو خواهد بود.  وآله عليه  اهللا  صلى كشد و رسول خدا اگر متوكل را تحريك كنى، وى را مى

 اسخ دادم: به خدا سوگند كه جز نيكى از او سراغ ندارم.به او پ

 را به او خبر دادم.  السالم عليهسپس به سامرا رفتيم. ابتدا وصيف تركى را ديدم. ورود امام هادى 

 او گفت: به خدا سوگند كه اگر يك مو از سر ايشان كم شود، تو پاسخگو خواهى بود. 

 گويد. م بغداد سخن مىمن تعجب كردم كه وصيف نيز مانند حاك

 وقتى نزد متوكل رفتم، از من درباره ايشان پرسيد.

چنين سالمت نفس، پارسايى و زهد او را برايش  من نيز سيرت نيكوى و سالمت روش آن حضرت و هم
هاى علمى در آن نيافتم.  ها، ادعيه و كتاب اش را بازجويى كردم، ولى جز مصحف بازگو كردم و گفتم: من خانه

 كه به او آسيبى برسد، بيمناك بودند. مدينه نيز از اين مردم

                                                           
 .٤٨٤/  ٢: تاريخ اليعقوىب.  ٢٨



 ٢٩گاه، متوكّل از وى تكريم كرد و به او احترام گذاشت. سپس او را در سامرا اسكان داد. آن

 

 و ��3! ���ّآE السالم  عليها�م هدى 

 فرمود: اهللا رحمهعالمه حلّى 

هاى بسيارى صدقه بدهد. (اما وقتى شفا يافت،  شد، نذر كرد كه اگر شفا يافت، درهموقتى متوكّل بيمار 
ها را مشخص نكرده بود) درباره حكم  دانست كه چقدر بايد صدقه بدهد، چون در نذر خود تعداد درهم نمى

 معليه السالها از جواب درماندند. سپس به نزد امام هادى   اين مسأله از فقيهان دربار پرسيد. آن
 .  فرستاد...

 گويد:  حافظ خطيب بغدادى در اين باره مى

بن يحيى چنين نقل  بن يحيى نديم، از حسين بن محمد مقرئ، از محمد اهللا احمد عبيد  ازهرى از ابو«
 كند: مى

دهم. وقتى  دينار فراوانى را صدقه مى متوكّل در اوايل خالفت خويش بيمار شد. گفت: اگر شفا يافتم،
 بدهد. فقيهان را جمع كرد و از آنان پرسيد كه چند دينار صدقه را بازيافت، سالمتى خود

 بن جعفر بن موسى بن على بن محمد آنان در پاسخ اين مسأله اختالف نظر پيدا كردند. او فردى را نزد على

 فرستاد و مسأله را از او پرسيد.السالم   عليهم

 او پاسخ داد: 

 يتصدق بثالث وثمانين ديناراً;

 هشتاد و سه دينار صدقه پرداخت كند.

همه از اين حكم شگفت زده شدند و برخى نيز به متوكّل اعتراض كردند و گفتند: اى اميرمؤمنان! از اين 
 كنى كه از كجا اين گونه حكم نموده است؟ شخص سؤال مى

 رفت و ماجرا را گفت. السالم عليه پيك متوكّل نزد امام هادى

 پاسخ داد: به اميرالمؤمنين بگو: السالم عليهامام هادى 

فروى أهلنا جميعاً أن  ٣٠)لَقَد نَصركُم اهللا فى مواطن كَثيرة(في هذا، الوفاء بالنذر، ألن اهللا تعالى هو قال: 
والثمانين.  الرابعوثمانين موطناً، وأن يوم حنين كان  المواطن في الوقائع والسرايا والغزوات كانت ثالثة

 ٣١»;المؤمنين من فضل الخير كان أنفع له، وُأجر عليه في الدنيا واآلخرة وكلّما زاد أمير

خداوند شما را در جاهاى بسيارى يارى «فرمايد:  اين، راه وفاى به نذر است. زيرا خداوند در قرآن مى
 ».كرد (و بر دشمن پيروز شديد)

                                                           
 .٣٦٠و  ٣٥٩: تذكرة خواص اُألمة.  ٢٩

 .٢٥. سوره توبه: آيه  ٣٠

 .٥٦/  ١٢: تاريخ بغداد.  ٣١



هاى پيامبر هشتاد و سه عدد بوده است. و نبرد  ها و سريه اند كه تعداد غزوه دان ما روايت كردههمه خان
المؤمنين بيشتر صدقه بدهد، برايش سودمندتر   حنين، هشتاد و چهارمين آنان بوده است. البته هرچه امير

 گيرد. است. در دنيا و جهان آخرت نيز پاداش آن را مى

 ٣٢زارش تاريخى را از ابومنصور قزاز به نقل از خطيب بغدادى نقل كرده است.حافظ ابن جوزى نيز اين گ

 ٣٣روايت كرده است. السالم عليهصفدى نيز اين حكايت را به هنگام بيان شرح حال حضرت امام هادى 

 

 ه��ت -$ 3��ا

 فرمود: اهللا رحمهى عالمه حلّ

در منزل خود سالح دارد... اشك از السالم  عليهما گويد: به متوكّل خبر دادند كه على بن محمد  مسعودى مى
 چشمان متوكّل سرازير شد و ريش او خيس شد.

 كند. نقل مى مروج الذهباين روايت را از تذكرة خواص األمة سبط ابن جوزى نيز در 

گونه ترديدى اين واقعه را نقل كرده است و اين داللت بر  بدون هيچ فيات األعيانوچنين ابن خلّكان در  هم
 مسلّم بودن واقعه در نزد او دارد.

 املختصر ىف أخبار البشر، و البداية والنهايهطولون،  تأليف ابن عشر األئمة اإلثنا، الواىف بالوفياتچنين ابن خلّكان در  هم
 نيز اين روايت آمده است.

نويسد:  ، آن را آورده است. او به هنگام نقل روايت مىاإلحتاف حبب األشرافخرين نيز صاحب كتاب از متأ
 ٣٤اند ... . برخى افراد ثقه و مورد اعتماد روايت كرده

 

$�%� د"�); ا-�  

و شرحى كه بر آن نگاشتيم، به سخن ابن تيميه در اين باره  اهللا رحمهپس از آشنايى با سخن عالمه حلى 
آورد كه به طور  ، مطالبى را در اعتراض به آن مىاهللا رحمهپردازيم. ابن تيميه پس از نقل گفتار عالمه حلى  مى

 تيميه را در قالب چند نكته بيان كرد: ن ابنتوان سخ خالصه مى

را طائى لقب داده است. در حالى » اسحاق بن ابراهيم«كه او  در اين اهللا رحمه اعتراض او به عالمه حلى اول:
 كه او خزاعى بوده است.

يا  در مجلس مأمون نقل شده است، كه آن نيز السالم  عليهفتواى مذكور در حكايتى ديگر از امام رضا  دوم:
 دانسته است. زيرا عدد ذكر شده در روايت، با واقعيت منطبق نيست. كه وى مسأله را نمى دروغ است يا اين

 حكايتى كه از كتاب مسعودى نقل شده، دروغ است. سوم:

$�ّ%�B3 -$ د"�); ا-�  � 

                                                           
 .٧٤/  ١٢: املنتظم ىف تاريخ امللوك واُألمم.  ٣٢
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 در زمينه اشكال نخست او بايد گفت:

 هست.» الطاهرى«شود. بلكه  ده نمىدر آن دي» طائى«اى كه ما در دست داريم، واژه  نسخه

 آمده است. » الطاهرى«نيز  تذكرة خواص االمةدر كتاب 

 نيز آمده:» منهاج السنه«افزون بر اين در پاورقى 

 آمده است.» اسحاق بن ابراهيم«فقط منهاج الكرامة هاى كتاب   در برخى از نسخه

 عناست.م بنابراين، اعتراض كينه توزانه و لجاجت بار ابن تيميه بى

ـ السالم  عليه بوده و يا امام رضا السالم عليه گوييم: اين فتوا ـ چه از امام هادى در پاسخ به اشكال دوم نيز مى
نقل عليه السالم  چه بعضى نسبت به امام جواد همان طورى كه او مدعى شده ـ و يا ديگر امامان معصوم; چنان

صادر شده و پر واضح است كه اهل بيت  السالم عليهمبيت  هلتر گذشت ـ در هر صورت از ا اند ـ كه پيش كرده
 از احكام و وقايع مربوط به پيامبر و اين خاندان بيشتر آگاهند. صلى اهللا عليه وآله پيامبر

چنان كه فقيهان حاضر در مجلس به اين فتوا نيز  پس بايد در برابر اين فتوا تسليم بود و آن را پذيرفت، هم
 دادند. بنابراين، لجاجت و تشكيك برخى افراد در اين باره، پذيرفته نيست.چنين واكنشى نشان 

زيرا به اتّفاق علماى سيره نگار، پيامبر بيست و هفت «نويسد:  ابن تيميه در اعتراض خود به اين روايت مى
 »غزوه انجام نداده است.

ن سيد الناس درباره شمار اين سخن ابن تيميه دروغ و باطل است. براى مثال حافظ حديث اهل سنّت اب
 گويد: مىوآله  عليه  اهللا  صلى هاى رسول خدا ها و سريه غزوه

بن  بن عثمان بن واقد اسلمى، از عمر بن عمر اند كه ابن سعد از محمد براى ما روايت كرده«
بن  اهللا بن عبد بن حارث تيمى، ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن يربوع مخزومى، وموسى بن سعيد الرحمان عبد

بن  بن جعفر اهللا بن اسود، وعبد بن زمعة بن وهب اهللا بن عبد بن يعقوب مسلم برادرزاده زهرى، وموسى
بن  بن عثمان وربيعة قتادة انصارى، بن ابى اهللا بن عبد بن مخرمه زهرى، ويحيى بن مسور الرحمان عبد
بن جعفر حكمى،  الحميد وعبد حبيشة اشهلى، بن ابى بن ابراهيم بن هدير تيمى، واسماعيل اهللا عبد

بن يزيد مقرى از هارون بن ابى عيسى  چنين از رويم بن صالح تمار، و هم زناد، ومحمد بن ابى الرحمان وعبد
بن عبداهللا بن  چنين از اسماعيل معشر، و هم بن محمد، از ابو چنين از حسين از محمد بن اسحاق، و هم

بن عقبه اين معنا را روايت كرده كه همگى  بن عقبه از عمويش موسى بن ابراهيم اويس مدنى از اسماعيل ابى
 اند: گفته

كه خودشان در آن حضور داشتند، بيست و هفت غزوه بوده  وآله  عليه  اهللا  صلىهاى رسول خدا  شمار غزوه
 ٣٥».است

 نويسد: حلبى نيز مى

ها حضور  هايى كه خود آن حضرت در آن : يعنى جنگوآله  عليه  اهللا  صلىخدا هاى رسول  بخش بيان غزوه«
 ٣٦».ها بيست و هفت عدد بودند كه عبارتند از... داشتند. اين غزوه

                                                           
 .٢٢٣/  ١: عيون األثر ىف املغازى والسري.  ٣٥



 گويد: قسطالنى مى

ت و هفت هاى آن حضرت بيس نزديك به شصت سريه و غزوه وآله عليه اهللا صلىهاى پيامبر  مجموع سريه«
 ٣٧».عدد بود

دهد كه هرچه بيشتر صدقه  پس از بيان حكم مسأله، پاسخ مى السالم عليه البته نبايد فراموش كرد كه امام هادى
 ».داده شود، بهتر و سودمندتر است. در دنيا و آخرت نيز براى آن پاداش وجود دارد.

 ز چند نكته را بايد يادآور شد:درباره اشكال سوم ابن تيميه ني

كند نيز نقل  ها را متهم نمى . اين روايت را غير از مسعودى، مورخان و علماى ديگرى كه ابن تيميه آن١
 اند. كرده

هاى دروغى نيز هست، اما اين دليل بر كذب تمامى محتويات كتاب نيست.  حكايت» مروج الذهب«. بله در ٢
هايى كه صحيح ناميده شده و در اعتبار و اعتماد  تاريخى و حديثى حتى كتابهاى  چنان كه در ديگر كتاب هم

 هاى دروغين وجود دارد. مشهور هستند نيز از اين حكايت

كه  اند. عالوه بر اين اما در خصوص اين روايت بايد گفت: اين روايت را غير از مسعودى نيز نقل كرده
قتيبه  ابنعيون األخبار ح است. اين ابيات در كتاب دهد اين حديث، صحي هايى هست كه نشان مى قرينه

ها سال پيش از مسعودى نيز اين ابيات را نقل كرده  هجرى) نيز آمده است. يعنى ده ٢٧٦دينورى،(متوفاى سال 
 ٣٨».اند كه بر سر قبرى در شام، چنين خوانده شده است به من خبر داده«گويد:  است. او مى

. افزون بر اين، مسعودى فردى است كه بزرگان اهل سنت نيز شناختنامه وى را آورده و از وى تمجيد ٣
 گويد: اند. ياقوت درباره او مى كرده

بن مسعود، صحابى  اهللا الحسن، از فرزندان عبد اش ابو بن على مسعودى مورخ، كنيه بن حسين على«
 ٣٩...». را نام برد معادن اجلواهرو  الذهب  مروجتوان  هايش مى از كتاب. بغدادى تبار است...  پيامبر...

 گويد:  ذهبى نيز درباره او مى

و صاحب متون مختلف و  ٤٠هاى تاريخى است... او اخبارى و ديگر كتاب مروج الذهبمسعودى، صاحب «
خليفة جمحى و نفطويه و گروهى روايت اخذ  آور و جالب و از نظر عقيدتى معتزلى بود و از ابو مطالب شگفت

 ٤١».هجرى قمرى وفات يافت ٣٤٥كرده است. در جمادى الثانى سال 

هجرى وفات  ٣٤٥، از مسعودى در ميان كسانى كه در سال العربز كتاب و ني تذكرة احلفاظذهبى در كتاب 
 ٤٢اند با همين عبارات ياد كرده است. يافته
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 گويد: كتبى نيز درباره او مى

ب آور، كمياب و جال هاى تاريخى ... وى اخبارى، عالّمه، صاحب مطالب شگفت مسعودى صاحب كتاب«
 ٤٣».وفات يافت ٣٤٦بود كه به سال 

 اند. كه، او را فقيهى از فقهاى مذهب شافعى شمرده . فراتر اين٤

 نويسد: سبكى در كتاب خويش مى

... اخبارى،  و كتاب مروج الذهب ىف أخبار الدنياهاى تاريخى  بن على مسعودى صاحب كتاب بن حسين على«
 حب مطالبى جالب و كمياب بود. وى از .... روايت شنيده است.مفتى، عالمه، صا

وفات يافته است. او بود كه مطالب  ٣٤٦يا  ٣٤٥شود: او از نظر عقيده معتزلى بوده و به سال  گفته مى
 كه نزد من موجود تقرير نمود. اين رساله ـ رسالة البيان عن اصول األحكاماى به نام  ابوالعباس بن سريج را در جزوه

 برگه است. ١٥است ـ داراى حدود 

گويد كه من در بغداد، در مجلس تدريس ابوالعباس حضور يافتم. ابوالعباس در آن  مسعودى در اول آن مى
 از دنيا رفت. ٣٠٦ زمان بيمار بود و به همين بيمارى در سال

هاى مخالف به عيادت وى آمده بودند.  و ديگر گروه ٤٤گروهى از بزرگان شافعى، مالكى، كوفى، داوودى
اى سر به  ها در حال سخن گفتن بود، فردى وارد مجلس شد و نامه در حالى كه ابوالعباس با يكى از مالكى مذهب

 مهر را به قاضى ابوالعباس داد.

فقهاى مقيم در بالد شاش آمده او نيز نامه را براى همه خواند. مشخص شد كه اين مرد از طرف گروهى از 
كنند و به  از فقيهان مختلف پيروى مى ٤٥داد كه در آن سرزمين و نيز در فرغانه، است. در نامه به او خبر مى

 كنند.  و فتوا هستند، عمل مىفتواهاى فقيهان مناطق مختلف كه صاحب كتاب 

اى بنويسد كه بنابر اصول شافعى، مالك، سفيان ثورى،  خواستند كه براى آنان رساله آنان از ابوالعباس مى
ابوحنيفه و دو شاگردش (محمد بن حسن شيبانى و قاضى ابويوسف انصارى) و نيز داوود بن على اصفهانى نوشته 

 نى شيوا باشد تا همه مردم عادى هم بتوانند آن را درك كنند.شده باشد. در ضمن، اين رساله با زبا

ها ديكته  گونه بود كه قاضى ابوالعباس اين رساله را نگاشت. سپس طبق گفته مسعودى، برخى را بر آن اين
نمود. اما بقيه آن را به دليل ناتوانى از امالء، نتوانست خود بازگو كند. به همين دليل و در حضور او خوانده 

 ٤٦».داد شد و مسعودى نيز از حاضران بود كه به آن گوش فرامى ىم

اند، هيچ خدشه و  را نيز ذكر كرده مروج الذهب. در شناختنامه مسعودى كه اين بزرگان آورده و نام كتابش ٥
بال تاريخ و ذكر اخبار مردم بوده بينيم. بلكه او فقيهى شافعى است كه بيشتر به دن ضعفى بر مسعودى نمى

 است...

                                                           
 .١٢/  ٣: فوات الوفيات.  ٤٣
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 كند.  نام وى را ذكر كرده و از او به خوبى ياد نمى لسان امليزانبا اين حال،... ابن حجر عسقالنى در 

هاى مسعودى  البته نه به اين دليل كه ضعفى در خود مسعودى ديده باشد، بلكه به اين دليل كه كتاب
 است. السالم عليهمو بقيه اهل بيت  السالم  عليهن على دربردارنده فضايل حضرت اميرمؤمنا

 نويسد: ابن حجر در باره او مى

دهد وى شيعه و معتزلى بوده است. حتى وى در حق پسر  هاى وى پر از مطالبى است كه نشان مى كتاب«
بن معاويه و  دخوددارى كرده، ولى پس از آن با يزيالسالم  عليهماطالب  عمر نوشته كه از بيعت با على بن ابى

حجاج بن يوسف كه نماينده عبدالملك بن مروان بود، بيعت كرده است. از اين دست مطالب، فراوان نقل كرده 
امورى كه سبب برترى صحابه «گويد:  ، اين است كه او مىالسالم عليهاست. از سخنان وى در حق حضرت على 

 نسبت به يكديگر بود عبارتند از:

 وردن به رسول خدا،پيشى گرفتن در ايمان آ

 مهاجرت با آن حضرت،

 يارى ايشان، 

 رابطه خويشاوندى با آن حضرت، 

 ، وآله عليه اهللا صلىجانفشانى براى رسول خدا 

 علم و دانش، 

 قناعت، جهاد، پارسايى، زهد، قضاوت و فتوا دادن.

ها قرار دارد. عالوه بر  آن، از اين مناقب بيشترين بهره را برده و در باالترين سطح عليه السالمحضرت على 
ترين  چنين وى دوست داشتنى شود، هم هاى ديگرى نيز دارد كه به جهان آخرت او مربوط مى اين، ويژگى

 ٤٧».مخلوقات در نزد پيامبر است و...

در روايت... متهم داند و نه به دروغ و يا تدليس  بينيم كه ابن حجر عسقالنى نه مسعودى را ضعيف مى مى
بر ديگر السالم  عليه كند، اعتقاد او به مقدم بودن حضرت على سازد; بلكه، بيشترين مطلبى كه از وى نقل مى مى

 است.وآله  عليه اهللا صلىصحابه رسول خدا 

 .البته اين اعتقاد، تازگى ندارد و بسيارى از صحابه، تابعان و ديگر مسلمانان همين باور را داشته و دارند

 شود. و نويسنده آن روشن مى مروج الذهب. از آنچه گفته شد، دليل ناخرسندى ابن تيميه از كتاب ٦

هاى ديگر مسعودى، مطالبى وجود دارد كه بر  و كتاب مروج الذهبشود كه در كتاب  چنين روشن مى هم
ترين  احساس كند، فردى كم ايم كه او هرجا كه خالف ميل و هواى اوست... پيش از اين نيز ابن تيميه را شناخته

 كند. دارد، به سرعت به شخصيت وى حمله مىالسالم   عليهمتمايل و گرايش به اهل بيت 

                                                           
 .٢٢٤/  ٤: لسان امليزان.  ٤٧
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 نويسد: مى رحمه اهللاعالمه حلّى 

است. آن بزرگوار فاضل، عالم، پارسا و برترين الم الس عليه ، امام حسن عسكرىالسالم  عليه فرزند حضرت امام هادى
 اند. فرد زمانه خويش بود. علماى اهل سنت روايات بسيارى را از آن حضرت نقل كرده

 پردازيم. ، به شرح اين عبارات مىاهللا رحمه اكنون پس از نقل عبارات عالمه حلّى
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 نويسد: ابن تيميه در اين باره چنين مى

هاى آشكار  پايه و دروغ هاى پيش از اين است و چيزى جز ادعاهاى بى ها نيز از سنخ گفته اين عبارت«
بودند و در روايت و علم منقول، شهرت  السالم عليهما نيست. زيرا علمايى كه در زمان حسن بن على عسكرى

هاى علما و بزرگان اهل سنّت; يعنى  كتاب اند و چنين روايتى را در داشتند، روايتى مشهور از او نقل نكرده
بخارى، مسلم، ابوداوود، ترمذى، نسائى و ابن ماجه كه در زمان وى و يا اندكى پيش و يا پس از وى 

 يابيم. اند، نمى زيسته مى

 ٤٨ابن عساكر به ذكر نام استادان اين بزرگان پرداخته است.

روايت نقل كرده السالم  عليهما  هاى ششگانه از حسن بن على عسكرى بينيم كه يكى از صاحبان كتاب نمى اما
 باشد.

 اند. ردهاين در حالى است كه آنان از هزاران نفر از اهل حديث، روايت نقل ك

بسيار روايت نقل  السالم  عليهما اهل سنت، از حسن بن على عسكرى«نويسد:  بنابراين، چگونه حلّى مى
 ؟»اند كرده

 هستند؟ اين روايات كجا

 ٤٩نيز سخنى از همين سنخ است.» او برترين معاصران خويش بوده«گويد:  كه وى مى اين

 

 ا�- ��I�- 4" السالم عليه م ��� ����ى2&�

 را بيشتر بشناسيم. السالم  عليه در آغاز بايد امام حسن عسكرى

فرزند امام هادى، فرزند امام جواد، فرزند » زكى; صالح و پارسا«ايشان موالى ما امام حسن داراى لقب 
 هستند. السالم عليهم امام رضا

 ر سامرا ساكن بودند، عسكرى لقب گرفتند.كه به همراه پدر بزرگوارشان در منطقه عسك به دليل اين

پس از پدر بزرگوارش كه به دست معتمد عباسى مسموم و به شهادت رسيد،  السالم عليهامام حسن عسكرى 
 امام بر حق هستند.

                                                           
عساكر آن را به منظور ذكر راويان صحاح سته  كه ابن» أسماء شيوخ األئمة النَبلالمعجم المشتمل على ذكر «اى است به كتاب  . اشاره ٤٨

 تأليف كرده است.

 .١٣١/  ٢. منهاج السنّه:  ٤٩



ها،  ايشان، از همان ابتدا در زمان حكومت متوكّل تا آخرين روزهاى دوران زندگى خويش، با همان ستم
ها را تحمل نمودند; چه بسا كه روزگار  رو بودند كه پدر بزرگوارشان نيز آن صائبى روبهها و م عدالتى بى

 تر و ستم بارتر بود. ايشان سخت

را داشت; به طورى كه حضرتش را مدتى به زندان انداخت.  السالم عليهم زيرا مستعين عباسى كينه اهل بيت
 ن حكومت آن روزگار بود.اش به شدت زير نظر مأمورا هرچند پيش از آن نيز خانه

رو به يكى از خادمانش دستور داد كه ايشان را  حتى گفته شده: مستعين درصدد كشتن ايشان برآمد. از اين
 به كوفه ببرند و در راه او را مخفيانه بكشند تا هيچ فردى از اين موضوع آگاه نشود. 

 ..اما خداوند خواست كه مستعين خودش به دست همان خادم كشته شود.

پس از مستعين، حكومت به معتز عباسى پسر متوكل رسيد. او نيز دشمنى و ستيز با اهل بيت رسول 
را زندانى  السالم  عليه را از پدران خويش به ارث برده بود. معتز دوباره حضرت امام حسن عسكرى السالم  عليهم  خدا

 رت از زندان نجات يافت.ها كشته شد و آن حض نمود. مدت زمانى نگذشت كه معتز به دست ترك

 السالم عليهم پس از معتز، مهتدى عباسى به روى كار آمد و مانند پدرانش بيشترين، دشمنى را با خاندان پيامبر
 زندانى شود. السالم عليه داشت. به همين دليل فرمان داد امام حسن عسكرى

برساند. اما اجل مهلت نداد. زيرا را در زندان به شهادت  السالم  عليه او تصميم گرفت امام حسن عسكرى
 ها با خنجر به جانش افتادند و خونش را ريختند. ترك

كرد، فرمان داد  پس از مهتدى، معتمد عباسى به روى كار آمد. او نيز كه سيره پيشينيان خويش را دنبال مى
ن حضرت به دنبال قيام بر كه اطمينان پيدا كرد آ را زندانى كنند. پس از آن السالم عليهحضرت امام حسن عسكرى 

 ضد وى و به دست گرفتن قدرت نيست، ايشان را آزاد كرد.

 ٢٦٠كه در سال  اما پس از آن نيز، آن بزرگوار در خانه تحت مراقبت شديد اين حكومت ستمگر بود. تا اين
كنار قبر سالگى به ملكوت اعلى پيوست و در بهشت برين سكنى گزيد; ايشان را در  ٢٨هجرى قمرى و در سن 

روند  جا مى پدر بزرگوارشان در همان خانه دفن كردند. همان زيارتگاه باشكوهى كه مؤمنان تا به امروز به آن
 پردازند. و به زيارت و عبادت مى

 . ، به اين شكل سپرى شد...السالم  عليه آرى، عمر كوتاه حضرت امام حسن عسكرى

ـ  السالم  عليه  ت رسيده از مجموعه احاديث امام حسن عسكرىبنابراين، انصاف اين است كه همين اندازه روايا
با توجه به عمر كوتاه آن حضرت كه در زندان و يا تحت مراقبت حكومت سپرى شد و مردم، اصحاب و نزديكان 

 از آمدن نزد ايشان منع شده بودند و امكان نشر احاديث وى، برايشان نبود ـ به جد بسيار فراوان است...

رفتند تا از  هاى زمانه نيز، هرگز به سراغ آن امام همام نمى وشن است كه پيروان اين طاغوتاز طرفى ر
بايست جان خويش را در معرض  ايشان روايت بشنوند و نقل حديث داشته باشند; به خصوص كه در اين كار مى

 دادند. خطر قرار مى

اند كه به  ى به عرصه وجود پانهادهنيز كسان السالم عليهپس از دوران زندگى حضرت امام حسن عسكرى 
چنان زخم زبان زده و قلم  اند. اينان هم برخاسته السالم  عليهم شيوه همان پادشاهان به دشمنى و ستيز با اهل بيت

كوشند شأن و منزلت آن امام همام را كم كنند; حتى همين اندازه  آيد و مى هايشان نيز به كمك زبانشان مى



نقل شده و يا درباره ايشان السالم   عليه  هاى شيعه و سنى از حضرت امام حسن عسكرى رواياتى را كه در كتاب
 كنند. گر علم، عظمت و افضل بودن آن حضرت در دوران خويش است ـ انكار مى نگاشته شده ـ كه بيان

نقل  خواهند نور خدا را خاموش كنند... برخى از راه مبارزه، شكنجه و كشتن، برخى با ها مى آرى، ناصبى
ها و اخبار مربوط به آنان و گروهى نيز با تكذيب و انكار حقايق در رابطه با آن پيشوايان... اما  نكردن روايت

 . دهد نورش خاموش شود... خداوند اجازه نمى

دادند عالمان و توده  دانستيم كه پادشاهان آن دوره اجازه نمى السالم  عليه  به هر حال، درباره امام حسن عسكرى
 با آن حضرت ارتباط داشته باشند و از وجود ايشان بهره ببرند. مردم

 از سوى ديگر، دوران زندگى آن بزرگوار نيز كوتاه بود كه همين دوران كوتاه، بيشتر در زندان سپرى شد.

; به ويژه آن سه نفر، در وآله  عليه  اهللا  صلّى  پرسيم: چرا برخى اصحاب رسول خدا وقتى از اين مخالفان مى
 اند؟ تفسير قرآن و بيان احكام، روايات و مطالب چندانى نقل نكرده زمينه

 تر بوده است. شان كوتاه دهند: به دليل اين كه دوران زندگى پاسخ مى

 السالم عليهما طالب در ميان خلفاى چهارگانه، بيشترين روايت از على بن ابى«نويسد:  سيوطى در اين باره مى
 اند. كه آنان زودتر مرده فه ديگر بسيار اندك است. به دليل اينهاى سه خلي نقل شده است. روايت

كه دليل كمى نقل حديث توسط ابوبكر نيز مرگ زودهنگام اوست. در زمينه تفسير، از ابوبكر  هم چنان
، روايات السالم  عليه  رود، اما از حضرت على رواياتى بسيار اندك حفظ دارم كه از ده روايت نيز فراتر نمى

 ٥٠».قل شده استبسيارى ن

هايى كه پذيرفته نيست. اما درباره فردى  كنند; بهانه تراشى مى به اين ترتيب، آنان براى اولياى خويش بهانه
 . پردازند... پذيرند و به زبان درازى مى ، حقيقت را نمىالسالم  عليه چون امام حسن عسكرى

 

B3 -$ د"�); واه4� $�ّ%� ا-�  

 گويد: ابن تيميه مى

 ».اند روايت نقل نكرده السالم عليه هيچ يك از مشايخ حديث، بخارى و ديگران، از امام حسن عسكرى«

 اى ندارد... كند و به آن اشاره اما او دليل اين امر را بيان نمى

نان از امام حسن تر به تفصيل بيان شد. در نتيجه روايت نكردن آ  دليل اين امر همان است كه پيش
 ندارد.السالم   عليه  توفيقى آنان بوده است و هيچ داللتى بر ضعف امام از بدشانسى و بى السالم عليه عسكرى

دانند اين  با بررسى شخصيت بخارى كه اهل سنّت او را از پيشوايان و حتى پيشواى پيشوايان حديث مى
 گردد. تر مى مطلب روشن

دش، شنيدن و نقل روايت از وى را تحريم كردند و او را از آن ديار بزرگان دوران بخارى در شهر خو
 اخراج كردند.

                                                           
 .٢٣٣/  ٤. اإلتقان فى علوم القرآن:  ٥٠



گفت: وقتى بخارى در  گويد: از محمد بن يعقوب شنيدم كه مى حاكم نيشابورى مى«نويسد:  ذهبى مى
خلوق نيشابور سكنى گزيد، مسلم بن حجاج نزد او رفت و آمد بسيار داشت. وقتى بين ذهلى و بخارى در مسأله م

 بودن قرآن، اختالف پيش آمد، ذهلى با او مخالفت كرد و مردم را از ارتباط با او منع كرد.

رفت. روزى ذهلى اعالم كرد: هركس كه قول به  در اين هنگام جز مسلم بن حجاج، كسى پيش بخارى نمى
 پذيرد، نبايد در مجلس درس ما حاضر شود. را مى» مخلوق بودن لفظ قرآن«

م بود كه مسلم، رداى خويش را بر سر كشيد و از ميان مردم رفت. او تمام رواياتى را كه از در اين هنگا
 بود بر دوش يك حمال نهاد و براى ذهلى فرستاد. ذهبى گرفته و يادداشت كرده

 كرد. نمود و آن را پنهان نمى مسلم اعتقاد خود به مخلوق بودن قرآن را اظهار مى

گويد: روزى در مجلس  بن يوسف مؤذّن، شنيدم كه ابوحامد بن شرقى مى گويد: از محمد چنين مى او هم
 محمد بن يحيى حاضر بودم كه گفت: هركس اعتقاد دارد كه الفاظ قرآن مخلوق است، در مجلس ما حاضر نشود.

 مسلم بن حجاج نيز برخاست و رفت.

و اين عبارت را نيز افزوده: احمد بن يعقوب نقل كرده  بن منصور شيرازى نيز از محمد اين داستان را احمد
 گونه رفتار كرد. گونه رفتار كرد كه مسلم آن بن سلمه نيز همان

گويند:  گفت: اصحاب ما مى بن يعقوب اخرم شنيدم كه مى گويد: از محمد بن منصور شيرازى مى احمد
 جاى من است يا جاى او.وقتى مسلم و احمد بن سلمه از مجلس ذهلى به پاخاستند، ذهلى گفت: در اين ديار يا 

 ٥١».جا كوچ كرد بخارى نيز ترسيد و از آن

شناسى و آشنايى با اصحاب امامان  يكى از علماى بزرگ در رجال اهللا رحمه وانگهى! عالمه حلّى
سنت، از  اهل«گويد:  ن مىكه ايشا است. او در اين رابطه كتاب هايى نيز نگاشته است. اين عليهم السالم معصوم

 سخنى گزافه نيست.» اند هاى بسيارى نقل كرده روايت السالم عليهامام حسن عسكرى 

» الخالصة فى علم الرجال«را در كتاب  السالم عليه  ايشان نام شمار فراوانى از اصحاب امام حسن عسكرى
 آورده كه بسيارى از اين راويان، از اهل سنت هستند.

 

را  اهللا رحمه هاى غير شيعه، سخن عالمه حلّى هاى نقل شده در كتاب اخبار، روايات و گفتهاز سوى ديگر، 
ايشان عالم، فاضل، زاهد و برترين شخصيت دوران خويش بودند و اهل سنت نيز از او بسيار روايت نقل «كه 
 كنند. تأييد مى» اند كرده

 

 و راو"ن اهE �3, عليه السالما�م ��� ����ى 

 نويسد: اصفهانى مىابونعيم 

بن محمد قزوينى در  بن على بن محمد حسن على دهم كه قاضى ابو به خداوند و براى خداوند گواهى مى«
گفت: به  بن قضاعه مى اهللا بن عبد بن احمد كنم، محمد گفت: به خداوند و براى خداوند سوگند ياد مى بغداد مى

                                                           
 .٤٥٦/  ١٢. سير أعالم النبالء:  ٥١



گفت: به خداوند و براى  اسم بن عالء همدانى شنيدم كه او مىكنم، از ق خداوند و براى خداوند سوگند ياد مى
گفت: به خداوند و  شنيدم كه او نيز مى السالم عليه بن الرضا بن محمد بن على خورم، از حسن خداوند سوگند مى

گفت: به خداوند و براى خداوند سوگند  بن محمد شنيدم كه مى على خورم، از پدرم براى خداوند سوگند مى
خورم، من از پدرم  گفت: به خداوند و براى خداوند سوگند مى بن على شنيدم كه مى خورم، از پدرم محمد مى

بن جعفر شنيدم  موسى خورم، از پدرم گفت: به خداوند و براى خداوند سوگند مى على بن موسى شنيدم كه او مى
گفت: به  محمد شنيدم كه مى بن رخورم، از پدرم جعف گفت: به خداوند و براى خداوند سوگند مى كه او مى

گفت: به خداوند و براى خداوند  بن على شنيدم كه مى خورم، از پدرم محمد خداوند و براى خداوند سوگند مى
خورم، از پدرم  گفت: به خداوند و براى خداوند سوگند مى خورم، از پدرم على بن حسين شنيدم كه مى سوگند مى

 فرمود: مىالسالم   عليهم طالب ابىبن  بن على شنيدم كه على حسين

فرمود: به خداوند و براى خداوند  وآله  عليه  اهللا  صلّى خورم، رسول خدا به خداوند و براى خداوند سوگند مى
 خورم، جبرئيل به من گفت: سوگند مى

 يا محمد! إن مدمن الخمر كعابد األوثان;

 چون بت پرست است.  اى حممد! به راسىت كسى كه به شراخبوارى اعتياد دارد هم

اند. اين حديث را با  آن را نقل كردهوآله   عليه  اهللا  صلّى اين روايت، صحيح و ثابت است. عترت پاك پيامبر
 ٥٢»ايم. داشتن گواهى به خداوند و براى خداوند فقط از اين شيخ نقل كرده

 گويد: مى السالم  عليه سبط ابن جوزى نيز درباره حضرت امام حسن عسكرى

هاى او  او عالم و ثقه و مورد اعتماد بود. توسط پدرش از جدش روايت نقل كرده است. از جمله روايت
آن را » تحريم الخمر«حديثى ارزشمند است كه درباره شراب نقل كرده است. جد من ابوالفرج در كتاب خود به نام 

 گفت: او شنيدم كه مى نقل كرده است. من دست خط جدم را ديدم و از

بن عطا  اهللا گيرم كه از عبد خدا را گواه مى گفت: بن على شنيدم كه مى گيرم كه از حسين خدا را گواه مى
گفت: خدا را  عبيد بيهقى شنيدم كه مى بن ابى الرحمان گيرم از عبد گفت: خدا را گواه مى هروى شنيدم كه مى

بن  گيرم كه از محمد گفت: خدا را گواه مى محمد دينورى شنيدم كه مى بن عبد اهللا حسين گيرم كه از ابا گواه مى
شنيدم كه  ]شيعى[اهللا سبيعى  بن عبيد گيرم كه از احمد گفت: خدا را گواه مى بن حسين علوى شنيدم كه مى على
از  گيرم كه گفت: خدا را گواه مى بن على عسكرى شنيدم كه مى گيرم كه از حسن گفت: خدا را گواه مى مى

بن موسى الرضا شنيدم  بن على محمد گيرم كه از پدرم فرمود: خدا را گواه مى بن محمد شنيدم كه مى پدرم على
گيرم كه از  گفت: خدا را گواه مى بن موسى شنيدم كه مى على گيرم كه از پدرم گفت: خدا را گواه مى كه مى

گفت: خدا را گواه  بن محمد شنيدم كه مى جعفر درمگيرم كه از پ گفت: خدا را گواه مى پدرم موسى شنيدم كه مى
گيرم كه از پدرم على بن حسين شنيدم كه  گفت: خدا را گواه مى بن على شنيدم كه مى گيرم كه از پدرم محمد مى
گيرم كه از  گفت: خدا را گواه مى بن على شنيدم كه مى گيرم كه از پدرم حسين گفت: خدا را گواه مى مى

گيرم كه از محمد رسول خدا صلى اهللا عليه  گفت: خدا را گواه مى شنيدم كه مىالسالم  عليهمطالب  ىبن اب على پدرم

                                                           
 .٢٠٣/  ٣. حلية األولياء:  ٥٢



گيرم كه از  گفت: خدا را گواه مى گيرم كه از جبرائيل شنيدم كه مى گفت: خدا را گواه مى وآله شنيدم كه مى
گيرم كه بر  گفت: خدا را گواه مى ه مىگيرم كه از اسرافيل شنيدم ك گفت: خدا را گواه مى ميكائيل شنيدم كه مى

 فرمود: روى لوح محفوظ است كه از خداوند شنيدم كه مى

 شارب الخمر كعابد وثن;

 چون بت پرست است.  شراخبوار هم

 گويد: سبط ابن جوزى در ادامه مى

دكين بن  نعيم فضل گويد: ابو كند مى نقل مى» تحريم الخمر«هنگامى كه جد من اين روايت را در كتاب 
اند. گروهى نيز اين  آن را نقل كردهالسالم  عليهم گويد: اين روايت، صحيح و ثابت است، عترت پاك پيامبر مى

 ٥٣. اند... نقل كردهوآله   عليه اهللا صلّى روايت را از پيامبر خدا

 نويسد: نيز مىابن حجر عسقالنى 

كند. سپس سندى را  روايت نقل مىالسالم  عليهما بن على عسكرى ـ از حسن اهللا شيعى بن عبد احمد ذ ـ
بن  بن على كه سند به محمد وجود دارد تا اين» گيرم كه خدا را گواه مى«آورد كه در همه سلسله آن عبارت  مى

 رسد. مى السالم عليهم بن على حسين

بن عبد اهللا شيعى بغدادى برايم روايت كرد: خدا را گواه  گيرم كه احمد را گواه مىگويد: خدا  او مى
بن محمد  پدرم على گيرم كه گفت: خدا را گواه مى شنيدم كه مىالسالم  عليهما عسكرى بن على گيرم كه از حسن مى

بن موسى الرضا برايم  بن على گيرم كه پدرم محمد گواه مى برايم روايت كرد و گفت: خدا را عليهم السالم
 كرد. روايت

 السالم  عليه كند تا به حضرت على نقل مىالسالم  عليهم وى اين سند را با ذكر نام پدران حضرت على بن موسى
 ٥٤.». . .گيرم  گويد: خدا را گواه مى رسد. وى نيز مى مى

 كند: گونه نقل مى عبدالعزيز جنابذى به نقل از اساتيد خود از حافظ بالذرى اين

ـ كه نزد شيعه، امام زمان خود بود ـ در مكه روايت  السالم  عليهم بن موسى بن على بن محمد بن على حسن
بن موسى  على فرمود: پدرم» السيد المحجوب«بن على  فرمود: پدرم محمد» المفتى«بن محمد  على كرد: پدرم

روايت كرد: » الصادق«بن محمد  برايم گفت: پدرم جعفر» المرتضى«جعفر  موسى بن الرضا روايت كرد: پدرم
بن  زين العابدين به من فرمود: پدرم حسين» السجاد«بن الحسين  نقل كرد: پدرم على» الباقر«بن على  م محمدپدر

اهللا  بن عبد روايت كرد: محمد» األوصياء سيد«طالب  بن ابى فرمود: پدرم على» شباب اهل الجنة سيد«على، 
 فرمايد: مى» سيد السادات«من گفت: خداوند به » سيد المالئكة«برايم روايت كرد: جبرئيل » سيد األنبياء«

 ٥٥إنّي أنا اهللا ال إله إالّ أنا، فمن أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي;

                                                           
 .٣٦٢. مرآة الزمان، نگارش سبط ابن جوزى ـ نسخه خطى، تذكرة خواص اُألمة:  ٥٣

حجر در  اثر ابى الفضل بن حسين است. چنان كه خود ابن الميزان االعتداختصارى به معناى ذيل كتاب » ذ«. حرف ٢٠٩/  ١. لسان الميزان:  ٥٤
 تصريح كرده است. بنابراين، راوى اول اين سلسله سند، همين حافظ اهل سنت است. ٤/  ١لسان الميزان: 

هجرى). ذهبى او را عالم، امام، محدث،  ٦١١األخضر جنابذى، (متوفاى  بن محمود، معروف به ابن . معالم العترة النبوية، اثرعبد العزيز ٥٥
 افظ، مفيد براى عراق، ثقه و مورد اعتماد، فهيم، خير، ديندار و عفيف توصيف كرده است.ح



من، خداوند هستم; خداىي جز من نيست. پس كسى كه به يگانگى من اقرار كند، وارد دژ من شده است و كسى كه وارد دژ من شود، از 

 عذامب در امان است.

 

ر از 1�D السالم  عليه ��� ����ىا�م JKو ا 

اند كه در زمان معتمد عباسى، در سامرا قحطى شديدى رخ داد. امام حسن  اى روايت كرده عده
نيز در زندان بودند. معتمد فرمان داد مردم براى طلب باران، از شهر بيرون بروند. آنان سه  السالم عليه عسكرى

 رفتند. و دعا كردند، اما بارانى نيامد. روز براى طلب باران از شهر بيرون

چهارمين روز، جاثليق مسيحى به صحرا آمد، بقيه مسيحيان و رهبانان نيز به همراه او آمدند. در ميان آنان 
 باريد. برد، باران به صورت مداوم و پيوسته مى راهبى بود كه هرگاه دستش را به سوى آسمان مى

زده شدند و برخى دچار  كردند و باران باريد. مردم از اين امر، شگفتروز بعد نيز مسيحيان همين كار را 
 شك و شبهه شدند; حتى برخى به مسيحيت گرويدند.

گونه فرمان داد: ابومحمد حسن عسكرى  اين امر بر معتمد گران آمد. به همين دليل به صالح بن وصيف اين
 را آزاد كن و نزد من بياور!

را در  وآله  عليه  اهللا  صلّى نزد معتمد آمد، معتمد به وى خطاب كرد: امت محمد سالمال  عليه وقتى امام حسن عسكرى
 اند درياب. باليى كه دچارش شده

 ها فرمان بده براى سومين روز نيز از شهر بيرون بروند. فرمود: به نصرانى السالم عليه امام حسن عسكرى

 كار چيست؟اند. فايده اين  نياز شده معتمد گفت: مردم از باران بى

 پاسخ فرمود:

 الزيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه;

 تا شك و شبهه را از مردم بزدامي.

به همين دليل خليفه به جاثليق و رهبانان فرمان داد: براى سومين روز نيز مانند گذشته از شهر بيرون بروند 
 و مردم نيز از شهر بيرون بروند.

نيز به همراه جمعى از  السالم  عليهما ن رفتند، ابومحمد حسن عسكرىدر پى اين فرمان مسيحيان از شهر بيرو
 مسلمانان از شهر خارج شدند.

مسيحيان طبق عادت هميشگى ايستادند تا باران طلب كنند. راهبى نيز با آنان بود. وى دستش را به سوى 
. سپس آسمان ابرى شد و آسمان باال برد و مسيحيان و راهبان نيز به همراه وى و طبق عادتشان چنين كردند

 باران به صورت مداوم و پيوسته باريد.

دستور داد دست اين راهب را بگيرند و مشتش را باز  السالم عليهدر اين هنگام حضرت امام حسن عسكرى 
 كنند.

                                                                                                                                                                                                            
هجرى  ٦٩٣بن عيسى اربلى (متوفاى  . عالمه على٣١ / ٢٢ها درباره وى نقل شده است. سير أعالم النبالء:  از ديگران نيز همين ويژگى

 قمرى) اين روايت را از وى نقل كرده است.

 .٤٠٤و  ٤٠٣ / ٢هاى ديگر آمده است. ر.ك: كشف الغمة فى معرفة األئمة:   و كتاب الواىف بالوفياتو  شذرات الذهبهاى  كتابشرح حال وى در 



 وقتى مشت او را گشودند، ديدند استخوان انسانى در دست اوست.

 اى پيچيد. سپس به آنان فرمود: گرفت و در پارچه استخوان را از او السالم عليه امام حسن عسكرى

 استسقوا;

 باران طلب كنيد!

اما اين بار وقتى آنان باران طلب كردند، ابرها كنار رفتند و آفتاب به همه جا تابيد. مردم از اين امر 

 زده شدند. شگفت

 محمد! اين چيست؟ معتمد پرسيد: اى ابو

 حضرت پاسخ فرمود: 

نبياء، ظفر به هؤالء من قبور األنبياء، وما كشف عن عظم نبي من األنبياء تحت هذا عظم نبي من األ
 السماء إالّ هطلت بالمطر;

ظاهر گردد آمسان   آمسان پيامربان، پيدا كنند. هرگاه استخواىن از پيامربان در زير قرب اند از اين استخوان يكى از پيامربان است كه اينان توانسته

 بارد.  مى  ه بارانبه صورت مداوم و پيوست

 آنان براى امتحان، اين كار را انجام دادند و ديدند كه باران

 آمد.

اش بازگشت; در حالى كه شبهه مردم نيز  به سامرا و خانه السالم  عليهگاه حضرت امام حسن عسكرى  آن
 برطرف شده بود. خليفه و مسلمانان نيز از اين امر خرسند گرديدند.

ش كه همراه وى در زندان بودند، با خليفه سخن گفت. خليفه نيز آنان را به خاطر ايشان براى آزادى اصحاب
 ٥٦».وى آزاد كرد.

 

;�& 6�K $+ ا"�؟ -�اى 

 كند: گونه روايت مى بن اسعد يافعى از بهلول اين امام عبداهللا

كنند. اما  ها با گردو و بادام بازى مى كردم كه ديدم بچه هاى مدينه عبور مى زى من از يكى از خيابانرو«
 گريد. كند و مى كودكى هست كه به آنان نگاه مى

خورد. به او گفتم: تو چرا  كه خودش گردو و بادام ندارد، افسوس مى با خود گفتم: اين كودك به دليل اين
 ها بازى كنى؟ دو و بادام بخرم با آنكنى؟ برايت گر گريه مى

 او سرش را باال آورد و به من خطاب كرد:

 يا قليل العقل! ماء للّعب خلقنا;

 امي. اى كم عقل! ما براى بازى آفريده نشده

 ايم؟ پرسيدم: پس براى چه خلق شده

 پاسخ داد:

                                                           
 .١١٧ ، أخبار الدول:١٢٤، الصواعق المحرقه: ٣٣٩، نور األبصار: ٢٨٦. الفصول المهمة:  ٥٦



 للعلم والعبادة;

 براى علم و عبادت.

 اى؟  گرفتهها را از كجا ياد  گفتم: آفرين! اين

 پاسخ داد:

 ٥٧;)أفَحسبتُم أنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأنَّكُم إلَينَا التُرجعون(من قول اهللا تعالى: 

 ؟شويد امي، و به سوى ما باز گردانده منى آيا گمان كرديد مشا را بيهوده آفريده«فرمايد:  از گفتار خداوند متعال كه مى

 گفتم: پسر عزيزم! تو حكيم هستى، به من پند كوتاهى بده.

 او اين شعر را خواند:

 أرى الدنيا تجهز بانطالق *** مشمرة على قدم و ساق

 فال الدنيا بباقية لحى *** و ال حى على الدنيا بباق

اى در دنيا باقى  ند و نه زندهما اى مى بينم كه با جديت تمام مهياى رفتن است، نه دنيا براى زنده دنيا را مى
 . خواهد ماند...

گاه دو دست خود را به  سپس نگاه خود را به آسمان دوخت و در حالى كه اشك از چشمانش سرازير بود، آن
 سوى آسمان بلند كرد و... پس از آن كه سخنانش تمام شد، بيهوش بر زمين افتاد. 

كنار زدم، وقتى به هوش آمد... به او گفتم: پسرم! تو  من سرش را بر دامان گرفتم و خاك را از چهره او
 حكيم هستى، به من پندى بده. او نيز اين ابيات را خواند:

 بد أن أغدو...  غفلت وحادي الموت في أثرى يحدو *** وإن لم أرح يوماً فال

 ..آيد. اگر امروز نروم ناچار فردا بايد بروم. چنان به دنبال من مى در غفلتم اما مرگ هم

گويد: وقتى سخنانش تمام شد، من بيهوش شدم. آن كودك نيز رفت. وقتى به هوش آمدم به كودكان  بهلول مى
 نگاه كردم، اما او را در جمع كودكان نيافتم. از آنان پرسيدم: اين پسر كه بود؟

 پاسخ دادند: او را نشناختى؟

 گفتم: نه.

 است. السالم  عليهم طالب بىگفتند: وى از فرزندان و نوادگان حسين بن على بن ا

تواند باشد نه درخت  ترديد اين ميوه تنها از همين درخت مى با خود گفتم: از اين امر درشگفت بودم. بى
 ٥٨».ديگرى

 ٥٩ما اين داستان را به طور خالصه نقل كرديم.

                                                           
 .١١٥. سوره مؤمنون: آيه  ٥٧

بن أسعد يافعى يمنى   اهللا ، نوشته شيخ عبد٩١٨ / ١. روض الرياحين فى حكايات الصالحين، حاوى پانصد حكايت. كشف الظنون:  ٥٨
در كتاب الدرر الكامنة: السالم  عليههاى ديگر. شرح حال امام حسن عسكرى  هجرى)، صاحب مرآة الجنان و كتاب ٧٦٨شافعى(متوفاى

 و ديگر منابع نيز آمده است. ٣٧٨ / ١، البدر الطالع: ١٠٣ / ٦، طبقات سبكى: ٢٤٧ / ٢
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 نويسد: سبط ابن جوى مى

گويد: به ذهنم اين سؤال رسيد كه آيا عرق انسان جنب پاك است يا خير؟ به در خانه  حسن نصيبى مى«
 رفتم تا حكم اين مسأله را از او بپرسم.السالم  عليهما ابومحمد حسن عسكرى

از خانه بيرون آمد. ديد خواب هستم. مرا بيدار جا خوابيدم. وقتى صبح شد، او  اما شب هنگام بود، همان
 كرد. سپس فرمود:

 ٦٠إن كان حالالً فنعم، وإن كان من حرام فال;

 ».نيست اگر جنابت از راه حالل بوده، پاك است، اما اگر از حرام بوده، پاك

 

 اد)��Cز��ى د

گويد: ما در زندان بوديم كه  كند. عيسى بن فتح مى ابن صباغ مالكى با ذكر سند از عيسى بن فتح نقل مى
 را به زندان و نزد ما آوردند. ايشان به من فرمود: السالم عليهما ابومحمد حسن بن على عسكرى

 يومان;  يا عيسى! لك من العمر خمس وستّون سنة و شهر و

 پنج سال و يك ماه و دو روز عمر دارى. اى عيسى! تو شصت و

گويد: من كتابى به همراه داشتم كه تاريخ والدتم در آن نوشته شده بود. وقتى به آن نگاه كردم، ديدم،  او مى
 فرمود. همين طور است كه وى

 از من پرسيد:

 هل رزقت ولداً;

 آيا فرزند دارى؟

 پاسخ دادم: نه.

 گونه دعا كرد: ايشان براى من اين

 للهم ارزقه ولداً يكون له عضداً فنعم العضد الولد;ا

 اى است فرزند. خدايا! به او فرزندى عطا كن كه پشت و كمك او باشد. چه خوب پشتوانه

 سپس اين بيت را خواند:

                                                                                                                                                                                                            
ـ نسخه خطى، نور  ، وسيلة المآل١٢٤ ، الصواعق المحرقة:٤٣١ / ٣هاى جواهر العقدين:  ابتوانيد در كت . اين داستان را مى ٥٩

ببينيد كه به  ٤٥ / ٧و دائرة المعارف تأليف بستانى:  ١٥٥ به نقل از درر األصداف، جوهرة الكالم فى مدح السادة األعالم: ٣٣٨ األبصار:
 د.ان آوردهالسالم  عليه  هنگام شرح حال امام حسن عسكرى

 نويسد: . ابن حجر درباره حسن نصيبى مى١٩٢/ برگه  ٦. مرآة الزمان:  ٦٠

گويد: عليه او  يعه آورده است. او مىاست. ابومفضل شيبانى نام او را در زمره بزرگان ش السالم عليه او از ذريه اسحاق بن جعفر صادق«
ر.ك: » مطالب فراوانى شنيدم. او كتابى درباره طرق حديث غدير دارد. او از محمد بن على بن حمزه و ديگران روايت نقل كرده است.

 .١٩١ / ٢لسان الميزان: 



 من كان ذا عضد يدرك ظالمته *** إن الذليل الّذي ليست له عضد

 ز ظامل بستاند. ذليل كسى است كه پشتيبان ندارد.تواند حق خود را ا كسى كه پشتيبان داشته باشد، مى

 من از او پرسيدم: اى سرور من! تو فرزند دارى؟

 پاسخ داد:

 فال; واهللا سيكون لي ولد يمأل األرض قسطاً وعدال، وأما اآلن

 كند. اكنون، فرزندى ندارم. اما به خدا سوگند كه من فرزندى خواهم داشت كه زمني را از عدل و داد پر مى

 سپس اين ابيات را سرود:

 لعلّك يوماً أن تراني كأنّما *** بني حوالى اُألسود اللوابد

 ٦١فإن تميماً قبل أن يلد الحصى *** أقام زماناً وهو في الناس واحد

است در اطراف من اجتماع شايد روزى مرا ببينى كه فرزندانم مانند شيرهايى كه يالشان روى هم ريخته 
 نموده باشند.

 زيست. ها تنها مى كه چون ريگ بيابان زاد و ولد كند، سال چنان كه تميم پيش از آن
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 نويسد: ابن صباغ مالكى مى

 بن عباس گويد: اهللا بن عبد بن على بن إسماعيل  بن على اسماعيل بن محمد

كه ايشان از خانه بيرون آمدند. سپس  نشستم تا اين السالم  عليه  عسكرىمحمد حسن  روزى بر درب خانه ابو
 مشكلى كه داشتم به ايشان شكوه نمودم و سوگند يادكردم كه درهمى ندارم. ايستادم و به دليل نياز و

 او پاسخ داد:

 تقسم وقد دفنت مائتي دينار؟ وليس قولي هذا دفعاً لك عن العطية;

 گومي كه به تو كمكى نكنم. اى؟ البته اين را منى كه خودت دويست دينار را دفن كرده كىن در حاىل  سوگند ياد مى

 سپس فرمود:

 اعطه يا غالم! ما معك;

 اى غالم! هرچه پول مهراه دارى به او بده.

 او نيز يكصد دينار به من داد.

 خواستم برگردم كه به من فرمود: من خدا را سپاس گفتم، مى

 ائتي دينار أحوج ماتكون إليها;ما أخوفني أن تفقد الم

 ترسم كه تو دويست دينار را هنگامى كه بسيار به آن نيازمندى از دست بدهى. مى

گويد: برگشتم و آن مبلغ را جايى قرار دادم، روزى به سراغ آن دويست دينار رفتم. ديدم كه سر جاى  او مى
 كه كسى از آن آگاه نشود.اى دفن كردم  خودش هست. آن را به جاى ديگرى بردم و به گونه

                                                           
 .٢٨٨. الفصول المهمة فى معرفة األئمة:  ٦١



سپس مدتى طوالنى گذشت. وقتى به آن نياز پيدا كردم، به سراغ پول رفتم. اما آن را نيافتم. اين امر خيلى 
گونه  بر من گران آمد. وقتى برگشتم، فهميدم كه يكى از پسرانم جاى آن را پيدا كرده و آن را برداشته است. همان

 ٦٢فرموده بود، هيچ مقدار از آن پول به من نرسيد. السالم عليه كه امام حسن عسكرى
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 بن حمزه دورى گويد: مدنويسد: مح ابن صباغ مالكى در مورد ديگرى مى

نوشتم و توسط ابوهاشم داوود بن قاسم ـ كه با هم عقد اخوت و  السالم  عليه اى به ابو محمد حسن عسكرى نامه
برادرى بسته بوديم ـ به حضور حضرتش فرستادم. در اين نامه از ايشان خواسته بودم كه دعا كند من ثروتمند و 

 كه آبرويم برود، بيم داشتم. از اين غنى شوم. چرا كه درمانده شده بودم و

 گونه نگاشت: آن حضرت پاسخ را اين

 أبشر، فقد أتاك الغنى عن اهللا تعالى... عليك باالقتصاد وإياك واإلسراف;

حيىي بن محزه از دنيا رفته است و يكصد هزار درهم از او به   كند. پسرعموى تو نياز مى دهم كه خداوند تو را غىن و ىب  بشارت مى

رسد، پس بر تو باد به ميانه روى و مبادا كه اسراف   مانده است. به غري از تو، وارث ديگرى ندارد. به زودى اين اموال به دستت مى اىج

 كىن.

چند روزى نگذشته بود كه اين اموال و خبر مرگ پسرعمويم به من رسيد. من نيز از فقر و نادارى 
 ٦٣. درآمدم...

 

 �Cزا�>ن اى از �Cزا�$

 نويسد: ابن صباغ مالكى مى

اى فرزند فرزانه است. پس  كند كه وى فرزانه داللت مى السالم عليه محمد حسن عسكرى مناقب سرور ما ابو
 دهد... هيچ كس در امامت وى ترديدى به خود راه نمى

زمان خود بود. رقيب و سرور و سيد دوران خويش و امام و پيشواى  او يگانه زمانه خويش، بيتا و بى
 بيانات او محكم و كردارش پسنديده است.

اگر اهل فضيلت دوران حيات او را يك قصيده بدانيم، شاه بيت اين قصيده، اوست و اگر گردنبدى از گوهرها 
 ايجاد كنند همو نگين اصلى آن است.

يش، حقايق را آشكار و هاست. با نگاه صائب خو وى در علوم سرآمد و تبيين كننده ابعاد پيچيده و پنهان آن
گويد، تبار، خود او، ذات  سخن مى سازد. در سر خويش از امور نهانى نكات ريز را تبيين مى خود با فكر نافذ

 ٦٤هستند. او، همه و همه كريم

                                                           
 السالم عليه  ، اسماعيل را در شمار اصحاب امام حسن عسكرىاهللا رحمه . گفتنى است كه شيخ طوسى٢٨٦. الفصول المهمة فى معرفة األئمة:  ٦٢

 نام برده است.

 .٢٨٥. همان:  ٦٣

 .٢٩٠. همان:  ٦٤



 گويد: چنين مى عليه السالمحضرمى شافعى درباره امام حسن عسكرى 

 ٦٥. پندارد كه او پدر مهدى منتظر است... ه رافضى مىوى واالمقام و عظيم الشأن بود. شيع
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 گويد: مى السالم عليهبن طلحه شافعى درباره جايگاه واالى امام حسن عسكرى  سالم محمد ابو

ويژگى هميشگى و ابدى براى ايشان  به را باالترين منقبت و مزيتى كه خداوند به ايشان عطا كرده و آن
ها از تكرار آن هرگز باز  زبان در داشتن اين ويژگى همتاى ايشان نيست، به طورى كه كس تبديل نموده و هيچ

 است. است، از صلب ايشان صلّى اهللا عليه وآلهكه هم نام پيامبر خدا  ايستند، اين ويژگى است كه مهدى نمى

 ٦٦منقبت براى او بس و كافى است. اره تن ايشان است... هميناين فرزند به ايشان منتسب و پ
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 گويد: مى عليه السالمنبهانى درباره امام حسن عسكرى 

 است. رضى اهللا عنهم اجمعينها  او يكى از پيشوايان سادات ما; يعنى خاندان گرامى پيامبر و يكى از سروران آن«

نام ايشان را آورده، ولى شناختنامه ايشان را به طور مختصر بيان  األشراف اإلتحاف بحبشبراوى در كتاب 
 كرده و از ايشان كرامتى نيز نقل نكرده است.

ـ يكى از مناطق » كوى سنجق«هجرى قمرى، از  ١٢٩٦ام; در سال  اما من خودم كرامتى از ايشان ديده
كه مدت مشخص شده، به پايان  اما پيش از اينجا، قاضى بودم.  ها ـ به بغداد مسافرت كردم. من در آن ترك

وار س ٦٧»كَلَك«برسد، به دليل قحطى و گرانى شديد ـ كه همه عراق را فراگرفته بود ـ به بغداد كوچ كردم. بر 
را  السالم  عليه مند شديم امام حسن عسكرى جا مقر خلفاى عباسى بود. عالقه شديم. در بين راه به سامرا رسيديم. آن

 جا توقف نمود. زيارت كنيم، از اين رو كلك در آن

                                                           
 . وسيلة المآل فى عد مناقب اآلل ـ نسخه خطى. ٦٥

 .٢٤٤. مطالب السئول فى مناقب آل الرسول:  ٦٦

، ١٨٨بن طلحة فقيهى بزرگ و محدثى ارجمند است. او تأليفات گوناگونى دارد. شناختنامه وى در ذيل الروضتين:  سالم محمد گفتنى است كه ابو
، البداية والنهايه: ٨٧٧، طبقات الفقهاء الشافعيين: ٦٣ / ٨، طبقات سبكى: ١٧٦ /  ٣افى بالوفيات: ، الو٢٩٣  / ٢٣سير أعالم النبالء: 

 . آمده است. . . ٢٥٩ / ٥و شذرات الذهب:  ٣٣ / ٧، النجوم الزاهرة: ١٨٦ / ١٣

هب شافعى فردى چيره دست و استاد بود. اند كه وى در مذ در اين آثار از ابوسالم محمد بن طلحه تمجيد شده و نگارندگان اين آثار گواهى داده
 اند. چنين ثقه و مورد اعتماد بودن و نيز زهد و ساده زيستى او را تأييد كرده هم

هاى ديگر سخن به ميان آمده است.  وفات يافت. از كتاب وى در كشف الظنون، هدية العارفين، ايضاح المكنون و كتاب ٦٥٢وى در سال 
 اند. هايشان بر اين كتاب اعتماد كرده و از آن نقل كرده تابمتأخران نيز در تأليفات و ك

 پاورقى. ١٦٦/  ٤٠شود. ر.ك: بحاراالنوار:  هاى بزرگ در عراق استفاده مى . كَلَك: نوعى قايق عراقى كه براى عبور از رودخانه ٦٧



مانند در من ايجاد شد كه مثل آن  براى زيارت پياده شديم. وقتى نزد قبر شريف ايشان آمدم، معنويتى بى
يم ايجاد نشده بود... اين كرامتى از ايشان است. سپس به مقدار ممكن، قرآن تالوت كرده و دعا خواندم و از برا
 ٦٨جا بيرون آمدم. آن

اى از شناختنامه و شرح احواالت حضرت امام  البتّه پيش از شبراوى نيز گروهى همانند او به بيان خالصه
اند; مانند خطيب بغدادى و  اكتفا كرده و از ذكر كرامات آن حضرت خوددارى كردهعليه السالم حسن عسكرى 

اند. تا جايى كه برخى ديگر نام  جوزى، حتى اينان از اخبار و وقايع مربوط به ايشان نيز مطلبى ذكر نكرده ابن
كه از هر كس و ناكسى نام برده و با ذكر دروغ و سخنان باطل،  اند.!! حال آن ايشان را در كتاب خويش نياورده

ها و ديگر مفسدان پر  ها، ترك هاى تاريخى آنان از اخبار مربوط به زنگى ! كتاباند! شرح حال آنان را نگاشته
 است.

كنند و يا فقط چند سطرى از كتاب خود را به اين  ، هيچ خبرى بيان نمىعليهم السالماما از اخبار خاندان نبوت 
 دهند...! گر بشريت، اختصاص مى  امامان هدايت

 .لم الّذين ظلموا أى منقلب ينقلبونفإنّا هللا وإنّا إليه راجعون، وسيع

 

                                                           
چنين شاعر و اديب نيز  بن اسماعيل نبهانى، در فقه و حديث، عالم بود و هم شايان ذكر است، يوسف ٣٨٩/  ١. جامع كرامات األولياء:  ٦٨

 شناختنامه وى آمده است. ٢٧٥ / ١٣هجرى وفات يافت. در معجم المؤلفين:  ١٣٥٠فراوان دارد. در سال بود. او تأليفات 
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 . قرآن كريم.١

 الف

 شمس الدين محمد بن طولون دمشقى صالحى حنفى.االئمه االثىن عشر: . ٢

 عبداهللا بن عامر شبراوى شافعى، منشورات شريف رضى، قم. اإلحتاف حبب األشراف:. ٣

الرحمان سيوطى، تحقيق سعيد مندوب، دارالفكر، بيروت، لبنان، چاپ يكم، جالل الدين عبد اإلتقان ىف علوم القرآن:. ٤
 .١٤١٦سال 

 احمد بن يوسف قرمانى دمشقى، معالم الكتب، بيروت، لبنان. اخبار الدول وآثار األول:. ٥

شيخ مفيد،  بن نعمان عكبرى بغدادى، معروف به بن محمد ابوعبداهللا محمد اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا على العباد:. ٦
 .١٤١٤، قم، چاپ دوم، سال السالم عليهممؤسسه آل البيت 

 ب
حافظ ابى الفداء اسماعيل عمر قرشى بصرى معروف به ابن كثير، دار احياء البداية والنهايه (تاريخ ابن كثري): . ٧

 .١٤٠٨ التراث العربى، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال

 محمد بن على شوكانى يمنى، دارالمعرفه، بيروت. سابع:البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن ال. ٨

 ت
 .١٤٠٨شمس الدين ابى عبداهللا محمد بن احمد ذهبى، دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان، سال  تاريخ االسالم:. ٩

 .١٤١١جالل الدين سيوطى، از منشورات الشريف الرضى، قم، ايران، چاپ اول، سال  تاريخ اخللفاء:. ١٠

 .١٤١٧ احمد بن على خطيب بغدادى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سالبغداد:  تاريخ. ١١

 بن ايوب لخمى طبرى، از منشورات كتابفروشى اروميه، قم، ايران. بن احمد سلمانتاريخ طربى: . ١٢

 وت.احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب عباسى، دارصادر، بير تاريخ يعقوىب:. ١٣

زين الدين عمر بن مظفر حلبى شافعى، مشهور به ابن الوردى، دار المعرفه،  تتمة املختصر ىف اخبار البشر:. ١٤
 بيروت، لبنان.

 شمس الدين ابى عبداهللا محمد بن احمد ذهبى، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان. تذكرة احلفّاظ:. ١٥

١٦ .:سبط تذكرة اخلواص وزى، مؤس١٤٠١، بيروت، لبنان، سال السالم  عليهمسه اهل البيت ابن ج. 



 .١٤٠١، بيروت، لبنان، سال السالم عليهم ابن جوزى، مؤسسه اهل البيت سبط تذكرة خواص األمة:. ١٧

 ج
 يوسف بن اسماعيل نبهانى، دارالكتب علميه، بيروت، لبنان. جامع كرامات األولياء:. ١٨

 .١٤٢٢رازى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  ابن ابى حاتماجلرح والتعديل: . ١٩

 .١٤٠٥على بن عبداهللا سمهودى، چاپخانه نعمانى، بغداد، عراق، سال  جواهر العقدين يف فضل الشرفني:. ٢٠

 ح
 .١٤٠٧ ابونعيم احمد بن عبداهللا اصفهانى، دارالكتاب عربى، چاپ پنجم، سال حلية األولياء و طبقات األصفياء:. ٢١

 ر
 عبداهللا بن اسعد يافعى يمنى. روض الرياحني يف حكايات الصاحلني:. ٢٢

 د
احمد بن على بن حجر عسقالنى، تحقيق محمد بن عبدالمعيدخان، حيدر آباد، هند،  الدر الكامنه يف أعيان املائة الثامنه:. ٢٣

 م. ١٣٩٢سال 

 هللا بن كرم بن شديد بستانى لبنانى، بيروت.معلم بطرس بن بولس بن عبدا دائرة املعارف البستانيه:. ٢٤

 ذ
 شامه مقدسى دمشقى. عبدالرحمان بن اسماعيل، معروف به ابى ذيل الروضتني:. ٢٥

 س
 .١٣٨٢بن برهان الدين حلبى، مكتبه التجارية الكبرى، قاهره، مصر، سال  على السرية احللبيه:. ٢٦

د بن احمد ذهبى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنان، چاپ نهم، شمس الدين ابى عبداهللا محم سري اعالم النبالء:. ٢٧
 .١٤١٣ سال

 ش
 عماد، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان. ابن شذرات الذّهب:. ٢٨

 .١٤١٤ محمد بن عبدالباقى زرقانى مصرى مالكى، دار المعرفه، بيروت، لبنان، سال شرح املواهب اللدنيه:. ٢٩

 

 ص
 محمود بن محمد بن على شيخانى قادرى مدنى، نسخه خطى.ل بيت النىب: الصراط السوى ىف مناقب آ. ٣٠

احمد بن محمد بن محمد بن على بن حجر هيتمى مكّى، تحقيق عبدالرحمان بن عبداهللا تركى و  الصواعق املُحرقه:. ٣١
 .١٤١٧كامل محمد خراط، مؤسسه رسالت، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال 

 ط
 ابونصر عبدالوهاب بن تقى الدين سبكى، دار احياء الكتب العربيه.الكربى: طبقات الشافعيه . ٣٢

 ابوالفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر، معروف به ابن كثير دمشقى. طبقات الفقهاء الشافعيني:. ٣٣

، سال شمس الدين محمد بن على بن احمد داوودى مالكى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان طبقات املفسرين:. ٣٤
١٤٠٣. 

 ع



 بن عثمان ذهبى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان. بن احمد شمس الدين محمد العرب ىف خرب من غرب:. ٣٥

 .١٤١٣ابن سيد الناس، مكتبة دار التراث، مدينه منوره، سال  عيون األثر يف فنون املغازى والسري:. ٣٦

 .١٤١٥ه دينورى، منشورات شريف رضى، قم، سال ابومحمد عبداهللا بن مسلم بن قتيب عيون األخبار:. ٣٧

 ف
 .١٤٢٢على بن محمد بن احمد بن صباغ مالكى، دارالحديث، چاپ يكم، سال  الفصول املهمه ىف معرفة االئمه:. ٣٨

 م. ٢٠٠٠ بن شاكر كتبى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال محمد فوات الوفيات:. ٣٩

 

 ك
عزالدين ابوالحسن على بن ابوالكرم شيبانى، معروف به ابن األثير، دار الفكر، بيروت، لبنان،  اريخ:الكامل ىف الت. ٤٠

 .١٣٩٩ سال

الفتح اربلى، داراألضواء، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال  على بن عيسى بن ابى كشف الغمة ىف معرفة األئمة:. ٤١
١٤٠٥. 

 دار احياء التراث عربى، بيروت، لبنان. مصطفى بن عبداهللا حاجى خليفه، كشف الظنون:. ٤٢

 ل
 .١٤١٦ احمد بن على بن حجر عسقالنى، دار احياء التراث عربى، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال لسان امليزان:. ٤٣

 م
 .١٤١٣ ابو محمد عبداهللا بن اسعد يافعى، دار الكتب اإلسالميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سالمرآة اجلنان: . ٤٤

 سبط ابن جوزى، نسخه خطى. لزمان:مرآة ا. ٤٥

 الفداء، حسينيه مصريه، قاهره، مصر. عماد الدين اسماعيل بن ابى املختصر يف أخبار بىن البشر:. ٤٦

 محمد بن طلحه شافعى، تحقيق ماجد بن احمد العطيه. :عليهم السالممطالب السئول يف مناقب آل الرسول . ٤٧

 بن محمود، معروف به ابن األخضر جنابندى.عبدالعزيز  معامل العترة النبوية:. ٤٨

 ياقوت حموى، دار المأمون، مصر. معجم االدباء:. ٤٩

 عمر رضا كحاله، دار احياء التراث العربى، بيروت. معجم املؤلفني:. ٥٠

ه، بن احمد ذهبى، دار المعرفه و دار الكتب علمي شمس الدين ابى عبداهللا محمدميزان اإلعتدال ىف نقد الرجال: . ٥١
 . هـ ١٣٨٢بيروت، لبنان، چاپ اول، سال 

ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن جوزى قرشى، دار الكتب علميه، چاپ اول،  املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم:. ٥٢
 .١٤١٣ سال

چاپ دوم،  تيميه حرانى، مكتبه ابن تيميه، قاهره، مصر، احمد بن عبدالحليم، مشهور به ابن منهاج السنه النبويه:. ٥٣
 .١٤٠٩سال 

 ن
 بن تغرى اتابكى، دار الكتب علميه، قاهره. يوسف النجوم الزاهره يف ملوك مصر والقاهره:

 و



صالح الدين خليل بن ايبك بن عبداهللا صفدى شافعى، دار احياء، بيروت، چاپ اول، الواىف بالوفيات: . ٥٤
 .١٤٢٠ سال

 فضل بن محمد بن باكثير حضرمى مكى شافعى.احمد بن  وسيلة املآل ىف عد مناقب اآلل:. ٥٥

 بن خَلّكان، دار صادر، بيروت، لبنان. بن محمد شمس الدين احمد وفيات األعيان:. ٥٦



 

(٤٢) 
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