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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  چه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، هر
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  د جلوهتوان ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال از 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد آاظم حاتمى طبرى به فارسى برگردانده شده است آه 
 .م و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريمتوفيقات روز افزون مؤلفين محتر

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        نگىمعاونت فره

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

وست آه بشر را به راه راست آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و ا
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
اين رو، از ; گاه بر او مّنت گذارد ونعمِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشت آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است يابى به اوج قله آمال، پرستش همراه بينش دست

ه دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى خداوند،انسان را ب
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
مِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سال

بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .دگى پشتيبانى گرددراهنمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زن

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. زمين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بود«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  دا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونهحجت خ

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد تو فقط بيم دهنده

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



ران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و پيامب
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  اين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را بر مى

  :است

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .رسول خدا به يقين براى شما الگو و سرمشق نيكويى بود

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
ها و ارآان جوامع بشرى بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و  نسانا

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  طبقاِت مختلف جامعه و جريانالعاده مقاوم، آگاه به روحّياِت 
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،  ر راه تحقق اهدافى آه خداوند براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان د
ها افكندندو از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوند تالش پى. هيچ آوششى نياسودند
كميل ساخت و امانت و مسئولّيت هدايت ت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :ش دادهاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزار آه حاصل تالش

 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد، هرگز به  نهم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ ميان شما مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در آنار ) قرآن(افتيد، آن دو، آتاب خدا  گمراهى نمى

 .حوض آوثر بر من وارد شوند

جستگانى بودند آه پيامبر به  همان بر)عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند مىطى 
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله ( آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ارتقاى

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
ين، مردم را به سوى بدين سان، پيشوايان د. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  دت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزهشها

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  از آنآوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف  ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .ان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداندـ پاي

يعنى )عليهم السالم(بيت آتاب حاضر به مطالعه زندگى دهمين امام از خاندان اهل
او دوازدهمين معصوم از ; پردازد  مى)عليه السالم(حضرت امام على بن محمد الهادى

تجسم اين )عليهم السالم(چون پدران بزرگوار خودهاى هدايت ربانى در دين اسالم و  پرچم
 .آيين بزرگ در عرصه آالم و عمل بود

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

سلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى، االسالم والم محقق ارجمند حجة
سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين 

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة
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 بخش سوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت امام هادى جلوه



 



 

 

 

 بخش نخست

  در چند سطر)عليه السالم(حضرت امام هادى 

 

امام علّى بن محّمد بن علّى بن موسى ابن جعفر بن محّمد بن علّى بن حسين بن علّى 
باشد آه خداوند متعال هر  مى )عليهم السالم(دهمين امام از اهل بيت )عليهم السالم(طالب بن ابى

 .گونه پليدى را از آنان دور ساخته و آنان را پاك و پاآيزه گردانيده است

وار همان خاستگاه رسالت و نبّوت اسالمى بوده و او يكى از خاستگاه اين امام بزرگ
هاى اين خاندان پاآيزه نبوى است آه خّط و روش پاك و پاآيزه حضرت محّمد  شاخه

خاتم االنبيا را براى جامعه بشرى ترسيم نموده و همه مكارم و آثار گرانسنگ اين خاندان 
آن . ت فرموده در خود جمع داشته استرا آه خداوند متعال به هدايت خاّصه به آنان عناي

حضرت در تمام طول زندگى شريف خود همواره رضاى خداوند متعال را بر هر چيز 
 .است داشته ديگرى مقّدم مى

 در شرايطى پا به عرصه وجود نهاد )عليهما السالم(حضرت علّى بن محّمد امام هادى
د امامى معصوم و هدايت شده از دامان پدرى آه خو. آه غرق در درياى عنايت الهى بود

به دنيا آمد، مادر )عليه السالم(از جانب خداوند متعال بود يعنى حضرت جواد امام محّمد تقى
 .نام داشت» سمانه مغربيه«پاآيزه و پرهيزگار آن حضرت 

 )صلى اهللا عليه وآله(آن حضرت بر خوان گسترده قرآن آريم و اخالق بزرگ پيامبر اآرم
 . در پدر بزرگوارش مجّسم شده بود پرورش يافتآه به بهترين شكل

هاى هوش سرشار و نبوغ زود هنگامى را  اين امام بزرگوار از آغاز طفولّيت نشانه
 .بود با خود داشت آه نشان از شمول لطف الهى نسبت به آن حضرت

آن حضرت منصب امامت الهى را پس از پدر بزرگوارش در سّن هشت سالگى به 
اى ديگر از امامت در سّن خردسالى   نمونه)عليهم السالم( ميان اهل بيتگردن گرفت آه در

 در )عليهم السالم(بود آه اين امر خود واضحترين دليل بر حّقانّيت خّط اهل بيت رسالت
اّدعاى وصايت پيامبر، رهبرى دينى و دنيوى اّمت اسالم، خالفت پيامبر اآرم و جانشينى 

 .آيد ه حساب مىهاى رهبرى ب آن حضرت در همه پست

در مرحله اّول زندگانى، : شود زندگانى اين امام بزرگ به دو بخش متمايز تقسيم مى
گذران عمر آرده و اين دوران )عليه السالم(آن حضرت به همراه پدر بزرگوارش امام جواد

اّما مرحله دّوم . از زندگانى شريف آن حضرت آمتر از يك دهه به طول انجاميده است



عليه (امام هادى. ت آن حضرت بيش از سه دهه به طول انجاميده استحيات پربرآ

در خالل اين مّدت شش تن از خلفاى دولت عّباسى را با خود معاصر داشته آه )السالم
در اّيام . معتصم، واثق، متوّآل، منتصر، مستعين و معتّز: اسامى آنان عبارت است از

آه حدود چهل و دو سال از عمر حكومت معتّز عّباسى بود آه آن حضرت در حالى 
 .گذشت به درجه رفيع شهادت نايل آمد شريف و بابرآتش مى

ها و  آن حضرت بسان پدران بزرگوار خود از سوى خلفاى ظالم عّباسى متحّمل ظلم
حكومت دست انداخته چرا آه عّباسيان آه بر منصب . شمارى گرديده بود هاى بى ستم

اى براى دور آردن اهل بيت نبّوت از عرصه سياست و دين جامعه  بودند از هر وسيله
آرده و در اين راه حّتى از  و آوتاه آردن دست آنان از اين منصب الهى استفاده مى

بينيم  چنان آه مى. حذف فيزيكى و به شهادت رساندن آن بزرگواران نيز ابايى نداشتند
عليه (و معتصم امام جواد)عليه السالم(، مأمون، امام رضا )عليه السالم(شيد امام آاظمهارون الر

 . را به شهادت رساندند)السالم

 نزديكى زمان آن حضرت به زمان غيبت )عليه السالم(ويژگى بزرگ عصر امام هادى
بنابراين . آشيدند اى آه همه مسلمانان انتظار آن را مى  بود مسئله)عليه السالم(امام زمان

نمود تا آن حضرت گروه ياران صالح و شيعيان خود را براى استقبال از  ضرورى مى
چرا آه شيعيان دو قرن . اين عصر جديد آه تا آن زمان سابقه نداشته است، آماده نمايند

از . بود آه هرگز زندگى را بدون ارتباط مستقيم با امامان معصوم تجربه نكرده بودند
در اين عرصه، عليرغم همه تصريحاتى )عليه السالم(بينيم نقش امام هادى اينجا است آه مى

آه در ميان همه مسلمانان به صورت عاّم و به خصوص درميان شيعه رايج و متداول 
يعنى همان مهدى )عليهم السالم(بوده و مسأله غيبت دوازدهمين پيشوا را از ائّمه اهل بيت

نمود،  ا به آمدنش وعده داده است مطرح مىها ر منتظرى آه خداوند متعال همه اّمت
 .است بسيار مهّم، بنيادين و مشكل بوده

به رغم انزوايى آه حكومت عّباسى به اجبار بر اين امام بزرگوار : بينيم و باز مى
روا داشته و حضرتش را در پايتخت خود يعنى شهر سامرا تحت مراقبت شديد نگهدارى 

 با آمال دّقت و احتياط نقش خود را ايفا )عليه السالم(نمود، با اين وصف، امام هادى مى
آن حضرت براى . پرداخته است نموده، در جهت توجيه و هدايت جامعه به فعاليت مى

 آن را )عليه السالم(آه حضرت امام صادق» وآيالن ائّمه«تحقق اين مهم از سيستم آارآمد 
آن را )عليه السالم(امام جوادپايه ريزى آرده و پدر بزرگوار امام هادى، يعنى حضرت 

آن حضرت با استفاده از اين سيستم مستحكم . جست استحكام بخشيده بود يارى مى
اين گونه . توانست مهمترين نيازهاى شيعيان خود را در آن شرايط سخت به آنان برساند

بود آه آن حضرت توانست خّط شيعى پيروان اهل بيت را به سمت و سوى استقالل همه 



عليه (امام هادى. اى آه از نيازهاى اساسى عصر غيبت آبرى بود راهنمايى آند جانبه

 در آنار فيض رسانِى خود به مسلمانان از راه دادن تفّكرات دينى، عقيدتى، فقهى و )السالم
اخالقى، با آمال جّديت در باره مسأله مهمِّ تربيت علما و فقها در ميان جامعه تالش و 

 .م رساندآوشش فراوانى به انجا

اى از  باشد گوشه آه هم اآنون در دسترس ما مى» )عليه السالم(مسند امام هادى«آتاب 
ميراث فرهنگى آن حضرت است آه عليرغم سختى شرايطى آه آن حضرت و امامان 

 .اند به دست ما رسيده است زيسته پس از او در آن مى

حال خردسالى بار سالم بر آن حضرت باد روزى آه به دنيا آمد و روزى آه در 
منصب امامت را به دوش آشيد و روزى آه به درجه رفيع شهادت نايل آمد و روزى آه 

 .در پيشگاه خداوند باز زنده و برانگيخته خواهد شد



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام هادى برداشت

 

صيت حضرت امام هنگامى آه آلمات دانشمندان و بزرگان مسلمان در رابطه با شخ
گذرانيم، تنها يك تصوير در   را از نظر مى)عليه السالم(ابوالحسن علّى بن محّمد هادى

بندد و آن اين آه دوستان و دشمنان، همه آن حضرت را  برابر چشمان ما نقش مى
بزرگ داشته و همه مسلمانان بر بزرگوارى و جاللت قدر آن حضرت اجماع و اّتفاق 

 .اند آرده

اند،  هاى علما و بزرگان آه معاصر آن حضرت بوده اينك بعضى از برداشت
زيسته و در رابطه با شخصيت  همچنين دانشمندان و موّرخانى آه بعد از آن حضرت مى

 :ها به دست ما رسيده است توّجه نمائيد منحصر به فرد آن حضرت نظر داده و نظر آن

بسم : نوشته است چنين آمده)عليه السالم(ادىاى آه متوّآل عّباسى به امام ه در نامه. ١
شناسد و رعايت  اميرالمؤمنين متوّآل قدر تو را مى: الّله الّرحمن الّرحيم، اّما بعد

داند وى همواره و در همه  خويشاوندى تو را نموده و حّق تو را بر خود واجب مى
و اهل بيت تو بوده، آند آه به صالح حال تو  آارها در رابطه با تو و اهل بيت تو آن مى

سربلندى تو و خاندانت در آن تثبيت گردد و امنيت و برآت بر تو و آنان داخل گردد، او 
همه اين آارها را براى جلب رضايت خداوند و به جاى آوردن آنچه را آه خداوند در 

 .رساند رابطه تو و خاندانت بر او واجب آرده است به انجام مى

باشد و  اميرالمؤمنين مشتاق ديدن تو مى: گونه آمده استآنگاه در پايان نامه اين 
دارد آه از نزديك با تو ديدارى تازه آند و با نگاه آردن به چهره ميمون و  خوش مى

 .)١٥(مبارآت تيّمن بجويد

از مدينه )ليه السالمع(يحيى بن هرثمه ـ همان آسى آه متوّآل او را براى بردن امام. ٢
هنگامى . من براى انجام اين مأموريت به شهر مدينه رفتم: به سامرا فرستاده بود ـ گويد

عليه (آه وارد شهر مدينه شدم مردم شهر آه متوجه مأمورّيت من در رابطه با امام هادى

                                                           
 .٢٦٥ /، الفصول المهّمه٥٠٢ / ١اصول آافى .  ١٥



زخم و گزندى به آن حضرت برسد،  ترسيدند در اين سفر چشم  شده بودند و مى)السالم
اى در  ّجه و ناله عظيمى سر دادند، بدان سان آه تا آن زمان مردم چنين ضّجه و نالهض

چرا آه آن حضرت . شهر نشنيده بودند تو گويى آه همه دنيا به جوش و خروش آمده بود
داشت و  همواره مالزم مسجد و محراب بوده هميشه به اهل شهر مدينه نيكويى روا مى

داد، من منزل آن  آن ميل و رغبت از خود نشان نمىهيچگاه به سمت دنيا و زخارف 
هاى علمى چيزى در  هاى قرآن، دعا، و آتاب اّما جز آتاب. حضرت را بازرسى آردم

اينجا بود آه آن حضرت در نظرم بسيار بزرگ آمد و از آن پس خود شخصًا . آن نيافتم
مودم، هنگامى خدمتگزارى آن حضرت را به عهده گرفتم و با او بسيار خوب برخورد ن

وى به من . آه به بغداد وارد شديم ابتدا به نزد اسحاق طاهرى آه والى بغداد بود رفتم
باشد، و تو خود متوّآل را  مى)صلى اهللا عليه وآله(اى يحيى، اين مرد فرزند رسول خدا: گفت

دانى آه اگر متوّآل را بر ضّد اين مرد تحريك آنى او را خواهد  شناسى، و مى خوب مى
در روز قيامت دشمن تو خواهد بود، )صلى اهللا عليه وآله(شت، و در اين صورت رسول خداآ

به خدا سوگند آه من در برخورد با اين مرد جز نيكويى از او چيزى : در پاسخ او گفتم
 .)١٦(ام نديده

بهترين )عليه السالم(دىبه خداوند متعال سوگند آه او امام ها: الّله جنيدى گويد ابوعبد. ٣
 .)١٧(است ترين مخلوق خداوند متعال فرد از ميان مردمان روى زمين و بافضيلت

اگر از ميان مخلوقات خدا يك نفر پيدا شود آه علم غيب بداند، : يزداد طبيب گويد. ٤
 .)١٨(است)عليه السالم(همانا آه او امام هادى

.  خوشروترين و راستگوترين مردم بود)عليه السالم(امام هادى: ابن شهرآشوب گويد. ٥
نظير و  ديدى مالحت او در ميان مردم بى هنگامى آه آن حضرت را از نزديك مى

بديل  آردى، فضل و آمالش در ميان جامعه بى هنگامى آه از دور با او معاشرت مى
باريد و چون زبان به سخن  ار از وى مىآرد هيبت و وق بود، چون سكوت مى

گرديد، وى از خاندان رسالت و امامت و محّل  گشود، شكوه و جاللش نمودار مى مى
اى از درخت تناور نبّوت بود،  وى شاخه. استقرار وصايت و جانشينى پيامبر بود

 .)١٩(اى از درخت رسالت چيده و برگزيده برافراشته و پسنديده، و ميوه

                                                           
 .٢٠٢ /تذآرة الخواّص.  ١٦
 .٩٦ / ٣مآثر الكبرى .  ١٧
 .١٦١ / ٥٠بحاراالنوار .  ١٨
 .٤٣٢ / ٤مناقب .  ١٩



شمار آن حضرت  از ميان مناقب بى: الّدين محّمد بن طلحه شافعى گويد آمال. ٦
منقبتى است آه همچون دّر و گوشواره در گوش مردمان جاى گرفته و گوش جان 

خود شاهدى است مردمان همچون دّرى گرانبها در صدف آن را در بر گرفته است، آه 
ترين  موصوف به گرانسنگ)عليه السالم(بر اين مطلب آه حضرت ابوالحسن امام هادى

 .)٢٠(هاى درخت نبّوت نازل گرديده است ترين شاخه اوصاف، بوده و از با شرافت

ابوالحسن علّى هادى فرزند محّمد : بكر بن خّلكان گويد احمد بن محّمد بن ابى. ٧
گانه است، آسانى در نزد متوّآل  يكى از ائّمه دوازده)عليهم السالم(جواد فرزند علىِّ رضا

عّباسى از او بدگويى آرده، گفتند شيعيان وى برايش اسلحه، نامه، و اسناد ديگرى 
. اند تا در طلب حكومت برآيد فرستند آه در خانه او موجود است و او را برانگيخته مى

آنان شبانه .  از مأموران ترك تبار خود را به سمت آن حضرت فرستاداى متوّآل نيز عّده
اى آه با آن رو برو شدند اين  اّما تنها صحنه. و ناگهانى به منزل آن حضرت حمله آردند

اى مويين بر تن و  آنان امام هادى را در اتاقى دربسته يافتند در حالى آه آه جّبه: بود
به قبله آياتى از قرآن آريم را آه متضّمن وعده و اى پشمين بر سر داشته، رو  پارچه

و در زير پايش فرشى جز سنگريزه و شن . آرد وعيد الهى است زير لب ترّنم مى
 .)٢١(نبود

ابوالحسن علّى هادى فرزند محّمد الجواد فرزند : الّله بن اسعد يافعى گويد عبد. ٨
 فرزند  جعفر صادق، علوى حسينى، چهل سال زندگى علىِّ رضا فرزند موسى آاظم

 .)٢٢(وى مردى متعّبد و فقيهى پيشوا بود. آرد

و اّما ابوالحسن علّى هادى : حافظ عماد الّدين اسماعيل بن عمر بن آثير گويد. ٩
 محّمد فرزند محّمد جواد فرزند على رضا فرزند موسى آاظم فرزند جعفر صادق فرزند

طالب، يكى از  العابدين فرزند حسين شهيد فرزند علّى بن ابى باقر فرزند على زين
وى پدر حسن بن على عسكرى است، او مردى عابد و زاهد . گانه است پيشوايان دوازده

او بيش از بيست سال و چند ماه در آن شهر . بود آه متوّآل وى را به سامرا منتقل آرد
اند آه بدگويان به  گفته. ق در همان شهر از دنيا رفت.  هـ ٢٥٤سكونت گزيد و در سال 

هاى بسيارى از مردم و  متوّآل عّباسى خبر دادند آه در منزل آن حضرت نامه
هاى زيادى وجود دارد، متوّآل گروهى از سربازان خود را به سمت آن حضرت  سالح

                                                           
 .٨٨ /مطالب الّسؤول.  ٢٠
 .٤٣٥ / ٢ /االعيان وفيات.  ٢١
 .١٦٠ / ٢ /مرآت الجنان.  ٢٢



اى از پشم بر تن دارد  ، جّبهروبروى قبله نشسته: آنان وى را اين گونه يافتند آه. فرستاد
سربازان، آن حضرت را با همين حالت دستگير . و بر روى فرشى از خاك نشسته است

 .)٢٣(...آرده و به نزد متوّآل عّباسى بردند

امام علّى هادى فرزند امام محّمد جواد : الّدين رفاعى گويد محّمد سراج. ١٠
او در سال .  او نقى، عالم، فقيه، امير، دليل، عسكرى، و نجيب استباشد، لقب مى

ق در شهر مدينه ديده به جهان گشود، و در روز دوشنبه سّوم ماه رجب سال . هـ  ٢١٢
ق در زمان خالفت معتّز عّباسى به واسطه سّم به شهادت رسيده و به ديدار . هـ  ٢٥٤

امام حسن عسكرى، حسين، محّمد، جعفر : باشد وى داراى پنج فرزند مى. معبود شتافت
و عايشه، و امام حسن عسكرى همان آسى است آه فرزندش صاحب سرداب مقّدس، 

 .)٢٤(باشد حّجت منتظر، ولى خداوند، محّمد مهدى مى

علّى عسكرى به اين دليل عسكرى ناميده شد آه : احمد بن حجر هيثمى گويد. ١١
ومت وقت مأمور شدند تا او را از مدينه پيامبر به سامرا آورده در گروهى از جانب حك

شد و بدين جهت امام  اى آه در آن زمان عسكر ناميده مى آنجا ساآن آنند منطقه
وى از نظر دانش و سخاوت ميراث دار .  به لقب عسكرى ملّقب گرديد)عليه السالم(هادى

 .)٢٥(پدر بزرگوار خويش بود

فصل نهم از آتاب من درباره : احمد بن يوسف بن احمد دمشقى قرمانى گويد. ١٢
خاندان بردبارى، دانش و نيكوآارى است، امام علّى بن محّمد هادى ـ رضى الّله عنه ـ 
در مدينه زاده شد و مادرش آنيزى اّمولد بود، آنيه مبارآش ابوالحسن و لقبش هادى و 

الّله رّبى و عصمتى من «ش گندمگون و نقش انگشترى او ا رنگ چهره. متوّآل بود
 .)٢٦(و اّما مناقب او بسيار گرانبها و اوصافش بسيار شريف است. بود» خلقه

دهمين امام از پيشوايان علّى هادى است، وى در : الّله شبراوى شافعى گويد عبد. ١٣
 .)٢٧(باشد راى آرامات بسيار مى در مدينه زاده شد و دا٢١٤ماه رجب سال 

اش ابوالحسن،  او در مدينه زاده شد و آنيه: محّمدامين سويدى بغدادى گويد. ١٤
الّله رّبى و هو «نقش انگشترى او . اش گندمگون بود لقبش هادى، و رنگ چهره

 .)٢٨(بود و فضايل و مناقبش بسيار است» عصمتى من خلقه

                                                           
 .١٥ / ١١ /البداية و النهاية.  ٢٣
 .٥٦ /االخبار صحاح.  ٢٤
 .٢٠٥ /الّصواعق المحرقه.  ٢٥
 .١١٧ /اخبار الّدول.  ٢٦
 .١٧٦ /االتحاف بحّب االشراف.  ٢٧



: و مناقب او بسيار است، در صواعق چنين آمده است آه: مؤمن شبلنجى گويد. ١٥
ابوالحسن عسكرى وارث علم و سخاوت پدر بزرگوار خود بوده است، همچنين در آتاب 

اند چرا آه متوّآل در اثر بسيارى بدگويى  او را عسكرى ناميده: حياة الحيوان آمده است
 .)٢٩(ن حضرت او را از مدينه احضار آرده و در شهر سامّرا ساآن گردانيدبدگويان از آ

آس  تا جايى آه هيچ. اخالق بود وى بسيار خوش: محّمد امين غالب طويل گويد. ١٦
اّما خليفه عّباسى متوّآل از ترس اينكه مقامات آن . شّكى در مقام عصمت او نداشت

آنندگان آه به  ادن خالفتش شود به حرف بدگويان و سعايتحضرت موجب به خطر افت
در خانه خود اسلحه و لوازم آمادگى براى قيام را )عليه السالم(امام هادى: گفتند او مى
آورى نموده و مّدعى خالفت است گوش فرا داده و در آن وقت سپاهيان ترك تبار  جمع

. انه آن حضرت حمله آردندآنان شبانه به خ. خود را به سمت آن حضرت گسيل داشت
متوّآل از اين جهت سپاهيان ترك تبار را براى اين مأموريت انتخاب آرده بود آه به 

دانست آنان آسى را آه براى  چرا آه مى. سپاهيان عرب تبار مسلمان اعتماد نداشت
اّما ترك تباران تازه مسلمانانى بودند آه به مسائل . شناسند تر است مى خالفت شايسته

آنان يار و ياور چشم و گوش بسته خلفاى عّباسى . يچيده عالم اسالم آشنايى نداشتندپ
 .هم آنان آه به ازدواج با دختران ترك تبار عادت آرده بودند. بودند

آنان آن حضرت را . رسيدند)عليه السالم(نظاميان ترك تبار شبانگاه به خانه امام هادى
و ردائى از پشم به خود پيچيده و مشغول خواندن اين گونه يافتند آه بر فرش خاك نشسته 

هاى خانه آن حضرت را تفتيش نموده سپس آن  آنان همه زوايا و گوشه. قرآن است
آنان براى خليفه . حضرت را دستگير آرده به نزد خليفه برده و جريان را به او گفتند

خانه او هيچ چيز تعريف آردند آه آن حضرت را در چه مقامى از زهد يافتند و اينكه در 
 .)٣٠(اند از سالح و ساز و برگ جنگ پيدا نكرده

 در شهر سامرا در مجالس )عليه السالم(امام هادى: الوهاب بدرى گويد سّيد عبد. ١٧
ديدگان را دلدارى داده، نيازمندان را يارى رسانده به  گشت و همواره مصيبت مردم مى

وى با يتيمان مهربانى آرده، شبانگاهان به در خانه . نمود رّحم مىگدايان و مساآين ت
هاى درهم و دينار را آه در دامن جامه خود حمل  گان و ناتوانان رفته، آيسه بيوه
 پاداش و سپاسى از شما ;)ال ُنريُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكوًرا(: گفت داد و مى آرد به آنان مى مى

                                                                                                                                                                      
 .٥٧ /ائك الّذهبصب.  ٢٨
 .١٤٩ /نوراالبصار.  ٢٩
 .١٦٧ /تاريخ العلوّيين.  ٣٠



وى در زير اشعه سوزان . شد زها به آار و فّعاليت مشغول مى آن حضرت رو.خواهيم نمى
گشت تا آن جا آه عرق تمام  آفتاب ايستاده در مزرعه خود به آار آشاورزى مشغول مى

شد به سمت پروردگار  آرد و چون سياهى شب آشكار مى بدن آن حضرت را تر مى
آمد و  ويش درمىخود توّجه آرده، در حال رآوع و سجود و خشوع براى پروردگار خ

داد، و دعاى مشهور خود را  پيشانى تابناك خود را بر روى سنگ و شن زمين قرار مى
، ال تخيب مسعاه  ، وفقير قد قصد  الهي مسيء قد ورد«: آرد آه زير لب زمزمه مى

 ;»وارحمه واغفر له خطأه

هايى آه  پروردگارا گام. ات آرده ات وارد شده، و فقيرى قصد در خانه پروردگارا، گنهكارى به در خانه

 .)٣١(به سوى تو برداشته نااميد نگردان، بر وى رحمت آور و گناهانش را بر او ببخشاى

فرزند محّمد ابوالحسن عسكرى على، ملّقب به هادى : خيرالّدين زرآلى گويد. ١٨
جواد فرزند علّى رضا فرزند موسى بن جعفر، حسينى طالبى، دهمين امام از پيشوايان 

وى در شهر مدينه به دنيا . گانه و يكى از پرهيزگاران و صلحا زمان بوده است دوازده
آسانى در نزد متوّآل عّباسى از او بدگوئى آردند و وى آن حضرت را به بغداد . آمد

 .)٣٢(س در سامرا تبعيد نموداحضار آرده، سپ

پس از اينكه به تفصيل درباره آن حضرت به بحث »  رونالدسون- ام - دوايت «. ١٩
بسيارى از مردم از مناطقى مانند عراق، ايران و مصر، آه شيعه آل : پرداخته گويد

 .)٣٣(آردند محّمد در آن زياد بود براى آسب علم و دانش آهنگ ديدار آن حضرت مى

خداوندا سالم و درود بفرست بر امام دهم، : الّله بن روزبهان شافعى گويد فضل. ٢٠
مقتداى زندگان و مردگان، سرور حاضران و غايبان، آن آس آه از مقّدمات علوم به 
نتيجه وصايت و امامت رسيده است، شمشير خشمگين و خروشان بر گردن هر مخالف 

ها، برطرف آننده تشنگى از   دشمن، پناهگاه همه پناه آورندگان در مصائب و دشمنىو
آس آه دوستان و دشمنان به آمال فضيلتش شهادت داده و در روز  جگرهاى سوخته، آن

باشد، ابوالحسن  ندا دادن منادى يعنى روز قيامت پناهگاه دوستان و مواليان خويش مى
آس آه با مكر دشمنان به شهادت رسيد و در   شهيد، آنعلىِّ نقىِّ هادى، فرزند محّمد

 .)٣٤(به خاك سپرده گرديد» ُسرَّ َمن َرأى«

 
                                                           

 .٥٩ /)عليه السالم(سيرة االمام علّى الهادى.  ٣١
 .١٤٠ / ٥االعالم .  ٣٢
 .٢١٥ /الّشيعه عقيدة.  ٣٣
 ).عليه السالم( صلوات االمام الهادى/وسيلة الخادم الى المخدوم.  ٣٤



 



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام هادى جلوه

 

اش حضرت  هاى اخالقى آه جّد گرامى  به همه بزرگ منشى)عليه السالم(امام هادى
ها مبعوث شده بود آراسته و همه عناصر   براى تكميل آن)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

اى آه ما نه تنها  به گونه. فضيلت و آمال در شخصيت متكامل آن حضرت گرد آمده بود
توانيم  ىتوانيم به همه ابعاد شخصيتى آن حضرت احاطه پيدا آنيم، بلكه حّتى نم نمى

شود آه  اّما اين مطلب مانع از آن نمى. شخصيت عظيم او را به تصّور خويش درآوريم
اى از مكارم اخالقى آن حضرت آه در  ما به قدر ظرفّيت و توانائى خود به گوشه

 .هاى سيره و تاريخ آمده است اشاره بنمائيم گر شده و در آتاب رفتارش جلوه

 :هاى اخالقى را پيش رو دارند ز اين بزرگ منشىاى ا حال خوانندگان محترم گوشه

 

 بخشندگى. ١

ترين آنان در زمان خود  ترين مردم و بخشنده دست  از گشاده)عليه السالم(امام هادى
آرد آه بنا به نّص  آن حضرت به شيوه و رويه پدران بزرگوار خود عمل مى. بود

. دادند  و اسير خوراك مىصريح قرآن در راه عشق به خداوند متعال به مسكين و يتيم
آردند آه براى خانواده خودشان غذايى  آنان آن مقدار از غذاى خود در راه خدا انفاق مى

پوشانيدند آه براى خانواده آنان  هاى خود برهنگان را مى ماند و تا آنجا از جامه نمى
 .)٣٥(ماند اى باقى نمى جامه

 و احسان آن )عليه السالم(هاى بسيارى از نيكوآارى امام هادى نگاران نمونه تاريخ
حضرت به فقيران و بيچارگان و بزرگداشت آن حضرت نسبت به نيازمندان ذآر 

 .آنيم اند آه ما به اين چند مورد اآتفا مى نموده

 آه از ابوعمرو عثمان بن سعيد، احمد بن اسحاق اشعرى و على بن جعفر حمدانى. ١
در اين هنگام احمد بن اسحاق از .  وارد شدند)عليه السالم(بر امام هادى. بزرگان شيعه بودند
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آن حضرت به . شكايت آرد)عليه السالم(اى آه بر گردنش بود به نزد امام هادى بدهكارى
به او، همچنين به علّى بن جعفر سى هزار دينار : وآيل خود عمرو رو آرده و فرمودند

 .حضرت به خود وآيل نيز سى هزار دينار دادندآن . بده

آند آن را اين  ابن شهرآشوب هنگامى آه در آتاب خود اين آرامت علويه را نقل مى
اى است آه آسى جز پادشاهان قادر به  اين عمل معجزه«: دهد آه گونه توضيح مى

 خود آرده ايم آسى اين چنين عطايى نسبت به نزديكان انجام آن نيست و ما هرگز نشنيده
 .)٣٦(باشد

 گوسفندان بسيارى خريد و آن حضرت )عليه السالم(اسحاق جّالب براى امام هادى. ٢
الحّجه و روز بسيار باعظمتى است، آن گوسفندان  در روز ترويه آه روز هشتم ماه ذى

 .)٣٧(را در ميان خويشاوندان خود تقسيم نمود

 سامّرا را به قصد زمين آشاورزى آه در )عليه السالم(روزى حضرت امام هادى. ٣
مردى از اعراب به قصد زيارت آن حضرت به . روستايى نزديك سامرا داشت ترك آرد

 )عليه السالم(خانواده امام هادى. اّما آن حضرت را در منزل نيافت. منزل آن حضرت رفت
. آن مرد آهنگ آنجا آرد. به آن مرد گفتند آه ايشان به زمين آشاورزى خود رفته است

آيا حاجتى دارى؟ :  از او پرسيدند)عليه السالم(هنگامى آه در نزد امام حضور پيدا آرد امام
اى پسر رسول خدا، من مردى از باديه نشينان : آن مرد با صدايى آهسته عرض آرد

 )عليه السالم(طالب ى آه به واليت جّد شما حضرت على بن ابىمن از آسان. آوفه هستم
اعتقاد دارند هستم، اّما از بد روزگار دينى بسيار سنگين به گردن من آمده و براى رهايى 

 .از بار اين دين آس ديگرى جز شما نيافتم تا به نزد او بروم

 مرد به نزد آن  بر حال او رّقت آورده و حاجتى را آه آن)عليه السالم(امام هادى
 در تنگناى )عليه السالم(اّما در آن برهه زمان امام هادى. حضرت آورده بود بزرگ شمردند

بنابراين آاغذى . مالى بوده و چيزى نداشتند تا به آن مرد بدهند و نيازش را برطرف آنند
 و برداشته و با خّط مبارك خود در آن نوشتند آه اين مرد اين مبلغ از من طلبكار است،

اين ورقه را : آنگاه به آن مرد فرمودند. مقدار آن پول را در آن آاغذ معّين فرمودند
گشتم و گروهى از مردم به دور من جمع شدند به نزد  هنگامى آه من به سامرا باز. بگير

من بيا و پولى آه در اين آاغذ نوشته شده از من طلب آن و هنگامى آه من از دادن آن 
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 من سخت بگير و مرا بر ندادن پول شديدًا مورد عتاب و خطاب به تو عاجز شدم بر
 .دهم به هيچ وجه با من مخالفت نكن قرار بده، و در اين دستور آه به تو مى

گشتند   به سامّرا باز)عليه السالم(هنگامى آه امام هادى. مرد عرب آاغذ را گرفت
ومت و مأموران اى دور آن حضرت جمع شدند آه در ميان آنان جاسوسان حك عّده

مرد اعرابى به نزد امام آمد و آن ورقه را در محضر جمع به . امنّيتى نيز حضور داشتند
ايشان عرضه آرد و از امام خواست آن مبلغ بدهكارى آه در آن ورقه نوشته بودند فورًا 

شروع به عذر آوردن نمود، اّما اعرابى با )عليه السالم(امام هادى. به او پرداخت آنند
هنگامى آه اهل آن مجلس متفّرق شدند، . گفت انى درشت با آن حضرت سخن مىسخن

متوّآل . مأموران امنّيتى خبر اين مكالمه بين مرد اعرابى و امام هادى را به متوّآل دادند
هنگامى آه اين . هزار درهم براى امام هادى بفرستند با شنيدن اين خبر دستور داد سى
 آمد، آن حضرت به او )عليه السالم(ابى هم به نزد امام هادىپول به دست امام رسيد و اعر

 :فرمودند

ماند بر اهل و  اين مال را بگير و دين خود را از آن ادا آن و آنچه از آن باقى مى«
 .»خاندان خود خرج آن و ما را معذور دار آه بيشتر از اين نتوانستيم به تو بدهيم

بدهكارى من : و به امام عرضه داشتاحسانى در اين سطح بر اعرابى گران آمد 
عليه (يعنى بقّيه آن را پس بگيريد اّما امام هادى. شود حّتى به اندازه ثلث اين مبلغ هم نمى

اعرابى به سمت . حاضر نشد از آن سى هزار درهم چيزى از آن مرد پس بگيرد)السالم
 خود را در ميان خداوند متعال به اينكه رسالت: گفت گشت در حالى آه مى ديار خود باز

 .)٣٨(چه خاندانى قرار دهد داناتر است

 

 زهد و پارسايى. ٢

ها و اسباب زندگى  مشغولى ها، دل  از همه شادى)عليه السالم(حضرت امام هادى
آن حضرت . گذراند ترين شكل زندگى را مى دنيوى رويگردان بوده، همواره به زاهدانه

آن حضرت . بندى به ورع و زهد بود به شّدت مراقب و مواظب عبادت خداوند و پاى
هاى ظاهرى زندگى دنيا اعتنائى نداشته، طاعت خداوند متعال را بر هر  هيچگاه به جلوه

برد و   آن حضرت چه هنگامى آه در مدينه به سر مىمنزل. داشت چيز ديگرى مقّدم مى
در وقتى . آرد همواره خالى از اثاثّيه زندگى بود چه آن هنگام آه در سامرا زندگى مى

اش ريختند و آن خانه را  آه آن حضرت در مدينه سكونت داشت سربازان متوّآل به خانه
آن نيافتند بلكه از لوازم زندگى خواستند در  به شّدت تفتيش نمودند، اّما نه تنها آنچه مى
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همچنين هنگامى آه سربازان متوّآل در شهر سامرا بار . نيز چيزى در آن پيدا نكردند
ديگر به خانه آن حضرت هجوم آوردند آن حضرت را در اتاقى دربسته يافتند در حالى 

ى اى مويين بر تن داشته، بر سنگ و ريگ نشسته بود و ميان او و زمين فرش آه جّبه
 .)٣٩(وجود نداشت

 

 آار در مزرعه. ٣

تا آنجا آه . اين پيشواى بزرگوار آامال از هر گونه تكّبر و منّيت خالى بوده است
پرداخت تا  ر زمينى آه داشت با دست خود به آار آشاورزى مىآن حضرت د: اند گفته

اش موجبات امرار معاش را فراهم آورد، علّى بن  بدين وسيله براى خود و خانواده
 را )عليه السالم(ابوالحسن سّوم حضرت امام هادى«: آند آه ابوحمزه اين چنين روايت مى

 تا به قدم از عرق پوشيده شده آرد در حالى آه از سر ديدم آه در روى زمين آار مى
پس مردان آجا . خداوند مرا قربان شما آند: به خدمت آن حضرت عرضه داشتم. بود

عليه (حمزه از مردان، دوستان، شيعيان و ياوران امام هادى هستند؟ منظور علّى بن ابى

 .بود)السالم

 مّني وَمن أبي علي قد عمل بالمسحاة َمن هو خير يا«:  پاسخ دادند)عليه السالم(امام

 ;»أرضه في

اند آه به مراتب از من و پدرم  اى على، بدان آه آسانى با بيل در زمين خود به فّعاليت زراعتى پرداخته

 .اند برتر و باالتر بوده

 منظور شما چه آسانى هستند؟: به خدمت آن حضرت عرضه داشتم

 و همه پدرانم با )عليه السالم(يناميرالمؤمن، )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: آن حضرت فرمودند

 .)٤٠(باشد آردند و آشاورزى آار انبيا، مرسلين و اوصياى صالح آنان مى دست خود آار مى

 

 راهنمايى گمراهان. ٤

 سعى بسيار وافرى در زمينه راهنمايى گمراهان و )عليه السالم(حضرت امام هادى
ها به راه راست داشته است، از ميان آسانى  ق و حقيقت و هدايت آنمنحرفاِن از جاّده ح

ها را از ضاللت و گمراهى به راه راست هدايت آرده است   آن)عليه السالم(آه امام هادى
ابوالحسن بصرى داراى مذهب . توان به ابوالحسن بصرى معروف به مّالح نام برد مى
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 را قبول داشته، اّما )عليهما السالم(ن جعفريعنى تا امامت حضرت امام موسى ب. واقفى بود
پس از امام موسى بن جعفر متوّقف شده و به امامت فرزندان پاك آن حضرت اعتراف و 

خواهى به اين   تا آى مى: روزى امام هادى با او ديدار آرد و به او فرمود. ايمان نداشت

 !.نرسيده است آه از اين خواب غفلت بيدار شوى؟خواب خود ادامه دهى؟ آيا وقت آن 

چنان اثرى در دل و جان ابوالحسن بصرى گذاشت آه او را  اين دو جمله آوتاه آن
 .)٤١(گشت منقلب آرد، وى پس از آن به راه حّق باز

 

 برحذر داشتن ديگران از نشست و برخاست با طايفه صوفيه. ٥

 همواره اصحاب خود و همه مسلمانان را از برقرارى رابطه با )عليه السالم(امام هادى
باعث چرا آه آنان . داشتند مى ها به شّدت باز جماعت صوفيه و رفتن در ميان آن

صوفيان با تظاهر به زهد و پارسايى و عدم وابستگى و . شدند گمراهى مردم مى
ها را از راه حّق و  دلبستگى به ظواهر دنيا، مردمان ساده و زودباور را گول زده و آن

 .آردند حقيقت منحرف مى

ت  در جلوگيرى از اختالط مسلمانان با اين دسته و طايفه با شّد)عليه السالم(امام هادى
الخّطاب توّجه  توان به روايت حسين بن ابى در اين زمينه مى. آردند بسيارى عمل مى

. بودم)عليه السالم(من در مسجد النبى در نزد حضرت ابوالحسن امام هادى: آرد آه گفت
شد به نزد  ها ابوهاشم جعفرى نيز ديده مى گروهى از ياران آن حضرت آه در ميان آن

جعفرى مردى داراى فصاحت و بالغت بود و در نزد امام ابوهاشم . آن حضرت آمدند
 داراى جايگاهى ويژه بود در همين زمان آه ما در نزد امام هادى ايستاده )عليه السالم(هادى

بوديم، گروهى از صوفّيه به مسجد داخل شده و در آنار ما نشستند و مشغول به ذآر و 
 :ب و ياران خود آرده فرمودندرو به اصحا )عليه السالم(تهليل شدند، امام هادى

،  ، ومخّربو قواعد الدين  ال تلتفتوا إلى هؤالء الخّداعين فإّنهم حلفاء الشياطين«
، يتجّرعون عمرًا حتى يديخوا  ، ويتهّجدون لصيد األنعام يتزّهدون إلراحة األجسام

العساس ، وال يقّللون الغذاء إّال لملء   لاليكاف حمرًا، ال يهللون إّال لغرور الناس
، ويطرحونهم بإذاللهم في  واختالس قلب الدفناس، يكّلمون الناس بامالئهم في الحّب

، فال يتبعهم إّال  ، وأذآارهم الترّنم والتغنية ، أورادهم الرقص والتصدية الجب
، فكأّنما   ، فمن ذهب إلى زيارة أحدهم حيًا أو ميتًا ، وال يعتقد بهم إّال الحمقاء السفهاء
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، وَمن أعان واحدًا منهم فكـأّنما أعان معاوية   يارة الشيطان وعبادة األوثانذهب إلى ز
 ;»سفيان ويزيد وأبا

. هاى دين هستند پيمانان شياطين و ويران آنندگان پايه ها هم به اين نيرنگ بازان نگاه نكنيد آه آن

دارى هدفى جز  هزند هدف آنان از تظاهر به زهد و پارسايى راحتى جسمشان است و از تهّجد و شب

گذرانند تا اينكه  آنان عمرى را به سختى مى. اينكه چارپايى براى منافع خود به چنگ آورند، ندارند

آنان جز براى فريفتن . بتوانند با استفاده از نادانى مردم براى خود درازگوشى به زير زين آورند

اى طمع و به چنگ آوردن دل ه پردازند، و جز براى پر آردن آاسه مردم به تسبيح و تهليل نمى

آنند، همواره از محّبت  آنند، آنان چون با مردم صحبت مى نادانان به خوردن غذاى آم مبادرت نمى

. اندازند هاى خود مردم را در چاه ضاللت و گمراهى مى آورند، اّما با گمراهى سخن به ميان مى

جز سفها و نادانان آسى از آنان . دباش ورد آنان رقص و آف زدن و ذآر آنان آوازخوانى و غنا مى

هر آس به زيارت يكى از مرده يا زنده . شود آند و جز احمقان آسى به آنان معتقد نمى پيروى نمى

ها رفته است، و هر آس يك تن از آنان را آمك و  آنان برود گويا آه به زيارت شيطان و عبادت بت

 . آمك و يارى نموده استيارى نمايد، گويا آه معاويه و يزيد و ابوسفيان را

حّتى اگر آن شخص : يكى از اصحاب آن حضرت رو به ايشان آرد و عرضه داشت
 از صوفيه به حقوق شما اهل بيت اعتراف داشته باشد؟

آيا اگر . اين سخن را آنار بگذار:  او را نكوهش آرد و بر سر او فرياد زد آه)عليه السالم(امام

رود آه خشم و ناراحتى ما در آن است؟ آيا  شد به سمت راه و روشى مىآسى به حقوق ما اعتراف داشته با

هاى صوفيه هستند، البته همه طوايف صوفيه جزو مخالفان ما هستند و  ترين طايفه دانى آه اينان از پست نمى

اره ها با طريقه ما مغاير و منافر است، آنان جز نصارى يا مجوِس اين اّمت نيستند، آنان همو راه و روش آن

هاى خود نور خدا را خاموش آنند در حالى آه خداوند نور خود را به حّد آمال  سعى دارند تا با بازدم دهن

 .)٤٢(آيد رساند اگرچه آافران را ناخوش مى

 

 بزرگداشت دانشمندان. ٦

 همواره مردان فكر و انديشه و علم و دانش را گرامى )عليه السالم(حضرت امام هادى
چرا آه چنين . داشت داشته، آنان را مورد عنايت قرار داده، بر بقّيه مردم مقّدمشان مى

 به جهت  )عليه السالم(از ميان آسانى آه امام هادى.  منابع نور در روى زمين هستندآسان،
علم و دانش، آنان را تكريم و احترام آرده است يكى از عالمان و فقيهان شيعه است آه 
به امام هادى خبر رسيده بود وى با يك ناصبى بحث آرده، او را محكوم نموده و بر وى 

                                                           
الهادى /  به نقل از مرتضى راضى در آتاب فصول، و ابن حمزه در آتاب٦٠٣ ـ ٦٠٢اردبيلى، حديقة الشيعه، .  ٤٢

 .١٣٤/  ٣ /الجّنات ها به نقل از شيخ مفيد، و به نقل از او در روضات آنالّنجاة، هر دوى  الى



 از شنيدن اين خبر بسيار مسرور و خوشحال )عليه السالم(ادىامام ه. غالب آمده است
آمده بود، آن حضرت با )عليه السالم(هنگامى آه آن عالم شيعى براى ديدار امام هادى. گرديد

 )عليه السالم(بزرگداشت و استقبالى گرم با او روبرو شد، و در حالى آه مجلس امام هادى
همچنين عّباسيان بود، آن حضرت وى را در آن مجلس در ماالمال از سادات علوى و 

اين . آرد آنار خود نشاند و شروع به سخن گفتن با او آرده بسيار از حال او سؤال مى
 رو آرده و )عليه السالم(سادات هاشمى به امام هادى. مطلب بر حّضار مجلس گران آمد

 داريد؟ هاشم مقّدم مى چگونه او را بر سادات بنى: عرضه داشتند

مبادا آه شما از آسانى شويد آه خداوند . دست نگه داريد:  در جواب آنان فرمودند)عليه السالم(امام

اى آه  اند ندانسته يافته] تورات[اى از آتاب  آيا داستان آسانى را آه بهره: فرمايد ها مى متعال درباره آن

د، آنگه گروهى از آنان به حال اعراض، روى شوند تا ميانشان حكم آن چون به سوى آتاب خدا فرا خوانده مى

 )٤٣(شويد؟ آيا درباره اين مسأله به حكم آتاب خداوند عّز و جّل راضى مى. تابند؟ بر مى

 .ها گفتند بله اى فرزند رسول خدا همه آن

 شروع به اقامه دليل از آتاب خدا بر صّحت آارى آه )عليه السالم(آنگاه امام هادى
اى آسانى : فرمايد آيا خداوند متعال نمى :آن حضرت اين گونه فرمودند. جام داده بودند فرمودندان

، پس جاى باز آنيد تا خدا براى شما »در مجالس جاى باز آنيد«: ايد، چون به شما گفته شود آه ايمان آورده

بر [يده و آسانى را آه دانشمندند آسانى از شما را آه گرو] رتبه[ تا آنجا آه فرمايدـ خدا -گشايش حاصل آند، 

اى  بينيم آه خداوند متعال هرگز براى يك دانشمند مؤمن به مرتبه بنابراين مى)٤٤(.درجات بلند گرداند] حسب

اى  همچنان آه خداوند متعال براى مؤمن به مرتبه. تر از دانشمند مؤمن غير دانشمند راضى نشده است پايين

 .شخص غير مؤمن راضى نشده استتر از  پايين

 آسانى از شما را آه ]رتبه[خدا : حال به من خبر بدهيد از اين بخش از آالم خداوند متعال آه فرمود

آيا خداوند متعال فرموده است خدا رتبه . درجات بلند گرداند] بر حسب[گرويده و آسانى را آه دانشمندند 

: آيا خداوند متعال نفرموده است!  بر حسب درجات بلند گرداند؟آسانى از شما را آه داراى شرافت نسب هستند

 ...)٤٥(دانند يكسانند؟ دانند و آسانى آه نمى آيا آسانى آه مى

ها و  شويد؟ اين دانشمند فالن ناصبى را با حّجت پس چگونه منكر بزرگداشت من از اين دانشمند مى

ت داده است و او بدين وسيله از هر شريفى آه شرافتش به نسب باشد داليل خداوند متعال آه به او آموخته شكس

 .شريفتر است

                                                           
  .٢٣ /آل عمران. ٤٣
 . ١١/ مجادله . ٤٤
 . ٩ /زمر . ٤٥



ها آنان را  چرا آه امام با رساترين دليل. در اين هنگام همه حاضران سكوت آردند
 :اّما يكى از عّباسيان فرياد بر آورد و گفت. رد آرد

و ما را از آسى اى فرزند رسول خدا، تو اين مرد را بر ما فضيلت و برترى دادى 
تر دانستى، در حالى آه از اّول اسالم تاآنون همواره  آه نسبى چون نسب ما ندارد پايين

 .آن آس آه در شرافت افضل است بر آنكه پايين دست اوست مقّدم داشته شده است

جز چرا آه اسالم با موازين خود هيچگاه . ارزش است البّته اين منطق بسيار بى
هاى صحيحى آه اين فرد عّباسى هيچگاه آنان را نفهميده است تن در  براى ارزش

 :اّما امام هادى سخنان او را با اين منطق قوى رد آردند آه. دهد نمى

 بيعت آرد در - از قبيله تيم -الّله، آيا اين جّد شما عّباس نبود آه با ابابكر آه يك شخص تيمى است  سبحان

الّله بن عّباس نبود آه خادم عمر بن خّطاب شده بود در حالى آه  د هاشمى بود؟ آيا عبدحالى آه عّباس خو

عدى؟ و چگونه بود  عّباس است و عمر شخصى از طايفه بنى الّله بن عّباس هاشمى است و پدر خلفاى بنى عبد

داخل آرد آه از آه عمر در شوراى خالفت آه براى تعيين خليفه پس از خود خليفه آرد آسانى را از قريش 

هاشم بود در اين شورى داخل   دور بودند اّما عّباس را آه شخصى از بنى]از هاشميان[نظر شرافت نسب 

پس اگر مقّدم داشتن شخص غير هاشمى بر هاشمى آارى ناشايست است، اّوال بيعت عّباس با ابوبكر، ! نكرد؟

 .)٤٦(پس اگر آن جايز بود اين هم جايز است. اريدالّله بن عّباس بر عمر را ناروا بد همچنين خدمتگزارى عبد

 

 عبادت. ٧

دارى به عبادت خداوند  زنده روى آوردن به خداوند متعال، انابه به درگاه او، شب
متعال، مناجات با ذات اقدس حّق و تالوت آتاب او ويژگى بارز همه اهل بيت عصمت و 

 . بوده است)عليهم السالم(طهارت

توان گفت مردم در عصر و   مى)عليه السالم(اّما نسبت به خصوص حضرت امام هادى
زمان آن حضرت آسى را در عبادت، پرهيزگارى و سخت گرفتن بر خود در راه دين، 

آن حضرت هيچ يك از عبادات مستحب و نوافل را ترك . به مانند آن حضرت نديده بودند
 رآعت سّوم از نافله مغرب سوره حمد را قرائت آرده آن حضرت همواره در. آرد نمى

قرائت »إنَُّه َعليٌم ِبذاِت الصُُّدور«: فرمايد و پس از آن اّول سوره حديد را تا آنجا آه مى
 .)٤٧(فرمود آرده و در رآعت چهارم سوره حمد و آخر سوره حجرات را تالوت مى

 

                                                           
 .٢٥٩ / ٢ /طبرسى، احتجاج.  ٤٦
 .٧٥٠ / ٤وسائل الشيعة .  ٤٧



 ن حضرتبرآورده شدن دعاهاى آ. ٨

عليه (هاى زيادى از مستجاب شدن دعاى امام هادى هاى مختلف نمونه در آتاب

 :آوريم در نزد خداوند متعال ذآر شده است آه ما چند نمونه از آن را مى)السالم

به زيارت حضرت امام علّى : آند آه گفت منصورى از عموى پدرش روايت مى. ١
موالى من، اين مرد ـ متوّآل ـ مرا : ه داشتم رفتم و به آن حضرت عرض)عليه السالم(هادى

از آار برآنار آرده و رزق و روزى مرا قطع نموده و مرا به مشّقت انداخته است و تنها 
داند من با شما در  اّتهامى آه در اين رابطه به من وارد آرده است اين است آه مى

. متوّآل از او وساطت آندخواست تا در نزد  )عليه السالم(وى از امام هادى. ارتباط هستم
رسى، چون شب  ان شاءالّله به حاجت خود مى:  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام هادى

وى به همراه آنان به . فرا رسيد فرستادگان متوّآل به در خانه او آمده و او را طلب آردند
تح بن هنگامى آه به در قصر متوّآل رسيد ديد ف. سرعت به سمت متوّآل روانه شد

فتح وى را استقبال آرد و از . خاقان، وزير متوّآل، در جلوى در قصر منتظر اوست
اى آه تبّسم از آن  متوّآل با قيافه. سپس او را نزد متوّآل برد. تأخيرش در آمدن گله آرد

اى اباموسى، : باريد و براى آن مرد نشانه بشارت بود با او روبرو شد و به او گفت مى
حال بگو چه مبلغ از ما ! اى؟ آنى و ما را فراموش آرده گيرى مى رهچرا از ما آنا
 طلب دارى؟

مرد حوائج خود را به متوّآل گفت و حقوق و عطايايى آه از او قطع شده بود 
متوّآل دستور داد دو برابر آن مبلغ را به او بپردازند و آن مرد در حالت . برشمرد

هنگامى آه آن مرد از قصر متوّآل خارج . سرور و شادمانى از نزد متوّآل خارج شد
عليه (شد، فتح به دنبال او آمد و به او گفت من شّك ندارم آه تو از او ـ يعنى از امام هادى

بنابراين به نزد او برو و از او بخواه براى من هم .  ـ خواستى براى تو دعا آند)السالم
 .دعايى بكند

 آمد و هنگامى آه به محضر مبارك آن )عليه السالم(مرد رو به سوى خانه امام هادى
امام هادى نگاهى به او انداخته . حضرت مشّرف شد و در برابر آن حضرت ايستاد

 .اى اباموسى، چهره اآنون تو چهره رضايت است: فرمودند

آرى، به برآت شما اى سّيد و موالى : مرد با آمال خضوع و احترام عرضه داشت
ايد و نه از او در اين رابطه   شما نه به سمت متوّآل رفتهآه: من، اّما آنان به من گفتند

 .ايد خواهشى آرده



خداوند : اى آآنده از خوشروئى و تبّسم در جواب او فرمودند  با چهره)عليه السالم(امام

. آنيم بريم و در ناماليمات جز بر او توّآل نمى داند آه ما در مصائب و مشكالت جز به او پناه نمى متعال مى

ما نيز بيم آن داريم آه اگر از . آند به همين دليل است آه هر گاه از او چيزى بخواهيم به ما عنايت و عطا مى

 .اين رويه عدول آنيم خداوند نيز از آن رويه عدول نمايد

 در نهان براى او دعا آرده است، در اين هنگام سخن )عليه السالم(مرد دريافت آه امام
اى سّيد و موالى من، فتح نيز از شما التماس دعا :  امام عرض آردفتح به يادش آمد و به

 .داشت

فتح در ظاهر خود را از دوستان ما به : امام خواسته مرد را اجابت نكرد و به او فرمود

شود آه در  گزيند، دعا فقط درباره شخصى مستجاب مى آورد، اّما در باطن از ما دورى مى حساب مى

 همچنين به حّق ما اهل بيت )صلى اهللا عليه وآله(الص بورزد و به رسالت پيغمبر اآرماطاعت خداوند متعال اخ

 .)٤٨(باشد اعتراف داشته

ا در اثر اّم. بود)عليه السالم(روايت شده است آه علّى بن جعفر از وآيالن امام هادى. ٢
وى مّدت زيادى در . سعايت و بدگويى دشمنان، متوّآل وى را دستگير و حبس نمود

پس از مّدتى آنگاه آه آار بسيار بر او سخت شد با . هاى زندان به سر آورد تاريكى
بعضى از مزدوران دستگاه عّباسى صحبت آرد و از او درخواست آرد تا به هر نحو 

.  وعده داد آه در قبال اين آار سه هزار دينار به او بپردازدشده وى را آزاد آند و به او
آن مأمور به سمت عبيدالّله آه يكى از نزديكان متوّآل بود رفت و از او درخواست آرد 

عبيدالّله نيز خواسته او را . تا براى آزادى علّى بن جعفر در نزد متوّآل وساطت آند
متوّآل شديدًا وى را بر اين امر توبيخ . پذيرفت و اين مطلب را به گوش متوّآل رساند

 :آرد و به او گفت

 .اى گفتم آه رافضى شده اگر در صداقت تو شك داشتم، مى

 .اين مرد وآيل ابوالحسن هادى است و من قصد آشتنش را دارم

عبيدالّله از اينكه براى آزادى او واسطه شده بود پشيمان شد و به آن مأمور خبر اين 
مور هم به نزد علّى بن جعفر رفته و به او گفت آه متوّآل قصد آشتن او مأ. مطلب را داد

پس از شنيدن اين خبر جهان بر علّى . را آرده و هيچ راهى براى آزادى او وجود ندارد
نوشت آه در )عليه السالم(اى براى امام هادى در اين وقت بود آه نامه. بن جعفر تنگ آمد

. دهم مرا دريابيد ن، شما را به خدا و به خدا سوگند مىاى سّيد و موالى م«: آن آمده بود

                                                           
 .٤٤٢ / ٤، المناقب ١٢٧ / ٥٠، و به نقل از آن در بحاراالنوار ٥٥٥ ح ٢٨٥ /امالى طوسى.  ٤٨



امام در . شود دچار لغزش گردم ترسم در اثر شّدت فشارى آه بر من وارد مى من مى
هر گاه موقعّيت را مناسب بدانم براى حّل مشكل تو به درگاه خدا «: جواب نامه او چنين نوشتند آه

زيادى تب به . د و به شّدت مبتال به تب گرديد، در همان اّيام متوّآل بيمار ش»خواهم رفت
به همين دليل بود آه دستور داد همه . اى شد آه بر جان خود بيمناك گرديد اندازه

. زندانيان را آزاد آنند وى مخصوصًا دستور داد تا علّى بن جعفر را نيز آزاد نمايند
ه برايش وساطت چرا ديگر اسمى از آن مرد آ: متوّآل به دوست خود عبيدالّله گفت
من تصميم داشتم آه ديگر در نزد تو نام او را به : آردى بر زبان نياوردى؟ عبيدالّله گفت

اّما در عين حال متوّآل دستور داد تا او را آزاد آرده از او خواستند تا . زبان نياورم
 به علّى بن جعفر آزاد شد و. متوّآل را به واسطه آزارى آه به او رسانده است حالل آند

 .)٤٩(»به شهر مّكه رفت و در آنجا ساآن گرديد)عليه السالم(امر امام هادى

عليه (هايى بود آه راويان درباره مستجاب شدن دعاى امام هادى اين بعضى از نمونه

 شدن دعا آارى است آه از دست انسان پر واضح است آه مستجاب. اند  ذآر آرده)السالم
بلكه اين عمل تنها به دست خداوند متعال است . و حاصل فّعاليت و تالش او خارج است

رساند، و شّكى در اين  و اوست آه دعاى هر يك از بندگان را آه بخواهد به اجابت مى
 بزرگ نيست آه پيشوايان از اهل بيت پيامبر در نزد خداوند متعال داراى جايگاهى

چرا آه آنان همه وجود خود را خالصانه در اختيار خداوند بزرگ گذاشته . اند بوده
آنان حّق اطاعت خداوند متعال را به . اخالصى آه بيش از آن متصّور نخواهد بود. بودند
خداوند نيز اين خصوصّيت را به آنان اعطا آرده بود آه دعايشان را . آوردند جا مى

 قبور منّور آن بزرگواران نيز از جاهايى است آه دعاى بندگان چنان آه. مستجاب آند
 .)٥٠(گردد هاى مقّدس مستجاب مى در آن مكان

                                                           
 .١٨٣ / ٥٠ و به نقل از او در بحاراالنوار ١١٢٩ ح ٦٦٠ /رجال آّشى.  ٤٩
 .٦٢ - ٤٢ /حياة االمام علّى الهادى. ك.ر.  ٥٠



 

 

 

 

 

 قسمت دوم

 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(رشد و پرورش حضرت امام هادى 

 

 فصل دّوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى حضرت امام هادى 

 

 فصل سّوم

 )عليه السالم(سارپدر   در سايه)عليه السالم(حضرت امام هادى 

 

 



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(رشد و پرورش حضرت امام هادى 

 

 نسب شريف آن حضرت. ١

وى ابوالحسن علّى بن محّمد جواد فرزند علّى رضا فرزند موسى آاظم فرزند جعفر 
العابدين فرزند حسين سبط فرزند علّى بن  فرزند على زينصادق فرزند محّمد باقر 

 .باشد مى)عليهم السالم(، دهمين پيشوا از پيشوايان اهل بيت)عليهم السالم(طالب ابى

شد و همچنين به   گفته مى)٥١(مادرش آنيزى اّم ولد بوده آه به او سمانه مغربيه
 .)٥٢(الفضل نيز مشهور است اّم

 

 والدت و رشد آن حضرت. ٢

ق ديده .  هـ ٢١٤ يا ٢١٢الحّجه يا دّوم رجب سال   در نيمه ذى)عليه السالم(آن حضرت
 .)٥٣(به جهان گشود

اى صريا به وقوع پيوسته آه در مسافت سه ميلى شهر والدت آن حضرت در روست
 .)٥٤(باشد مدينه مى

 

  به والدت آن حضرت)صلى اهللا عليه وآله(بشارت دادن پيامبر اآرم. ٣

را )عليه السالم( بشارت والدت حضرت امام هادى)صلى اهللا عليه وآله(حضرت پيامبر اآرم
اند اين گونه بيان  بيان فرموده)عليهم السالم(در ضمن حديثى طوالنى آه درباره ائّمه

اى را به وجود  باشد ـ نطفه  مى)عليه السالم(و خداوند در صلب او ـ منظور حضرت امام جواد: اند داشته

.  نيكوآار و مبارك، پاآيزه و نيكوشود نه ظالم و نه سرآش، بلكه آورد آه از آن نطفه فرزندى متوّلد مى مى

ها  خداوند متعال نام او را در نزد خود علّى بن محّمد قرار داده، لباس آرامش و وقار بر اندام او پوشانده، دانش

                                                           
 .٢٩٨ / ١اصول آافى .  ٥١
 .١١٤ / ٥٠، به نقل از آن بحاراالنوار ٤٣٣ / ٤ /طالب مناقب آل ابى.  ٥٢
 .٥٢٣ /، مصباح٣٦٨ /، ارشاد٤٩٧ / ١اصول آافى .  ٥٣
 .، سه ميل حدود پنج آيلومتر است٤٣٣ / ٤ /طالب مناقب آل ابى.  ٥٤



اش همان است آه  اى در دستان او قرار گرفته و در سينه هر سّر پوشيده. را در نزد او به وديعت نهاده است

 .)٥٥(...و نيز دشمنانش را از مخالفت با او برحذر داشته است. بدان خبر دادهخداوند متعال او را 

 

 )عليه السالم(آنيه و القاب امام هادى. ٤

باشد، و براى مشّخص شدن اين آينه از آنيه   ابوالحسن مى)عليه السالم(آنيه امام هادى
ها نيز داراى آنيه  آه آن)عليهما السالم( حضرت امام آاظم و امام رضادو امام ديگر يعنى

 .گفتند ابوالحسن ثالث يا سّوم مى)عليه السالم(ابوالحسن بودند، به امام هادى

ها به اين القاب  توان از ميان آن اند آه مى آن حضرت داراى القاب فراوانى بوده
 - باشند  هاى آن حضرت مى رترين لقب آه اين دو لقب مشهو-هادى، نقى، : اشاره نمود

البّته آن حضرت پيروان خود را از اينكه او را با لقب . مرتضى، فّتاح، ناصح و متوّآل
داشته، چرا آه يكى از خلفاى عّباسى نيز به چنين لقبى ملقب گرديده  متوّآل بخوانند باز

 .)٥٦(بود

نجيب، هادى، :  نيز براى آن حضرت ذآر شده استالبّته در آتاب مناقب اين القاب
مرتضى، نقى، عالم، فقيه، امين، مؤتمن، طّيب و عسكرى آه اين لقب، لقب فرزند آن 

 نيز )عليهما السالم(حضرت نيز بوده و آن حضرت را به همراه فرزندش عسكرّيين
 .)٥٧(خوانند مى

                                                           
 .٢٩ ح ٦٢ / ١) عليه السالم(عيون اخبار الّرضا.  ٥٥
 .٣٧٤ / ٢آشف الغمة .  ٥٦
 .٤٣٢ / ٤مناقب .  ٥٧



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى حضرت امام هادى 

 

ها و اعمال  گيرى  را به لحاظ موضع)عليه السالم(ساله حضرت امام هادى زندگى چهل
توان به  آن حضرت، همچنين به لحاظ شرايطى آه آن حضرت را احاطه آرده بود مى

 .مراحل متعّدد و مختلفى تقسيم نمود

در )عليهم السالم(اى آه ما در تحليل زندگى ائّمه يهاّما در عين حال تقسيم دوگانه با رو
بر چند )عليهم السالم(روش ما در تحليل زندگى ائّمه. ايم سازگارى بيشترى دارد پيش گرفته

هايى آه ائّمه در  ها و نقش يكى از آن مسائل تنّوع مسئوليت. شود مسأله متمرآز مى
ى و اجتماعى آه هر آدام از آن جامعه خود ايفا نمودند به حسب شرايط و روابط سياس

هاى متعّدد آن بزرگواران را  گيرى منتهى آنچه موضع. بزرگواران را در بر گرفته بود
شود  ها شمرده مى گيرى دهد و به عنوان جامع مشترك همه اين موضع به هم پيوند مى

باشد، و اين هدف چيزى جز حفظ و صيانت  وحدت هدف در ميان آن بزرگواران مى
 اسالمى از تحريف و همچنين حفظ و نگهبانى اّمت اسالم از فرو رفتن در شريعت

گرداب انحراف عقيدتى و دور شدن از اصول، همچنين حفظ و نگهدارى در حّد امكان 
گذارى آرده بود  به عنوان دولت اسالم آن را پايه)صلى اهللا عليه وآله(از دولتى آه پيامبر اآرم

سازى براى اينكه ائّمه بتوانند  همچنين زمينه. باشد مىدر برابر خطر فروپاشى و سقوط 
البته تا آنجا آه به دست گرفتن اين حكومت با . زمام حكومت را در دست گيرند

ها بنا شده است  هايى آه خود اين حكومت براى پياده آردن و حفاظت از آن ارزش
 .منافات نداشته باشد

اى آه آن حضرت   در فاصله زمانى)سالمعليه ال(اّولين مرحله از زندگانى امام هادى
به سر آورده است، )عليه السالم(سار امامت پدر بزرگوار خود حضرت امام جواد در سايه

اى آه حّداآثر  مرحله. نمايد ق  رخ مى. هـ  ٢٢٠ تا ٢١٢هاى  اى ميان سال يعنى فاصله
 .تقريبًا هشت سال به طول انجاميده است

 با خلفائى همچون مأمون و معتصم عّباسى هم ) السالمعليه(در اين مرحله امام هادى
 .زمان بوده است



 در مدت زمانى )عليه السالم(اّما مرحله دّوم از زندگانى پربرآت حضرت امام هادى
ق تا هنگام .  هـ ٢٢٠ميان در دست گرفتن منصب امامت از سوى ايشان در پايان سال 

آه مّدت زمانى نزديك به سى و چهار ق . هـ  ٢٥٤وفات و شهادت آن بزرگوار در سال 
 .باشد به وقوع پيوسته است سال مى

عّباس   در اين قسمت دّوم با شش تن از پادشاهان يا خلفاى بنى)عليه السالم(امام هادى
 :ها به ترتيب عبارت است از عصر بوده است آه اسامى آن هم

 هـ  ٢٢٧ -  ٢١٨معتصم . ١

 هـ  ٢٣٢ - ٢٢٧واثق . ٢

 هـ  ٢٤٧ -  ٢٣٢متوّآل . ٣

 هـ  ٢٤٨ -  ٢٤٧منتصر . ٤

 هـ  ٢٥٢ - ٢٤٨مستعين . ٥

 هـ  ٢٥٥ - ٢٥٢معتّز . ٦

ما در بخش سّوم از قسمت دّوم اين آتاب به برّرسى مرحله اّول از زندگانى اين امام 
بزرگوار خواهيم پرداخت و حوادث مهّمى را آه در زمان زندگانى آن حضرت در سايه 

 .يوسته است به تحليل خواهيم نشستپدر بزرگوارش به وقوع پ

ها  و اّما مرحله دّوم از زندگى مبارك آن حضرت را از نظر شرايط زمانى و ويژگى
 .آرد  و نيازهاى اين مرحله در خالل سه قسمت آخر آتاب مطرح خواهيم



 



 

 

 

 بخش سوم

 سار پدر  در سايه)عليه السالم(حضرت امام هادى 

 

ق، پس از شهادت پدر . هـ  ٢٠٢ در سال )لسالمعليه ا(حضرت امام محّمد جواد
، رهبرى دينى و مرجعّيت )عليه السالم(بزرگوارش حضرت امام علّى بن موسى الّرضا

 .)٥٨(فكرى و روحى شيعيان را بر عهده گرفت

با وجود در آن زمان عمر شريف آن حضرت حدود هفت سال بود، و آن حضرت 
عليه (آمى سن تمام امورى آه در مدينه، مربوط به پدر بزرگوارش حضرت امام رضا

دستوراتى داده يا )عليه السالم( بود اداره نموده و به همه غالمان و آنيزان امام رضا)السالم
نمود و هيچ يك از آنان با دستورات آن  ها را از بعضى آارها نهى و جلوگيرى مى آن

 .)٥٩(آرد مىحضرت مخالفت ن

پيش از آنكه :  عرض آردم)عليه السالم(به حضرت رضا: صفوان بن يحيى گويد
آرديم و  خداوند متعال اباجعفر را به شما عنايت آند ما از اين مسأله از شما سؤال مى

اآنون خداوند متعال . دادفرموديد خداوند متعال به من فرزند پسرى خواهد  شما به ما مى
خداوند ما را به روزى . به شما فرزند پسرى داده و چشمان ما را روشن گردانيده است

اى اّتفاق افتاد ما به  اّما اگر چنين واقعه. مبتال نكند آه از نعمت وجود شما محروم شويم
 جواد،  با دست خود به حضرت)عليه السالم(چه آسى پس از شما مراجعه آنيم؟ امام رضا

. اشاره آردند در حالى آه آن آودك در مقابل آن حضرت خوابيده بود)عليه السالم(ابوجعفر
 .)٦٠(!او سه سال بيشتر ندارد. خداوند مرا فداى شما آند: به آن حضرت عرض آردم

 عيسى بن مريم را با خداوند متعال:  در پاسخ صفوان بن يحيى فرمودند)عليه السالم(امام رضا

شريعتى آسمانى مبعوث آرد در حالى آه سّن او آمتر از سّنى بود آه ابوجعفر براى اقامه شريعت ما به امر 

 .)٦١(امامت قيامت خواهد آرد

                                                           
 .١٨٤ /اثبات الوصّيه.  ٥٨
 .١٨٥ /الوصّيه اثبات.  ٥٩
 .١٨٦ و ١٨٥ /اثبات الوصّيه.  ٦٠
 .١٨٦ و ١٨٥ /الوصّيه اثبات.  ٦١



 ١١ سال و ١٨ پس از شهادت پدر بزرگوار خود مّدت )عليه السالم(حضرت امام جواد
 .)٦٢(ز زندگى آردند آه مّدت امامت آن حضرت نيز همين مقداراست رو٥ماه و 

 

 )عليه السالم(شيعيان و امامت حضرت جواد

عليه ( به رفيق اعلى پيوست، امام جواد)عليه السالم(هنگامى آه حضرت امام رضا

اى بود آه حّتى براى  بيش از هفت سال نداشت، و اين امامت زود هنگام اّولين پديده)السالم
هايى آه  و عليرغم زمينه سازى. ها خود شيعيان جالب توّجه بود، چه رسد به غير آن

 قبل و بعد از رفتن به خراسان براى اين پديده انجام داده بود، حّتى )عليه السالم(امام رضا
 .بعضى از بزرگان شيعه نيز در اين زمينه حيران شدند، چه رسد به ديگران

اى از بزرگان شيعه در خانه يكى از ايشان براى بحث و  ن دليل بود آه عّدهبه همي
از ميان اين . جمع شدند)عليه السالم(برّرسى در رابطه با مسأله امامت، پس از امام رضا

رّيان بن صلت، يونس، : ها اشاره نموده توان به اين شخصيت آنندگان مى اجتماع
اجتماع اين گروه با گريه . الّرحمان بن حّجاج صفوان بن يحيى، محّمد بن حكيم و عبد

چاره . دست از گريه برداريد: ها گفت آغاز شد، و پس از آنكه لختى گريستند يونس به آن
اّما رّيان بن .  ـ بزرگ شود)عليه السالم(اين است آه صبر آنيم تا اين فرزند ـ امام جواد

 :صلت اين گونه آالم او را رد آرد آه

اگر امر امامت از جانب خداوند متعال براى آسى مقّدر شده باشد، آودك دو روزه «
مانند مرد صد ساله خواهد بود، و اگر امر امامت از جانب خداوند متعال براى آسى 

تواند آنچه را آه بزرگان انجام  صادر نشده باشد، اگر پنج هزار سال هم عمر آند، نمى
اى است آه ما بايد به آن توّجه  ا انجام بدهد، و اين مسألهدهند، حّتى مقدارى از آن ر مى
 .)٦٣(»...آنيم

شود آه رّيان بر اين مطلب تأآيد دارد آه مفهوم امامت  از اين عبارت معلوم مى
چون منصبى الهى است، مانند نبّوت است و اختيار و انتخاب اين منصب به دست خداوند 

داند رسالتش را آجا  خدا بهتر مى; )الّلُه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرساَلَته(: فرمايد مىسبحان است آه 

 . و مردم در اين زمينه هيچ گونه اختيارى ندارندقرار دهد

 

 )عليه السالم(عصر امام جواد

                                                           
 .١٢، ح ٥٧٢ / ١آافى .  ٦٢
 .٢٠٥ /االمامه دالئل.  ٦٣



مأمون . عصر بوده است عّباس هم  با دو تن از خلفاى بنى)عليه السالم(امام جواد
هـ ، مأمون همواره به دوستى و  ٢٢٧ - ٢١٨هـ،  معتصم عّباسى  ٢١٨ - ١٩٨عّباسى 

الفضل را به ازدواج آن  آرد و دختر خود اّم  تظاهر مى)عليه السالم(محّبت با امام جواد
 را به دامادى گرفته و واليت )عليه السالم(البّته او قبال هم امام رضا. حضرت درآورد

اّما . )٦٤(ويان را در دستگاه خود ارج و قرب دادعهدى خود را به او واگذار آرد و عل
حكومت او حكومتى استبدادى بود آه . رفتار و روّيه معتصم با مأمون بسيار فرق داشت

مسعودِى تاريخ نگار، معتصم را به نيكويى . با آمى مهربانى و حسن تدبير همراه بود
 .)٦٥(ستى راه توصيف آرده استروش و را

نخستين خلفاى عّباسى در ايجاد و استمرار حكومت خود زياد به اعراب اعتماد 
آنان مشاغل مهّم نظامى و . ها بوده است ها به فارس نداشته و اعتماد و اتكاى بيشتر آن

د و اين آار منجر به اين شد سپردن غير نظامى را به افرادى آه از نژاد فارسى بودند مى
ها در ميادين مختلف حكومت به برترى دست يافته و نقش عرب در دولت  آه فارس

اين پديده موجب رقابت بين عرب و فارس . عّباسى و مؤّسسات مختلف آن آمرنگ شود
اين مسأله تا زمانى ادامه داشت آه معتصم عّباسى آه مادر او از نژاد ترك بود به . شد

از آن زمان بود آه دستگاه حكومت بر نژاد ترك اعتماد آرده، معتصم . رسيدخالفت 
ها داده، واليت  مناصب دولتى را به آن. ها را به عنوان گارد ويژه خود برگزيد آن

وى عرب را از ديوان عطا خارج آرده . ها سپرد هاى دور از مرآز را نيز به آن استان
اين امر باعث شد تا هم عرب و هم . داخل نمودها ترك را در ديوان عطا  و به جاى آن

 .فارس، آينه ترك نژادان را به دل بگيرند

پيوست تنها منحصر به جدال ميان عرب و  جدالى آه در اين عصر به وقوع مى
فارس و ترك نبود، بلكه پا فراتر نهاده و ميان خود نژاد عرب نيز اختالف و درگيرى 

ى از شمال و اعراب يمنى از »ُمَضر«ان اعراب هاى آتش تعّصب مي روى داده، شعله
تواند عمق جدال  اى است آه توّجه به آن مى اين نكته. )٦٦(جنوب نيز شعلهور گرديد

 .موجود داخل دستگاه حكومتى را بر ما آشكارنمايد

ل توان اقوامى را آه در دولت عّباسى در انتهاى عصر اّو بندى مى در يك دسته
 :وجود داشتند، به چهار دسته تقسيم نمود
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 )ها ها و يمنى ُمَضرى(عرب . ١

 آه عّباسيان را در تأسيس حكومت عّباسى يارى رساندند) خراسانيانى(فارس . ٢

 ها افتاد ترك آه اداره دولت به دست آن. ٣

 )يهود و نصارى(اهل ذّمه . ٤

هاى دينى نيز در آن عصر به طور آامل از هم تفكيك شده بود، و هيچگاه به  گروه
شد و تغيير دين فقط  مسيحى اجازه يهودى شدن و به يهودى اجازه مسيحى شدن داده نمى

بردگان نيز در آن عصر طبقه بزرگى از طبقات . منحصر بر دخول در دين اسالم بود
مرقند در آن روزگار يكى از بزرگترين بازارهاى س. دادند جامعه اسالمى را تشكيل مى

چرا آه مردم آن شهر اين آار را به عنوان حرفه خود انتخاب آرده . شد برده شمرده مى
 .نمودند و از اين راه امرار معاش مى

هاى اين دوران اين بود آه چون دولت عّباسى گستره زيادى از  از ديگر ويژگى
شمارى پيدا آرده و تجارت آن رواج چشم  ثروت بىجهان را تحت سلطه خود درآورده 

گيرى يافته بود، اين امور اثر بزرگى در خلق يك نهضت فرهنگى داشت آه مشرق 
تا آنجا آه همه مردم از . اى نبوده است زمين تا آن زمان شاهد چنين نهضت فرهنگى

در زمان . ودندخليفه گرفته تا عوام، جويندگان دانش يا الاقل يارى آننده دانش و ادب ب
گذاشتند تا بتوانند به منابع  اين دولت مردم، سه قاّره موجوِد آن روزگار را زير پا مى

دانش و عرفان دست يافته و با آوله بارى از دانش و معرفت به شهرهاى خود با زگشته 
هايى آه بيشتر به  گير خود آسب آرده بودند در آتاب و سپس آنچه را آه با آوشش پى

ها به صورتى آه تا پيش از  اين آتاب. لمعارف شبيه بود به رشته تحرير درآورندا دائرة
ها به  رفت بيشترين نقش را در رساندن اين دانش اين دوران به هيچ وجه توقع آن نمى

 .)٦٧(اند ما داشته

 .اين اوضاع شرق اسالمى در آن روزگار بود

آه امروزه در آشور » ُقرُطبه«اّما در غرب سرزمين پهناور اسالمى نيز شهر 
شود با شهرهايى چون بغداد، بصره، آوفه، دمشق و  شناخته مى» آوردوبا«اسپانيا با نام 

آرد، و از همين روى پايتخت مملكت اندلس شده، تا آنجا پيش رفت  فسطاط برابرى مى
آه براى نوشيدن آب زالل دانش از سرچشمه و آه مساجد اين شهر، اروپاييانى را 

آوردند به خود جذب  بردارى از فرهنگ اسالمى به سمت آشور اسالم روى مى بهره
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اى از دانشمندان،  به همين جهت بود آه در مغرب آشور اسالم نيز طايفه. آرده بود
مام دانشمندان بينيم آه اهت مى. به وجود آمدند...  شعرا، ادبا، فالسفه، مترجمان، صلحا و

مسلمان نه تنها بر علوم نقلى مانند علم تفسير، قراآت، علم حديث، فقه و آالم بود، بلكه 
را نيز شامل ...  فلسفه، هندسه، نجوم، طب، شيمى و: اهتمام آنان علوم عقلى همچون

 .بود گرديده

 در عصر اّول عّباسى مردم به فراگيرى علوم دينى مشغول شده، متكّلمان بسيارى
تا جايى آه خود مأمون نيز . ظهور آرده، در رابطه با مسأله خلق قرآن به بحث پرداختند

ها داخل شده و در محضر خود مجالس مناظره ميان دانشمندان برپا  در اين بحث
و به همين جهت هم بود آه بعضى از مردم همچنان آه او را بر برترى دادن . آرد مى

آردند دخالت او در امور  خلفا عيب و نكوهش مىطالب بر ديگر  حضرت علّى بن ابى
 .)٦٨(دانستند دينى را بر وى عيب مى

 :در اين عصر دو دسته از دانشمندان ظهور آردند

آنان بودند آه خميرمايه دانش و فرهنگ آنان بيشتر نقل و بررسى و درك : دسته اّول
 .ناميدند  مىآامل بود آه آنان را اهل علم

آسانى بودند آه خميرمايه دانش و فرهنگ آنان بيشتر نوآورى و : و اّما گروه دّوم
 .)٦٩(ناميدند استنباط بود آه آنان را اهل عقل مى

مكتب : همچنين در اين عصر دو مكتب مهّم در عرصه فقه و فقاهت به وجود آمد
 .أى در عراقاهل حديث در مدينه و مكتب ر

 

 اوضاع سياسى

عهدى گماردن بيش از يك نفر توّسط خليفه سابق مانند اينكه دو برادر را  به واليت
هم زمان به عنوان وليعهد معّرفى آنند آه يكى پس از ديگرى به مقام خالفت برسند، 

 چرا آه در نتيجه اين آار. بود خود عامل مهّمى در ايجاد اختالل در وضع امنّيتى دولت
ها  زيرا يكى از آن. گرفت نزاع و درگيرى بر سر قدرت در ميان اين وليعهدان درمى

عهدى پس از خود را به جاى برادر خود آه از جانب  گرفت آه واليت تصميم مى
عهدى و خالفت پس از او معّين شده بود به فرزند خود بسپارد و  پدرشان براى واليت
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همچنان آه اين مسأله را به وضوح در ميان . پس از خود پسرش را به خالفت بنشاند
 .)٧٠(ايم امين و مأمون عّباسى شاهد بوده

هاى  نشانه. امين مردى خشن بود، اّما از نظر سياست و تدبير بسيار ضعيف بود
هايى آه در اثر درگيرى و جدال او بر  توان در آشوب ضعف تدبير و سياست او را مى

هـ استمرار يافت  ٩٨هـ تا سال  ٩٣قدرت با برادرش مأمون به وجود آمده از سال سر 
بينيم در طول اين پنج سال ياران مأمون توانستند بر امين غلبه  چرا آه مى. مشاهده آرد

از اينجا بود آه مأمون به تنهايى . آرده، وى را به قتل رسانده و بر بغداد مسّلط شوند
 گرفت وى فرماندهان و فرمانداران برادرش امين را از آار اداره حكومت را در دست

همان آسانى آه . برآنار آرده، ياران و انصار خود را به جاى آنان به آار منصوب آرد
 .در پيروزى او بر برادرش امين نقش به بسزائى داشتند

در دوران حكومت مأمون نيز چند نهضت و حرآت مسّلحانه به وقوع پيوست، اّما 
ها را سرآوب آرده در نتيجه شهرهايى آه به واسطه  يان دولت عّباسى توانستند آنسپاه

مأمون پس . گشتند ها از دولت مرآزى جدا شده بودند به زير سلطه خليفه باز اين نهضت
از اينكه وضع داخلى حكومت خود را استقرار بخشيده بر مملكت اسالمى سيطره پيدا 

 .)٧١(با آشور روم نيز پرداختق به جنگ . هـ  ٢١٧آرد، در سال 

طالب اعمى  يكى از شاعران عصر اّول عّباسى آه اهل بغداد بوده و به علّى بن ابى
شهرت داشته است، وضعيت سياسى و اجتماعى اين دوران از حكومت عّباسيان را در 

 :ن مضامين به تصوير آشيده استاشعارى با اي

دهندگان از  خالفت را فريبكارى وزير، فسق و فجور امام و رأى نادرست مشورت«
 »بين برده است

اين چيزى جز پيمودن راه فريب و گمراهى نيست آه راه فريب و گمراهى از «
 »هاست بدترين راه

 »ى وزير اوستتر از آن آارها اّما عجيب. آارهاى خليفه خود بسيار عجيب است«

تر از آارهاى خليفه و وزير اين است آه ما بايد با آودآان خردسال نيز  و عجيب«
 »بيعت آنيم

تواند بينى  ما بايد با آسى بيعت آنيم آه در آن حّد از آودآى است آه هنوز نمى«
 »خورد خود را بگيرد و هنوز آثار و لوازم خردسالى در او به چشم مى
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خواهند آتاب  فر نيستند يكى ستمكار و يكى گمراه،آه مىسبب اين آار جز دو ن«
 »نورانى خداوند را از بين ببرند

 »خورند ديديد آه اين دو نفر به هيچ دردى نمى و اگر گردش روزگار نبود مى«

ايم آه به راحتى از آن توان خالصى  ها مبتال شده هايى به بلنداى آوه اّما ما به فتنه«
 .)٧٢(»نداريم

مأمون . هنگامى آه امين به قتل رسيد سر او را به خراسان به نزد مأمون آوردند
وى در آن روز به . دستور داد تا سر او را در حياط قصر حكومتى بر چوبى نصب آنند

آند آن سر را  همه سپاهيان خود پاداش داد و دستور داد هر آس پاداش را دريافت مى
آمدند، سهميه خود را دريافت آرده سر امين را لعن  لعنت آند، و سربازان يكايك مى

: به او گفتند. ربازان عجم سهميه خود را دريافت آرديكى از س. رفتند آردند و مى مى
خداوند او و پدر و مادرش و هر فرزندى آه آن پدر و : او نيز گفت. اين سر را لعنت آن

ها را در فالن و فالن مادرانشان داخل آند، به او گفته  اند را لعنت آرده، آن مادر زاده
مأمون نيز اين ! ون را نيز لعنت آردىاى مرد، تو با اين سخنان اميرالمؤمنين، مأم: شد

پس از آن دستور داد سر را از . شنيد، اّما با تبّسمى خود را به غفلت زد مكالمه را مى
 .)٧٣(پس فرستاد آنجا برداشتند و آن را به عراق باز

ك مأمون در زمان حكومت خود با تهديدهاى جّدى و خطرناآى روبرو بود آه نزدي
را آه در  توانيم مهمترين وقايعى ما مى. بود اين تهديدات دولت مأمون را ساقط آند
 :بندى آنيم زمان حكومت مأمون روى داد اين گونه دسته

 .هـ به فرماندهى ابوالّسرايا ١٩٩ر سال  د)٧٤(قيام ابن طباطبا. ١

عليه (هاى مردمى بود آه در زمان حضرت امام جواد اين قيام يكى از بزرگترين قيام

روى داد، و به دليل استقبال )صلى اهللا عليه وآله(و با شعار دعوت به خشنودى آل محّمد)السالم
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يان را از ميان بردارد، بسيارى از فرزندان اّمت اسالم از آن، نزديك بود دولت عّباس
ابوالّسرايا سرّى بن منصور شيبانى با هوش و درايت سرشار خود به عملى دست زد آه 

سياست او اين بود . هاى مردم براى پيوستن به قيام او بود موجب خيزش مشتاقانه توده
ها   را به خود جلب آرده و آن)عليه السالم(آه بسيارى از فرزندان حضرت موسى بن جعفر

 .را جزو فرماندهان سپاه خود قرار داد

مأمون ابتدا سپاهى را با ده هزار سرباز به فرماندهى زهير بن مسّيب به مقابله با 
اّما سپاه زهير در برابر ابوالّسرايا تن به شكست داده و سپاه او به . ابوالّسرايا فرستاد

ها  يار قّوت گرفت و آننهضت ابن طباطبا پس از اين پيروزى بس. دست ابوالّسرايا افتاد
توانستند سپاه ديگرى را آه مأمون به سمت آنان فرستاد نيز شكست داده، بر شهر واسط 

 .مسّلط شوند

سپاهيان ابوالّسرايا براى بار سّوم با سپاهى از سوى مأمون به فرماندهى هرثمة بن 
هرثمه . رددر اين جنگ ابوالّسرايا شكست خورده به قادسيه فرار آ. أعين روبرو شدند

ق روى . هـ  ٢٠٠وارد شهر آوفه شد، سپس ابوالّسرايا به قتل رسيد، اين واقعه در سال 
 .)٧٥(داد

 .)عليه السالم(عهدى حضرت امام علّى بن موسى الّرضا واليت. ٢

 را مجبور آرد تا )عليه السالم(ق مأمون امام علّى بن موسى الّرضا. هـ  ٢٠١در سال 
وى در همين زمينه به همه وابستگان حكومت عّباسى دستور . عهدى او را بپذيرد واليت

هاى سياه را آه عالمت مخصوص خاندان عّباسى بود آنار گذاشته و لباس  داد تا لباس
ها  اين آار بر عّباسيان بسيار گران آمد و آن. سبز بپوشند، آه عالمت ويژه علويان بود

 در امر خالفت، با )عليه السالم(طر اين عمل، همچنين داخل آردن حضرت رضابه خا
ها به همين دليل از بيعت با  اى از آن حّتى عّده. مأمون بسيار به مخالفت برخاستند

اّما . مأمون سر باز زده و با عموى مأمون يعنى منصور پدر مهدى عّباسى بيعت آردند
. من جانشين مأمون هستم: اين آار سستى آرد و گفتوى مرد اين ميدان نبود و در 

عّباسيان او را رها آرده و به جاى او برادرش ابراهيم بن مهدى را برگزيده و با او 
مأمون نيز . )٧٦(هاى چندى در ميان عّباسيان درگرفت بيعت آردند و به همين دليل جنگ

عهدى بر امام  انست همه اهداف خود را از مسأله تحميل واليتآه نتو پس از آن
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ق با مسموم . هـ  ٢٠٣خواست به دست آورد، در سال  ، آن چنان آه مى)عليه السالم(رضا
 .)٧٧( اقدام به ترور آن حضرت نمود)عليه السالم(آردن حضرت رضا

بابك «در اين سال بود آه آار : وقوع پيوستق به . هـ  ٢٠٦حوادثى آه در سال . ٣
هاى آذربايجان به مرحله خطرناآى رسيده بود و او به شكل  در آوه» خّرمدين
اى به قتل و غارت و شكست دادن سپاه مأمون و آارهاى زشت در آن ديار  گسترده
 .)٧٨(يازيد دست مى

» نصر بن اشعث عقيلى«در اين سال : ق روى داد. ـ ه ٢٠٩حوادثى آه در سال . ٤
آه فرمانده سپاهيان مأمون بود » الّله بن طاهر خزاعى عبد«قيام آرد و ميان او و 

 .)٧٩(هاى متعدد و طوالنى درگرفت جنگ

مأمون شهرهاى روم  ق. هـ  ٢١٥در سال : حمله مأمون به شهرهاى آشور روم. ٥
هاى آنان را فتح آرده  وى تعدادى از قلعه. را مورد حمله قرار داد و سه ماه در آنجا ماند

ها ضمن به اسارت  هاى نظامى خود را در آن منطقه پراآنده ساخت و آن و دسته
آنگاه پس از گذشتن . آشيدند آرده و به آتش مىدرآوردن روميان شهرهايشان را غارت 

 .)٨٠(از دمشق به مصر وارد شد

ها بود آه  ها بيش از دو سال به طول انجاميد و در خالل همين جنگ اين جنگ
ال روميان توانستند فرمانده سپاه مأمون را به اسارت درآورده و سپاه مسلمانان را در س

 .ق به محاصره خود درآورند. هـ  ٢١٧

 

  و مأمون عّباسى)عليه السالم(امام جواد

 سياست مخصوص به خود را در پيش )عليهم السالم(مأمون در رابطه با ائّمه اهل بيت
عّباس مغايرت داشت و نفس اين تحّول  گرفت آه با سياست پيشينيان او از پادشاهان بنى

ه خود دليلى بر گستردگى سطح تأثيرگذارى ائّمه در روابط ميان حكومت و ائّم
به اين مطلب اضافه . باشد  در ميان طبقات اّمت و جامعه اسالمى مى)عليهم السالم(اطهار

 و اعتقاد آنان به مرجعّيت )عليهم السالم(آنيد پيوستگى شديد اآثريت تأثيرگذار جامعه با ائّمه
 .فكرى و روحى آن بزرگواران را
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از سوى مأمون، يكى از وجوه )عليه السالم(عهدى برگزيدن امام رضا تمسأله به والي
اين تحّول در عرصه سياست عّباسيان است آه خود دليلى بر هوش و ذآاوت مأمون در 

مأمون با اين آار براى جلوگيرى از تأثيرگذارى . چگونگى برخورد با اين مسأله دارد
آن حضرت را در نزديكى خود نگاه داشت  در جامعه، )عليه السالم(بيش از پيش امام رضا

به . تا تحّرك آن حضرت را محدود آرده و از گسترش نقش آن حضرت جلوگيرى نمايد
هاى مردمى مؤمن  عالوه با اين آار توانست تحّرآات خود امام، همچنين تحّرآات پايگاه

ها را در ميان جامعه زير نظر مستقيم  نقش پيشگامانه آنو )عليهم السالم(به رهبرى اهل بيت
 .خود داشته باشد

مأمون دستور داد تا حضرت امام )عليه السالم(پس از شهادت حضرت امام رضا
وى آن حضرت را مجبور آرد تا با . را نيز از مدينه به بغداد آوردند )عليه السالم(جواد

ماند آه خاندان عّباسى با اين وصلت و ناگفته ن. ازدواج نمايد» الفضل اّم«دخترش 
اّما مأمون با آينده نگرى به اين آار . آردند ازدواج موافق نبوده و به مأمون اعتراض مى

 .دست زد

هاى  آرد آه در استحكام پايه وى در پشت اين عمل اهداف خاّصى را دنبال مى
وى با اظهار . خالفت او و پوشاندن جامه مشروعّيت بر حكومتش تأثير بسزائى داشت

 و برطرف آردن فشارهايى آه خلفاى )عليه السالم(محّبت نسبت به حضرت امام جواد
ها را مورد استبداد و قهر و غلبه قرار  داده، آن گذشته نسبت به خاندان علوى انجام مى

دادند، همچنين دورى گزيدن از اخالق و عادات مذموم خلفاى سابق، مانند  مى
المال و خارج شدن از  لعب و مصرف بيش از حّد اموال بيتروى در لهو و  زياده

اصول حنيف دين اسالم در بسيارى از مظاهر زندگِى خاّص و عام توانست اآثريت 
 .فرزندان اّمت اسالم را فريب دهد

آند اين است آه چون در  آنچه آه اين ديدگاه ما درباره سياست مأمون را تأييد مى
ق به بغداد وارد شد، لباس او و لباس فرماندهان و  .  هـ٢٠٤االّول سال  ماه ربيع

وى يك هفته به اين ترتيب ادامه داد و پس از . سربازان او و مردم تمامًا سبزرنگ بود
هاى سبز را از تن بدر آرد و دوباره پوشيدن  اقامه نماز جمعه در هفته دّوم لباس

هاى سياه قبال به دستور خود مأمون  پوشيدن لباس. )٨١(هاى سياه را معمول داشت لباس
ق . هـ  ٢٠١آه از سال )عليه السالم(عهدى رسيدن حضرت امام رضا و پس از به واليت
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پس از مسموم شدن به دست مأمون در )عليه السالم(آغاز و با شهادت حضرت امام رضا
 .ق پايان يافت ممنوع شده بود. هـ  ٢٠٣سال 

 

 )عليه السالم(وادازدواج امام ج

 برنامه ازدواج دخترش )عليهم السالم(مأمون در ادامه راه محكم آردن پيوند با اهل بيت
هنگامى آه اين خبر به جماعت . طراحى آرد)عليه السالم(را با امام جواد» الفضل اّم«

عّباس رسيد اجتماع آرده، به همين منظور به نزد مأمون رفته و با او به بحث  بنى
عباس  ها بيم آن داشتند به وسيله اين ازدواج، سلطنت از خاندان بنى چرا آه آن. ندپرداخت

 خداوند بر اندامشان پوشانيده است از آنان - به گمان آنان - بيرون رفته، لباس عّزتى آه 
 .برآنده شود

دهيم آه بر اين  اى امير مؤمنان، تو را به خداوند قسم مى: آنان به مأمون چنين گفتند
گشته، ابن الرضا را براى دامادى خود  آه دارى باقى نمانى و از رأى خود بازقصد 

انتخاب نكنى، چرا آه ما بيم آن داريم آه با اين آاِر تو سلطنتى آه خداوند متعال به 
خاندان ما عنايت آرده از دست ما برود و لباس عّزتى آه خداوند متعال بر ما پوشانيده 

دانى آه بين خاندان ما و خاندان  ود، در حالى آه تو خود مىپس ستانده ش است از ما باز
اند چگونه با اين  ايشان از قديم و جديد چه گذشته است و خلفائى آه قبل از تو آمده

ها را از دستگاه  ها را آوچك شمرده و آن آنان همواره آن. اند خاندان رفتار آرده
در او يعنى رضا آن گونه برخورد هنگامى آه تو با پ. اند داشته حكومتى دور نگه مى

آه خداوند اين مشكل را از ما برطرف  آردى ما همواره در ترس و وحشت بوديم تا اين
دهيم دوباره ما را به آن ناراحتى و  پس تو را به خدا و تو را به خدا سوگند مى. آرد

اضطرابى آه تازه از ما برطرف شده است برنگردانى و رأى خود را از دامادى 
دانى به  الّرضا برگردانده و هر آس از ميان اهل بيت خود براى اين آار صالح مى ناب

 .جاى او به دامادى برگزينى

عّباس و ميان  اّما آنچه را آه ميان شما خاندان بنى: مأمون در پاسخ آنان چنين گفت
اگر شما با انصاف با اين جماعت . ايد طالب روى داده است خود سبب آن بوده آل ابى

و ... آرديد آنان براى شما سزاوارترين گروه براى دوستى و محّبت بودند برخورد مى
اّما درباره ابوجعفر محّمد بن على بايد به شما بگويم آه من او را به اين جهت به دامادى 

بينم عليرغم آمى سّن، در دانش و فضيلت بر تمام اهل علم و دانش  خود برگزيدم، آه مى



رد آه اين امرى بسيار عجيب است، و من اميدوارم تا آنچه را آه و فضيلت، برترى دا
 .)٨٢(ام براى همه مردم آشكار آنم از او شناخته

شدند و رأيشان بر اين مسأله اّتفاق پيدا آرد عّباس از نزد مأمون خارج  بزرگان بنى
آه به نزد يحيى بن اآثم آه در آن زمان قاضى القضاه بود رفته و از او بخواهند تا 

اى از امام جواد بپرسد آه او از پاسخ آن عاجز شود و به يحيى بن اآثم وعده دادند  مسأله
ل گرانبها و نفيسى به او  جوايز و اموا)عليه السالم(در صورت پيروزى بر امام جواد

 .خواهند داد

آنان سپس با مأمون قرار گذاشتند آه روزى مجلسى آراسته شده، يحيى بن اآثم در 
عليه (امام جواد.  را مورد سؤال قرار دهد)عليه السالم(آن مجلس حاضر گشته و امام جواد

 يحيى بن اآثم .در آن مجلس حاضر گرديدند و به سؤاالت يحيى بن اآثم گوش دادند)السالم
عليه (از امام درباره ُمحرمى پرسيد آه شكارى را در حال احرام بكشد، و امام جواد

قدر به فروع مختلف تقسيم آرده و از يحيى بن اآثم درباره سؤالش آه  مسأله را آن)السالم
باشد پرسيدند و يحيى بن اآثم مات و مبهوت شده نتوانست  از آدام يك از اين شقوق مى

به همين خاطر بود آه از امام درخواست آرد خود . بدهد)عليه السالم(به امام جوادجوابى 
مأمون نيز در همان جلسه . اين مسأله را با تمام شقوق و فروع براى او توضيح دهد

سپس رو به اهل بيت خود از عّباسيان . آرد نشسته بود و به تمام اين گفتگوها گوش مى
ا آه منكر آن بوديد به چشم خود ديديد؟ سپس رو به امام حال آنچه ر: آرده به آنان گفت

امام جواد .  آرد و از او خواست دخترش را براى خود خواستگارى آند )عليه السالم(جواد
 .نيز اين آار را انجام داد و مأمون به اين مناسبت جشنى برگزار آرد

 )عليه السالم(جوادپس از اينكه عقد جارى شد و خطبه تمام گشت، مأمون رو به امام 
را آه براى ابن اآثم طرح آرده  آرد و از آن حضرت خواست تا جواب مسأله مشكلى

 نيز چنين آرده و جواب را به تمام و آمال به ابن اآثم )عليه السالم(امام. بود آامل آند
آيا : سپس مأمون رو به حّضار از عّباسيانى آه از اهل بيتش بودند آرد و گفت. فرمودند

شود آه به اين مسأله اين گونه جواب بدهد؟ و بداند جواب  ميان شما آسى پيدا مىدر 
 .صحيح سؤاالت سابق يعنى فروع مختلف آن مسئله چيست؟

 .اى هستند بلكه اميرالمؤمنين داناتر به هر مسأله. نه به خدا قسم: آنان پاسخ دادند
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ن خاندان هستند آه به اين در ميان تمام خلق خدا اي. واى بر شما: مأمون به آنان گفت
اند، و در آنان، آمى سن  درجه از فضل و آمال آه اآنون مشاهده آرديد اختصاص يافته

حضرت رسول : است آه گفته شده آند، و از همين رو از رشد و آمال جلوگيرى نمى
به )عليه السالم(طالب اآرم دعوت مردم به اسالم را با دعوت از اميرالمؤمنين علّى بن ابى

 نيز اسالم )صلى اهللا عليه وآله(اسالم آغاز آرد در حالى آه او پسرى ده ساله بود و پيامبر
 .)٨٣(آوردِن او را پذيرفت

الغه آميز مأمون در برابر البّته الزم به ذآر است آه اين گونه برخورد و اهتمام مب
 دقيقًا همان آارى بود آه همين مأمون با پدرش يعنى حضرت امام )عليه السالم(امام جواد

همان آسى آه درنهايت به وسيله سّم او را به شهادت . داد  نيز انجام مى)عليه السالم(رضا
 با )لسالمعليه ا(هاى مأمون در قبول حضرت امام جواد رساند و پيد است آه اين حرآت

 .شد هدف دور آردن آن حضرت از ياران نزديكش و همچنين عاّمه مردم انجام مى

بينيم آن حضرت را از مدينه به بغداد طلبيد تا اينكه نزديك او و در تحت  آنجا آه مى
مراقبت جاسوسان او باشد، و بداند چه آسى به نزد آن حضرت رفته و چه آسى از نزد 

تواند به زودى نقش  دانست با اين آار مى آه مأمون مىچرا . او خارج خواهد شد
 را در جامعه محدود آرده و آن حضرت را از دايره اثر گذارى در جامعه )عليه السالم(امام

دور آند، و از طرفى ديگر با اين آار خود براى حكومت ظالمانه خويش آسب 
اى جز   آنار او نتيجه در)عليه السالم(مشروعيت نمايد، چرا آه وجود حضرت امام جواد

اش در برابر عّباسيانى  گيرى برخورد مأمون و موضع. داد اين در نزد عاّمه مردم نمى
داند و حالل   را جز يك آودك خردسال آه از علم دين چيزى نمى)عليه السالم(آه امام جواد

 .رسيد دهد نيز دقيقًا با همين هدف به انجام مى را از حرام تشخيص نمى

 پانزده سال از عمر شريف خود را بدين گونه در خالل حكومت )عليه السالم(امام جواد
مأمون دار فانى را وداع  ق. هـ  ٢١٨آه در سال  مأمون عّباسى به سر آوردند تا اين

 .گفت

 

   و معتصم عّباسى)عليه السالم(امام جواد

وى در سال . عّباس بود معتصم محّمد بن هارون الّرشيد هشتمين خليفه از خلفاى بنى
يك . ق بعد از وفات برادرش مأمون به خالفت رسيده، مورد بيعت قرار گرفت. هـ  ٢١٨

                                                           
 .١٤٧ - ١٤٣ / ٣، آشف الغمة ١٠٥ - ١٠١ / ٢ /الورى ، و به نقل از آن اعالم٢٨٧ - ٢٨١ / ٢ /ارشاد.  ٨٣



ق معتصم براى ساختن شهر سامرا از بغداد خارج . هـ  ٢١٧سال قبل، يعنى در سال 
 به آن شهر آه خود به مقام خالفت رسيد مرآز حكومتى را سپس بعد از اين. )٨٤(شده بود

 در خالفت اين خليفه عّباسى به سر آورد )عليه السالم(مّدت زمانى آه امام جواد. منتقل آرد
پس از اينكه معتصم او را به )عليه السالم(طوالنى نبود، بلكه از دو سال تجاوز نكرد و امام

 .ق به شهادت رسيد. هـ  ٢٢٠بغداد آورد در سال 

ق همان سال آه مأمون در ارض روم دار . هـ  ٢١٨ل  آه در سا)عليه السالم(امام جواد
گشت، هنگامى آه دوباره به عراق  فانى را وداع گفت از عراق به مدينه باز

 را در سّن آودآى در مدينه به جا )عليه السالم(گشت فرزند بزرگوار خود امام هادى مى باز
 .)٨٥(گذاشت

 قبل از شهادت خود در چندين مورد بر امامت فرزند خود على )عليه السالم(امام جواد
 .تأآيد و تصريح نمود

 

 )عليه السالم( بر امامت فرزندشان حضرت امام هادى)عليه السالم(تصريحات امام جواد

 )عليه السالم(هنگامى آه حضرت امام جواد:  اسماعيل بن مهران گويد:الف ـ روايت اّول
من در اين : بردند، به آن حضرت عرض آردم ينه به بغداد مىرا براى اّولين بار از مد
حال اگر براى شما اّتفاقى افتاد پس از شما امر امامت به چه . سفر براى شما بيمناآم

 آسى خواهد رسيد؟

آنچه «:  با خنده، رو به من آرده فرمود)عليه السالم(امام جواد: اسماعيل بن مهران گويد
، اّما هنگامى آه معتصم براى بار دّوم آن »ل پيش نخواهد آمداى امسا را آه تو فكر آرده

خداوند مرا فداى : حضرت را به بغداد طلب آرد به نزد آن حضرت رفته عرضه داشتم
رسد؟  رويد بفرمائيد امر امامت پس از شما به چه آسى مى اآنون آه شما مى. تو آند

ر گريه آردند آه محاسن مبارك آن قد آن)عليه السالم(اينجا بود آه ديدم حضرت امام جواد
. رود در اين سفر اين بيم بر من مى«: سپس رو به من آرده فرمودند. حضرت خيس شد

 .)٨٦(»رسد پس بدان آه پس از من امر امامت به فرزندم على مى

 

بوده و )عليه السالم( خيرانى از پدرش آه از نزديكان حضرت امام جواد:ـ روايت دّومب 
 به آن مأمور بوده است همواره در نزد )عليه السالم(به خاطر خدمتى آه از سوى امام جواد

                                                           
 .٣٤٣ / ١ /تاريخ ابوالفداء.  ٨٤
 .١٩٢ /الوصّيه اثبات.  ٨٥
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احمد بن محمد بن عيسى اشعرى فقيه و بزرگ مردم : آند آه آن حضرت بوده روايت مى
آمد تا اينكه از حال حضرت امام  به نزد پدر من مىقم همه روزه در وقت سحر 

اّما هنگامى آه پيكى از جانب . آه در بستر بيمارى بودند جويا شود)عليه السالم(جواد
آمد تا خبرى از آن حضرت به پدرم   به نزد پدر من مى)عليه السالم(حضرت امام جواد

ت با آن پيك به گفتگو خاست تا پدرم در خلو برساند، احمد بن محّمد بن عيسى برمى
 )عليه السالم(بنشيند و اين امر نشان از اعتماد و منزلت واالى اين مرد در نزد امام جواد

 .دارد

 به نزد پدر من آمد و احمد بن محّمد از مجلس )عليه السالم( شبى فرستاده امام جواد
سپس به احمد بن محّمد آمى دور زد و . برخاست و پدرم با فرستاده امام خلوت آرد

در اين هنگام فرستاده امام . ها را بشنود و در آنجا ايستاد جائى رفت آه بتواند صداى آن
روم، و  من به سفر آخرت مى: گويد رساند و مى مواليت به تو سالم مى: جواد به پدرم گفت

ت آه من پس حّق او بر گردن شما پس از من مانند همان حّقى اس. رسد پس از من امر امامت به پسرم على مى

احمد بن محّمد بن عيسى به . سپس فرستاده از نزد پدرم رفت. از پدرم بر گردن شما داشتم
خير : فرستاده امام چه چيزى به تو گفت؟ پدرم گفت: گشت و به پدرم گفت داخل اتاق باز

سپس آنچه را آه شنيده بود . من آنچه را آه به تو گفت شنيدم: بود، احمد بن محّمد گفت
. خداوند متعال اين آار را بر تو حرام آرده است: پدرم به او گفت. پدرم تكرار آردبراى 

اّما حال آه اين آالم را شنيدى اين . )و ال تجّسسوا(: فرمايد چرا آه خداوند متعال مى
حرف را براى شهادت در نزد خود حفظ آن، شايد آه ما روزى محتاج اين شهادت 

 .قت آن نرسيده است اين آالم را براى احدى اظهار نكنىاّما بر حذر باش آه تا و. شويم

چون صبح رسيد، پدرم اين مطلب را در ده ورقه نوشت و آن ده ورقه را مهر آرده 
اگر من قبل از اينكه درباره اين : ها گفت و به ده نفر از بزرگان شيعه سپرد و به آن

باز آنيد و به مضمون آن عمل ها را  ها به شما چيزى بگويم از دنيا بروم اين نامه نامه
 .نمائيد

 به شهادت رسيد و به لقاى )عليه السالم(هنگامى آه ابوجعفر امام جواد: خيرانى گويد
آه رؤساى  خداوند متعال رفت، پدر من در خانه خود ماند و از خانه خارج نشد تا اين

آسى آه پس از امام فرقه امامّيه در نزد محّمد بن فرج رخجى جمع شده و درباره 
محّمد بن .  متصّدى امر امامت خواهد شد به بحث و گفتگو مشغول شدند)عليه السالم(جواد

اند و اگر  اى به پدرم نوشت و به او گفت آه سران شيعه در نزد او جمع شده فرج نامه
از اّما او . آورد ها آشكار شود همه آن حّضار را به نزد پدرم مى بيم آن نبود آه امر آن

 .پدرم خواست آه خود به خانه وى رفته و در آن جمع داخل شود



در آنجا گروه را ديد آه در نزد محّمد بن . پدرم سوار مرآب شده و به سمت او رفت
درباره اين مسأله چه نظرى دارى؟ پدرم رو به آن : آنان به پدرم گفتند. اند فرج جمع شده

آنان . ها را حاضر آنيد آن نامه: رده و گفتها بود آ ده نفرى آه آن ده نامه به دست آن
ها همان است  ها را حاضر آرده و مهر آن را شكستند، و گفت مضمون اين نامه آن نامه

داشتيم آه عالوه بر  ما دوست مى: بعضى از آن افراد گفتند. ام آه من به آن دستور يافته
 . شهادت بدهدها غير از تو شاهد ديگرى هم براى اين امر باشد و  اين نامه

خداوند متعال آنچه را آه شما دوست داشتيد براى شما مهّيا آرده : ها گفت پدرم به آن
اينك اين ابوجعفر اشعرى است آه شاهد است من عين مضمون اين نامه را از . است

آنگاه از ابوجعفر اشعرى خواست تا بر اين مطلب . ام  شنيده)عليه السالم(فرستاده امام
اّما پدرم او را به مباهله دعوت . بتدا ابوجعفر از اين آار خوددارى آردا. شهادت دهد

ابوجعفر اشعرى چون آار را به اين منوال ديد . آرد و وى را از خداوند متعال ترسانيد
اّما اآنون آه از ارائه شهادت . ام من به دو گوش خود اين مطلب را شنيده. آرى: گفت

 دوست داشتم آرامت دادن خبر امامت امام بعدى به خوددارى آردم به اين دليل بود آه
 .شد زيرا پدر خيرانى از عرب نبوده و از اعاجم محسوب مى[. مردى از عرب برسد

بدين ترتيب بود آه همه آسانى آه در آن مجلس بودند از آن مجلس بيرون نرفتند مگر ]
ها  اف آرده و شّك آناعتر )عليه السالم(آه به امامت حضرت ابوالحسن امام على هادى اين

 .)٨٧(در اين مسأله از بين رفت

 از محّمد بن حسين واسطى روايت شده است آه او از احمد بن ابى :ج ـ روايت سّوم
وى )عليه السالم( شنيده است آه امام جواد)المعليه الس(خالد، غالم حضرت ابوجعفر امام جواد

 :اى با اين متن به شهادت گرفته است را بر وّصيت نامه

دهد آه ابوجعفر   شهادت مى)عليه السالم(خالد غالم ابوجعفر امام جواد احمد بن ابى«
عليهم (طالب محّمد بن على بن موسى بن جعفر بن محّمد بن على بن حسين بن على بن ابى

وى را به شهادت طلبيد آه او به پسرش على وصّيت آرده است آه پس از وى نه )السالم
تنها در امور مربوط به خود، مختار و آزاد باشد، بلكه اختيار امر تربيت و ساير امور 

به جز برادرش موسى آه هر گاه به سّن بلوغ رسيد . برادرانش نيز به عهده او باشد
الّله بن مساور را مأمور قيام بر امور ارث و  بدو همچنين ع. اختيارش با خود اوست

پس هرگاه فرزندش . آه فرزندش على به سّن بلوغ برسد ميراث خود نموده است تا اين
على به سّن بلوغ رسيد ابن مساور مسئوليت امور ماترك را به او بسپارد و او به امور 

 برادران قيام نمايد مربوط به ماترك، همچنين امور مربوط به خود و امور مربوط به

                                                           
 .٣٠٨/ ، شيخ مفيد، ارشاد»الّنصوص على الخصوص عليه« باب ١٢٠ / ٥٠، بحاراالنوار ٣٢٤ / ١آافى .  ٨٧



مگر در رابطه با برادرش موسى آه او پس از على و ابن مساور با رعايت آنچه را آه 
 درباره صدقات و موقوفات خود شرط آرده است به اين امر قيام )عليه السالم(خود ابوجعفر

ق تنظيم شده و . هـ  ٢٢٠الحّجه سال  اين وصّيت نامه در روز يكشنبه سّوم ذى. نمايد
همچنين حسن بن . خالد شهادت خود را با خّط خود در باالى آن نوشته است حمد بن ابىا

طالب نيز بر اين وصّيت شهادت داده و مانند  الّله بن حسن بن على بن ابى محّمد بن عبد
همچنين نصر .  را در زير نامه امضا آرده است-  در باالى نامه -شهادت احمد بن خالد 
 .)٨٨(ت نامه شهادت داده و شهادت خود را با دست خود نوشته استخادم نيز بر اين وصّي

الواحد بن محّمد بن عبدوس عّطار، از على   محّمد بن على، از عبد:د ـ روايت چهارم
بن محّمد قتيبه نيشابورى از حمدان بن سليمان، از صقر بن ابى ُدَلف روايت نموده آه 

 امام :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(د بن علّى بن موسى الّرضااز اباجعفر محّم: گفته است

دستور او دستور من، آالم او آالم من، و اطاعت آردن از او اطاعت آردن از . پس از من پسرم على است

دستور او دستور پدرش، آالم او آالم پدرش و پيروى . خواهد بود و امام بعد از او فرزندش حسن )٨٩(من است

 .از او پيروى از پدرش خواهد بود

اى فرزند رسول : من به آن حضرت عرضه داشتم. سپس آن حضرت سكوت آردند
خدا، بعد از حسن چه آسى به مقام امامت خواهد رسيد؟ آن حضرت به شدت گريسته 

همانا آه بعد از حسن فرزند او به ; »ان بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر«: آنگاه فرمودند

 .آه به حق قيام خواهد آرد و جهانيان به انتظارش خواهند نشست» قائم«امامت خواهد رسيد همان 

اى فرزند رسول خدا چرا او قائم ناميده شده است؟ آن : به آن حضرت عرضه داشتم
و پس از از بين رفتن يادش و مرتد شدن بيشتر معتقدان به امامتش قيام خواهد زيرا آه ا: حضرت فرمودند

 .آرد

: و چرا منتَظر ناميده شده است؟ آن حضرت فرمودند: به آن حضرت عرضه داشتم
شيعيان مخلص همواره . زيرا آه او غيبتى خواهد داشت آه روزهايش بسيار و مّدتش بسيار طوالنى خواهد شد

ج او بوده و آنان آه در دل شك دارند او را انكار آرده و آنان آه منكرند نسبت به امر او منتظر ظهور و خرو

آنان آه براى آمدنش . گويند آنند دروغ مى آنان آه براى ظهورش وقت معّين مى. آنند استهزا و مسخره مى

باشند   اين امر مىهايى آه از جان و دل تسليم قضاى الهى در و آن. شوند دهند هالك مى عجله به خرج مى

 .)٩٠(»آنند نجات پيدا مى

                                                           
 .٣٨٣ / ١آافى .  ٨٨
اى  /به آن حضرت عرض آردم. در يكى از چاپهاى آتاب آمده است آه حضرت پس از اين آالم سكوت فرمودند.  ٨٩

 بعد از /عرض آردم. فرزندش حسن/ فرزند رسول خدا پس از على چه آسى امام خواهد بود؟ آن حضرت فرمودند
 بعد از حسن فرزندش /سپس فرمودند. به شّدت گريستند) عليه السالم(حسن چه آسى امام خواهد شد؟ امام جواد

 ...محّمد
 .٤٣٦ /الورى ، اعالم٢٧٨ / ٢ /الّدين اآمال.  ٩٠



 

: علّى بن محّمد سندى روايت آرده است آه محّمد بن حسن گفت: هـ ـ روايت پنجم

الّله بن جعفر حميرى از احمد بن هالل از امّية بن علّى قيسى روايت آرده است آه  عبد

چه آسى پس از : عرض آردم)عليه السالم(انى يعنى حضرت امام جوادبه ابوجعفر ث: گفت

: سپس فرمودند. پسرم على: شما در امر امامت جانشين خواهد شد؟ آن حضرت فرمودند

 .به زودى جامعه دستخوش حيرت و سرگردانى خواهد شد

 به سمت آدام شهر ]در اين صورت [و : به آن حضرت عرضه داشتم: قيسى گويد

عرض . به سوى مدينه: ؟ آن حضرت لختى سكوت آرده، سپس فرمودند]ه بردبايد پنا[

آن  به سوى آدام مدينه؟  چرا آه در زبان عربى مدينه به معنى شهر است: آردم

و آيا . )صلى اهللا عليه وآله(اى آه ما در آن هستيم مدينه پيامبر همين مدينه: حضرت فرمودند

 )٩١(اى هست؟ مگر غير از اين شهر مدينه

 

احمد بن هالل گويد محّمد بن اسماعيل بن بزيع به من خبر داد آه : و ـ روايت ششم

در رابطه با مسأله )عليه السالم(امّية بن على در حضور او از ابوجعفر ثانى، امام جواد

مانند جوابى آه در روايت قبل آمده بود به او  )عليه السالم(جانشينى سؤال آرد و امام جواد

 .دادند

: و با همين سند از امّية بن علّى قيسى از ابوالهيثم تميمى روايت آرده است آه گفت

پيشوايان سه اسم  هنگامى آه در ميان : فرموده است)عليه السالم(الّله امام صادق حضرت ابوعبد

 .)٩٢(حسن محّمد، على و. ها قائم آل محّمد است پشت سر هم بيايد، چهارمين آن

آند آه  ّمد بن عيسى از پدرش روايت مى حميرى از احمد بن مح:ى ـ روايت هفتم
خواستند از مدينه به سمت عراق حرآت  هنگامى آه مى)عليه السالم(حضرت امام جواد

آه بر امامت  آردند، پس از اين آنند و براى رفتن به اين سفر با همه وداع مى
 او  امام هادى تصريح آردند او را در دامان خود نشانده و به)عليه السالم(ابوالحسن
دوست دارى آه از چيزهاى ديدنى و زيباى عراق چه چيزى براى تو به هديه : فرمودند

اى از  شمشيرى آه گويا شعله: بياورم؟ آن حضرت در پاسخ پدر بزرگوار خود فرمودند
تو : آتش باشد، سپس آن حضرت به سمت فرزند خود موسى رو آرده و از او پرسيدند

                                                           
 . با اندآى اختالف در الفاظ و آمى اضافه١٨ /  غيبت نعمانى.٩١
 هنگامى آه سه اسم محّمد، على و حسن در پى هم بيايد /چنين در اين آتاب آمده است ، هم٣٣٤ / ٢ /اآمال الّدين.  ٩٢

 .هاست ها قائم آن چهارمين آن



دوست دارم برايم اسبى بياورى، : او در جواب گفتچه دوست دارى آه برايت بياورم؟ 
 .)٩٣(است ابوالحسن شبيه من است و اين پسر به مادرش رفته:  فرمودند)عليه السالم(امام

 

 )عليه السالم(شهادت حضرت امام جواد

 به دستگاه حكومتى و سپردن منصب ) السالمعليه(نزديك آردن حضرت امام رضا
عهدى به ايشان از جانب مأمون عّباسى و آنچه آه مأمون نسبت به حضرت امام  واليت
 انجام داد نشانگر هوش سياسى سرشار او در برخورد با قويترين مخالفان )عليه السالم(جواد

وسيع مردمى بودند آه هاى  چرا آه اين دو امام بزرگوار داراى پايگاه. باشد دولتش مى
اّما مأمون به وسيله اين . توانست خطر بزرگى براى آيان دولت عّباسى باشد مى

آرد  ريزى توانست خطر بزرگى را آه آيان سياسى دولت عّباسى را تهديد مى برنامه
هاى   را از پايگاه)عليه السالم(به اين ترتيب آه امام رضا. در تحت آنترل خود درآورد

 .آه از تأثيرگذارى او در ميان اّمت جلوگيرى آند جدا آرد تا اينمردمى خود 

بنابراين نزديك آردن او نه به معناى وارد آردن امام در حكومت، بلكه به معناى يك 
 بود آه مأموران او )عليه السالم(نوع تبعيد يا اقامت اجبارى و مراقبت دقيق از امام رضا

 آنند و بتوانند بدين وسيله دوستان و نزديكان هاى آن حضرت را شماره حّتى تعداد نفس
آن حضرت را شناسايى آرده و بعدًا آنان را مورد پيگرد قرار داده و بر آنان سخت 

 .بگيرند

صبح روزى آه حضرت امام : محّمد بن علّى هاشمى آه خود از عّباسيان است گويد
من از .  حضرت داخل شدمالفضل ازدواج آرد بر آن  با دختر مأمون اّم)عليه السالم(جواد

شب قبل دارويى مصرف آرده بودم و اّول صبح نيز اّولين آسى بودم آه به خدمت آن 
اّما . و به جهت دوايى آه در شب خورده بودم بسيار تشنه بودم. حضرت رسيدم

 نگاهى به صورت من انداخته و )عليه السالم(امام جواد. خواستم آنجا آب طلب آنم نمى
اى : آن حضرت فرمودند. ام آرى تشنه: عرض آردم. بينم ا تشنه مىتو ر: فرمودند

اآلن است آه براى او آبى سّمى بياورند : من در دل گفتم. غالم، براى ما آمى آب بياور
آه مبادا آن آب را به من تعارف آند و من از آن آب سّمى بخورم غمگين و  و از اين

 در صورت )عليه السالم(حضرت امام جواد. ناراحت شدم، غالم پيش آمد و با خود آب آورد
آن حضرت آب را از غالم . آب را به من بده. اى غالم: من تبّسمى آرده و سپس فرمودند

گفته و مقدارى از آن را نوشيدند و سپس آب را به من دادند و سپس من هم از آن 
 .)٩٤(نوشيدم

                                                           
 ).عليه السالم( باب الّنصوص على الخصوص عليه١٢٣ / ٥٠بحاراالنوار .  ٩٣
 .٤٩٦ و ٤٩٥ / ١آافى .  ٩٤



ّمد بن حمزه نقل آرد آه به خدا سوگند من گمان محّمد بن على هاشمى بعدًا براى مح
 .)٩٥(گويند ابوجعفر از درون جان افراد آگاهى دارد آنم همچنان آه رافضيان مى مى

اّما به خوبى .  نبود)عليه السالم(البّته اين محّمد بن على هاشمى از شيعيان امام جواد
هاى آنان براى  گذرد و به خوبى با روش دانست آه در ميان خاندان عّباسى چه مى مى

و شايد هم از اين آالم او بشود اين مطلب را . رها شدن از دست مخالفان آشنايى داشت
به وسيله سّمى آه مأمون به او داده است به شهادت )عليه السالم(تأآيد آرد آه امام رضا

 .سيده استر

معتصم به همراه جعفر پسر مأمون نيرنگى ريختند تا از : آند مسعودى روايت مى
بنابراين نقشه، .  خالص شده آن حضرت را از ميان بردارند)عليه السالم(دست امام جواد

بود همداستان شده و چنين  )عليه السالم(الفضل آه همسر امام جواد جعفر با خواهرش اّم
اين گونه بود آه . الفضل انگور مسمومى به آن حضرت بخوراند اّمتصميم گرفتند آه 

اينجا بود آه . نيز از آن انگور خورد)عليه السالم(الفضل اين آار را انجام داده، امام جواد اّم
 .الفضل پشيمان شد و شروع به گريه آرد اّم

ال تو را به فقرى مبتال آنى؟ به خدا سوگند آه خداوند متع براى چه گريه مى: امام به او فرمودند

اين گونه ... خواهد آرد آه هرگز از بين نرود و به باليى دچار خواهد ساخت آه هيچ وقت پوشيده نگردد
الفضل به بيمارى گرفتار شد آه تمام اموال و امالك خود را براى آن  بود آه بعدها اّم

. دم نيازمند گرديدبيمارى به مصرف رساند و به فقر مبتال شد، تا جايى آه به آمك مر
اش را از آن چاه بيرون  برادرش جعفر نيز در حال مستى در چاهى سقوط آرد و جنازه

 .آوردند

 شد ابن ابى داود )عليه السالم(همچنين روايت شده آه آن آس آه باعث قتل امام جواد
نزد خليفه اند آه روزى سارقى به  و درباره سبب اين مطلب آورده. قاضى بوده است

يعنى معتصم عّباسى آمد و به سرقت اقرار نمود و از خليفه خواست تا با اقامه حّد 
ها درباره  معتصم همه فقها را جمع آرده و از آن. سرقت، وى را از آن گناه پاك نمايد

آنان درباره . مكانى آه بايد دست از آنجا قطع گردد تا اقامه حد بر سارق شود سؤال آرد
ها  بعضى از آن. ن اين قطع از آجا بايد باشد با يكديگر اختالف پيدا آردندآه مكا اين

گفتند آه دست او بايد از آرنج قطع شود و ديگران گفتند آن دست بايد از مچ قطع شود و 
هر آدام براى قول خود به آياتى از قرآن آريم استشهاد آردند آه به دليل عدم احاطه آنان 

 .نان تأويل بدون علم بودبه معانى قرآن، نظريات آ

                                                           
 .٢٩١ / ٢ / و به نقل از آن در ارشاد١٣٢ ب ٦ ح ٤٩٥ / ١اصول آافى .  ٩٥



اى : آرده و گفت)عليه السالم(در اين هنگام معتصم عّباسى رو به حضرت امام جواد
 گويى؟ ابوجعفر تو در اين باره چه مى

اين گروه درباره اين مسأله به اندازه آافى . اى امير مؤمنان«: آن حضرت فرمودند
 .»اند صحبت آرده

 تو چه چيزى براى گفتن دارى؟. اند واگذار هها گفت مرا از آنچه آن: معتصم گفت

 .»اى امير مؤمنان، مرا از اين آار معاف آن«: فرمودند)عليه السالم(امام جواد

دانى به من  دهم آه آنچه در اين باره مى تو را به خدا سوگند مى: معتصم گفت
 .بگويى

ها درباره سّنت اين آار  گويم آه همه آن حال آه مرا به خدا سوگند دادى، مى: آن حضرت فرمودند

چرا آه قطع دست واجب است از مفصل چهار انگشت بوده و آف دست او را باقى . اند به راه خطا رفته

 .بگذارند

 به چه دليل؟: معتصم گفت

سجده بر :  آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(به خاطر قول پيامبر اآرم:  فرمودند)عليه السالم(امام جواد

پس اگر دست اين شخص از مچ يا آرنج .  صورت، دو دست، دو سر زانو و دو پا:هفت عضو واجب است

در حالى آه خداوند . ماند آه به هنگام سجود آن را بر زمين بگذارد قطع شود ديگر براى او دستى باقى نمى

اى و مساجد ويژه خداست و مراد خداوند متعال در اين آيه همين اعض: فرمايد تبارك و تعالى در قرآن مى

آس را با خدا مخوانيد و آنچه را  پس هيچ: و سپس فرموده است. شود اى است آه بر آن سجده مى گانه هفت

معتصم از اين جواب بسيار خشنود شد و دستور : راوى گويد .شود آه از آن خداست قطع نمى
 .داد تا دست سارق را از مفصل چهار انگشت قطع آرده و آف دستش را باقى بگذارند

سه روز بعد از اين مجلس من به نزد معتصم : ابن ابى داود به من گفت:  گويدزرقان
همانا آه نصيحت امير مؤمنان بر من واجب است، و من چيزى به او : رفته به او گفتم

 .شوم دانم به واسطه گفتن آن داخل در آتش مى خواهم گفت آه مى

 آن چيست؟: خليفه گفت

ان در مجلس خود فقيهان رعّيت و دانشمندان چگونه است آه چون امير مؤمن: گفتم
خواند آه در آن، اهل  ايشان را براى حل و فصل امرى از امور دين به مجلسى فرا مى

بيت خالفت، فرماندهان، وزيران و آاتبان حاضر بوده، خبر اين مجلس به پشت درهاى 
 مسئله سؤال رسد، ، و از آن فقيهان درباره حكم آن قصر نفوذ آرده به عموم مردم مى

دارند آنگاه خليفه سخن همه آن  ها نيز نظرات خود را درباره آن حكم بيان مى آند آن مى
سپارد آه نيمى از اين اّمت  فقيهان و دانشمندان را وانهاده، به سخن مردى گوش مى



دانند و مطابق  معتقد به امامت او بوده وى را در تصّدى مقام خالفت از خليفه باالتر مى
 آند؟ م او حكم مىبا حك

هنگامى آه اين سخنان را گفتم ديدم آه رنگ معتصم تغيير آرد و : ابن ابى داود گويد
خداوند تو را از : خواستم او را بدان هشدار دهم متوّجه گرديد و گفت اى آه مى به نكته

 .)٩٦(»...اين خير خواهى جزاى خير دهد

عليه (توان دريافت آه چگونه معتصم براى توطئه بر عليه امام جواد از همين جا مى

الفضل همدست و همداستان شده،  تحريك شد تا با جعفر پسر مأمون و خواهر او اّم)السالم
ين نتيجه برسيم آه و ممكن است به اين وسيله به ا.  را از ميان بردارد)عليه السالم(امام جواد

 .تعارضى بين اين روايت و روايت قبلى نيست

                                                           
 .١٩١ / ٧٦، بحاراالنوار ٤٠٣ / ٧ /المعاجز ، مدينة٣١٩ / ١ /تفسير عّياشى.  ٩٦
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 بخش نخست

 )صلى اهللا عليه وآله( از زمان پيامبر اآرم)عليهم السالم(بيت روند رسالى اهل

 )عليه السالم(تا زمان حضرت امام هادى 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(دوره حضرت امام هادى 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(هاى دوره حضرت امام هادى  ويژگى

 



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(حضرت امام هادى 

 

منطق رسالت اسالمى همه هستى را مملكت خداوند سبحان دانسته و انسان را 
داند، آه الزم است براى انجام اين مسئوليت  جانشين و امين خداوند در اين مملكت مى

 . بر دوش او نهاده است به پا خيزدسنگين آه خداوند متعال

از ديگر سوى بدان جهت آه زندگى دنيا به عنوان نيمه آمتِر مسير طوالنى انسان به 
آيد، اهدافى هم آه سزاوار است تا خداوند حكيم به عنوان قانونگذار بشر و  حساب مى

هاى  جنبهشود، هر دو به دنبال هدفى باشند آه در  انسان آه آن قانون براى او وضع مى
اهداف دنيوى و حيات زودگذر و فانى دنيا خالصه نشده، به امتداد حيات پاينده انسان در 

 .عالم آخرت امتداد يابد

فرهنگى آه . خواهد آه خود را بر اساس اين فرهنگ تربيت آند اسالم از انسان مى
ت، عيب و نقص و در راه تحّقق اهداف بزرگ رسال از او يك موجود تكامل يافته بى

 .خستگى ناپذير بسازد

ريزى رّبانى براى تربيت انسان در اين طريق و مسير، بسيار حكيمانه و  برنامه
جامعه انسانى را )صلى اهللا عليه وآله(بينيم حضرت رسول خاتم آنجا آه مى. متقن بوده است

د رهبرى آرده و بر همه روابط اجتماعى و غير اجتماعى آن تسّلط آامل پيدا آرد تا بتوان
 .از اين انسان، يك نمونه منحصر به فرد ارائه آند

اى آه در جامعه   براى عمليات تغيير ريشه)صلى اهللا عليه وآله(اّما راهى آه پيامبر اآرم
بشرى در پيش داشت، راه آوتاهى نبود آه بتوان در خالل يك يا دو دهه از زمان آن را 

نوى ميان جاهليت و اسالم، دور و ممتد بلكه اين راه به ميزان فاصله مع. به انجام رساند
 .نمود مى

 در اين برهه محدود )صلى اهللا عليه وآله(بينيم آنچه پيامبر اآرم اين گونه بود آه مى
هاى جاهلى از ميان همه فرزندان نسل اّول  زمانى محّقق نمود براى برآندن همه ريشه

و رها آردن خود از همه ها به آن درجه از بيدارى و واقعگرايى  اسالم و رساندن آن
هاى گذشته جاهلى آن گونه آه اين نسل را شايسته پايدارى در خّط رسالت و  رسوب

 .ادامه آن آند، آافى نبود



روى داد و )صلى اهللا عليه وآله(نگاهى آوتاه به حوادث تلخى آه پس از وفات پيامبر اآرم
در منابعى آه اآنون به نويسان  هاى صحابه پيامبر اآرم آه تاريخ مناقشات و درگيرى

اند آافى است تا شاهدى بر اين مطلب  ها را ثبت و ضبط آرده دست ما رسيده است آن
باشد آه نسل صحابه به آن درجه از آفايت مطلوب نرسيده بودند تا بتوانند در رسالت 

 .اى براى آن حضرت باشند بزرگ الهى و انسانى پيامبر اآرم جانشين شايسته

صلى (آرد آه پيامبر اآرم نطق همه آارهاى تغيير فرهنگى، حكم مىبه همين دليل م

تجربه پيشرو و پيشگام خود را از همه عوامل ضعف و فروپاشى مصون و )اهللا عليه وآله
خواستند اين قيام و نهضت جهانى و بشرى جاويد  چرا آه آن حضرت مى. محفوظ بدارد
 آخرين پيامبر خدا است و پس از او زيرا آه آن حضرت اعالم آرده بود. و پايدار بماند

رسيدن به اين مهم و دست يافتن به اين مصونّيت راهى جز . ديگر پيامبرى نخواهد آمد
اين نداشت آه اداره امور نهضت و جانشينى خود را در رهبرى اين قيام و نهضت به 
 رهبرى از هر نظر شايسته و معصوم بسپارد آه او را به دست خود و بدان گونه آه

خواست و سزاوار بود ساخته، پرداخته و پرورش داده باشد، تا بدين وسيله اين  مى
رهبرِى جايگزين، بتواند در طول زمان و در مّدتى آه طبيعتًا براى چنين آارى الزم 
است عمليات تغيير فراگير جامعه انسانى را ادامه داده، تا آنجا پيش برود آه رسالت 

هدافى خداوند متعال آه از پِس فرستادن پيامبران و ارائه ا. اسالم به اهداف خود برسد
 .آرده است برنامه آامل الهى براى زندگى بشر آن را تعقيب مى

 

 آرد  پيامدها و خطراتى آه فرآيند تغيير فراگير را تهديد مى

تمرين و تجربه اسالم يك نظريه بشرى نبود تا حدود فكرى و تبلور مفاهيم آن از راه 
به دست آمده باشد بلكه اسالم رسالتى الهى است آه در آن حدود احكام و مفاهيم، از پيش 

هاى  مشخص شده و با تشريعات عاّمى آه از جانب خدا آمده از هر آنچه در نظريه
نياز گشته است، بنابر اين، رهبرى چنين جريانى  باشد، بى مشابه محتاج تجربه مى

امل و مفصل رسالت الهى، و شناخت آامل از همه احكام و مفاهيم آن مستلزم دريافت آ
هاى ذهنى  باشد، در غير اين صورت رهبر نظام محتاج الهام گرفتن از پيش فرض مى

و فهم ارتكازى سابق خود خواهد بود آه سرانجامى جز شكست اين انقالب فكرى نخواهد 
 .داشت

بايست همواره در طول  نى، مىبه خصوص آه اسالم به عنوان آخرين دين آسما
زمان پيش رفته و همه مرزهاى زمانى، جغرافيايى و قومى را در نوردد، و چنين هدف 

 اجازه در پيش گرفتن روش - بلندى، به حاآم اسالمى ـ به عنوان رآن اساسى انقالب 



اى در انقالب  دهد روش پر اشتباهى آه در اندك مدت چنان رخنه تجربه و خطا را نمى
 .)٩٧(آند آه آن را با سقوط مواجه خواهدساخت اد مىايج

 به وقوع پيوست دليل محكمى بر )صلى اهللا عليه وآله(حوادثى آه پس از وفات رسول خدا
اين مدعا است آه آثار آن با تصدى امر رهبرى به وسيله نسلى از مهاجرين آه توسط 

 براى اين آار برگزيده نشده، صالحيت و قابليت آن را نداشتند )هصلى اهللا عليه وآل(رسول خدا
 .در آمتر از نيم قرن آشكار گشت

 نگذشته بود آه هزيمت )صلى اهللا عليه وآله(هنوز بيست و پنج سال از وفات پيامبر اآرم
و شكست خالفت راشده در برابر ضربات شديدى آه از جانب دشمناِن رو در روى 

آمد آشكار گشته، دشمنان توانستند به صورت پنهان به مراآز  د مىاسالم بر آنان وار
قدرت نظام نفوذ آرده آن را نا آار آمد ساخته، به زور و با آمال وقاحت، رهبرى نظام 
را تصاحب آرده امت اسالم و نسل پيشگام آن را مجبور به دست برداشتن از رهبرى و 

تى موروثى تبديل آردند آه جز ناچيز شخصيت خود نموده، پيشوايى اسالمى را به حكوم
گناهان، جلوگيرى از حدود الهى، خشكاندن احكام و بازى  ها، آشتار بى شمردن ارزش

المال مسلمانان به صورت  با سرنوشت مردم آارى نداشت، در چنين شرايطى بيت
امّيه با آن  امالك شخصى قريش در آمده، خالفت به توپى بدل شد تا آودآان بنى

 .)٩٨(نندآ بازى

 

 عوامل افزايش انحراف در رهبرى اسالمى

اى آه او براى مردم و   در راه انقالبى)صلى اهللا عليه وآله(امت اسالم پس از پيامبر
جامعه اسالمى گشود، با انحراف خطرناآى مواجه شدند، اين انحراف در عرصه 

 به مرور زمان رفته رفته توسعه -آند  ا حكم مى چنان آه طبيعت اشي-سياست و اجتماع 
اى را ماند آه در زمين  يافت تا عميق و عميقتر شود چرا آه شروع انحراف دانه مى

آورد، هر مرحله از انحراف  شود و ذره ذره رشد آرده سر از خاك به در مى آاشته مى
 .اى فراختراست پيوندد زمينه ساز مرحله آه به وقوع مى

ست آه اين انحراف نيز در سير تاريخى خود يك منحنى را طى آند آه پس طبيعى ا
در دراز مدت به دوزخ منتهى شود و انقالب اسالم را از همه سو مملّو از تناقضاتى آند 

هاى انسانى و اسالمِى امت  ترين حد احتياجات و مصلحت آه حتى از همراهى با پايين
 .اسالم نيز ناتوان شود
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 افزايش تصاعدى انحراف، به حكم منطق پس از مدتى انقالب در چنين صورتى، با
و اين امر جز نابودى آامل دولت، جامعه و فرهنگ اسالمى . رسد به سقوط آامل مى

حاآم بر جامعه نخواهد بود، چرا آه با پر شدن نظام از تناقضات و ناتوان شدن آن از 
يش را هم نخواهد داشت انجام وظايف واقعى خود، ديگر توان حمايت از موجوديت خو

زيرا همه موجبات استمرار و دوام خود را در صحنه تاريخ از دست داده و مردم نيز در 
حدى نبودند آه به حمايت آن برخيزند چرا آه آنان به آنچه از اين انقالب توقع داشتند 
 نرسيده و آرزوهايشان توسط آن برآورده نشده بود پس هيچ رابطه حياتِى راستينى ميان

 .امت و نظام باقى نمانده بود

گيريم آه در چنين وضعى قطعًا محصول بذر انحرافى آه در جامعه آاشته  نتيجه مى
 .شد چيزى جز سقوط آامل انقالب نبود

 

 عوامل تسريع در سقوط دولت اسالم

مراد از سقوط دولت اسالم از ميان رفتن فرهنگ اسالمى و جدايى رهبرى نظام و 
فرهنگ است آه در اين صورت اسالم آه به مثابه فرمانده جامعه و متن جامعه از اين 
ها جدا شده، طبيعتًا بعد از جدايى دولت و اجتماع از  رود از آن امت به شمار مى

اى آه  ماند و در برابر اولين حمله فرهنگ اسالم، امِت بدون رهبر به حال خود باقى مى
 در برابر حمالت متعددى آه خالفت آه اين اتفاق ريزد چه اين به آن بشود فرو مى

 .عباسى با آن روبرو شد افتاد

اين فروپاشى به معنى سقوط دولت و انقالب و تنها ماندن امت است، آه اين امت نيز 
در عين تدين به اسالم، ايمان به آن و تعامل با آن، به دليل تسلسل حوادث محكوم به 

ار آمى را با اسالم صحيح به سر برده فروپاشى خواهد بود چرا آه امت اسالم مدت بسي
عهده دار امر رهبرى )صلى اهللا عليه وآله( همان زمان آمى آه شخص پيامبر اآرم-بود، 

 و پس از آن امت با انقالبى منحرف زندگى آرد، انحرافى آه نگذاشت تا - انقالب بود 
ول سازد، و اسالم در عمق زندگى جامعه نفوذ آرده و آنان را در قبال عقيده خود مسئ

هاى بيگانه ايمن  نگذاشت تا اسالم با دادن فرهنگ خود به جامعه آن را در برابر فرهنگ
ها، حمالت و افكار جديدى آه حمله  آرده و عدم فروپاشى آن را در برابر فرهنگ

 .آردند تضمين نمايد آنندگان به شهرهاى اسالم وارد مى

رهنگ، خورد شدن شخصيت، در امت نيز در پى از دست دادن انقالب، دولت و ف
هايى آه زمامداران اين  هم شكسته شدن اراده و بسته شدن دستانش توسط حكومت

انقالب منحرف بودند و در نتيجه فقدان روح واقعى خود ديگر خود را به تنهايى قادر به 



هاى جابرانه خود به  ها امت را در برابر حكومت ديد چرا آه اين حكومت مقاومت نمى
 .وادار آرده بودندآرنش 

طبيعى است آه چنين امتى در چالش با جريان آفرآميزى آه به جنگ با او آمده از 
هم بپاَشد و به زودى امت، رسالت و عقيده اسالمى يكجا ذوب شود و پس از دوران 
درخشانى آه بر صحنه تاريخ به عنوان يك حقيقت زنده مطرح بود از آن صفحه محو 

 .)٩٩(زى از آن باقى نماند و اين پايان آار اسالم بوداى چي شده و جز خاطره

اگر نقش ائمه معصومين را آه وظيفه خطير حراست از انقالب، دولت، امت و 
ها نهاده شده ناديده انگاريم، سرنوشت منطقى امت اسالم همين بود  رسالت به عهده آن

 .ح آن پرداختيمآه به شر

 

  در حفظ نظام اسالمى)عليه السالم(نقش امام معصوم

 به نام آنان و به امامت )صلى اهللا عليه وآله( آه پيامبر)عليهم السالم(نقش ائمه هدايتگر
يكايكشان تصريح نموده بود و ايشان را براى صيانت از اسالم در برابر دشمنان 

يين آرده بود و مسئوليت  پياده نمودن اسالم و بازيگرى آه در آمين آن نشسته بودند، تع
تربيت انسان بر اساس تعاليم اسالم و جلوگيرى از فروپاشى دولت اسالمى را بر دوش 

 :شود آنان نهاده بود در دو امر مهم و اساسى خالصه مى

قرار  پس از سقوط انقالب و در اختيار امت مصونيت دادن به امت از فروپاشى. ١
هايى  دادن عوامل تقويت آننده به ميزان آافى تا امت با ايمانى ثابت، روحى مجاهد و گام

 .استوار روى پاى خودشان بايستند

 و محو آثار انحراف و تالش براى به دست گرفتن رهبرى انقالب و دولت. ٢
 در گرداندن رهبرى به جريان طبيعى خود آه به اين ترتيب عناصر سه گانه تربيت باز
ها مجتمع گشته و پيوند امت، با اجتماع، دولت و رهبرِى با آفايت آن برقرار  آن

 .)١٠٠(شود

صلى اهللا (انحراف نيز آه با تغيير در اين سه عنصر آغاز گرديد، با وفات پيامبر اآرم

 و فقدان يك مربى همطراز به راه افتاد، از ميان رفتن اين عنصر خود باعث )عليه وآله
نابودى دو عنصر ديگر گرديد چرا آه جانشينان پيامبر در رهبرى انقالب از حيث علم، 
عصمت،پاآدامنى، قدرت، شجاعت و آمال همتاى او نبوده بلكه افرادى متصدى اين 

ها هيچ ضمانت  رسالت ذوب شده بودند، آنپست شدند آه نه معصوم بوده، نه در حقيقت 
براى امت ترسيم )صلى اهللا عليه وآله(اجرايى براى منحرف نشدن امت از خطى آه رسول اهللا
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آرده بود در دست نداشتند، آن هم چنان انحرافى آه مسلمانان حتى توان تصور عمق و 
ها اين تغيير را  آننهايت تأثير منفى آن را بر دولت، امت و شريعت را نداشتند چرا آه 

 .دانستند نه در خط رهبرى در شخص رهبر مى

هاى خود  بايست همه فعاليت  مى )عليهم السالم(و اما بيان دو خط مشى اساسى آه ائمه
 :دادند ها انجام مى را بر محور آن

مصونيت دادن به امت از فروپاشى پس از سقوط انقالب و در اختيار امت قرار . ١
هايى  ت آننده به ميزان آافى تا امت با ايمانى ثابت، روحى مجاهد و گامدادن عوامل تقوي

 .استوار روى پاى خودشان بايستند

تالش براى به دست گرفتن رهبرى انقالب و دولت و محو آثار انحراف و . ٢
گرداندن رهبرى به جريان طبيعى خود آه به اين ترتيب عناصر سه گانه تربيت  باز

ها جمع گشته و پيوند امت، با اجتماع، دولت و  ربى اليق در آنيعنى امت، شريعت و م
 .)١٠١(رهبرِى با آفايت آن برقرار شود

 بود تا شرايط مناسب با )عليهم السالم(خط مشى دوم محتاج برنامه ريزى درازمدت ائمه
ارزشها، و احكامى آه . راهم نمايندها، اهداف و احكام بنيادين اسالم را ف همه ارزش

دستآورد رسالت اسالم و مقصود از تشكيل حكومت اسالمى به نام خداوند خالق شريعت، 
 .ها و در نتيجه رسيدن انسان به آمال در خور او است عملى شدن آن

 پيروزى فورى براساس حمله مسلحانه را براى )عليهم السالم(به همين دليل بود آه ائمه
بلكه چنين آارى محتاج آماده . دانستند هاى حكومت اسالمى آافى نمى آردن پايهبرقرار 

هاى  آردن سپاهى عقيدتى بود آه به امام و عصمت او ايمان مطلق داشته، با هدف
هاى حكومتى مدافع خط مشى او بوده و همواره  بزرگ امام زندگى آرده و در عرصه

الحى آه خدا براى امت اسالم مقرر در حال حفاظت از امورى باشد آه در تحقق مص
 .داشته است دخالت دارد

آردند   تحميل مى)عليهم السالم(ها و شرايطى آه بر ائمه اما خط مشى اول با حاآميت
 هرگاه شرايط را براى به دست گرفتن حكومت آه خط )عليهم السالم(سازگارى داشت و ائمه

 .پرداختند ديدند به آن مى مشى دوم است مناسب نمى

 در واقع عمق بخشيدن به رسالت در فكر و روح و )عليهم السالم(اين وجه از نقش ائمه
سياست امت بود به اين اميد آه بدين وسيله استحكام مناسبى در صفوف آنان ايجاد شود و 

اين مهم با . در صورت سقوط انقالب مصونيت الزم را در برابر فروپاشى داشته باشند
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و هوشيار در ميان امت و دميدن روح رسالت در آنان و به وجود هايى زنده  ايجاد بنيان
 .)١٠٢(گرديد پذير مى اى صادقانه ميان امت و رسالت امكان آوردن ُعلقه

حرآت در اين دو خط مستلزم حرآتى مثبت و فعاالنه براى حفظ و حمايت مستمر 
تدابير )عليهم السالم(شد ائمه بنا بر اين هرچه انحراف شديدتر مى.  امت و دولت بودرسالت،

آردند و هرگاه باليى بر سر عقيده و انقالب اسالمى فرود  الزم را در برابر آن اتخاذ مى
ماندند،   از عالج آن عاجز مى- به دليل بى آفايتى -هاى منحرِف وقت  آمده، حكومت

بادرت به ارائه راه حل نموده و امت را از خطراتى آه تهديدشان  م)عليهم السالم(ائمه
آنان جامعه اسالمى را در زمينه عقايد از خطرات نابود آننده . دادند آرد نجات مى مى

 .)١٠٣(آردند حفظ مى

 

 )عليهم السالم(مأموريت رسالى ائمه اهل بيت

هاى مختلف و   در عرصه)عليهم السالم(بينيم نوع عملكرد ائمه اينجا است آه مى
 به عنوان رهبرانى -هايى آه براى آنان،  متناسب با تعدد روابط و جوانب و اولويت

بيدار و باآفايت آه قصد پياده آردن اسالم و حفظ و تضمين جاودانگى آن را براى همه 
 :شود به انواع گوناگونى تقسيم مى حائز اهميت بود، - بشريت دارند 

صلى ( مسئول پاسدارى از ميراث گرانسنگ پيامبر عظيم الشأن اسالم)عليهم السالم(ائمه

 :آند و ماحصل زحمات طاقت فرساى او بودند آه در اين موارد بروز مى)اهللا عليه وآله

د آه در آتاب  از جانب خدا آور)صلى اهللا عليه وآله(رسالت و شريعتى آه پيامبر اآرم. ١
 .و سنت نمود پيدا آرده است

 با دستان مبارك خود آنان را ساخته و )صلى اهللا عليه وآله(امتى آه پيامبر اآرم. ٢
 .نمود تربيت

 پديد آورد، يا همان دولتى )صلى اهللا عليه وآله(جامعه سياسى اسالمى آه پيامبر اآرم. ٣
 .هايش را تحكيم نمود آه پايه ريزى آرده و بنيان

رهبرى، آه خود به عنوان نمونه، عهده دار آن شد و از ميان اهل بيت پاك خود . ٤
آه گروهى از صحابه  و اين. افراد اليقى را براى به ظهور رسانيدن آن پرورش داد

 براى )صلى اهللا عليه وآله(مرآز رهبرى حكومت را ـ آه ائمه معصوم از جانب رسول اهللا
نتخاب شده بودند ـ در انحصار خود در آورده بودند تصدى آن و در ضمن تربيت امت ا

شد آه آن بزرگواران تا سرحد امكان و تا آنجا آه شرايط و واقعيات  مانع از آن نمى

                                                           
 .١٤٨ - ١٤٧ و ١٣٢ - ١٣١ /اهل البيت تنوع ادوار و وحدة هدف.  ١٠٢
 .١٤٤ /اهل البيت تنوع ادوار و وحدة هدف.  ١٠٣



داد در راه حفظ دولت اسالمى از خطر فروپاشى  موجود در جامعه به آنان اجازه مى
 .تالش آنند

 و وانهاده شدن امت به حال همچنان آه سقوط دولت اسالمى به معنى تمام شدن آار
حتى در اين شرايط نيز سعى در نجات امت مسلمان و )عليهم السالم(بلكه ائمه. خود نبود

 .حراست از اين شريعت الهى از خطر فروپاشى و اضمحالل آامل داشتند

 بر حسب اختالف اوضاع و )عليهم السالم(هاى فعاليتى ائمه از اين رو است آه حيطه
 :باشند باشد اين اختالف اوضاع و شرايط بدين قرار مى برخوردار مىشرايط از تنوع 

ميزان فرهنگ، بيدارى، ايمان امت و ميزان شناخت آنان از . نوع حكومت وقت
شرايط حاآم بر نظام و دولت .  و اندازه پيروى آنان از حاآمان منحرف)عليهم السالم(ائمه

ابزارى آه حاآمان براى تقويت حكومت نوع . بندى حاآمان به اسالم ميزان پاى. اسالمى
 .آردند و استحكام سيطره خود از آن استفاده مى

هاى منحرف زمان  ها و رهبرى  در برابر حكومت)عليهم السالم(در اين شرايط، ائمه
گر  داشتن حاآم جائر از فزونى انحراف جلوه خود فعاليت مستمرى داشتند آه در باز

گرديد يا در شرايطى آه خطر  هاى زبانى متحقق مى شد حال اين آار يا با موعظه مى
نمود با قيام مسلحانه آه تا پاى جان در اين راه ايستادگى  نابودى اسالمى را تهديد مى

 . در برابر يزيد بن معاويه)عليه السالم(آردند مانند قيام امام حسين مى

 به دولت اسالمى )عليهم السالم(هاى غير مستقيم ائمه زمانى نيز عليرغم يارى رسانى
 به صورت ايجاد و تقويت )عليهم السالم(در هنگام تهديد خطر از سوى آفار، مبارزه ائمه

گر  هاى مخالف به جهت متزلزل آردن رهبرى منحرف نظام اسالمى جلوه دائمى جريان
 .گرديد مى

 

  و تربيت اّمت)عليهم السالم(اهل بيت

 در زمينه تربيت اعتقادى، اخالقى و سياسى اّمت نيز نقش )عليهم السالم(ائمه اطهار
فعال و مستمرى داشتند، اين رسالت با تربيت اصحاب دانشمند و به وجود آوردن آادر 

هايى آه براى جامعه نقش الگو داشته باشند عملى شد، آسانى آه به  علمى و شخصيت
ول زمان در زمينه فهم انتشار بيدارى و فكر اسالمى پرداخته، به شبهاتى آه در ط

هاى منحرف فكرى  شد پاسخ داده، به روبرو شدن با جريان رسالت و شريعت پيدا مى
هاى به ظاهر علمى منحرفى آه آلت  هاى منحرف سياسى و شخصيت وارداتى، جريان

 .دست و تأييد آننده حكومت حاآمان منحرف بودند، همت گماشتند



ر دست داشت، از جهت فكرى، اخالقى و آنان براى رهبرى منحرفى آه قدرت را د
سياسى جايگزين مناسبى ارائه آردند آه در رهبرى مشروع اهل بيت عصمت و 

اين اشخاص ميزان شناخت مردم از اهل . آرد  ظهور و بروز پيدا مى)عليهم السالم(طهارت
و رهبرى  و ايمان امت نسبت به آنان را افزايش داده و آنان را به امامت )عليهم السالم(بيت
 .انگيختند برمى)عليهم السالم(ائمه

 به عرصه زندگى عموم مردم و  )عليهم السالم(عالوه بر اين امور، وارد شدن خود ائمه
ارتباط مستقيم با آنان و ايجاد رابطه عاطفى با قشر وسيعى از مسلمانان خود عامل 

ها از آن   قرن) السالمعليهم(رهبرِى مردمِى فراگيرى آه اهل بيت. مضاعفى در اين راه بود
 به وجود نيامده بود، )صلى اهللا عليه وآله(مند بودند تصادفًا يا به واسطه انتساب به پيامبر بهره

 آه از چنين )صلى اهللا عليه وآله(چرا آه بسيار بودند افراد ديگرى از منسوبان پيامبر
جانى به آسى جايگاهى برخوردار نگرديدند، زيرا امت اسالم منزلت رهبرى خود را م

ها و مسائل مورد توجه مردم  هاى مختلِف مشكالت، غم دهند و تا آسى در عرصه نمى
 .ها نايل نخواهد شد از خود سخاوتمندانه مايه نگذارد، به رتبه حكومت بر دل

چنين بود آه اسالم، عليرغم تغيير و مسخ شدگِى راهكارهاى پياده شدِن عملى، از 
امت اسالمى نيز به امتى بدل گرديد آه در برابر . اقى ماندحيث نظرى سالم از انحراف ب

هجوم فكرى و سياسى بيگانگان ايستادگى آرده، توانست در دراز مدت قدرت خود را 
هاى سقوط و ازهم گسيختگى، در قرن معاصر  باز يابد آه آثار آن را حتى پس از قرن

 .آنيم نيز مشاهده مى

ها را به واسطه همت گماردن به تربيت   همه اين پيروزى)عليهم السالم(ائمه معصوم
مجموعه ياران صالحى آه به امامت ايشان ايمان داشتند به دست آوردند، آن بزرگواران 
از طريق برنامه ريزى براى سلوك دست پروردگان خود، پشتيبانِى دائم فكرى و تقويت 

ها، به رشِد بيدارى و  ر سختىهاى مؤثر در پايدارى جهت فائق آمدن ب آنان با همه روش
 عقيدتى بدل آردند آه با -ايمان در آنان پرداخته و پيروان خود را به سپاهى رسالى 

هاى اين رسالت زيسته و شب و روز در راه نگاهدارى و نشر و پياده آردن  دلمشغولى
 .نمودند آن تالش مى

 

 )عليهم السالم(مراحل حرآت مبارزاتى ائمه اطهار

آنيم و شرايطى آه در آن زمان   مراجعه مى)عليهم السالم(ه تاريخ اهل بيتزمانى آه ب
هاى عمومى و  گيرى ها را دربرگرفته بود از يك طرف و نحوه برخورد و موضع آن

ها  بينيم آه آن دهيم مى  را از ديگر سوى مورد توجه قرار مى)عليهم السالم(خصوصى ائمه



ندى آرد آه عليرغم اشتراك در بسيارى از توان به سه مرحله و عصر تقسيم ب را مى
اى از حوادث آه تعيين آننده خط فاصل  ها با مالحظه مجموعه گيرى شرايط و موضع

 .باشند ميان هر آدام از اين سه دوره است، از هم قابل تفكيك مى

اولين مرحله، آه مرحله پيشگيرى از صدمات انحراف بود از زمان وفات پيامبر 
 آغاز شده و در زمان امامت حضرت على، امام حسن، امام حسين و )ليه وآلهصلى اهللا ع(اآرم

 جلوه گر بوده است، اين بزرگواران اگر چه امكان براندازى )عليهم السالم(امام سجاد
رهبرى منحرف را نداشتند اما با هدف حفظ عناصر اصلى رسالت دست به عمليات 

ن رهبرى براى امت و صيانت از مصون سازى زده موفق به آشكار آردن نادرستى آ
 .اصل رسالت اسالمى شدند

 عالوه بر آوشش فراوان در جهت ايجاد و تشكيل )عليهم السالم(به طور آلى ائمه
مجموعه مؤمن و صالحى به رهبرى خود، هيچگاه در امور مربوط به نظام اسالمى و 

 .گذاشتند امت مسلمان، امت و دولت را از حمايت خود بى نصيب نمى

 آه از نيمه دوم زندگانى شريف امام )عليهم السالم(ومين مرحله مبارزاتى ائمهد
امتداد يافته است داراى دو ويژگى )عليه السالم(آغاز و تا زمان امام آاظم)عليه السالم(سجاد
 :است عمده

 در آشكار ساختن نادرستى خط خالفت و حساس )عليهم السالم(پس از توفيق ائمه. ١
 )صلى اهللا عليه وآله(به عوامل تشديد آننده انحراِف پس از وفات رسول اهللاآردن مردم نسبت 

شد آه دستگاه  در مرآز رهبرى عالم اسالم، آوشش آن بزرگواران در اين راه مصروف
خالفت را از نظر قدرِت دفاع علمى و اعتقادى خلع سالح آنند، چرا آه دستگاه براى 

مايان و محدثان آه مصداق بارز واعظان ن نگهدارى خود به تقويت گروهى از عالم
دربارى بودند پرداخته بود تا با تأييد ايشان و ترويج واليت آنان به حكومت خود رنگ و 

 .لعاب شرع دهد

 پرورش طبقه درستكارى بود )عليهم السالم(دومين ويژگى اين مرحله از مبارزه ائمه. ٢
 ايشان در اين مرحله به تهيه طرح .آه شالوده آن در مرحله اول مبارزه ريخته شده بود

امين بر اجراى آن بودند پرداختند ] از جانب خدا[تفصيلى و تشريح خط رسالت آه خود 
هايى از  هاى نظرى اسالِم اماميه و تربيت نسل آه آثار آن در تبيين و انتشار آموزه

خلفا و دانشمندان بر اساس فرهنگ اسالم امامى در مقابل خط دانشمندان دست پرورده 
 .واعظان دربارى جلوه آرده است



عالوه بر اين مسئوليت پاسخگويى به شبهات موجود و نمودار ساختن نادرستى 
 .آشيدند شد را نيز بر دوش مى هاى مذهبى آه از سوى خلفا يا ديگران اختراع مى فرقه

هاى  ها و رهبرى  در اين مرحله براى متزلزل آردن حكومت)عليهم السالم(ائمه
آردند، اين آار ضمن پشتيبانى از بعضى  آوششى فروگذار نمى ف از هيچمنحر
هايى آه جنبه  گرديد خصوصًا حرآت هاى مخالف با قدرت حاآم انجام مى حرآت

صلى اهللا عليه (ها با تكيه زدگان بر آرسى خالفت پيامبر اآرم انقالبى داشته و بعضى از آن

 .شدند  و در رو مى ر)عليه السالم( پس از قيام امام حسين)وآله

سومين مرحله از اين مبارزه از نيمه پايانى زندگى امام آاظم شروع شده و در زمان 
 . پايان يافته است)عليه السالم(امام مهدى

پس از ايمن سازى مجموعه صالح و ترسيم خط مشى مفصل عقيدتى، اخالقى و 
 بود آه قدرت رهبرى سياسى، در مرحله دوم مبارزاتى، طبيعتًا براى خلفا معلوم شده

 به جايى رسيده است آه ديگر آماده به دست گرفتن حكومت و )عليهم السالم(اهل بيت
باشند و اين مطلب موجب عكس  گرداندن جامعه اسالمى به جايگاه حقيقى آن مى باز

 . شده بود)عليهم السالم(گيرى خلفا در برابر ائمه العمل و موضع

گيرى خلفا در برابر  نيز در قبال خلفا به نوع موضع )عليهم السالم(موضع گيرى ائمه
ها  نيز در قبال آن)عليهم السالم(گيرى خلفا مواضع ائمه آنان بستگى داشته و با تغيير موضع

دادند آه پس از آشكار شدن نادرستى و   احتمال مى )عليهم السالم(چون ائمه. آرد تغيير مى
 آه براى امت )عليهم السالم(اه مردمى ائمهدروغ خلفا براى مردم و آگاهى آنان از جايگ

آمدند، به اضافه  اسالم به مثابه تجسم عينى يك حكومت شرعى واقعى به شمار مى
 با آنان ديگر خلفا به آنان اجازه باقى ماندن در متن جامعه )عليهم السالم(رويارويى دائم ائمه

 در باره مجموعه )يهم السالمعل(و فعاليت آزادانه را نخواهند داد، بيشترين اهتمام ائمه
آن . صالحى بود آه خود آنان را تربيت آرده و خط مشى مبارزه را به آنان آموخته بودند

بزرگواران بيشترين تأآيد را بر ايمنى بخشى و خودآفا آردن اين جماعت داشتند تا آنان 
 بتوانند به دور از رهبر نيز فعاليت خود را

 .آنند حفظ

آند  ها نمود پيدا مى يده تربيت فقيهان و ارجاع دادن مردم به آناز اينجا است آه پد
 وعده آن را داده و پايان آن را )صلى اهللا عليه وآله(تا فقها براى زمان غيبتى آه پيامبر اآرم

 .داند، براى حل و فصل مشكالت و امور جامعه آزموده شوند جز خدا نمى



 يك برنامه ريزى دراز مدت از پيشرفت  توانستند ضمن)عليهم السالم(بدين ترتيب ائمه
رفت به جدايى امت از اسالم  انحراِف رو به تزايد حكومت و رهبرى اسالمى آه مى

اصيل و در نتيجه محو و نابودى آامل شريعت و رسالت الهى منجر گردد جلوگيرى 
 .آنند

 

  در فرآيند تغيير فراگير فرهنگى)عليه السالم(جايگاه حضرت امام هادى

 جزو مرحله سّوم از مراحل )عليه السالم(حرآت حضرت امام علّى بن محّمد هادى
اى در  آن حضرت به فّعاليت فشرده. شود بندى مى  تقسيم)عليهم السالم(حرآت اهل بيت

جهت آماده آردن گروه صالح شيعه براى داخل شدن به مرحله غيبتى آه همه در انتظار 
ّط در برابر خطراتى آه دائمًا متوّجه آن بود آن بودند، همچنين ايمن سازى اين خ

 .پرداختند

عليه (هاى بعدى به تفصيل جايگاه امام هادى ما به خواست خداوند به زودى در بخش

هاى آن حضرت را آه مخصوص همان عصر آه ايشان در آن   و فّعاليت)السالم
يط زمانى و هاى اين عصر و شرا اند بود بررسى آرده و قبل از آن ويژگى زيسته مى

مكانى مهّمى آه خود آن حضرت، شيعيان آن حضرت و همه اّمت اسالم را در آن زمان 
 .احاطه آرده بود به بحث خواهيم نشست



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(دوره حضرت امام هادى 

 

سار   آه در سايه)عليه السالم(ما درباره اّولين مرحله از زندگى حضرت امام هادى
 گذشته و مّدت واقعًا آوتاهى از )عليه السالم(زندگى پدر بزرگوارش حضرت امام جواد

گيرد، به   در بر مى-آند   آه حّداآثر از هشت سال تجاوز نمى-عمر آن حضرت را 
بحث پرداختيم، و گفتيم آه آن حضرت تمام اين مّدت را در مدينه منّوره زندگى آرده و 

چرا آه معتصم عّباسى .  پدر بزرگوار خود دور بوده استحدود نيمى از اين زمان را از
ق به نزد خود به بغداد فرا خوانده . هـ  ٢١٨ را در سال )عليه السالم(حضرت امام جواد

 .بود

 حدود چهل و سه سال طول )عليه السالم(اّما مرحله دّوم از زندگانى حضرت امام هادى
. هاى مهّم منصب امامت بوده است آشيده و آن حضرت در اين مّدت متحّمل مسئوليت

. هـ  ٢٥٤ق آغاز و در طول مّدت سى و چهار سال تا سال . هـ  ٢٢٠اين مرحله از سال 
 .ق ادامه يافته است

: اين خلفا عبارتند از. آن حضرت در اين دوران با خلفائى چند هم دوره بوده است
- ٢٤٧ منتصر هـ ، ٢٤٧-٢٣٢هـ ، متوّآل  ٢٣٢-٢٢٧هـ ، واثق  ٢٢٧- ٢١٨معتصم 
 .هـ  ٢٥٥-٢٥٢هـ  و در آخر، معتّز  ٢٥٢-٢٤٨هـ ، مستعين  ٢٤٨

 

 

 

 هـ   ٢٢٧ - ٢١٨معتصم 

ق به دنيا آمده و . هـ  ١٧٨ يا ١٨٠الّرشيد است آه در سال  وى محّمد فرزند هارون
يكى از » مارده«مادر او . ق بر تخت خالفت جلوس نموده است. هـ  ٢١٨در سال 

درباره او . الّرشيد مورد احترام و توّجه بوده است در نزد هارونآسانى بود آه بسيار 
آه وى عليرغم برخوردارى از شجاعت، قّوت و هّمت، عارى از علم و دانش : گفته شده
اند آه او از  گرفت از آشتن روگردان نبود و گفته هنگامى آه خشم مى. بوده است



توانست  گويند او مى ه مىتا جايى آ. نيرومندترين مردمان زمان خود بوده است
 .استخوان ساعد يك مرد را بين دو انگشت خود گذاشته و آن را بشكند

وى بسيار . وى اّولين خليفه عّباسى است آه ُترآان را وارد ديوان دولت آرده است
غالمان ترك او به . آرد خود را به پادشاهان عجم شبيه آرده و مانند آنان رفتار مى

 .شدند فر بالغ مىحدود هزار و اندى ن

 :دعبل خزاعى شاعر معروف، اين خليفه عّباسى را با چنين ابياتى هجو نموده است

آتابى  اند و ما در هيچ ها هفت تن برشمرده عّباس را در آتاب پادشاهان بنى«
 »ايم خبرى از خليفه يا پادشاه هشتم آنان نديده

ر آن غار اقامت گزيدند و اند آه بامدادى د البّته اصحاب آهف نيز هفت تن بوده«
 »هشتمين آنان سگشان بود

دانم چرا آه تو گناهكارى و آن  ها را بسيار از تو برتر و باالتر مى اّما من سگ آن«
 »سگ هيچ گناهى مرتكب نشده بود

اى و سياست امور  چرا آه امر زندگى مردم را تباه آرده. گناه تو بس عظيم است«
 )١٠٤(»اى سپرده) ناساش(و ) وصيف(ها را به دست  آن

ناگفته نماند آه وصيف و اشناس دو غالم ترك معتصم بودند آه بعدها از فرماندهان 
 بانفوذ وى گرديده و به حكومت هم رسيدند

وى به . آرد معتصم نيز به روش و رويه برادرش مأمون در ميان مردم رفتار مى
تفتيش عقايد مردم در رابطه با مسأله خلق قرآن پرداخته و مردم رنج و مشّقت بسيارى 

او تعداد بسيارى از دانشمندان را به خاطر همين . در اين رابطه از رفتار او متحّمل شدند
 .ق به همين خاطر شّالق زد. هـ  ٢٢٠مسأله به قتل رساند و احمد بن حنبل را در سال 

 هم بود آه معتصم مرآز خالفت را از بغداد منتقل آرده، شهر سامّرا در همين سال
شمارى در نزد خود جمع آرد و اموال  وى ترآان بى. را بنا نمود و به آنجا منتقل شد

هاى ديباج و آمربندهاى  تا جايى آه به ايشان لباس. حساب درباره آنان خرج نمود بى
بود آه مردم را آشكارا در بغداد آزار جا رسيده  ها بدان آار آن. زّرين پوشانيد

ها را از اذّيت  تا بدان پايه آه مردم بغداد وى را تهديد آردند اگر اين ترك. رساندند مى
وى به همين . ها باز ندارد و از شهر اخراجشان نكند با او به جنگ خواهند پرداخت آن

 .دليل شهر سامّرا را ساخت و خود و ترآانش از بغداد خارج شدند

                                                           
١٠٤ . 

 ولم يأتنا في ثامن منهم الُكْتُب*** ملوك بني العباس في الكتب سبعة 
 غداة َثَوْوا فيه وثامنهم آلب*** آذلك أهل الكهف في الكهف سبعة 

 ألنك ذو ذنب وليس له ذنب*** وإّني ألزهى آلبهم عنك رغبًة 
  الخطبوصيف واشناس وقد عظم*** لقد ضاع أمر الناس حيث يسوسهم 



او . ق به جنگ با روميان رفت و شهر اموريه را فتح آرد. هـ  ٢٢٣معتصم در سال 
ق از دنيا رفت و حكومت او هشت سال و هشت ماه به . هـ  ٢٢٧االّول سال  در ماه ربيع
 .طول انجاميد

 

  و معتصم عّباسى)عليه السالم(امام هادى

نب معتصم عّباسى، وى  از جا)عليه السالم(پس از ترور و شهادت حضرت امام جواد
آه به مدينه رفته و معّلمى براى حضرت ابوالحسن  عمرو بن فرج را مأمور آرد تا اين

گذشت   آه در آن روزگار شش سال و چند ماه از عمر مبارآشان مى)عليه السالم(امام هادى
معّلمى براى آن حضرت وى به عمر بن فرج دستور صريح داد آه . انتخاب نمايد

برگزيند آه به عداوت و دشمنى با اهل بيت و انحراف از خّط آنان مشهور باشد تا آن 
 .پرورش دهد )عليهم السالم(حضرت را با بغض اهل بيت

هنگامى آه عمر بن فرج به يثرب رفت با والى آن شهر ديدار آرده و مأموريت خود 
راهنمايى آرد آه با علويان » جنيدى«به نام والى يثرب او را به شخصى . را به او گفت

. عمر بن فرج به دنبال جنيدى فرستاد و او را با دستور خليفه آشنا آرد. بسيار دشمن بود
جنيدى فرمان را اجابت آرد و عمر بن فرج نيز براى او در هر ماه حقوقى معّين آرد و 

 آرده يا ارتباطى برقرار به او دستور اآيد داد آه نگذارد شيعيان با آن حضرت ديدارى
 .آنند

بود )عليه السالم(جنيدى به انجام مأموريت خود آه همان امر مهّم تعليم امام هادى
اّما هنگامى آه با آن حضرت روبرو شد از ديدن هوش سرشار آن . مبادرت آرد

: روزى محّمد بن جعفر با جنيدى ديدار آرد و به او گفت. حضرت مات و حيران ماند
جنيدى » آنى چگونه است؟ آموزى و تأديب مى  پسرى آه او را درس مىحال اين«

 :سخن او را انكار آرد و گفت

تو را به خدا !! گويى او شيخى بزرگوار است؟ گويى و نمى آيا به او پسربّچه مى«
دهم آيا در مدينه آسى را سراغ دارى آه در علم و ادب از من داناتر و  سوگند مى

 .»تر باشد؟ دست چيره

 .نه: محّمد بن جعفر پاسخ داد

آنم و گمان  به خدا سوگند، من حرفى را درباره علم ادبيات بيان مى«: جنيدى گفت
گشايد و  سپس او زبان به سخن مى. ام دارم آه درباره آن مسأله به حّد آمال سخن گفته



 گمان برم، مردم ها مى آند آه من از او استفاده ابوابى از آن علم را براى من امال مى
 .»گيرم دهم، اّما به خدا سوگند آه من از او درس مى آنند من به او درس مى مى

چند روزى گذشت و بار ديگر محّمد بن جعفر با جنيدى روبرو شد و دوباره از او 
 حال آن پسربّچه چطور است؟: پرسيد

 ديگر اين حرف را نزن، به خداوند تعالى: باز هم جنيدى حرف او را رد آرد و گفت
ترين آسى است آه خداوند متعال  سوگند آه او بهترين فرد اهل زمين است و بافضيلت

خواهد به داخل اتاق خود برود و من به او  شود آه او مى گاه مى. خلقت نموده است
خواهى  اى را مى گويد چه سوره اى را بخوانى، و او به من مى گويم نرو تا سوره مى

طوالنى قرآن را آه هنوز درس به آنجا نرسيده است به هاى  تا برايت بخوانم؟ من سوره
اى آه من  آند، به گونه آنم، و او سريعًا شروع به قرائت آن سوره مى او پيشنهاد مى

وى قرآن را با صدايى بهتر از مزمار . ام تر از اين قرائت در عمر خود نشنيده صحيح
همچنين دانا به تأويل و تنزيل او حافظ قرآن است از اّول تا به آخر و . خواند داود مى

 .قرآن

اين پسربّچه آوچك در شهر مدينه و در ميان !! سبحان الّله: جنيدى ادامه داد
دانم اين دانش بسيار را از آجا  ديوارهاى سياه خانه پرورش يافته است، و من نمى

 !!آموخته است؟

برداشته، ) السالمعليهم(از ين پس بود آه جنيدى رفته رفته دست از دشمنى با اهل بيت
 .)١٠٥(»ها درآمد و معتقد به امامت گرديد به واليت آن

اش اثر بزرگى در   و برخورد خوب او با معّلم ناصبى)عليه السالم(البته ادب امام هادى
 .شته استدا)عليهم السالم(تحّول اعتقادى و ايمان او به رهبرى و امامت اهل بيت

آه خود جنيدى تصريح آرده است و به ديگران اين مطلب را ابراز داشته  ديگر اين
 از او هيچ )عليه السالم(آموخته و امام  دانش مى )عليه السالم(آه وى بوده آه از امام هادى

 و پدران بزرگوارش )عليه السالم(گونه دانشى نياموخته است، و اين مسأله ويژه امام هادى
هنگامى آه با سؤالى درباره جانشين پس از خود )عليه السالم(بينيم امام رضا مى. ستبوده ا

عليه (در حالى آه امام جواد. آند  اشاره مى)عليه السالم(شود به امام جواد روبرو مى

عليه (امام رضا.  بوده است )عليه السالم(آودآى شايد در سّن و سال امام هادى)السالم

و ; )َو آَتْيناُه اْلُحْكَم َصِبيًّا(:  به اين آيه قرآن آريم استناد آرده است آهبراى اين مسئله)السالم

                                                           
 .٩٥ - ٩١ / ٣مآثر الكبرى فى تاريخ سامراء .  ١٠٥



 بزرگى و آوچكى چيزى نيست آه باعث اشكال در نبّوت داديم» حضرت يحيى«از آودآى به او 
چرا آه خداوند سبحان امامت را امتداد خّط نبّوت قرار داده است تا مردم . اين مسأله شود

. پيشوايان دينى برپا دارندگان رسالت الهى هستند. ت الهى پيروى آننداز حامالن رسال
بخشند، تا پياده آردن احكام  همانانند آه به اين رسالت در ميان جامعه آامال عينيت مى

 .خداوند متعال به وسيله اقتدا و پيروى از آنان براى مردم آسان شود

آه  باشد، و آن اين  ما مىاين روايت از رويكردى ديگر حامل پيام ديگرى براى
 بوده و قصد محصور آردن تحّرآات آن )عليه السالم(معتصم از چه وقت در فكر امام هادى

چنان آه اين مطلب از . حضرت و جدا آردن ايشان از شيعه و مريدانش را داشته است
ها  آن و ارتباط )عليه السالم(دستورى آه در رابطه با ممنوعيت ديدار شيعيان با امام هادى

آه بعيد نيست او بدين  به عالوه اين. شود با آن حضرت صادر آرد به خوبى آشكار مى
جهت براى تعليم دادن امام در سّن آودآى اقدام آرده باشد آه علم و دانش خدادادى امام 

 يعنى )عليه السالم(چرا آه پيشتر، پدر امام هادى. را در اين سّن آم، محو و آمرنگ آند
 را ديده بود آه در سّن آودآى با علما و دانشمندان بزرگ زمان بحث )عليه السالم(امام جواد

آرد و اين در حالى بود آه آسى به خاطر نداشت آن حضرت در نزد آسى  و مناظره مى
 .درس خوانده باشد

از خود به  )عليه السالم(اى آه معتصم درباره فرستادن معّلم براى امام هادى اين عجله
ايد اقدامى براى جلوگيرى از ظهور و بروز علم امام هادى و بر سر زبان خرج داد ش

چرا آه در اين . افتادن نام آن حضرت و پرتو افشانى فضيلتش در نزد خاّص و عام باشد
توانست هر ظهور و بروز علمى آه از آن حضرت صادر شود را به آن  صورت مى

 .معّلم و مرّبى نسبت دهد

نظيرش توانست اين فرصت را   با اخالق خوش و آرامش بى)لسالمعليه ا(اّما امام هادى
از خليفه عّباسى و دربار او بگيرد و دانش و امامتش را آه خداوند متعال براى او معّين 

 .آرده بود براى همه مردم آشكار نمايد

 

 هـ   ٢٣٢ - ٢٢٧الواثق 

 ماه شعبان وى در. وى هارون فرزند معتصم عّباسى بود آه مادر او از روم بود
وى در . ق به خالفت رسيد. هـ  ٢٢٧االّول سال  ق به دنيا آمد و در ربيع. هـ  ١٩٦سال 
ق شخصى ترك تبار به نام اشناس را براى جانشينى خود انتخاب آرد و . هـ  ٢٢٨سال 

 .دو آمربند و يك تاج جواهرنشان بر او پوشانيد



او در : درباره پرخورى او گفته است» ابن فهم«تا جايى آه . وى بسيار پرخور بود
 .آردند خورد آه هر قطعه از آن را بيست مرد حمل مى خوانى از طال غذا مى

واثق نيز آامال در اسرافكارى و گذرانيدن وقت با لهو و لعب و اعمال فاسد مانند 
 .حاآمان پيش از خود بود

گفته . سخن بود ند آه وى از نظر ادبيات بسيار دانا و شاعرى خوشا درباره او گفته
هايى آه ايجاد آرد به  شده است آه وى داناتريِن خلفا به موسيقى بود و اصوات و لحن

وى در نواختن عود بسيار توانا و در نقل و روايت اشعار و اخبار . رسد صد نغمه مى
 .دستى داشت

. داشت ديه آورده بودند بسيار دوست مىوى خادمى را آه از مصر براى او ه
سپس شنيد آه آن خادم به ديگر خّدام . روزى واثق آن خادم را به غضب درآورد

. گويد به خدا سوگند آه واثق از ديروز تا به حال منتظر است تا من با او سخن بگويم مى
 :گويم، واثق در اين باره اين گونه شعر سرود آه اّما من با او سخن نمى

تو پادشاهى را مانى آه چون توان يافت ستم * آنى  آه به آزارم افتخار مى ى آنا«
 »آند پيشه مى

و اگر روزى از * آرديم  اگر عشق در ميان ما نبود با قدرت با يكديگر مبارزه مى«
 )١٠٦(»!!بند اين عشق خالصى يافتم خواهى ديد

ق واثق دستور داد تا همه آاتبان دولتى را گرفته و به زندان . هـ  ٢٢٩و در سال 
او . وى آنان را جريمه آرده و از هر آدام از ايشان پول بسيار هنگفتى گرفت. بيندازند

از احمد بن اسرائيل هشتاد هزار دينار، از سليمان بن وهب ـ آاتب ايتاخ ـ چهارصد 
هب چهارده هزار دينار، از ابراهيم بن رباح و آاتبان او صد هزار دينار، از حسن بن و

هزار دينار، از احمد بن خصيب يك ميليون دينار، از نجاح شصت هزار دينار و از 
 .)١٠٧(آرد ابوالوزير صد و چهل هزار دينار دريافت

ه چه اندازه بوده است آه حال بايد ديد آه مجموع ثروت هر آدام از اين افراد ب
 هاى سنگين را بپردازند؟ اند اين ماليات توانسته
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اند بايد ديد آه ثروت وزير اعظم در  و اگر آاتبان عاّدى دولت چنين ثروتى داشته
 اى بوده است؟ چه اندازه

و شايد الزم به ذآر نباشد آه اين اموال به اين دليل در نزد اين افراد جمع شده بود 
ترين زندگى دست به گريبان بودند آه   فرزندان اّمت اسالم با فقر و ابتدايىآه اآثريت

 .خود در نتيجه ظلم و فاصله فاحش طبقاتى ايجاد شده بود

 

  و بغاى آبير)عليه السالم(امام هادى

سليم به مدينه حمله آرده و بازارها را غارت  ق اعراب بنى. هـ  ٢٣٠در سال 
ها روز به روز  ها عاجز ماند و شّر آن دينه از دفع آنحاآم م. آرده، مردم را آشتند

واثق عّباسى بغاى آبير را به سمت . گرديد بيشتر شده و روز به روز خطرناآتر مى
ها را آشت،  اى از آن ها فرستاده، وى آنان را شكست داده و متفّرق آرد و عّده آن
 .)١٠٨(اى را اسير و باقى را فرارى ساخت عّده

 وقتى آه سپاهيان بغا به مدينه وارد شدند در برابر او )عليه السالم(امام هادى
. اى داشته باشيم گيرى خاّصى انجام دادند آه سزاوار است ما به اين مسأله اشاره موضع

براى دفع هنگامى آه بغا با لشكر خود در اّيام واثق عّباسى : ابوهاشم جعفرى گويد
 .اعراب به مدينه وارد شد، من در مدينه بودم

بياييد به بيرون از خانه برويم تا به سپاهيان :  روزى به ما گفت)عليه السالم(امام هادى
سپاهيان . ما از خانه خارج شديم و در ميان گذر ايستاديم. اين سردار ترآى نگاهى بيفكنيم

به زبان )عليه السالم(امام هادى. گذشت ار ما مىسربازى ترك از آن. گذشتند از برابر ما مى
عليه (ناگهان ديديم او از اسب به زمين آمد و سم اسب امام هادى. ترآى با او سخنى گفت

من سرباز ترك را به خداوند سوگند دادم و از او پرسيدم : ابوهاشم گويد. را بوسيد )السالم
نه، او پيامبر : خص پيامبر است؟ گفتمآيا اين ش: آه اين مرد به تو چه گفت؟ سرباز پرسيد

وى مرا با نامى صدا زد آه در زمان آودآى و در بالد ترك به آن : سرباز گفت. نيست
 .)١٠٩(دانست آس تا به حال آن نام را نمى شدم و هيچ نام ناميده مى

عليه (ىاى از فضايل و آماالت حضرت امام هاد اين سند تاريخى گوياى مجموعه

توان اهتمام آن حضرت به امور نظامى، تربيت اصحاب و  است آه از آن مى)السالم
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تشويق فرمانده نظامى آن لشكر يعنى بغا را براى مقابله با هجوم تخريبى اعراب به مدينه 
 . برشمرد)صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر

عليه (توان براى امام هادى عالوه بر همه آراماتى آه در اين داستان مى

برشمرد، بعيد نيست آه آن حضرت از اين فرصت نيز براى پيدا آردن يك دوست )السالم
توانست حامل  چرا آه شايد همين يك نفر مى. در سربازان بغا استفاده آرده باشد

 باشد آه در وقت مناسب به فرمانده )عليه السالم(تصويرى مثبت و پيامى مخصوص از امام
عليه (ها خواهيم ديد آه بغا در برابر امام هادىبعد. لشكر يعنى بغا برسد

. هايى داشته و آينده او دربر دارنده حوادثى در اين رابطه بوده است گيرى موضع)السالم
آسى آه پس از اقدام به آشتن يكى . مانند موضعى آه در باره يكى از طالبيان اّتخاذ آرد

شده بود، اّما بغا از اين دستور از مأموران معتصم دستور قتل او از جانب معتصم صادر 
جا است آه   از همين)١١٠(.تمّرد آرده و آن فرد طالبى را در نزد درندگان نينداخته بود

بغا نسبت به طالبيان بسيار مهربان و نيكوآار : بينيم مسعودى درباره او گفته است مى
 .بود

 

 واثق و تفتيش عقايد مردم در رابطه با مسأله خلق قرآن

وى به قاضيان خود . واثق مردم بسيارى را در قضيه خلق قرآن تفتيش عقايد آرد
بخشنامه آرد آه اين آار را در همه شهرها به انجام برسانند و جز آسانى آه معتقد به 

توحيد اعتقاد به خلق قرآن توحيد هستند شهادت ديگران را نپذيرند منظور از اعتقاد به 
ها آسانى آه قرآن را مانند خداوند متعال قديم ازلى بدانند ـ آن  چرا آه به نظر آن. است

به . باشند گونه آه اعتقاد اهل سنت است ـ در حقيقت به دو خدا معتقد شده، مشرك مى
 .همين سبب دانشمندان بسيارى در حبس افتادند

امير بصره رسيد آه در آن دستور داده شده بود همه اى به  ق نامه. هـ  ٢٣١در سال 
واثق در اين مسأله . ائّمه جماعت و مؤّذنان را درباره خلق قرآن مورد امتحان قرار دهند

 .اّما در اواخر حكومت از اين آار دست برداشت. پا جاى پاى پدر خود گذاشته بود

. يث بود آشته شددر همين سال بود آه احمد بن نصر خزاعى آه يكى از اهل حد
ها اجازه اين آار را  واثق براى آشتن او از گروهى از فقيهان معتزله استفتا آرد و آن

خواست اين آار  براى او صادر آردند، واثق او را با دست خود آشت و هنگامى آه مى
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هنگامى آه من براى آشتن او برخاستم آسى همراه : را انجام بدهد به اطرافيان خود گفت
دارم براى من داراى اجر و  چرا آه هر گامى را براى آشتن اين آافر برمى. يدمن نيا

پرستيم و نه با آن  پرستد آه ما او را نه مى اين شخص خداوندى را مى. ثواب است
سپس دستور داد تا سفره چرمينه اعدام را پهن . شناسيم آند مى صفاتى آه او وصف مى

در اين موقع بود آه واثق به . ر بر آن نشاندندنموده و احمد بن نصر را با غل و زنجي
سمت او رفته و گردنش را زد، وى دستور داد سر احمد بن نصر را به بغداد برده و در 

سر و بدن احمد بن نصر شش . آنجا به دار آشند، جسم او را نيز در سامرا بر دار آشيد
را از باالى دار پايين آورده آه متوّآل به حكومت رسيد و آن  سال بر دار باقى ماند تا اين

اى نوشته و در گوش  هنگامى آه سر احمد بن نصر را بر دار آويختند ورقه. دفن نمود
بنده خدا، امام هارون او را به . اين سر احمد بن نصر بن مالك است«: او آويختند آه

 خداوند او پس. اعتقاد به خلق قرآن و نفى تشبيه فرا خواند، اّما او نپذيرفت و عناد ورزيد
و در تمام اين مّدت مأمورانى در آنار آن سر گمارد تا از » را به آتش خود درانداخت

 .پايين آوردن آن جلوگيرى آنند

ابن داود ـ آه . در همين سال روميان هزار و ششصد اسير مسلمان را آزاد آردند
آنند هر  د مىاز اين اسيران آه روميان آزا: چنين گفت! خداوند رويش را زشت گرداند ـ

آدام به مخلوق بودن قرآن اعتراف آرد او را آزاد آرده و به او دو دينار بدهيد، و هر 
 .)١١١(آس چنين اعترافى نكرد بگذاريد تا در اسارت روميان باقى بماند

 را به سختگيرى در مسأله خلق احمد بن ابى داود آسى بود آه واثق: خطيب گويد
 .نمود قرآن و تفتيش عقايد مردم تشويق و تحريك مى

و از جمله آسانى آه ظلم واثق او را فرا گرفت ابو يعقوب بن يوسف بن يحيى بوطى 
ق در حبس واثق به جهت مسأله خلق قرآن . هـ  ٢٣١از ياران شافعى بود آه در سال 

حظه حاضر نشد آه به مخلوق بودن قرآن اعتراف دار فانى را وداع گفت و تا آخرين ل
 .)١١٢(. آند

الّدين محّمد آذرمى استاد ابوداود و نسائى را در غل و  الرحمان عبد روزى ابو عبد
ناگاه آزرمى رو . زنجير به نزد واثق آوردند و ابن ابى داود نيز در آن جلسه حاضر بود

آنيد،  مرا از اين رأيى آه مردم را به سوى آن خوانده و اجبار مى: به واثق آرد و گفت
دانست و مردم را به سوى آن   نيز آن را مى)صلى اهللا عليه وآله(آيا پيامبر اآرم. آگاه آن
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ن ابى داود دانست؟ اب هم آن را نمى )صلى اهللا عليه وآله(نخواند؟ يا چيزى بود آه پيامبر اآرم
توانست مردم  پس چطور پيغمبر مى: آذرمى گفت. دانست خير پيغمبر آن را مى: گفت

توانيد مردم را به سوى اين عقيده دعوت نكنيد؟  را به سمت آن دعوت نكند، اّما شما نمى
واثق خنديد و در حالى آه دست بر جلوى دهان . واثق و ابن ابى داود مبهوت ماندند

ون رفته وارد اتاق ديگرى شد، در آنجا نشست و پاها را دراز آرد و داشت از اتاق بير
پس ! توانيم توانست درباره اين مسأله سكوت آند ولى ما نمى آرى، پيامبر مى: گفت

و از آن . گردانند دستور داد سيصد دينار به آذرمى بدهند و او را به شهر و ديارش باز
تحان نكنند و از اين روز بود آه ابن ابى پس ديگر آسى را درباره مسأله خلق قرآن ام

 .توّجهى قرار گرفت داود مورد بى

طالب  آس به اندازه واثق به آل ابى هيچ: از يحيى بن اآثم روايت شده است آه گفت
طالب فقيرى يافت  هنگامى آه واثق از دنيا رفت، در ميان آل ابى. خوبى نكرده است

 .)١١٣(شد نمى

 

  در رابطه با مسأله خلق قرآن)عليه السالم(موضع امام هادى

در زمان مأمون، معتصم و واثق، همه اّمت اسالمى گرفتار فتنه امتحان مردم در 
اى تبديل شده بود آه همه آارهاى اّمت  و اين امر به مسأله. رابطه با خلق قرآن بودند

 در اين مانور سياسى آه ساخته و )لسالمعليه ا(اّما امام هادى. اسالم بر آن متوّقف شده بود
محّمد بن عيسى بن عبيد . پرداخته حكومت زمان بود محكمترين نظريه را ارائه نمودند

 به يكى )عليه السالم(الّرضا على بن محّمد بن على بن موسى: يقطين روايت آرده است آه
 :از شيعيانش در بغداد نوشت

واياك من الفتنة فإن يفعل فاعظم بها نعمة وإّال بسم اهللا الرحمن الرحيم، عصمنا اهللا «

نحن نرى ان الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب . يفعل فهي الهلكة

، وليس الخالق إّال اهللا وما  فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه

جعلنا . تكون من الضاّلين، والقرآن آالم اهللا ال تجعل له اسمًا من عندك ف  سواه مخلوق

 ;»اهللا وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند ما و شما را از فتنه دور نگه دارد، آه اگر اين آار را انجام 

ما جدال در . ماي و اگر اين آار را نكند هالك شده. بدهد بسيار نعمت بزرگى به ما عنايت آرده است
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چرا آه . دانيم آه هم سؤال آننده و هم جواب دهنده در آن شريك هستند مسأله قرآن را بدعتى مى

دارد آه  پرسد آه به او مربوط نيست و جواب دهنده را به جوابى وا مى سؤال آننده چيزى را مى

، و آنچه به جز او اى ندارد، و هيچ خالقى به جز خداوند وجود ندارد براى دادن آن جواب وظيفه

براى اين آالم خدا اسمى از نزد خود نگذار، چرا آه در . اند و قرآن آالم خداست هست همه مخلوق

خداوند ما و تو را از آسانى قرار دهد آه از پروردگارشان در . اين صورت از گمراهان خواهى شد

 .)١١٤(اند ترسند و از قيامت هراسناك نهان مى

 

 خبر دادن امام هادى از مرگ واثق

 همواره تحّوالت سياسى روزگار خود را تعقيب آرده و به دّقت )عليه السالم(امام هادى
به خدمت : از خيران خادم روايت شده است آه گفت. همه رويدادها را زير نظر داشت
من آن حضرت به . در مدينه شرفياب شدم)عليه السالم(حضرت ابوالحسن امام هادى

 از واثق چه خبر دارى؟: فرمودند

من او را در حالتى ترك آردم آه . خداوند مرا قربان شما آند: در پاسخ عرض آردم
من در مدينه تنها آسى هستم آه به تازگى او را مالقات آرده . بسيار سالم و سرحال بود

: به من فرمودند)عليه السالم(امام هادى: خيران گويد. ام من ده روز قبل نزد او بوده. است
مردم : گويند واثق مرده است، هنگامى آه آن حضرت به من گفت اّما مردم مدينه مى

 .است گويند، دانستم آه منظور آن حضرت خود ايشان مدينه مى

جعفر در چه حالى بود؟ مراد از جعفر، جعفر : سپس آن حضرت به من فرمودند
جعفر را در حالى ترك : عرض آردممتوّآل خليفه عّباسى و برادر واثق است در پاسخ 

آگاه باش آه او : آردم آه در زندان بود و از بدحالترين مردمان، آن حضرت فرمودند
 .دارنده مقام خالفت است

ابن زّيات چه آرد؟ مراد از ابن زّيات محّمد بن : سپس آن حضرت فرمودند
مت آن دو بسيار باشد آه در حكو الملك زّيات وزير واثق و وزير پدرش معتصم مى عبد

مردم با . خداوند مرا فدايت آند: صاحب نفوذ و صاحب تدبير بود در پاسخ عرض آردم
 .او بودند و فرمان، فرمان او بود

سپس آن . آگاه باش آه بدبختى گريبانش را گرفت: آن حضرت به من فرمودند
 : حضرت قدرى سكوت آردند و بعد به من فرمودند

                                                           
 .٤٨٩ /امالى شيخ صدوق.  ١١٤



اى خيران، واثق مرد و از دنيا رفت و . تقديرات و احكام خداوند متعال ناگزير بايد به مرحله اجرا دربيايد

. خدا مرا فداى شما آند: عرض آردم. برادرش جعفر متوّآل بر جاى او نشست و ابن زّيات را آشت
آنجا آه تو از  شش روز پس از آن: چه وقت اين اّتفاقات روى داد؟ آن حضرت فرمودند

 .)١١٥(خارج شدى

بدون شك اين روايت شّدت و داغى آشمكش و نزاعى آه بر سر قدرت در درون 
توانيم از اين  همچنان آه مى. گذارد خاندان حاآم عّباسى وجود داشت به نمايش مى

 سياسى دست اّول از اوضاع عمومى جامعه و اخبار)عليه السالم(روايت ميزان پيگيرى امام
آه آن حضرت اين گونه مطالب را با نزديكان خود در  ، و از اين)١١٦(روز را دريافت

هاى  توان فهميد آه سطح دريافت سياسى آه دوستان امام و پايگاه گذاردند مى ميان مى
اند بسيار باال بوده، آن حضرت نيز آينده  مردمى آن حضرت از آن برخوردار بوده

 با توّجه به شرايط سياسى آرده تا آنان اّوال گو مى رويدادهاى سياسى را براى آنان باز
ها در زمينه پيگيرى و تحليل  روز جانب احتياط را رعايت آنند، ثانيًا استعدادهاى آن

 )١١٧(.هاى سياسى روز رشد و پرورش يابد پديده

 

 هـ   ٢٤٧ - ٢٣٢متوّآل 

مادر او آنيزى اّمولد به نام . باشد الّرشيد مى وى جعفر بن معتصم بن هارون
وى از هنگامى آه به خالفت رسيد به عقايد اهل سّنت اظهار تمايل . بوده است» شجاع«

 اين زمينه ق دستورى در. هـ  ٢٣٤آرده، محنت خلق قرآن را برطرف نموده و در سال 
ها  به همه آشور اسالم صادر آرد، وى محّدثان را به سامرا فرا خواند و به آن

 .هاى زياد داد و به آنان دستور داد تا احاديث صفات و رؤيت را بيان نمايند حقوق

ها و نوشيدن شراب بوده  وى مردى غرق در لّذت: اند درباره متوّآل اين گونه گفته
شده است آه از وى  داشته است سرّيه به آنيزى گفته مى» هسرّي«او چهار هزار . است

متوّآل بسيار شيفته و شيداى : علّى بن جهم گويد. به عنوان معشوقه و رفيقه استفاده شود
بود آه همو مادر معتّز خليفه آينده شد، به خاطر همين عشق و » قبيحه«آنيزى به نام 

                                                           
 .١٢٢ ب ١ ح ٤٩٨ / ١اصول آافى .  ١١٥
هاى امام از اوضاع سياسى و خبرگيرى از وقايع سياسى دست  توان از مصاديق پيگيرى اين نوع قضايا را نمى. ١١٦

اول دانست، بلكه اينها از مصاديق علم به غيب است آه حضرت همانند ساير ائمه در برخى از موارد، افشا 
 )مصحح. (اند آرده مى
شود آه ربطى به پرورش قدرت  از اين نوع آارها هم معلوم مى) عليه السالم(با توجه پاورقى پيشين، هدف امام. ١١٧

 )مصحح. ( مردم نداردتحليل سياسى



را بر پسر بزرگ خود » معتّز«ن يعنى خواست تا فرزند آن ز عالقه بود آه متوّآل مى
عهدى نيز براى او گرفته  آه پيشتر او را وليعهد خود آرده و بيعت واليت» منتصر«

اّما منتصر اين . عهدى دست بردارد وى از منتصر خواست تا از واليت. بود مقّدم دارد
د آه از به همين دليل متوّآل همواره منتصر را در مجلس عاّم خو. آار را قبول نكرد

همه طبقات در آن شرآت داشتند حاضر آرده و آنگاه از قدر و مقام او آاسته، وى را 
 .)١١٨(داد تهديد آرده دشنام مى

اى آه عموم مردم با فقر و ندارى دست به گريبان بوده و از  متوّآل در زمانه
ال براى صله بخشيدن به شاعرانى آه الم بيچارگى ناالن بودند، همواره در مصرف بيت

تا . آرد روى مى شدند بسيار زياده او را مدح آرده و به اين ترتيب به وى نزديك مى
در . اى به اندازه متوّآل به شاعران پول و صله نداده است اند هيچ خليفه جايى آه گفته

 :الجنوب اين گونه سروده است آه همين رابطه شاعرى به نام مردان بن ابى

سار جود و بخشش دستانت را از من بدار و بيش از اين بر من مريز  ريزش چشمه«
 )١١٩(».ترسم به واسطه اين آار طغيان آرده و به تكّبر و فخر فروشى درافتم آه من مى

دارم تا آنجا آه غرقه درياى  ت برنمىهرگز از بذل و بخشش به تو دس: متوّآل گفت
اند آه متوّآل به خاطر گفتن يك قصيده، صد و بيست هزار  آورده. جود و آرمم شوى
 .)١٢٠(دينار به او جايزه داد

آنند هنگامى آه اين قضيه را  شايد آنان آه متوّآل را به جود و سخاوت توصيف مى
: گفت» ُبحُترى«روزى متوّآل به شاعرى به نام : ود برگردند آهبشنوند از توصيف خ

با اين مضمون آه من دوست دارم تا مادام آه . درباره من و فتح بن خاقان شعرى بگو
او هم دوست . زنده هستم او با من بوده، او را از دست ندهم تا عيش من از بين برود

 :بحترى شعرى بدين ترتيب سرود آه. ندارد تا هنگامى آه زنده است مرا از دست بدهد

اى سّيد و آقاى من، چرا با من خلف وعده آردى و از وفا به عهد من سر «
 »زدى؟ باز

اى فتح روزگار فقدان تو را به من نشان ندهد و تو را نيز اين گونه ندارد آه تا «
 »اى فقدان و دورى مرا ببينى زنده

                                                           
 .٣٥٠ - ٣٤٩ /الخلفاء تاريخ.  ١١٨
١١٩  . 

 فقد خفُت أن أطغى وأن اتجّبرا*** فامِسك ندى آّفيك عني وال تزد 
 .٣٥٠ - ٣٤٩ /الخلفاء تاريخ.  ١٢٠



ن از دنيا بروى، و هم چنين اين بسيار مصيبت بزرگى است آه تو قبل از م«
 »مصيبت است آه تو بعد از من از دنيا بروى

بر حذر باش از اين آه انيس و مونس آسى غير از من نشوى، چرا آه من فقط تو «
 )١٢١(»ام را براى انس و الفت به عشق برگزيده

شان در يك ساعت  جالب است بدانيد آه متوّآل و فتح بن خاقان در مجلس لهو و لعب
ق آن چنان آه بعدًا به تفصيل خواهيم . هـ  ٢٤٧اريك شب در پنجم شّوال سال در دل ت

 .گفت به قتل رسيدند

 

  و متوّآل عّباسى)عليه السالم(امام هادى

طالب و اهل بيت  متوّآل به بغض و آينه نسبت به حضرت اميرالمؤمنين علّى بن ابى
ق دستور داد . هـ  ٢٣٦وى در سال . ها معروف بود  و شيعيان آن)عليهم السالم(آن حضرت

همچنين دستور داد تمام .  را در آربال ويران آردند)عليه السالم(تا قبر حضرت امام حسين
هايى آه در اطراف آن قبر بود ويران شده، مردم را از زيارت آن حضرت منع  خانه

 )عليه السالم(د و به زيارت امام حسينآرده دستور داد هر آس از اين فرمان سرپيچى آن
 .برود، وى را گرفته و عقوبت آنند

مسلمانان از تعّصب او . متوّآل به تعّصب در ميان خلفا معروف بود: سيوطى گويد
بسيار رنج ديدند، تا جايى آه اهل بغداد بر ديوارها و مساجد او را دشنام نوشته و 

 :ران درباره متوّآل چنين استاى از هجو شاع نمونه. شاعران هجوش آردند

 ».امّيه دخترزاده پيامبر خود را به مظلوميت تمام آشتند به خدا سوگند آه اگر بنى«

عّباس هم عملى مانند آن انجام داده و قبر او را ويران  ها يعنى بنى برادران آن«
 »آردند

بسيار عّباس  از اين مطلب آه نتوانستند در قتل فرزند پيامبر شرآت آنند  بنى«
 .)١٢٢(»اند متأسفند و به همين خاطر به سراغ قبر و جنازه او رفته

                                                           
١٢١ . 

 وتثاقلت عن وفاء بعهدي؟*** يا سّيدي آيف أخلفَت وعدي 
 ـُح وال َعرَّقْتك ما عشَت فقدي*** ال أرتني األيام فقدك يا فتـ 
 ومن الرزء أن تؤّخر بعدي*** أعظم الرزء أن تقّدَم قبلي 
 إذ تفّردت بالهوى فيك وحدي*** حذرًا أن تكون إلفًا لغيري 

 .٣٤٧ /الخلفاء سيوطى، تاريخ.  ١٢٢
 قتل ابن بنت نبّيها مظلوما*** باهللا إن آانت ُامية قد أتت 

 هذا لعمري قبره مهدوما*** فلقد أتاه بنو أبيه بمثله 
 افي قتله فتتّبعوه رميم*** أسفوا على أن ال يكونواشارآوا 



ها   و آزار و اذيتى آه به شيعيان آن)عليهم السالم(دشمنى و عداوت متوّآل با اهل بيت
معّلم فرزندان خود را آه » يعقوب بن سّكيت«وى . رساند هيچ حّد و مرزى نداشت مى

قضيه از آنجا شروع شد . ق به قتل رساند. هـ  ٢٤٤پيشواى ادبيات عرب بود  در سال 
معتّز و مؤّيد و دو فرزند على : از ميان دو پسر من يعنى: رسيدآه وى از ابن سّكيت پ

امام حسن و امام حسين آدام يك در نزد تو محبوبتر است؟ ابن سّكيت با آمال : يعنى
 از دو پسر تو در نزد من محبوبتر )عليه السالم(قنبر غالم على: شجاعت در پاسخ او گفت

ود دستور داد تا شكم او را دريدند و او را اينجا بود آه متوّآل به سربازان ترك خ. است
اند آه دستور داد تا زبان او را از دهانش بيرون آشيدند و  نيز گفته. به شهادت رساندند

 .)١٢٣(ابن سّكيت به اين نحوه به شهادت رسيده است

ان متوّآل روى  در زم)عليهم السالم(مهمترين رويدادى آه در رابطه با مسأله اهل بيت
اى آه عّباسيان جايگاه خود را  داد و نشانگر اين مطلب بود آه در آن زمان و در هنگامه

دادند، توّجه و اهتمام عالم اسالم به اهل بيت بيش از پيش  در دل و جان اّمت از دست مى
 آن متوّآل.  از مدينه جّدش به سامّرا بود)عليه السالم(شده بود، واقعه احضار امام هادى

هاى علم  هاى سامّرا به دور از حوزه حضرت را از وطن خود بيرون آورده و در زندان
 .و دين و ادب نگاه داشت

دستور )١٢٤(ق يعنى دو سال پس از نشستن او بر آرسى خالفت. هـ  ٢٣٤در سال 
را دستگير آرده به سامرا )عليه السالم(داد تا يحيى بن هرثمه به مدينه برود و امام هادى

 در ميان مردم مدينه داراى جايگاهى بلند بود، هنگامى آه )عليه السالم(امام هادى. بياورد
يحيى خواست آن حضرت را از مدينه خارج آند شهر مدينه به خروش آمد و اهل مدينه 

 :دهد يحيى بن هرثمه اين واقعه را اين گونه توضيح مى. به ضّجه و ناله آمدند

 بزرگى سر دادند آه من آنگاه مردم مدينه آن چنان ضّجه و ناله. من وارد مدينه شدم
چرا . تا آن زمان مانند آن را نديده بودم آه مردم براى آسى چنين ابراز احساسات آنند

تو گويى آه همه . است ـ بيمناك بودند)عليه السالم(آه آنان بر جان على ـ منظور امام هادى
زم مسجد و آرده، همواره مال زيرا او به مردم بسيار نيكويى مى. جهان به پا خواسته بود

                                                           
 .٣٤٨ /الخلفاء تاريخ.  ١٢٣
 را از مدينه به سامرا فرا خواند بنابر آنچه آه در )عليه السالم(اى آه متوّآل به وسيله آن امام هادى تاريخ نامه.  ١٢٤

قدس (شاهد اين مطلب تصريح شيخ مفيد. ق. هـ  ٢٣٤ق بوده است نه سال . هـ  ٢٤٤مصادر تاريخى آمده است سال 
دانيم آن  است، و چون مى بر اين مسأله است آه مّدت اقامت امام هادى در سامرا ده سال و چند ماه بوده) سره

ق، يعنى دوازده سال بعد از .هـ ٢٤٤يابيم آه تاريخ  ق به شهادت رسيده است در مى. هـ  ٢٥٤ال حضرت در س
 .باشد ترى براى اين آار مى حكومت متوّآل تاريخ صحيح



من شروع به ساآت آردن مردم آردم و براى . محراب بود، وى هيچ ميلى به دنيا نداشت
آردم آه من دستور ناپسندى درباره او ندارم و هيچ خطرى امام  ها قسم ياد مى آن

هاى قرآن  سپس منزل او را بازرسى آردم و جز آتاب. آند  را تهديد نمى)عليه السالم(هادى
هاى علمى چيزى در خانه او نيافتم، و آنگاه بود آه او در چشم من بسيار  و دعا و آتاب

 .)١٢٥(بزرگ جلوه آرد

 :از آن جمله. شود از اين روايت چند مطلب برداشت مى

 در جامعه و وابستگى و محّبت مردم به آن )عليه السالم(ميزان تأثير امام هادى. ١
آه مردم به عيان  دليل آن نيكويى بسيار آن حضرت به مردم بوده و اينحضرت آه 

 و رسالت آن حضرت، در هدايت و رفتار آن )صلى اهللا عليه وآله(ديدند وجود پيامبر اآرم مى
 .امام بزرگوار تجّسم عينى يافته بود

 و سهولت)عليه السالم(ترس و وحشت حكومت عّباسى از باال گرفتن آار امام هادى. ٢
توان بردن آن حضرت به  ارتباط شيعيان با آن حضرت، آه با توجه به اين نكته مى

سامرا را نوعى تبعيد و دور آردن آن حضرت از ياران و شيعيان دانست تا حكومت از 
 .اين طريق بتواند آن حضرت را در تحت مراقبت شديد خود قرار دهد

و )عليه السالم(ه، از امام هادىتأثيرپذيرى فرمانده سپاه عّباسى، يحيى بن هرثم. ٣
پايگى اّتهاماتى از قبيل  گرامى داشتن آن حضرت توسط او به جهت آشكار شدن بى

آورى اموال و سالح براى درهم شكستن حكومت خليفه عّباسى آه به آن حضرت  جمع
 .نسبت داده بودند

 گيرى آن حضرت از دنيا و اقامت دائمى آن حضرت در مسجد آه اين آناره. ٤
روش را همچون چراغ راهى از سيره پدران بزرگوار خود اّتخاذ نموده بود، نيز 

 و )عليهم السالم(توان دريافت آه آن حضرت مسجد را راهى براى نشر علوم اهل بيت مى
 .دانست تصحيح اعتقادات اّمت اسالم مى

ّآل توان استنباط آرد اين است آه متو اى آه از اين حديث شريف مى آخرين نكته. ٥
 را از شيعيان و دوستدارانش جدا )عليه السالم(عّباسى قصد داشت تا با اين آار امام هادى

چرا آه سامرا شهرى بود آه معتصم عّباسى آن را بنا آرده و اآثريت ساآنان آن را . آند
دادند آه چندان اهّميتى به دين و ديانت و  فرماندهان و سربازان ترك تبار تشكيل مى
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دادند بلكه بيشترين اهتمام را درباره مسائل قدرت و حكومت  المى نمىهاى اس ارزش
 .داشتند

 

  در نزد خليفه)عليه السالم(خبرچينى و بدگويى از امام هادى

عليه (هاى اعزام امام هادى آيد آه يكى از عّلت از بعضى منابع تاريخى چنين بر مى

آه مردى » الحرمين امام«گويى چينى و بد به سامّرا از طرف متوّآل عّباسى سخن)السالم
ها پيوسته و دائم  چينى و اين سخن. باشد بود مى)عليهم السالم(معروف به دشمنى با اهل بيت

الحرمين از وجود امام  شده است، و اين خود دليلى بر اين است آه امام تكرار مى
مدينه اين دو در مدينه و تأثير بزرگى آه بر وجود آن حضرت در مّكه و  )عليه السالم(هادى

شاهد اين . اند، خشنود و راحت نبوده است مرآز ثقل علمى و دينى تمّدن اسالمى داشته
الحرمين فوق   مراد همين امام)١٢٦(عّباسى» ُبِريِحه«: نويسان است آه سخن گفته تاريخ

اى با اين مضمون به متوّآل  الذآر است آه در مّكه و مدينه امام جماعت بوده است نامه
اگر به حرمين يعنى مّكه و مدينه نياز دارى على بن محّمد را از اين دو «: استنوشته 

 .»اند شهر خارج آن، چرا آه او مردم را به خود خوانده و گروه بسيارى تابع او شده

. فرستاد هاى بسيارى به اين مضمون نوشته و دائمًا به سمت متوّآل مى بريحه نامه
ق به مدينه فرستاد و به .  هـ ٢٣٤ بن هرثمه را در سال اين گونه بود آه متوّآل يحيى

نوشت آه در آن آتاب با جمالتى زيبا به آن )عليه السالم(اى براى امام هادى همراه او نامه
حضرت اطمينان داده بود آه مشتاق ديدار آن حضرت است و از آن حضرت خواست تا 

 داد تا با آن حضرت بدان سان وى هم چنين به يحيى بن هرثمه دستور. به نزد او برود
اى نوشت و شرح  پسندد رفتار آند، وى هم چنين به بريحه نامه آه آن حضرت مى

 .جريان را براى او توضيح داد

 را مطابق آنچه شيخ محّمد بن  )عليه السالم(اآنون متن آامل نامه متوّآل به امام هادى
 :گذرانيم يعقوب آلينى روايت آرده است از نظر مى

اى از نامه  نسخه: محّمد بن يحيى از يكى از اصحاب ما روايت شده است آه گفتاز 
ق گرفتم و . هـ  ٢٤٣ را از يحيى بن هرثمه در سال )عليه السالم(متوّآل به ابوالحسن ثالث

 :آن نسخه اين است

                                                           
. بوده است» بريمه«البحرين نقل شده است آه نام او  بوده و از طريحى در مجمع» طريخه«گفته شده است نام او .  ١٢٦
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داند و  به نام خداوند بخشنده مهربان، اّما بعد بدان آه اميرالمؤمنين قدر تو را مى«
وى رعايت حّق تو را بر خود واجب دانسته، درباره . نمايد  خويشاوندى تو را مىرعايت

ريزى آرده است آه به وسيله آن  بينى و برنامه تو و خاندانت همه امور را آن گونه پيش
خداوند حال تو و خاندانت را نيكو گردانده، عّزت تو و خاندانت را ثابت آند و برآت و 

 .ت ارزانى داردامنيت را بر تو و خاندان

اميرالمؤمنين از اين آار فقط رضايت پروردگار و اداى آنچه را آه خداوند درباره 
اميرالمؤمنين اين گونه پسنديده . تو و خاندانت بر وى واجب آرده است در نظر دارد

الّله بن محّمد را از آنچه را آه متوّلى انجام آن است از امور جنگى و نماز  است آه عبد
اى   برآنار آند، چرا آه همچنان آه تو ذآر آرده)صلى اهللا عليه وآله(ه پيغمبر اآرمدر مدين

شمارد و تو را به امورى مّتهم  قدر تو را سبك مى. وى درباره تو قدرنشناس است
داند تو از آن آارها  دهد آه اميرالمؤمنين يقينًا مى آند و آارهايى را به تو نسبت مى مى

 .داند  تو را در ترك آن آار مىمبّرا هستى و صدق نّيت

به همين . دانى داند آه تو خود را شايسته آن آار نمى اميرالمؤمنين به خوبى مى
الّله بن محّمد را به محّمد بن فضل  هاى عبد جهت است آه اميرالمؤمنين تمام مسئوليت

 و به اعطا آرده و به او دستور داده است تا تو را بسيار بزرگ داشته و محترم بشمارد
بدان . اوامر و نظريات تو عمل نمايد و به اين وسيله به خدا و اميرالمؤمنين نزديك شود

دارد تا با تو ديدارى تازه آرده،  آه اميرالمؤمنين مشتاق ديدن تو است و دوست مى
 .نگاهى به سيمايت بيفكند

س آه از اگر قصد دارى آه به ديدار اميرالمؤمنين بيايى و در نزد او بمانى با هر آ
ميان اهل بيت و دوستداران و خادمانت دوست دارى از سر اطمينان و آرامش عازم شو، 
به نحوى آه هر وقت خواستى حرآت آنى و هر وقت خواستى فرود آيى و هر گونه آه 

اگر هم دوست داشتى غالم اميرالمؤمنين يحيى بن هرثمه و . خواستى سفر نمايى
ها حرآت آنند  هر گاه تو حرآت آردى آن. همراهى آنندسربازانى آه با او هستند تو را 

آه  و هر گاه تو اقامت آردى اقامت آنند، و در اين مسأله امر و دستور با تو باشد تا اين
 .اميرالمؤمنين را ديدارآنى

پس هيچ يك از برادران و فرزندان و اهل بيت و نزديكان اميرالمؤمنين در نزد او 
آس به  آس در نزد او بر تو ترجيح ندارد و او به هيچ ند و هيچمنزلتى واالتر از تو ندار

آس به  آس به اندازه تو دلسوز نبوده و به هيچ اندازه تو نظر لطف نداشته و بر هيچ



آند، ان  اى آه به تو اعتماد دارد اعتماد نمى آس به اندازه اندازه تو نيكى نكرده و به هيچ
 .)١٢٧(»مة الّله و برآاتهشاءالّله تعالى و الّسالم عليكم و رح

آه در اهل مدينه تأثير  اّوال اين. متوّآل از نوشتن اين نامه چند هدف تبليغاتى داشت
ها را از شخصيت خود  ها را نسبت به خود، هم چنين برداشت آن بگذارد و ديد آن

ند آه او دشمن دانست شناختند و مى چرا آه اغلب مردم مدينه متوّآل را مى. عوض آند
 .ها است  و شيعيان آن)عليهم السالم(اهل بيت

آرد اين بود آه به امام  دّومين هدفى آه متوّآل از نوشتن اين نامه دنبال مى
 اين گونه بنمايد آه وى آن حضرت را محترم داشته، رأيش را احترام )عليه السالم(هادى

 بود آه حّتى والى مدينه را به همين جهت. دارد آرده و او را در نزد خود عزيز مى
تغيير داد و آن حضرت را در آمدن به سامّرا در آزادى قرار داد آه آن حضرت هر 

هايى است آه با آن عاّمه مردم را  ها شيوه اين. گونه آه مايل باشد به اين سفر بيايد
شته و هدفى  تمام آنچه را آه متوّآل در نظر دا)عليه السالم(اّما امام هادى. توان گول زد مى

 .دانسته اند پرورانده را آامال مى آه او از دعوت آن حضرت به سمت خود در سر مى

در هر صورت يحيى بن هرثمه به مدينه آمد و نامه را به بريحه رساند و هر دو باهم 
 رفته و نامه متوّآل را به آن حضرت تقديم )عليه السالم(سوار شده و به نزد امام هادى

پس از سه روز هنگامى آه يحيى . ها سه روز مهلت خواست  از آنآن حضرت. آردند
ها زين شده و بارها همه بسته  گشت ديد آه اسب باز)عليه السالم(بن هرثمه به منزل امام

 .شده و آماده مسافرت است

چرا آه .  توّسط يحيى بن هرثمه غافل شويم)عليه السالم(البته نبايد از تفتيش خانه امام
ه در همان زمان آه نامه متوّآل هر گونه اّتهام اقدام بر عليه حكومت را يحيى بن هرثم
 .بود آند مأمور به تفتيش خانه آن حضرت شده  نفى مى)عليه السالم(از امام هادى

 براى رفتن امرى )عليه السالم(توان دريافت آه دعوت متوّآل از امام از همين جا مى
وگرنه بعد از آن . لب دعوت بيان شده استالزامى براى آن حضرت بوده است آه در قا

ها و اين دعوت چه نيازى به اين تفتيش بود آه خود دليل بر  چينى ها و سخن بدگويى
 !باشد؟ مى )عليه السالم(وجود سوءظّن خليفه نسبت به امام هادى

آه  )عليه السالم( به همراه فرزند خود حضرت امام حسن عسكرى)عليه السالم(امام هادى
بريحه نيز به دنبال . خردسالى بود با يحيى بن هرثمه به سمت عراق حرآت آردآودك 
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هنگامى آه مقدارى از راه را طى . آرد آن حضرت به راه افتاده و ايشان را مشايعت مى
دانم آه  من مى: آمده و به آن حضرت عرض آرد )عليه السالم(آردند، بريحه نزد امام هادى

اّما اآنون سوگندهاى . ام بب بردن تو به عراق من بودهتو به خوبى اّطالع دارى آه س
آنم آه اگر به نزد اميرالمؤمنين يا يكى از نزديكان و فرزندانش رفتى و از  اآيد ياد مى

ها شكايت آردى درختانت را در مدينه به آتش آشيده، غالمان و اهل  من در نزد آن
آنم، امام  ن و چنان مىهاى باغت را آور آرده و چني خاندانت را آشته و چشمه

ان أقرب عرضي إياك على اهللا البارحة «: رو به او آرده و به او فرمودند)عليه السالم(هادى

 ;»وما آنت ألعرضنك عليه ثم ألشكوك إلى غيره من خلقه

ام ديشب، در نزد خداوند متعال بوده است، پس از آن ديگر در نزد  آخرين شكايتى آه من از تو آرده

 .  خدا شكايت تو را نخواهم آردآسى از خلق

اينجا بود آه بريحه به دست و پاى آن حضرت افتاده و با ناله و تضّرع از آن 
همانا آه از «: نيز به او فرمودند )عليه السالم(امام هادى. حضرت خواست آه او را ببخشد

 .)١٢٨(»تو درگذشتم

ها اشاره آرد اين است آه  توان در اين روايت به آن هايى آه مى از مهمترين نكته
را نموده و )عليه السالم(متوّآل به يحيى بن هرثمه دستور داده بود تا رعايت حال امام هادى

اين مطلب به گوش بريحه رسيده، ترسيده بود آه امام . بر آن حضرت سخت نگيرد
را تهديد آرد اّما )عليه السالم(به همين خاطر بود آه امام. يدشكايت او را به متوّآل بنما

خواستند تا يك مفهوم اسالمى را در ذهن او زنده آنند و آن مسأله ارتباط با )عليه السالم(امام
باشد، و اين مطلب را به او بفهمانند آه اين تنها خداوند است آه  خداوند متعال مى

. آند ود برساند، و هم اوست آه از بندگان خود دفاع مىتواند نفع يا زيان به بندگان خ مى
به بريحه اين گونه پاسخ دادند آه روز قبل از حرآت  )عليه السالم(به همين سبب بود آه امام

 .اند و سفر شكايت او را به نزد خداوند متعال برده

ايت قصد اين را نداشتند آه شك)عليه السالم(يابيم حضرت امام هادى آه مى ديگر اين
عليه (و همين نكته بود آه باعث شد تا بريحه از امام هادى. بريحه را به نزد خليفه ببرند

چرا آه او مقام و .  عذرخواهى آرده و از آن حضرت طلب عفو و بخشش نمايد)السالم
هارا با   و ارتباط محكم آن)عليهم السالم(و پدران بزرگوارش)عليه السالم(منزلت امام هادى
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نيز به او فرمودند آه او را عفو آرده و از گناه )عليه السالم(امام. دانست ن مىخداوند سبحا
 .اند او درگذشته

دانست و به   ابعاد برخورد خليفه را با خود مى)عليه السالم(آه امام هادى ديگر اين
خوبى دريافته بود آه دستور تفتيش خانه و فرستادن آن حضرت به سامرا و دور آردن 

اى براى تحت مراقبت شديد قرار دادن آن حضرت  يعيان و فاميل زمينهآن حضرت از ش
و شناسايى آسانى آه بر امام داخل شده و با آن حضرت ارتباط دارند بوده و در نتيجه 
هدف اصلى، ثبت و ضبط همه حرآات امام و تحّرآات ياران و ياوران آن حضرت 

معنى برخوردارى آن حضرت از پس از نظر متوّآل وجود امام در مدينه به . باشد مى
آزادى در تحّرآات بوده و راه ارتباط ياران و دوستان امام با آن حضرت را سهل و آسان 

 .نموده است مى

ها و  اند و حّتى در نامه  در همه تحّرآاتى آه داشته)عليه السالم(اّما امام هادى
نمودند و به همين  نوشتند رعايت آمال احتياط را مى سفارشاتى آه به شيعيان خود مى

هايى آه درباره آن حضرت به نزد خليفه انجام  ها و بدگويى چينى دليل بود آه سخن
و حّتى هنگامى آه بارها و بارها خانه آن حضرت . گرديد شد با شكست مواجه مى مى

هاى دعا و قرآن آريم در خانه آن  مورد تفتيش قرار گرفت مأموران حكومتى جز آتاب
تند و حّتى هنگامى آه غافلگيرانه به خانه آن حضرت ريختند آن حضرت چيزى نياف

 .حضرت را جز در حال نماز يا قرائت قرآن نيافتند

 از مدينه به سمت سامرا ـ )عليه السالم(سبب عزيمت دادن امام: نويسد ابن جوزى مى
 همچنان آه دانشمندان علم سيره معتقدند ـ اين بود آه متوّآل حضرت امير الممؤمنين

 )عليه السالم(ترسيد آه امام هادى  و فرزندانش را به شّدت دشمن داشته، مى)عليه السالم(على
و خاندانش )عليه السالم(ها را به سمت حضرت على در ميان اهل مدينه تأثير آرده و آن

 .)١٢٩(مايل نمايد

در برابر )عليه السالم(ام هادىهايى آه ام تواند عليرغم همه احتياط البته اين دليل مى
 .آيد رساند منطقى به نظر مى خليفه وقت به انجام مى

 

  در راه سامّرا)عليه السالم(امام هادى
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. داشت)عليه السالم(رفتارى با امام هادى ابن هرثمه در طول راه بنا بر احسان و خوش
آرامات او را وى در طول اين راه از آن حضرت آرامات بسيارى مشاهده آرد آه اين 

به درك و شناخت از عظمت اين امام بزرگوار، جايگاه واال و حقيقت امر آن حضرت 
رساند، و عمق جنايتى را آه در ناراحت آردن امام و تجّسس خانه آن حضرت مرتكب 

 .شده بود برايش آشكار ساخت

من در طول اين سفر از معجزات : از يحيى بن هرثمه روايت شده است آه گفت
هاى بين راه  ما در يكى از منزل: آه از آن جمله اين. ام لحسن چيزهاى عجيبى ديدهابوا

آورد، و  پياده شديم آه آبى در آن نبود و تشنگى به ما و اسبان و شتران ما فشار مى
به همراه ما گروهى بودند، گروهى نيز از . چيزى نمانده بود آه از تشنگى تلف شويم

گويا آه من چند «: در اين هنگام ابوالحسن به من گفت. آمدند مردم مدينه به دنبال ما مى
ما به آن حضرت عرضه . »شناسم آه در آن آب است تر جايى را مى ميل آنطرف

پس اگر لطف آنى و به سمت آنجا حرآت آنى و ما را به آنجا ببرى بسيار خوب : داشتيم
 سمت آن منطقه آن حضرت ما را از مسير اصلى به. ما به همراه تو هستيم. است

 .منحرف آرد

هنگامى آه شش ميل از آنجا دور شديم به يك وادى رسيديم آه گويا به شكوه و 
هايى به چشم  ها و درختان و زراعت ها بوده، در آن چشمه ها و بستان آراستگى باغ

اّما ما در آن، زارع و آشاورز، حّتى آسى از مردم را نديديم، ما در آنجا . خورد مى
ه آب نوشيديم، اسبان و چارپايانمان را آب داديم و تا بعد از عصر در آن منزل پياده شد

ها  سپس از آنجا آب برداشته، آب نوشيده و هر چه مشك داشتيم از آن آب. اقامت آرديم
 .آمى از آنجا دور نشده بوديم آه تشنگى بر من عارض شد. پر آرده، حرآت آرديم

ز غالمانم آن را به آمربند خود بسته و براى اى داشتم آه يكى ا اى نقره من آوزه
ناگهان . هنگامى آه تشنگى بر من غلبه آرد از آن غالم آب خواستم. آرد من حمل مى

ديدم آه زبانش از سخن گفتن بند آمده، و چون خوب نگاه آردم متوّجه شدم آه او آوزه 
ق به اسب راهوار گشتم و با شّال من باز. را در جايى  آه نشسته بوديم جا گذاشته است

به زودى به آن مكان . خود آه بسيار سريع بود نواختم و به سمت آن منزل حرآت آردم
. اى نه آبى، نه زراعتى و نه سبزه. آب و علف يافتم اّما آن مكان را خشك و بى. رسيدم

اّما محلى آه بارهاى خود را در آنجا گذاشته بوديم و فضوالت اسبان و شترانمان را در 
. جا ديدم، من حّتى آوزه خود را ديدم آه در همان مكان آه غالم گذاشته بود افتاده استآن

 .آوزه را برداشته و برگشتم و به آسى چيزى نگفتم



لبخند )عليه السالم(وقتى آه به نزديك آاروانيان و سپاهيان رسيدم، ديدم آه امام هادى
فقط از من . ن نفرمودآن حضرت در اين رابطه چيزى به م. زنان منتظر من است

 .آرى آن را يافتم: ام؟ و من به او جواب دادم ام را پيدا آرده آيا آوزه: پرسيد

در يكى از روزهاى اين سفر آه روز بسيارگرم : آند نيز يحيى بن هرثمه نقل مى
براى حرآت )عليه السالم(بود و تابش آفتاب بسيار سوزان و داغ بود، به همراه امام هادى

ديديم . اّما آارى آه آن حضرت انجام داد به نظر ما بسيار عجيب رسيد. شديم آماده مى
آه آن حضرت به اين صورت از اردوگاه خود خارج شد آه بارانى پوشيده و دم اسب 
خود را گره زده و در زير زين پارچه آلفتى بر روى اسب انداخته است منظور اين 

 .اى بارانى بوده استاست آه نحوه پوشش حضرت و اسبش به صورت روزه

اين حجازى از آب : همه افراد سپاه و افراد قافله به اين آار حضرت خنديدند و گفتند
هنگامى آه چند ميل حرآت آرديم ناگهان ديديم از سمت قبله . داند و هوا چيزى نمى

ابر به سمت ما آمده، زمين را تاريك آرده، ما را به سرعت دربر . ابرى باال گرفته است
نزديك بود آه ما . باريد آنگاه باران شديدى درگرفت آه بسان دهانه مشك مى. تگرف

هاى ما سرايت  ها به بدن آب باران از لباس. هالك گشته، از شّدت آب باران غرق شويم
قدر  اين باران آن. هاى ما پر از آب شد ها و چكمه تا جايى آه آفش. آرده و جارى شد

هاى آلفت يا بارانى خود را از درون  ّتى پياده شده و لباسسريع باريد آه ما نتوانستيم ح
امام . اى تماشايى و رّقت بار در آمد بارها بيرون بياوريم، و اوضاع ما به گونه

 .نگريست  نيز با تعّجب، لبخند بر لب به ما مى)عليه السالم(هادى

 در حالى در يكى از منازل بين راه زنى: آند آه همچنين يحيى بن هرثمه تعريف مى
آن زن از ما . آن پسر از چشم نابينا بود. آه دست پسرش را گرفته بود به نزد ما آمد

مرا به نزد او ببريد تا . در ميان شما مردى علوى است: گفت تقاضاى آمك داشت و مى
راهنمايى )عليه السالم(ما او را به نزد امام هادى. آه او براى چشم فرزندم دعا آند اين

ضرت چشم آودك را باز آرد تا من داخل چشم را ديدم و شك ندارم آه آن آن ح. آرديم
اى دست خود را بر چشم او گذاشته و ديدم آه  آنگاه آن حضرت لحظه. چشم آور بود

سپس دست از چشم پسرك برداشت و ديدم آه چشم پسرك باز . آرد هايش حرآت مى لب
 .)١٣٠(شد، صحيح و سالم و هيچ عيب و عّلتى در آن نبود
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ابن هرثمه با اسحاق بن ابراهيم . به هر ترتيب آاروان در راه سامرا به بغداد رسيد
 را به او )عليه السالم(طاهرى والى بغداد ديدار آرد و اسحاق بن ابراهيم سفارش امام هادى

ترسيد آه يحيى بن هرثمه بخواهد گزارش بدى نسبت به امام  وى چون مى. آرد
صلى اهللا ( به متوّآل بدهد، به او گفت اى يحيى، اين مرد از نسل رسول خدا)عليه السالم(دىها

پس بدان آه اگر متوّآل را به . شناسى بوده، متوّآل آسى است آه تو او را مى)عليه وآله
 .آشتن اين مرد تحريك آنى در قيامت رسول خدا دشمن تو خواهد بود

ند، من جز آنچه سراسر زيبايى و نيكويى بود به خدا سوگ: يحيى در پاسخ وى گفت
 .)١٣١(ام چيز ديگرى از او نديده

. هنگامى آه آاروان به سامرا رسيد ابن هرثمه ابتدا به ديدار وصيف ترآى رفت
هاى خليفه شرآت داشته، در همه  وصيف ترآى آسى بود آه در همه عزل و نصب

به : از جمله چيزهايى آه وصيف به يحيى گفت اين بود. آرد آارهاى خليفه دخالت مى
بود ـ من )عليه السالم(خدا سوگند آه اگر مويى از سر اين مرد آم شود ـ مراد او امام هادى

 .دانم خود را در اين مسأله مسئول مى

من از آالم والى بغداد و آالم وصيف ترآى تعّجب آردم و سپس : ابن هرثمه گويد
چه آه در رابطه با امام از ُحسن سيرت و درستى راه، ورع و زهد آن متوّآل را از آن

حضرت دريافته بودم آگاه آرده، به او ياد آور شدم آه من خانه آن حضرت را آامال 
آه مردم مدينه  ام، و اين هاى علمى چيزى در آن نيافته تفتيش آرده، به جز قرآن و آتاب

اى نيكو به آن  حضرت را گرامى داشت، جايزهمتوّآل نيز آن . بر جان او بيمناك بودند
 .)١٣٢(حضرت داده و عطاياى بزرگ به او بخشيد

را )عليه السالم(بينيم اين اّدعاى ابن هرثمه آه متوّآل در بدو ورود، امام هادى اّما ما مى
مورد تكريم قرار داده است با آنچه را آه در تاريخ آمده آه متوّآل در روز وروِد 

 به سامرا آن حضرت را به دربار خود راه نداده، نپذيرفت )عليه السالم(حضرت امام هادى
را در )عليه السالم(بينيم متوّآل دستور داد تا امام هادى منافات دارد، و هنگامى آه مى

معروف بود جاى دهند، » خان الّصعاليك«ار پست و حقير آه به نام آاروانسرايى بسي
 .)١٣٣(شود مسأله سؤال برانگيزتر و مبهمتر مى
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داخل شدم و به آن  )عليه السالم(بر حضرت ابوالحسن امام هادى: صالح بن سعيد گويد
 ـ در همه آارها عّباس اين گروه ـ بنى. خداوند مرا فدايت آند: حضرت عرض آردم

خواهند نور تو را خاموش آرده، در حّق تو آوتاهى آنند، تا جايى آه تو را در اين  مى
يا آاروانسراى گدايان مشهور است » الّصعاليك خان«آاروانسراى پست و حقير آه به 

 .)١٣٤(اند جاى داده

 است و تصويرى آه از هايى آه يحيى براى متوّآل آرده البته بعيد نيست تعريف
شخصيت امام و ميزان نفوذ شخصيت آن حضرت در نزد واليان و فرماندهان حكومت 
عّباسى براى متوّآل ايجاد شده بود، خود انگيزه بيشترى در متوّآل ايجاد آرده بود تا به 

بيشتر فشار بياورد و از طريق فاصله انداختن بين آن حضرت و )عليه السالم(امام هادى
ها با آن حضرت حلقه محاصره را بر آن حضرت  ش و جلوگيرى از ارتباط آنياران

چنان . آرده است تنگ نمايد، اگرچه در ظاهر به گرامى داشتن آن حضرت تظاهر مى
طالب  اّما ميزان تنّفر متوّآل از آل ابى. ايم ديده شد آه در روايتى آه از يحيى نقل آرده

 به صورت خاّص چيزى نبوده آه از امثال يحيى  )معليه السال(به صورت عام و امام هادى
 .پوشيده باشد

 

  در سامرا)عليه السالم(امام هادى

 را در ابتداى ورود به سامرا و عدم اجازه )عليه السالم(اگر برخورد متوّآل با امام هادى
الّصعاليك، با  ديدار آن حضرت با او و دستور منزل دادن آن حضرت را در خان

توان از  توّآل در مدينه براى امام هادى نوشته است آنار هم بگذاريم، مىاى آه م نامه
.  دست يافت)عليه السالم(البالى آن به تصوير واضحى از ديدگاه متوّآل نسبت به امام هادى

روگردان )عليه السالم(متوّآل از هيچ فرصتى براى تحقير آردن و به ذّلت آشيدن امام هادى
به . آرد، پنهان دارد شيد آنچه را آه در درون نفس او غليان مىآو اّما همواره مى. نبود

همين خاطر بود آه بعد از سكونت دادن آن حضرت در آاروانسراى گدايان دستور داد 
.  به آن خانه منتقل شدند)عليه السالم(تا منزلى براى آن حضرت تهيه آردند و امام هادى

دانست  مدينه به سامرا دعوت آرده بود و مىدانيم آه متوّآل خود، امام را از  البّته مى
بايست قبل از آمدن آن حضرت خانه  پس مى. آه آن حضرت به آن شهر وارد شده است
 .آرد مناسبى براى سكونت آن حضرت تهيه مى
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شود اين  در هر صورت آنچه را آه از سير حوادث و وقايع آن روزگار آشكار مى
 را به دست آورد و آن )عليه السالم(تا دوستى امامآوشيد  است آه متوّآل با تمام قوا مى

 .دهد شريك نمايد حضرت را در آارهاى زشتى آه انجام مى

عليه (شد تا به امام هادى آه در بسيارى از موارد مجبور مى متوّآل عليرغم اين

رجوع نمايد و در جواب مسائل سختى آه عالمان دربار يا واعظان دربارى از حّل )السالم
ماندند از آن حضرت آمك بخواهد، اّما بارها و بارها اقدام به  آن عاجز مىو فصل 

را از نظر علمى شكست داده و او )عليه السالم(برگزارى مجالسى علمى آرد تا بتواند امام
 .مقدار آند را خوار و بى

 :آنيم اآنون به چند مورد از اين مجالس اشاره مى

متوّآل خواست آه بر او . اند آه مردى نصرانى با زنى مسلمان زنا آرد آورده. ١
يحيى بن اآثم . اّما در اين وقت آن نصرانى به دين اسالم درآمد. حّد زنا را جارى آند

را آه انجام داده است از  چنين فتوى داد آه ايمان آوردن او، هم شرك قبلى و هم آارى
 .بين برده است

ديگر دانشمندان . ز عالمان دربارى گفت بايد سه حّد بر او جارى شوديكى ديگر ا
اى به امام  اينجا بود آه متوّآل دستور داد تا نامه. دربار نيز دستورات ديگرى دادند

آن حضرت هنگامى آه نامه . هادى نوشته و از آن حضرت حكم اين مسأله را سؤال آنند
 . او را شّالق بزنند تا بميردقدر  آن: را خواندند در پاسخ چنين نوشتند

عليه (يحيى بن اآثم و ساير فقهاى عسكر، اين مطلب را منكر شده و از امام هادى

آن حضرت در پاسخ آنان . دليلى از آتاب و سّنت بر اين حكم و فتوا مطالبه آردند)السالم
ا ِبالّلِه َوْحَدُه َو َآَفْرنا ِبما ُآّنا َفَلّما َرَأْوا َبْأَسنا قاُلوا آَمّن(: به نام خداوند بخشنده مهربان«: نوشت

ِبِه ُمْشِرآيَن  َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم إيماُنُهْم َلّما َرَأْوا َبْأَسنا ُسنََّت الّلِه الَّتي َقْد َخَلْت في ِعباِدِه َو َخِسَر 

فقط به خدا ايمان آورديم و بدانچه با او «: ديدند گفتند ما را ]عذاب[پس چون سختى ; »)ُهناِلَك اْلكاِفُرون

 .گردانيديم آافريم شريك مى

. ها سودى نداد  هنگامى آه عذاب ما را مشاهده آردند، ديگر ايمانشان براى آن]لى[و
در باره بندگانش چنين جارى شده، و آنجاست آه ناباوران ] ديرباز[سّنت خداست آه از 

قدر تازيانه زدند تا   بود آه متوّآل دستور داد مرد نصرانى را آناينجا. »اند  زيان آرده
 .)١٣٥(مرد

                                                           
 .٢٣٨ / ٧آافى .  ١٣٥



آنگاه فقها در . اند آه وقتى متوّآل نذر آرد تا مال بسيارى را صدقه بدهد آورده. ٢
آه مراد از مال بسيار چه اندازه است و با صدقه دادِن چه مقدار از مال معناى آثير  اين

 .آند اختالف آردند ق مىبر آن صد

متوّجه )عليه السالم(يكى از نديمان متوّآل او را اين گونه به سؤال آردن از امام هادى
 آنى؟ فرستى تا از او در رابطه با اين مسأله سؤال آيا به سمت اين سياه نمى: آرد آه

 واى بر تو، منظور تو چه آسى است؟: متوّآل به او گفت

 .باشد الّرضا مى بنمرادم ا: نديم به او گفت

 آيا او از اين قبيل مسائل هم بلد است؟: متوّآل به او گفت

اگر تو را از اين مخمصه درآورد فالن مبلغ به من بده و اگر اين آار : نديم پاسخ داد
 .را نتوانست انجام بدهد مرا صد تازيانه بزن

له را متوّآل آسى را به نزد آن حضرت فرستاد و از آن حضرت جواب اين مسأ
اگر لفظ آثير بدون تعداد ذآر شود با عدد هشتاد : پاسخ دادند)عليه السالم(امام هادى . پرسيد

و هنگامى آه از آن حضرت دليل اين مطلب را پرسيدند به اين آيه قرآن . برابر است
مواضع بسيارى يارى قطعًا خداوند شما را در ; )َلَقْد َنَصَرُآُم الّلُه في َمواِطَن َآثيَرة(: استناد فرمود آه

 .)١٣٦(، و ما آن موارد را شماره آرديم و ديديم آه هشتاد مورد استآرده است

 و اين گونه خود را به نادانى )عليه السالم(اين گونه برخورد متوّآل درباره امام هادى
 آه آه آن حضرت قادر بر جواب دادن سؤاالت مشكل است زدن، انكار و تعّجب از اين

عليه (مواردى از اين دست آم هم نيست، اشاره به ميزان آينه متوّآل نسبت به امام هادى

اّما حّتى .  در برابر ديگران دارد)عليه السالم( و تصميم او در ساقط آردن امام هادى)السالم
عليه (خواست از نظر تبليغاتى فضايل و مناقب حضرت امام هادى در مواقعى آه مى

. ريك و آمرنگ نمايد به هيچ وجه نتوانست در اين راه به توفيقى دست يابدرا تا )السالم
بر سؤاالت ابن اآثم و محكوميت او )عليه السالم(چنان آه اين مطلب را پس از رّد امام هادى

 .توان دريافت از سخنانى آه ابن اآثم به متوّآل گفته است مى

ز اين مجلس و سؤاالتى آه در اين پس ا: ابن اآثم پس از پايان مناظره به متوّآل گفت
هاى دندان شكنى آه از او شنيديم ديگر دوست نداريم  مجلس از اين مرد آرديم و پاسخ

اى بر او  چرا آه هيچ مسأله. اى سؤال آنى مجلسى بيارايى و از اين مرد درباره مسأله
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اى   فايدهدهد و از اين آار آه او جواب آن را به طور آامل مى شود مگر اين وارد نمى
 .)١٣٧(جز اظهار دانش او و تقويت رافضيان حاصل نخواهد شد

عليه (از ديگر قضايايى آه در آن متوّآل سعى در به آزار رساندن به امام هادى. ٣

دستور )عليه السالم(است آه در آن متوّآل به امام هادى» زينب آّذابه« را داشت قضيه )السالم
 .آنند داخل شود داد تا در جايگاهى آه حيوانات وحشى و درنده را در آن نگاهدارى مى

آرد زينب دختر  در زمان متوّآل زنى پيدا شد آه اّدعا مى: ابوهاشم جعفرى گويد
تو زن جوانى : متوّآل به او گفت. باشد  دختر رسول خدا مى)عليها السالم(حضرت فاطمه

: ساليان سال گذشته است، آن زن پاسخ داد)صلى اهللا عليه وآله( اآرمهستى و از زمان پيغمبر
بر سر من دست آشيده و از خدا خواسته است تا در هر چهل  )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

من تاآنون هوّيت خود را تا بدين حّد براى مردم آشكار . گردد باز سال جوانى به من
 مرا وادار آرد تا به سوى مردم رفته و هوّيت خود را اّما حاجت و نيازمندى. نكرده بودم
 .آشكار آنم

طالب و آل عّباس و قريش را فرا خواند و قضيه اين زن را  متوّآل بزرگان آل ابى
گروهى از آنان وفات حضرت زينب و سال وفات آن حضرت را . گفت براى آنان باز

 گويى؟ در اين روايت چه مى: ذآر نموده و به او گفتند

چرا آه قضيه من از مردم پوشيده . اين روايت دروغ و جعلى است: ن زن پاسخ دادآ
آيا : بوده است و مرگ و زندگى من براى آسى آشكار نبوده است، متوّآل به آنان گفت

نه، دليل ديگرى : شما دليلى براى رّد اين زن غير از اين روايت داريد؟ آنان پاسخ دادند
 خود عّباس بيزار باشم اگر او را بدون دليل از آنچه اّدعا از جّد: متوّآل گفت. نداريم

 .آرده است فرود آورم

شايد او دليلى غير از آنچه .  را حاضر آن )عليه السالم(الّرضا پس ابن: جماعت گفتند
عليه (اين گونه بود آه متوّآل آسى را به نزد امام هادى. ما ارائه آرديم داشته باشد

ن حضرت در نزد متوّآل حاضر شد خبر آن زن را به آن حضرت و چون آ. فرستاد)السالم
چرا آه حضرت زينب دختر حضرت . گويد اين زن دروغ مى: فرمودند)عليه السالم(امام هادى. دادند

 .زهرا در فالن سال و فالن ماه و فالن روز از دار دنيا رفته است

اّما من قسم ياد . دان ها هم همين روايت را آه شما گفتيد گفته اين: متوّآل گفت
 .ام جز با دليل و برهانى آه اين زن را قانع آند او را از گفتارش فرود نياورم آرده
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چرا آه در اينجا دليل . اى چيزى بر تو نيست از َقَسمى آه ياد آرده:  فرمودند )عليه السالم(امام هادى

 .دآن اى وجود دارد آه اين زن و ديگران را قانع مى بسيار قانع آننده

 :پاسخ دادند)عليه السالم(و آن دليل محكم چيست؟ امام هادى: متوّآل گفت

اگر او از فرزندان . پس اين زن را به نزد درندگان بينداز. گوشت بدن اوالد فاطمه بر درندگان حرام است

 .»فاطمه زهرا باشد آسيبى به او نخواهد رسيد

 گويى؟ چه مى: متوّآل به آن زن گفت

 .خواهد مرا به آشتن بدهد  اين مرد مى:آن زن پاسخ داد

وجود )عليهما السالم(در اين مجلس گروهى از فرزندان حسن و حسين: فرمودند)عليه السالم(امام هادى

 .خواهى به نزد درندگان بيانداز ها را آه مى هر آدام از آن. دارند

مجلس تغيير به خدا قسم آه رنگ صورت همه حاضران در : ابوهاشم جعفرى گويد
چرا او همواره :  گفت)عليه السالم(توزان نسبت به امام هادى آرد، در اين ميان يكى از آينه

 اندازد؟ چرا خوِد او آن آسى نباشد آه به نزد درندگان برود؟ ديگران را جلو مى

 به خودى خود به )عليه السالم(متوّآل نيز در دل اميدوار به اين مطلب شد آه امام هادى
به . رندگان برود و در آنجا آشته شده و متوّآل در مرگ او دخالتى نداشته باشدنزد د

 اى ابوالحسن چرا تو آن مرد نباشى؟: همين جهت بود آه گفت

 .قبول دارم: فرمودند)عليه السالم(امام هادى

 .پس انجام بده: متوّآل گفت

آنگاه نردبانى آوردند و درب محّل . دهم انجام مى: فرمودند)عليه السالم(امام هادى
 از نردبان پايين )عليه السالم(امام هادى. نگهدارى درندگان را آه شش شير بودند باز آردند

در اين هنگام شيرها يكى پس از ديگرى به نزد . رفته و داخل قفس شيرها گشته، نشست
هاى خود را به  ه زمين انداخته، دستآن حضرت آمده و خود را در مقابل آن حضرت ب

آن حضرت سر هر آدام . جلو آشيده و سرها را در مقابل آن حضرت به زمين گذاشتند
اى اشاره آرده به  آرد و سپس با دست به گوشه از شيرها را با دست خود نوازش مى

تاد تا ايس داد تا به آن گوشه برود، آن شير نيز به آن گوشه رفته و مى آن شير دستور مى
 .ايستادند)عليه السالم(آه همه شيرها در آن گوشه روبروى امام اين

هر . اين مطلب اصال به مصلحت ما نيست: در اينجا بود آه وزير متوّآل به او گفت
آه خبر اين مطلب منتشر شود، وى را از درون جايگاه شيرها  چه زودتر قبل از اين

اى ابوالحسن ما : عرض آرد )عليه السالم(م هادىاينجا بود آه متوّآل به اما. بيرون بياور
اآنون دوست دارم آه . خواستيم به آنچه گفتى يقين آنيم مى. براى تو قصد سوئى نداشتيم



برخاست و به سمت نردبان رفت در حالى آه شيرها در  )عليه السالم(امام. از آنجا باال بيايى
 .ليدندما دور آن حضرت بوده و خود را به لباس آن حضرت مى

هنگامى آه آن حضرت پاى خود را بر پّله اّول نردبان گذاشت رو به شيرها آرده و 
آن حضرت از داخل . گشتند شيرها نيز باز. ها اشاره آرد آه برگردند با دست خود به آن

آند آه از فرزندان فاطمه زهرا است، برود  هر آس گمان مى: محّل نگهدارى شيرها باال آمد و گفت

 .ا آه من نشسته بودم بنشيندو در آنج

به خدا سوگند آه من اّدعاى باطلى : پايين برو، آن زن گفت: متوّآل به آن زن گفت
من دختر فالن آس هستم و بدبختى و بيچارگى مرا وادار آرد تا چنين اّدعايى . آردم
 .بكنم

ا آن زن او را به نزد درندگان بياندازيد، اّما مادر متوّآل وساطت آرد ت: متوّآل گفت
 .)١٣٨(از مجازات رهاشد

شد آه   نيز باعث اين نمى)عليه السالم(اّما حّتى چنين برخوردهايى از جانب امام هادى
 را )عليه السالم(هاى درونى خود را به بروز نرساند و فشار بر امام هادى متوّآل آينه

پايين آوردن مقام آن حضرت يا دور آردن متوّقف آند، يا از اقدامات خود در رابطه با 
حّتى مراقبت دقيق از امام . آن حضرت از عموم مردم و ياران خاّصش دست بدارد

بلكه او به . آرد هاى درونى متوّآل را آرام نمى  نيز جوشش عقده)عليه السالم(هادى
 اين آار آرد و در را صادر مى )عليه السالم(صورتى مستمر دستور تفتيش خانه امام هادى

هاى او براى اهانت  آه نفس اين آار يكى از روش اّول اين. آرد دو هدف را دنبال مى
آه با اين   بود و هدف دّوم اين)عليه السالم(آردن و پايين آوردن مقام حضرت امام هادى

اى دست يابد آه به توّسط آن جواز آشتن آن حضرت را  توانست به بهانه آار شايد مى
 .به دست آورد

 

 )عليه السالم(تفتيش منزل امام

 و تنگناهايى آه براى آن )عليه السالم(ايادى حكومت از مراقبت شديد امام هادى
ناگفته پيدا است آه هدف . آوردند نتوانستند به اهداف خود برسند حضرت به وجود مى

را هايى  ها و خبرچينى هايى بود آه صّحت بدگويى ها و يا دليل ها پيدا آردن بهانه آن
چرا آه در بسيارى از . شد تأييد نمايد  در نزد متوّآل مى)عليه السالم(آه درباره امام هادى
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عليه (اوقات يكى از نزديكان خليفه به سخن چينى و بدگويى درباره حضرت امام هادى

ها به دروغ  آن. آرد پر مى)عليه السالم(پرداخت و سينه او را از آينه امام هادى مى)السالم
دادند آه مثال در نزد آن حضرت اسلحه بسيارى گرد آمده و  جعلى به خليفه مىاخبارى 

 در خانه او مال بسيارى از سرتاسر

 شد خليفه، ارتش و  هاى ديگرى آه باعث مى دنيا ارسال شده  و دروغ

بفرستد و آنجا را بازرسى نمايد، و يا  )عليه السالم(بعضى از فرماندهان خود را به خانه امام
در يكى از دفعات آه . خواند  را به دربار خود فرا مى)عليه السالم(ه امام هادىآ اين

 به دربار متوّآل فرا خوانده شده بود وى بر سر خوان )عليه السالم(حضرت امام هادى
متوّآل در حال مستى از جا برخاست و امام را در نزد خود . شراب مست افتاده بود

 .تعارف آردنشاند و جام شراب را به آن حضرت 

اى اميرمؤمنان، هرگز گوشت و خون من با :  رو به او آرد و فرمود)عليه السالم(امام هادى

متوّآل نيز آن حضرت را از .  پس مرا از اين آار معاف آن.شراب مخلوط نشده است
 .خوردن شراب معاف آرد

شعرى حال آه اين گونه است براى من : سپس متوّآل به آن حضرت عرض آرد
 .بخوان

 .»خوانم من بسيار آم شعر مى:  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام هادى

 .تو ناچارى اين آار را انجام بدهى: متوّآل به آن حضرت عرض آرد

 : اين ابيات را براى متوّآل خواندند)عليه السالم(اينجا بود آه حضرت امام هادى

ها  داشتند بر باالى قّله آوه ان مىآنان در حالى آه مردانى جنگ آزموده پاسش«
 ».دارد ها را در برابر اژدهاى مرگ در امان ها نيز نتوانست آن خوابيدند، اّما آن قّله

هايى  هاى امنشان پايين آورده شدند و در حفره آنان پس از آن عّزت، از پناهگاه«
 »قرار داده شدند آه بد جايگاهى بود

ها را ندا آرد آه تخت و  اى آن گرفتند فرياد زنندهآه آنان در قبر قرار  پس از اين«
 »تاج و زيورآالت شما آجاست؟

ها  ها و پيرايه اى آه همواره در پشت پرده آجاست آن صورتهاى نازپرورده«
 »بود؟

: آيد آه ها قبر به پاسخ مى شود به جاى آن ها مى آنگاه وقتى آه اين سؤال از آن«
 »ها شده است ل آرمها اآنون محّل جنگ و جدا آن صورت



چه طوالنى بود عمرى آه آنان در آن فقط خوردند و آشاميدند، اّما اآنون پس از آن «
 )١٣٩(».اند خوردِن طوالنى خود خوراك مور و مار شده

آنگاه . اينجا بود آه متوّآل به شّدت گريست و دستور داد تا بساط شراب را برچينند
اى ابوالحسن، آيا دين و بدهى دارى؟ امام :  آرد و گفت)عليه السالم(رو به امام هادى

ار آرى، چهارهزار دينار، متوّآل به آن حضرت چهارهز:  پاسخ دادند)عليه السالم(هادى
 .گرداند اش باز دينار داد و آن حضرت را با احترام تمام به خانه

 را بازرسى آنند اين )عليه السالم(از ديگر مواردى آه متوّآل دستور داد تا خانه امام
مقّدمه جريان اين گونه بوده است آه روزى متوّآل به بيمارى دچار شد و : جريان است

 به حد مرگ رساند، و هيچ پزشكى جرأت هايى از بدن او خارج شد آه او را دمل
مادر متوّآل نذر آرد آه اگر پسرش از اين مرض . آرد تا به دمل او نيشتر بزند نمى

عليه (رهايى يابد از مال خود مبلغ بسيارى به حضرت ابوالحسن على بن محّمد امام هادى

اگر هم اآنون : و گفتفتح بن خاقان آه از نذر مادر متوّآل آگاه شده بود به ا.  بدهد)السالم
آسى را به نزد او بفرستى و از او در اين باره سؤال آنى، شايد آه او براى حّل اين 

 .مشكل راهى داشته باشد

اينجا بود آه مادر متوّآل آسى را به نزد امام هادى فرستاد و شرح بيمارى متوّآل 
تور دادند آه آن حضرت به آن فرستاده اين گونه دس. را براى آن حضرت توضيح داد

هنگامى . عصاره روغن گوسفندى را با گالب مخلوط آرده و بر محّل جراحت بگذاريد
آه فرستاده به نزد آنان برگشت و آالم امام را براى آنان نقل آرد آنان شروع به مسخره 

به خدا سوگند آه او به آنچه گفته است : اّما فتح گفت.  آردند)عليه السالم(آردن قول امام
به همين خاطر بود آه آنچه امام گفته بود حاضر آرده و ساختند و آن چنان . ر استدانات

آم آم خواب بر متوّآل غلبه . آه آن حضرت گفته بود بر روى موضع ضايعه گذاشتند
سپس دمل سر باز آرده و چرك و آثافاتى آه در آن بود به خودى . آرد و درد ساآن شد

مادر متوّآل نيز ده . متوّآل را به مادرش دادندآنگاه بشارت بهبودى . خود خارج شد

                                                           
١٣٩ . 

 غلب الرجال فما أغنتهم الُقَلُل*** باتوا على قلل األجبال تحرسهم 
 فاودعوا حفرًا يابئس ما نزلوا*** واستنزلوا من بعد عز من معاقلهم 

 أين االسرة والتيجان والحلُل*** ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 
 من دونها تضرب االستار والكلل*** أين الوجوه التي آانت منعمة 

 تلك الوجوه عليها الدود يقتتُل*** فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 
 عد طول األآل قد ُأآلوافأصبحوا ب*** قد طال ما أآلوا دهرًا وما شربوا 



اى ريخته و با مهر خود آن آيسه را مهر آرده به سمت امام  هزار دينار در آيسه
 . فرستاد)عليه السالم(هادى

بطحائى «سپس هنگامى آه بيمارى متوّآل تا حّد زيادى برطرف شد، شخصى به نام 
: گذاشت آه)عليه السالم(ى در مورد امام هادىچين به نزد متوّآل رفته و بنا به سخن» حلبى

متوّآل . هاى زيادى به نزد آن حضرت برده شده و در نزد او هست اموال بسيار و سالح
شبانه به خانه او هجوم آور و هر چه از اموال و سالح در نزد : نيز به سعيد حاجب گفت

سعيد حاجب به : گويدابراهيم بن محّمد . بينى ثبت و ضبط آن و براى من بياور او مى
 رفته نردبان گذاشته و باالى بام خانه )عليه السالم(من شبانه به خانه امام هادى: من گفت

آمدم در تاريكى راه  هاى پشت بام به سمت داخل منزل پايين مى شدم، هنگامى آه از پّله
 .را گم آرده و ندانستم آه چگونه و به آجا بايد بروم

اى سعيد همان : زند آه  از درون منزل صدا مى)عليه السالم(ىناگاه شنيدم آه امام هاد
جا آه هستى بايست تا شمعى برايت بياورند، طولى نكشيد آه شمعى براى من آوردند و 

اى از حصير  ديدم آن حضرت جّبه و آالهى پشمين پوشيده و بر سّجاده. من پايين آمدم
: آن حضرت به من گفت. ستمن شك نداشتم آه وى مشغول نماز بوده ا. نشسته است

ها را بازرسى آردم و در آن  ها شده و همه آن من داخل اتاق. ها در اختيار تو است اتاق
اى آه با ُمهر مادر متوّآل مهر شده و آيسه مهر شده ديگرى  ها چيزى جز آيسه اتاق

 بگردى،توانى محّل نماز را نيز  مى: به من فرمودند )عليه السالم(امام هادى. چيزى نديدم

ديدم زير آن شمشيرى در غالفى ساده و غير آراسته . من جانماز آن حضرت را برداشتم
آن شمشير را نيز گرفته و به . آارى موجود است بدون جلد پوستى يا طالآارى و نقره

 .سمت متوّآل بردم

خود را هنگامى آه متوّآل به ُمهر مادر خود بر روى آن آسيه پول نگاه آرد مادر 
يكى از مستخدمان مخصوص برايم نقل . مادر متوّآل هم به ديدن او رفت. احضار نمود

هنگامى آه تو بيمار شده بودى و من از بهبودى تو : آرد آه مادر متوّآل به او گفت
مأيوس بودم نذر آردم آه اگر تو شفا يابى و از اين مرض جان به سالمت برى از مال 

 بدهم و چون بهبودى يافتى اين آار را آردم و )عليه السالم(مام هادىخود ده هزار دينار به ا
آيسه دّوم را نيز باز آردند و ديدند در . اين مهر من است آه بر اين آيسه موجود است

 .آن چهارصد دينار است

ها  متوّآل ده هزار دينار ديگر بر آن ده هزار افزود و مرا دستور داد تا همه آن پول
من اين آار را انجام دادم و شمشير و دو آيسه پول .  ببرم)عليه السالم(م هادىرا به نزد اما



اى سرور و آقاى من، من مأمور متوّآل : را به آن حضرت عرضه داشتم و عرض آردم
اّما انجام دادن اين آار بر من بسيار سخت و . بودم و انجام امر او بر من واجب بود

َو (: در پاسخ اين آيه شريفه قرآن را تالوت فرمودند )عليه السالم(گران بود، امام هادى

اند به زودى خواهند دانست به آدام   و آسانى آه ستم آرده;)َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلب َيْنَقِلُبون

 .بازگشتگاه برخواهند گشت

عتنائى ها ا ها و سختگيرى  اصال به اين مراقبت)عليه السالم(از ديگر سو امام هادى
هايى آه آن  نداشته و اين امور در آن حضرت هيچگونه تأثيرى نداشت، بلكه روش

گرفت بسيار دقيقتر بوده، نفوذ  حضرت در مقابله با متوّآل و دستگاه حكومت به آار مى
شد آه آن حضرت بتواند به هر ترتيبى آه با  آن حضرت در دستگاه حاآمه باعث آن مى

از جمله داليلى آه اين . بيند فّعاليت و تحّرك داشته باشد مىشرايط زمان و مكان مناسب 
آند روايتى است آه شيخ طوسى با سند خود از محّمد بن فحام نقل  سخن را تأييد مى

 :نموده است

گفت   در باره اموالى سخن مى- متوآل -اين مرد : فتح بن خاقان وزير متوآل گويد
 آورده شود و مرا مأمور آرد تا بر )عليه السالم(آه قرار بود از قم براى حضرت امام هادى

به مردى به نام ابو موسى [من . سر راه آمين آنم و خبر رسيدن مال را به او بدهم
بوده و براى آن حضرت در )عليه السالم(عموى پدر محمد بن فّحام آه از اصحاب امام هادى

 اموال از آدام راه به من بگو اين:گفتم] نموده است دربار متوآل آسب اطالعات مى
ابو موسى گويد من براى آسب تكليف به نزد امام . آيد تا من بر سر آن راه آمين نكنم مى

توانستم در برابر او   رفتم اما در نزد آن حضرت آسى بود آه نمى)عليه السالم(هادى
 :تبسمى آرده و به من فرمودند)عليه السالم(آزادانه صحبت آنم حضرت امام هادى

 ؟ موسى خير باشد، چرا خبر قضّيه اولى را نرساندىاى ابو 

چنان آه از [سرورم، براى رعايت احترام شما : به آن حضرت عرضه داشتم
آيد قضّيه اول، آالم ناشايستى بود آه متوآل در  عبارت شيخ طوسى در امالى بر مى
 احترام آن گفته بود و ابو موسى به جهت)عليه السالم(حضور ابو موسى در باره امام هادى

 ].نياورده بود )عليه السالم(حضرت خبر آن را براى امام

رسد و آنان براى آشف آن راهى  آن اموال امشب به دست من مى: سپس آن حضرت فرمودند

 .بمان امشب را پيش من. ندارند



چون پاسى از شب گذشت و آن حضرت مشغول به نماز شب گرديد ناگاه نماز را در 
اآنون مرد آورنده مال آمده و مال را نيز با خود آورده اما خادم از : من فرمودرآوع سالم داده به 

 .ورود او ممانعت آرده است برو و آن اموال را از او بگير

اى محتوى اموال است آن را از او  من خارج شدم و ديدم به همراه آن مرد زنبيلچه
را آه آن زن  برو و به او بگو آن جبه: د فرمودن)عليه السالم(گرفته به داخل خانه بردم، امام هادى

 .باشد نيز تحويل بدهد قمى به او داده و گفته است آه يادگار مادر بزرگش مى

اى به من داد و من آن را به نزد  من به نزد او رفته و پيام را رساندم آن مرد نيز جبه
اى را آه با آن جبه عوض آرده  بهبه او بگو ج: فرمودند)عليه السالم( بردم، امام هادى)عليه السالم(امام

 .است به ما پس بدهد

آرى دخترم از آن جبه خوشش : من خارج شده و اين مطلب را به او گفتم، وى گفت
 .گردانم مى روم و آن را باز آمد و من آن جبه را با اين جبه عوض آردم حال مى

خداوند آنچه از آن ما برو و به او بگو : چون اين آالم مرد را به امام عرض آردم فرمودند

، چون اين حرف را به آن دارد آن جبه را از زير بغل خود بيرون بياور و بده و بر ما است نگاه مى
سپس . آورد از هوش رفت مرد رساندم در حالى آه جبه را از زير بغل خود بيرون مى

ر امر ما تو د:  خود خارج شده و خطاب به آن مرد فرمودند)عليه السالم(حضرت امام هادى

 )١٤٠(.شك داشتى، اآنون به يقين رسيدى

اّما مهمترين چيزهايى آه در آن جلب توّجه . اين روايت به نكات بسيارى اشاره دارد
 :آند از اين قرار است مى

. دانست آه دستگاه حاآم به وى مشكوك است  خوبى مى به)عليه السالم(امام هادى: اّول
نمود و براى  به همين خاطر بود آه با بيدارى آامل همواره جانب احتياط را رعايت مى

به همين خاطر بود آه به شخصى آه . اى خود را آماده آرده بود هر مسأله غير منتظره
رموده بود اين مال به دست برايش خبر آورده بود آه متوّآل از قضيه مال آگاهى دارد ف

و . توانند به اين مال دست پيدا آنند من خواهد رسيد و متوّآل و مأموران امنيتى او نمى
 .بعد هم به او اعالم آرد آه مال صحيح و سالم به دست آن حضرت رسيده است

خواست تا   آورده بود نيز مى)عليه السالم(آسى آه مال را از قم براى امام هادى: دّوم
به همين دليل است آه . آن حضرت را امتحان آند و بدينوسيله يقين به امامت او پيدا آند

اى آه به نزد آن مرد رفته و مال را از او دريافت آرد  بينيم امام به واسطه مى
مانند آن . دانست ها را جز حامل مال آس ديگرى نمى هايى را دادند آه اين نشانه نشانه
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و اين امر آنجايى وضوح و روشنى . زير بغل خود پنهان آرده بوداى آه مرد آن را  جّبه
اى بود  حال يقين آردى؟ آه اشاره به مسأله: آند آه امام به او فرمودند بيشترى پيدا مى

آه آن مرد در ضمير خود آن را پنهان آرده بود و قصد رسيدن به آن را داشت، و علم 
. و به امامت امام هادى اطمينان پيدا نمايدامام به اين امور باعث شد آه او يقين آند 

 . نيز تمام آنچه در فكر آن مرد بود برايش بازگو آرد)عليه السالم(فرستاده امام هادى

 و پيروان آن حضرت در درون دربار )عليه السالم(ياران حضرت امام هادى: سّوم
ان حكومت آه جزو جيره خواران و مزدور عّباسى حضور فّعالى داشتند و به جاى آن

در روايت بعد آه درباره .  در درون دربار بودند)عليه السالم(باشند جاسوسان امام هادى
 است نيز شواهد ديگرى وجود دارد آه اين )عليه السالم(دستگيرى و زندانى شدن امام هادى

 .رساند حقيقت را بيشتر به اثبات مى

 

 )عليه السالم(زندانى شدن حضرت امام هادى

 را زير نظر داشته و به دفعات به )عليه السالم(آه دائمًا امام هادى ز اينمتوّآل پس ا
عليه (اقدام آرده بود، دستور داد تا امام هادى)عليه السالم(بازرسى و تفتيش منزل امام هادى

در . آن حضرت چند روزى در زندان بودند.  را دستگير آرده و به زندان انداختند)السالم
براى » ُدَلف َصقر بن أبى«ستان و شيعيان آن حضرت به نام همان روزها يكى از دو

دانست به  حاجب متوّآل آه با او آشنا بود و شيعه بودن او را مى. ديدن آن حضرت آمد
 اى؟ خواهى و براى چه به اينجا آمده چه مى: استقبال او رفت و به او گفت

 .خير است: صقر گفت

  خبرى بگيرى؟اى تا از موالى خود شايد آمده: حاجب گفت

 .موالى من اميرالمؤمنين ـ متوّآل ـ است: صقر گفت

موالى تو بر حّق است منظور امام . ساآت باش: حاجب تبّسمى آرد و گفت
 .باشم پس، از من پروا مكن آه من نيز بر مذهب تو مى.  است)عليه السالم(هادى

 .الحمدلّله: صقر گفت

 دوست دارى آه او را ببينى؟: حاجب گفت

 .آرى: گفتصقر 

 .رسان برود پس بنشين تا نامه: حاجب گفت



دست : رسان خارج شد حاجب رو به غالم خود آرد و به او گفت هنگامى آه نامه
آنگاه او را با . صقر را بگير تا او را داخل آن اتاقى آنى آه علوى در آن حبس شده است

 .علوى تنها بگذار

تاق آرد و به جايى آه امام در آن غالم دست صقر را گرفت و او را داخل در آن ا
بر )عليه السالم(حضرت امام هادى. وارد شد)عليه السالم(صقر بر امام. بود اشاره آرد

دستور )عليه السالم(اى آه متوّآل براى ترساندن امام حصيرى نشسته بودند و قبر آنده شده
ربانى رو به آن حضرت با مالطفت و مه. به آندن آن داده بود در برابر آن حضرت بود

 :صقر آرده و فرمودند

 اى صقر، چه چيزى تو را به اينجا آورده است؟

 .به اينجا آمدم تا از شما خبرى بگيرم: صقر گفت

در اينجا بود آه گريه صقر را امان نداد و به خاطر دلسوزى براى امام و ترس از 
 .جان آن حضرت شروع به گريستن آرد

توانند زيان و ناراحتى  ها نمى آن. اى صقر، ناراحت نباش «:مودند به او فر)عليه السالم(امام هادى

 »...به من برسانند

. اينجا بود آه ترس و وحشت صقر از بين رفته و خداوند را بر اين نعمت شكر آرد
 )عليه السالم(سپس بعضى از مسائل شرعى آه داشت از آن حضرت پرسيد و امام هادى

، طولى )١٤١(خداحافظى آرده بيرون آمد )عليه السالم(سپس با امام هادى. جواب او را دادند
 . از زندان آزاد شدند)عليه السالم(نكشيد آه امام

 

 )عليه السالم(اقدام حكومت براى ترور حضرت امام هادى

 )عليه السالم(اى را براى آشتن امام هادى قدرت حاآم وقت در آن زمان ترتيب توطئه
شرح جريان چنين است آه ابو سعيد . داد آه بحمدالّله به نتيجه نرسيده، ناموّفق ماند

آند آه ابوالعّباس فضل بن احمد بن اسرائيل آاتب آه ما در سامرا در خانه او  روايت مى
 به )عليه السالم(در اين ميان يادى از حضرت امام هادى. آرد بوديم براى ما نقل حديث مى

 نقل آرده است آگاه اى ابوسعيد، آيا تو را به حديثى آه پدرم برايم: وى گفت. ميان آمد
 :آنم
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ما به همراه منتصر عّباسى بوديم آه پدرم آاتب او : احمد بن اسرائيل آاتب گويد
آه متوّآل بر روى تخت خود نشسته  بود، و به همراه او بر متوّآل داخل شديم در حالى

معموال . من نيز در پشت او ايستادم. منتصر سالم آرد و در برابر متوّآل ايستاد. بود
اّما . داد شد متوّآل او را خوش آمد گفته و اجازه نشستن مى قتى آه منتصر داخل مىو

تا آنجا آه ديدم منتصر پا به پا . اين دفعه به او اجازه نشستن نداد و ايستادن او طول آشيد
از آن طرف ديدم آه رنگ صورت . دهد شود، اّما متوّآل به او اجازه نشستن نمى مى

 :گويد آند و به فتح بن خاقان مى  تغيير مىمتوّآل ساعت به ساعت

. آرد آنى؟ و آالم فتح را رّد مى اين است آن آسى آه درباره او تعريف و تمجيد مى
درباره او : گفت داد و مى طرف فتح بن خاقان او را ساآت آرده و تسكين مى از آن

ئمًا گويا آتش از دهانش خارج شده، خشم و غضبش به اند، اّما متوّآل دا دروغ گفته
وى به . به خدا سوگند آه اين رياآار زنديق را خواهم آشت: گفت آمد و مى جوش مى

سپس . دروغ مّدعى حكومت است و دولت و سلطنت مرا مورد هدف قرار داده است
ها  ، به آنچهار نفر از سپاهيان تند و خشن خود را آه از طايفه خضر بودند طلب آرده

شود او را   را ديدند آه وارد مى)عليه السالم(شمشير داد و دستور داد تا چون امام هادى
به خدا سوگند آه پس از آشتن جسدش را به آتش خواهم آشيد، من : سپس گفت. بكشند
ناگهان ديدم حضرت امام . چنان در پشت منتصر و در پشت پرده ايستاده بودم هم

هاى مبارآش حرآت   حالى آه هيچگونه ترس و وحشتى نداشت و لبدر)عليه السالم(هادى
افتاد خود را از )عليه السالم(هنگامى آه متوّآل چشمش به امام هادى. آرد وارد شد مى

باالى تخت به پايين انداخته، آن حضرت را در آغوش گرفته و پيشانى و دستان آن 
وى به امام . ان در دستش بودچن اش هم آه شمشير آخته بوسيد، در حالى حضرت را مى

 :گفت مى )عليه السالم(هادى

اى سرور و موالى من، اى فرزند رسولخدا، اى بهترين خلق خدا، اى پسرعموى 
اى اميرمؤمنان، تو را : فرمودند مى)عليه السالم(من، اى موالى من، اى ابوالحسن، و امام هادى

 .خواهم از گفتن اين سخنان در پناه خدا مى

اى آقاى من، چه چيز تو را در اين ساعت به اينجا : وّآل به آن حضرت گفتآنگاه مت
 آشانده است؟

تو با من آارى : فرستاده تو آمد و گفت:  در جواب فرمودند )عليه السالم(امام هادى
 .دارى

 .آن پسر زن بدآاره دروغ گفته است: متوّآل پاسخ داد



اى : و صدا زد. گرد ه خود بازاى آقاى من، به خان: سپس متوّآل به آن حضرت گفت
و . فتح، اى عبيدالّله، اى منتصر، آقا و موالى خود و موالى مرا تا دم در مشايعت آنيد

را داشتند آن حضرت )عليه السالم(هنگامى آه آن سربازان طايفه خضر آه فرمان قتل امام
: و به آنان گفتپس از آن متوّآل آنان را خواست . را ديدند در برابر او به سجده افتادند

 چرا دستورى آه به شما داده بودم به انجام نرسانديد؟

چرا آه ما در اطراف او بيشتر از صد شمشير . به خاطر هيبت بسيار او: آنان گفتند
ها را شماره آنيم و دل و جان ما از ترس و خوف آن  توانستيم آن مشاهده آرديم آه نمى

 .حضرت پر شد

و بعد در روى وى . اى فتح، اين هم از رفيق تو: د و گفتآنگاه متوّآل رو به فتح آر
 .اى آرد خنده

شكر خداوندى را آه او را روسفيد آرد و نور برهانش را آشكار : آنگاه گفت
 .)١٤٢(ساخت

ه تمايالت قلبى متوّآل را آه در حول محور آشتن و اين روايت به وضوح هم
آند آه در برابر آن  زند بر ما آشكار مى دور مى)عليه السالم(سوزاندن حضرت امام هادى

مّتهم آردن آن حضرت به زندقه يا قبول نداشتن دولت متوّآل در برابر آن چيز زيادى 
 .نيست

چرا آه . ز خاطر متوّآل آسوده نشدالبته پس از ناآام ماندن همه اين اقدامات نيز با
به .  را داشت)عليه السالم(وى به هر شكل ممكن قصد به ذّلت آشاندن حضرت امام هادى

همين دليل بود آه در روز عيد فطرى در همان سال آه در آن آشته شد دستور داد تا 
ين آار وى قصد داشت تا با ا. همه افراد بدون استثنا در پاى اسب او پياده راه بروند

البته حضرت امام . روى در برابر اسبش وادارد  را به پياده)عليه السالم(حضرت امام هادى
هاشم مظلومانه پياده شد و در حالى آه بر يكى از   نيز مانند بقيه بنى)عليه السالم(هادى

اى : هاشميان به آن حضرت رو آورده و گفتند. پيمود غالمان خود تكيه آرده بود راه مى
شود آه دعايش مستجاب باشد و خداوند   موالى ما، آيا در اين عالم آسى پيدا نمىآقا و

 متعال به واسطه دعاى او ما را از توهين و تحقيرهاى اين شخص نجات دهد؟

در اين عالم آسى هست آه ناخن چيده او در نزد :  در پاسخ آنان فرمود)عليه السالم(امام هادى

هنگامى آه قوم ثمود ناقه صالح را پى آردند آره آن شتر . تبار بيشترى داردخداوند از ناقه ثمود ارزش و اع
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هايتان  سه روز در خانه: در اين هنگام بود آه خداوند سبحان فرمود. اى زد سر بر آسمان برداشت و ناله

 .)١٤٣(دروغ است اى بى اين وعده. برخوردار شويد

 

  بر متوّآل)السالمعليه (نفرين امام هادى

 به سمت خداوند متعال التجا آرده و به درگاه احديت رو آورد، و )عليه السالم(امام هادى
دعايى را خواند آه اين دعاى شريف در جوامع روايى ما به دعاى مظلوم بر عليه ظالم 

عليهم (بيت هاى تابان معارف در نزد اهل معروف شده است آه از گنج

 .)١٤٤(باشد مى)السالم

 

 هالآت متوّآل

پس از .  را مستجاب آرد)عليه السالم(خداوند متعال دعاى ولى خود حضرت امام هادى
 .اين دعا سه روز بيشتر طول نكشيد آه متوّآل از دار دنيا رفت

آيفيت اين امر به اين گونه بود آه منتصر فرزند متوّآل شبانه با گروهى از ترآان 
هـ ق به  ٢٤٧مداستان شده، در شب چهارشنبه مصادف با چهارم شّوال سال همدست و ه

متوّآل . سرپرستى باغر ترك در حالى آه شمشير آشيده بودند بر متوّآل حمله آردند
فتح بن خاقان هراسان فرياد برآورد آه واى بر شما، اين . مست و مدهوش افتاده بود

 !اميرالمؤمنين است

فتح بن خاقان خود را بر روى متوّآل انداخت تا . او نكردندها اعتنائى به  اّما آن
. اّما نتوانست مرگ را نه از خود و نه از متوّآل دور آند. آه جانش را فداى او آند اين

چرا آه آن ترآان به سمت آن دو هجوم آورده و هر دو را قطعه قطعه آردند، به 
البته آن چنان آه . شخيص دهنداى آه هرگز نتوانستند گوشت يكى را از ديگرى ت گونه

 .اند آن دو باهم دفن شدند نويسان نوشته بعضى از تاريخ

ترين مردم نسبت به  سان طوماِر روزگاِر حكومت متوّآل آه از دشمن و بدين
 . بود درنورديده شد)عليهم السالم(بيت اهل

آنان به . ترآان از خوابگاه متوآل خارج شدند، منتصر نيز به انتظار آنان نشسته بود
منتصر سالم خالفت دادند و منتصر اين گونه شايع آرد آه فتح بن خاقان پدرش را آشته 
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سپس براى خود از فرزندان خاندان . است و او به انتقام پدر فتح را قصاص نموده است
 .ه بيعت گرفتعّباسى و ساير افواج سپا

ها خبر هالآت متوّآل را با شادى و سرور فراوان استقبال  علويان و شيعيان آن
ها را با مشكالت طاقت  چرا آه ستمگرى به هالآت رسيده بود آه زندگى آن. آردند

 .)١٤٥(فرسايى روبرو آرده بود

 

 هـ  ٢٤٨ - ٢٤٧المنتصر بالّله 

الّرشيد بود، مادرش آنيزى  وى محّمد فرزند متوّآل فرزند معتصم فرزند هارون
ق پس از قتل پدرش به خالفت . هـ  ٢٤٧وى در شّوال سال . بود» حبشيه«رومى به نام 

اند  درباره او گفته. عهدى برآنار آرد رسيده و دو برادر خود معتّز و مؤّيد را از واليت
هاى مردمان عليرغم ترسى آه  رعيت آشكار آرده، دلوى عدل و انصاف را در ميان 

. اند آه وى شخصى آريم و بردبار بود از او داشتند به سمت او گرايش پيدا آرد، آورده
لّذت عفو گواراتر از لّذت : آه گفت مانند اين. اند اى نيز از وى نقل آرده سخنان حكيمانه

اّما . تواند انجام بدهد انتقام است انتقام است، و بدترين آارى آه يك فرد قدرتمند مى
 .اى ببرد منتصر نتوانست مّدتى آمتر از شش ماه از خالفت خود بهره

ها  دارترين آن از عجايب اين است آه در ميان آسرايان ايران ريشه: ثعالبى گويد
و . وى پدرش را آشت و بعد از او به جز شش ماه زنده نماند. در حكومت شيرويه بود

ها در خالفت منتصر بود آه او نيز پدرش را آشت  دارترين آن ا نيز ريشهدر ميان خلف
 .)١٤٦(و بعد از او بيش از شش ماه زنده نماند

 

 منتصر و علويان

وى . منتصر با علويانى آه در زمان پدرش بسيار مظلوم واقع شده بودند نرمخو بود
وى به خاطر نفرتى . ها تقسيم آنند فرستاد تا در ميان آنبه آنان مهربانى آرده، مالى را 

وى حّتى . آرد داد مخالفت مى آه از آارهاى پدرش داشت، با آنچه پدرش انجام مى
براى اعتراض به او، در همه آارها مخالفت با آارهاى او و ضّديت با مذهب او را پيشه 

 .)١٤٧(خود ساخته بود
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وى ترس و وحشت و محنتى آه به واسطه . آرد طالب نيكى مى وى بسيار به آل ابى
 در زمان پدرش بر شيعيان تحميل شده بود از )عليه السالم(ممنوعيت زيارت قبر امام حسين

 .گرداند باز)عليه السالم(آنان رفع آرده و فدك را به آل حسين

 :گويد عارى در اين رابطه مىدر اش» يزيد مهّلبى«

پس از زمانى طوالنى آه طالبيان دچار رنج و محنت بودند تو به آنان نيكويى «
 ».بسيار آردى

گرداندى و ما آنان را دوباره بعد از  هاشم باز تو انس و الفت را به خاندان بنى«
 .)١٤٨(»دشمنى برادر يافتيم

عليهم (بيت منتصر همواره گرايش خود را به اهل: گويد ابوالفرج درباره او مى

وى نه حّتى يك نفر از . آشكار آرده و در آارهاى خود با پدرش مخالفت مىورزيد)السالم
 .)١٤٩( حبس آرد و نه بدى از او به آنان رسيدآنان را آشت، نه

هنگامى آه منتصر به خالفت رسيد با ترآان سر مخالفت برداشته و آنان را دشنام 
خواستند  و مىترآان بر عليه او برخاسته . اينان آشندگان خلفا هستند: گفت داد و مى مى

اّما چون وى شخصى شجاع، زيرك، محتاط و باهيبت بود از . او را از خالفت بردارند
به همين جهت بود آه حيله آرده، سى هزار دينار به پزشك . مقابله با او درماندند

به هنگامى آه . اى آند دادند تا براى آشتن منتصر حيله» ابن طيفور«مخصوص او 
آنگاه با آلتى مسموم . گيرى از او را داد فور دستور فصد و خونمنتصر بيمار شد ابن طي

 .)١٥٠(اقدام به فصد منتصر نمود و به همين دليل او از دار دنيا رفت

 

 هـ ق ٢٥٢ - ٢٤٨مستعين 

ق . هـ  ٢٢١او در سال . الّرشيد برادر متوّآل بود وى احمد بن معتصم فرزند هارون
فرماندهان لشكر بعد از مرگ . بود» مخارق«م مادر او آه آنيزى اّمولد بود نا. متوّلد شد

اّما ترآان چون ديدند وى باغر ترك را آه قاتل . منتصر او را به خالفت انتخاب آردند
متوّآل بود تبعيد آرده، وصيف و بغا را آه دو تن از فرماندهان بزرگ ترك بودند آشت، 

مين جهت بود آه وى از ترآان هراس آرده و مقّر به ه. خالفت او را انكار آردند
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ترآان به او پيغام فرستاده، معذرت خواسته . خالفت خود را از سامرا به بغداد تغيير داد
اّما وى از . گردد و اعالم خضوع و سرافكندگى آرده، از او خواستند آه به سامرا باز

ور شده،  نان به زندان حملهبه همين دليل بود آه آ. پذيرش خواسته آنان خوددارى آرد
. معتّز را از زندان بيرون آورده، با او بيعت آرده و مستعين را از خالفت خلع نمودند

اهل بغداد نيز براى جنگ در . سپس معتّز سپاه بزرگى براى جنگ با مستعين گرد آورد
 .رآاب مستعين آماده شدند

 

 ها در زمان مستعين ها و انقالب قيام

اّما ويژگى دوران . حكومت مستعين بيش از چهار سال و چند ماه طول نكشيد
. هايى بود آه ريشه در قّوت ترآان و ضعف او در برابر آنان داشت حكومت او ناآرامى

ها به ظلم و اجحافى آه به دليل درگيرى عّباسيان بر سر قدرت  آه اين ناآرامى اين آما
ها و  اينك به فهرستى از جنبش. گشت مى زشد نيز با به اّمت اسالم تحميل مى

 :هايى آه در اّيام حكومت او به وقوع پيوست توّجه آنيد انقالب

 .»لخم«به رهبرى مردى از » اردن«جنبشى در . ١

آيدر «آه در آن اهالى شهر حمص بر حاآم آن شهر » حمص«جنبشى در شهر . ٢
 .شوريدند» اشروسنى

 .يكى از فرماندهان ترك» اوتامش«جنبش سپاهيان در سامرا و آشتن . ٣

 .»قصيص، يوسف بن ابراهيم تنوخى«به رهبرى » معّره«جنبش . ٤

 .»حسين بن خالد«ها بر حاآم فارس  جنبش سپاهيان در فارس و شوريدن آن. ٥

 .در مدينه» اسماعيل بن يوسف جعفرى طالبى«شورش . ٦

زاده او  ى آه برادرها ميان مستعين و سپاهيان ترآ گذشته از همه اين ناآرامى
گرفت و اين  هاى چندى در را به عنوان خالفت انتخاب آرده بودند جنگ» معتز«

ها چندين ماه به طول انجاميده، باعث اغتشاش در اوضاع مملكت، باال رفتن  جنگ
ها و ايجاد بلوا در ميان جامعه اسالمى گرديد، و در نهايت آار مستعين تن به  قيمت

اسماعيل قاضى و چند تن از . گيرى نمايد د آه از خالفت آنارهصلح داده و قبول آر
مستعين در اّول . هايى بسيار اآيد بر خلع مستعين شهادت دادند ديگر سرآردگان با شرط

عّباس بر  ق خود را از خالفت خلع آرده، قضات و ديگر بزرگان بنى. هـ  ٢٥٢سال 
 نه ماه در آنجا تحت نظر مردى وى به شهر واسط تبعيد شد و. اين مسأله شاهد بودند

 .سپس به سامرا فرستاده شد. امين محبوس بود



آه او به نزد مستعين رفته  فرستاد تا اين» احمد بن طولون«معتّز پيكى را به سمت 
به خدا سوگند آه من هرگز : اّما احمد بن طولون در پاسخ گفت. و او را به قتل برساند

سعيد «بدين ترتيب بود آه معتّز، . وده نخواهم آرددست خود را به خون اوالد خلفا آل
را فرستاد و وى در سّوم شّوال همان سال مستعين را در سّن سى و يك سالگى » حاجب

 .)١٥١(سر بريد

 

 هـ   ٢٥٥ - ٢٥٢معتّز 

 ١٩ سّن ق به دنيا آمد و در. هـ  ٢٣٢او در سال . وى محّمد فرزند متوّآل بود
قبل از او آسى در چنين سّنى به خالفت . سالگى براى خالفت مورد بيعت قرار گرفت

هاى رسمى مانند  اى بود آه رسم زرنگار آردن لباس وى اّولين خليفه. نرسيده بود
چرا آه خلفاى پيش از او به مقدار آمى از . آمربند و غالف شمشير و غيره را بنياد نهاد

 .آردند ستفاده مىنقره براى اين آار ا

. ها بود اى در دستان آن معتّز در برابر ترآان بسيار ضعيف و همچون بازيچه
ترك آه واثق او را جانشين خالفت قرار » اشناس«اّولين سالى آه او به خالفت رسيد 

معتّز همه . داده بود از دنيا رفت و پانصد هزار دينار از خود به جاى گذاشت
الّله بن طاهر پوشانيد و  و خلعت حكومتى را بر محّمد بن عبدهاى او را گرفت  دارايى

دو شمشير بر او حمايل آرد، اّما پس از چندى وى را از سمت خود برآنار آرده، خلعت 
حكومتى را بر برادر خود پوشانيده، تاجى از طال و آالهى جواهرنشان و دو آمربند 

سپس در همان سال او را از اين . جواهرنشان به او داده و دو شمشير بر او حمايل آرد
ُبغاى «بعد از آن اين خلعت را بر اندام . سمت برآنار آرده، به شهر واسط تبعيد نمود

پوشانيده، تاج حكومت بر سر او نهاد، اّما او پس از يك سال بر معتّز شوريد و » شرابى
 .در اثر اين شورش آشته شد و سرش را براى معتّز آوردند

عهدى خلع نموده، او را آتك   معتّز برادرش مؤّيد را از واليتدر رجب اين سال
زده و در قيد و بند انداخت و پس از چند روز مؤّيد در زندان از دنيا رفت، معتّز ترسيد 

.  اى سر به نيست آرد وى برادر خود را آشت، يا برادرش را با حيله: آه مردم بگويند
ند تا جنازه او را بازرسى آرده و شهادت به همين دليل بود آه قاضيان را حاضر آرد
 .شود دادند آه در بدن او اثرى از جراحت ديده نمى
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روزى گروهى از بزرگان ترك به نزد او . معتّز در برابر ترآان بسيار ضعيف بود
 :رفته و گفتند

. جنگ آنيم» صالح بن وصيف«المال بده تا ما با  اى اميرمؤمنان، سهم ما را از بيت
» قبيحه«المال او پولى نبود از مادر خود  ترسيد، اّما از آنجا آه در بيت آنان مىمعتّز از 

اّما مادر او از روى خّست آن . خواست تا پولى به او بدهد و او آن پول را خرج آنان آند
المال  در زمانى آه بيت: البته الزم است به اين نكته توّجه شود آه. پول را به او نداد
. ال و دارايى تهى بود مادر خليفه داراى اموال بسيار زيادى بوده استمسلمانان از امو

بينيم پس از آشته شدن صالح بن وصيف مال بسيار زيادى را براى او  آه مى اين آما
ها تهيه نكرد،  خواستند براى آن ها مى اّما چون معتّز پولى آه ترك. خرج آرده است

ر اين ميان صالح بن وصيف و محّمد بن بغا د. آنان بر خلع او از خالفت اجتماع آردند
آنان سالح برداشته و به سمت دارالخالفه رفتند، و آسانى را . نيز با آنان همداستان شدند

معتّز پيغام داد آه من دارو خورده و ضعيف . به سمت معتّز فرستادند آه بيرون بيا
آورده، پايش را گرفته اّما جماعتى از ترآان بر او هجوم . ام و قدرت خروج ندارم شده
آنان او را در يك روز داغ در نور . نواختند آشيدند و با چوب و چماق بر بدنش مى مى

خود را از خالفت : گفتند نواختند و مى داشته، بر صورت او سيلى مى پا نگه آفتاب سر
و شهود را حاضر آرده وى را از خالفت خلع » ابوالّشوارب«سپس قاضى . خلع آن
را آه معتّز به بغداد تبعيدش آرده بود، از بغداد به سمت » محّمد بن واثق«پس س. نمودند

دارالخالفه آه در آن روزگار شهر سامرا بود طلب آردند و معتّز خالفت را به او تسليم 
 .)١٥٢(آرده، با او بيعت آرد

بعد از گذشت .  عجيبى به قتل رسيدمعتّز پس از برآنارى از مقام خالفت به صورت
هنگامى آه در حّمام به . پنج شب از برآنارى او از خالفت وى را داخل حّمام آردند

سپس هنگامى . شستشوى خود مشغول بود تشنه شد و طلب آب آرد، اّما به او آب ندادند
. د و مردآه از حّمام بيرون آمد به او آب يخ دادند و چون آن آب را خورد بر زمين افتا

 .ق به وقوع پيوست. هـ  ٢٥٥اين واقعه در ماه شعبان سال 

 

 

 تحت فشار بودن شيعه در زمان معتّز

 و مورد ظلم و )صلى اهللا عليه وآله(نويسان برخورد دشمنانه معتّز را با آل محّمد تاريخ
عنوان به . اند هاى خود آورده ستم قرار گرفتن آنان و شيعيانشان توّسط معتّز را در آتاب
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توان به اين نكته اشاره آرد آه وى  اى از شيوه دشمنانه او نسبت به آل محّمد مى نمونه
در ميان علويان و ديگر شيعيان آل محّمد شمشير نهاد و به آشتن آنان مبادرت آرد، و 

هاى  از جمله شخصيت. هاى او به قتل رسيدند حّتى بسيارى از آنان در زندان
 :توان به اين اشخاص اشاره آرد و به قتل رسيدند مىاى آه در زمان ا برجسته

احمد «اى آه در منطقه رى ميان او و  آه در درگيرى» جعفر بن محّمد حسينى«. ١
 .)١٥٣(درگرفته بود آشته شد» محّمد بن طاهر«، حاآم منصوب از جانب »بن عيسى

اى آه  وى را در درگيرى» الّله طاهر بن عبد«آه » ابراهيم بن محّمد علوى«. ٢
ها  ، و بيشتر از اين)١٥٤(در قزوين اّتفاق افتاد به شهادت رساند» آوآبى«ميان او و 

 .ها اقدام آردند بودند افرادى آه واليان عّباسى به آشتن آن

س معتّز آشته شدند بسيار زياد است، و به عنوان مثال تعداد آسانى آه در حب. ٣
اشاره » احمد بن محّمد حسينى«و » عيسى بن اسماعيل حضرمى«توان به  مى
 .)١٥٥(نمود

 

                                                           
 .٤٣٤ /مقاتل الّطالبيين.  ١٥٣
 .٤٣٣ /مقاتل الّطالبيين.  ١٥٤
 .٤٣٤ /مقاتل الّطالبيين.  ١٥٥



 



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(هاى دوره حضرت امام هادى  ويژگى

 

 اوضاع آّلى سياسى. ١

در زمان  ق. هـ  ٢٢٠ئوليت امامت و پيشوايى را در سال  مس)عليه السالم(امام هادى
ق در اّيام حكومت . هـ  ٢٥٤عّباسى به دست گرفته و در سال » معتصم«حكومت 

و در طول اين دوره سى و چهار ساله با . عّباسى به درجه شهادت نائل آمدند» معتّز«
ز اين خلفا نتوانستند آدام ا البّته هيچ. عصر بودند عّباس هم شش تن از پادشاهان بنى

چرا آه . بردارى آامل و الزم را از خالفت خويش بنمايند مانند خلفاى سابق عّباسى بهره
ها آوتاه بوده و به جز متوّآل آه حكومتش پانزده سال به طول انجاميد  زمان خالفت آن

 .بقيه مّدتى ميان شش ماه الى هشت سال بوده است

عصر عّباسى دّوم به شمار آورد آه عصر نفوذ توان  زمان متوّآل عّباسى را مى
ق امتداد داشته .  هـ ٣٣٤ق تا سال . هـ  ٢٣٢ترآان در دستگاه حكومتى بوده و از سال 

اند آه  بعضى، اين زمان را آغاز عصر انحالل دولت عّباسى به شمار آورده. است
 .ق به دست تاتاران از بين رفت. هـ  ٦٥٦سرانجام در سال 

توّآل و پيشينيان او در پيش گرفتند اثر زيادى در جدا شدن بسيارى از سياستى آه م
ها از سلطه حكومت مرآزى داشت، آه  شهرهاى دولت اسالمى و به تدريج استقالل آن

هاى درگير با يكديگر به وجود آمدند  هاى آوچك و نظام ها، دولت در نتيجه اين جدايى
 حمدان، غزنويان و بعد از اين عصر، آه دولت هايى مانند سامانيان، آل بويه، آل

 .)١٥٦(باشند ها مى هايى از اين دولت سلجوقيان نمونه

هاى آوچك به دليل رويكرد بعضى از اميرانشان به دانش و  و اگر چه اين دولت
به اين دليل آه سبب شدند تا در دانشمندان در پيشرفت تمّدن اسالمى تأثير داشتند، اّما 

وحدت دولت اسالمى بزرگ آن روزگار شكافى ايجاد شود نظام سياسى دولت عّباسى را 
 .تضعيف نمودند

                                                           
 . با تغيير و تصّرف١ / ٣ /تاريخ االسالم الّسياسى.  ١٥٦



 اين -  جداى از در فشار قرار گرفتن مردم توّسط پادشاهان دولت عّباسى -البّته گاه 
ان در مناصب هاى آوچك مستقل را به قرار دادن ترآ جدايى واليات و تشكيل دولت
دارنده عليه مخالفان دولت عّباسى،  ها به عنوان نيروى باز حّساس دولتى و اعتماد بر آن

چرا آه آّل سپاه دولت عّباسى چه از نظر نيرو و چه از نظر . اند نيز نسبت داده
ها از آن مناصب دور  فرماندهى از ترآان تشكيل شده، قبايل عرب و ديگر مّليت

ين امرى بود آه آينه و دشمنى قوم عرب را بر ضّد روش سياسى داشته شدند، ا نگه
 .هاى مختلف از اين حكومت انجاميد دولت عّباسى برانگيخته، در نتيجه به جدايى دولت

معتصم اّولين خليفه عّباسى بود آه در امور حكومتى از ترآان استفاده آرده، 
 .)١٥٧(داد  را به تيول آنانمناصب دولتى را در اختيار آنان گذاشته، واليات اسالمى

 سياست زور و خشونت )عليهم السالم(بيت متوّآل در برابر علويان و پيروان مكتب اهل
. آه جاى خود دارد)عليهم السالم(بيت سياست او درباره خود امامان اهل. را در پيش گرفت

اين سياست در دستورى آه متوّآل درباره خراب آردن مزار حضرت امام حسين بن 
بلكه وى پا . شود هاى اطراف آن صادر آرد به خوبى آشكار مى و خانه )عليه السالم(على

ه و در  را آب بست)عليه السالم(را فراتر گذاشته، دستور داد تا محّل قبر حضرت امام حسين
وى مردم را از زيارت آن حضرت منع آرده و براى زيارت آن . آن آشت و زرع نمايند

 .)١٥٨(حضرت مجازات زندان مقّرر آرد

عاّم و اهل متوّآل با اين سياسِت اشتباه خود، آينه و دشمنى همه مسلمانان به صورت 
هايى را آه او درباره علويان  عموم مردم اهانت. بغداد را به صورت خاّص برانگيخت

 .)١٥٩(دادند روا داشته بود با سّب و لعن او در مساجد و آوچه و خيابان پاسخ مى

سيارى از در زمان متوّآل شهرهاى عراق با فقر و گرسنگى شديد روبرو شده و ب
روميان نيز فرصت طاليِى ضعف دولت عّباسى را غنيمت شمرده و . مردم از بين رفتند

آنان به شهر دمياط حمله آرده، . حمله و غارت را نسبت به آشور اسالمى آغاز نمودند
در جنوب آسياى صغير » فيليفيا«سپس به . هايشان را آتش زدند اهل آن را آشته و خانه
ورى مقدونيه است نيز حمله آرده و اهل آن شهر را با شكستى ظاهرا شهرى در جمه
 .)١٦٠(سخت مواجه ساختند
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عهدى را به نام سه پسر خود منتصر، معتّز و  ق متوّآل واليت. هـ  ٢٣٥در سال 
مر مقّدم اّما وى در باطن دوست داشت آه معتّز بر دو برادرش در اين ا. مؤّيد اعالم آرد

اّما منتصر از اين آار . داشت چرا آه وى مادر معتّز قبيحه را بسيار دوست مى. باشد
بدين . اى براى ترور پدرش ترتيب داد هاى ترك خود توطئه خشمگين شد و با دايى

اّما اقدام آنان به واسطه . ترتيب بعضى از ترآان در دمشق اقدام به ترور متوّآل آردند
اّما هنگامى آه بغاى . )١٦١(ر و فتح بن خاقان با شكست مواجه شداقدامات بغاى آبي

ق براى رهايى يافتن از دست متوّآل براى . هـ  ٢٤٧صغير و باغر ترك در سال 
جانشين آردن فرزندش منتصر با يكديگر همدست شدند، ديگر متوّآل نتوانست از توطئه 

 .در اين سال به قتل رسيددر ببرد و  ها جان به ترور آن

. آرد منتصر، علويان را به خاطر مخالفت با سياست پدرش بسيار احترام مى
توان در رفع ترس از شيعيان و آزاد آردن زيارت قبر  سياست او را در اين رابطه، مى

 . مشاهده نمود)عليه السالم(امام حسين

ق عليه . هـ  ٢٤٨در سال چرا آه ترآان . اّما حكومت منتصر زياد به طول نينجاميد
 .)١٦٢(او توطئه آرده و او را از طريق پزشك مخصوصش، طيفور، به قتل رساندند

ق، آرسى خالفت به المستعين بالّله . هـ  ٢٤٨پس از آشته شدن منتصر در سال 
. اّما ترآان به او نيز اعتمادى نداشتند. وى پايتخت را از سامّرا به بغداد منتقل آرد. رسيد

به همين جهت بود آه باغر ترك با گروهى از يارانش تصميم گرفتند تا وى را از خالفت 
 .)١٦٣(خلع آرده و معتّز را به جاى او بنشانند

 آه چندين ماه به طول انجاميد و سرانجام به تبعيد ميان اين دو جنگى درگرفت
 .)١٦٤(مستعين به شهر واسط و سپس ترور او انجاميد

البّته معتّز نيز از ِاعمال خشونت و ستمى آه فرماندهان و مسئولين ترِك دولت 
عى به دست همانان در سال دادند جان به در نبرد و به بدترين وض عّباسى انجام مى

 .ق آشته شد. هـ  ٢٥٥

 نيز در اّيام حكومت همين شخص و در )عليه السالم(ترور و شهادت حضرت امام هادى
 .)١٦٥(ق روى داد. هـ  ٢٥٤سال 
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پاشيدگى و سقوط برسد،  يكى از عواملى آه سبب شد تا دولت اسالمى به از هم
اين مطلب به اضافه نفوذ زنان و مادران خلفا، همچنين . مان بودضعف شخصيتِى حاآ

ها به آنان اعتماد  سيطره ترآانى آه خلفا براى رها شدن از نفوذ ايرانيان و عرب
آه ستم  اين آما. آردند دست به دست هم داده و دولت اسالمى را از هم پاشيدند مى

زلزل آردن اعتماد مردم نسبت به اميران و وزرا نسبت به مردم نيز نقش بسزائى در مت
دستگاه حكومتى و برافروختن آتش فتنه و آشوب در داخل آشور اسالمى ايفا نمود آه 

هاى  هاى مسلمين و ناديده انگاشتن ارزش نتيجه قهرى ظلم ظالمان و غارت ثروت
 .)١٦٦(المال مسلمانان بود روى آنان در بيت اسالمى و اسراف و زياده

ضعف شخصيتِى حّكام، رفته رفته باعث شد تا هيبت آنان در نزد واليانى آه بر 
 اعالم گماردند آم شود و اين مطلب آن واليان را رفته رفته به فكر هاى مختلف مى اقليم

دانستند مرآز خالفت بسيار ضعيف است و  چرا آه آنان مى. انداخت استقالل مى
 .حاآمان و خلفا غرق در لهو و لعب و خوشگذرانى هستند

آورى  در آن دوره همواره خلفا، اميران و آارگزاران خود را به سعى در جمع
 با اين آار رضايت چرا آه. آردند اموال و فرستادن آن اموال به سوى خليفه تشويق مى

 .ماندند خليفه جلب شده و از حسابرسى و آنترل حكومت مرآزى در امان مى

گرايى و استقرار يافتن اين خصيصه در ميان طبقات مختلف  اين پديده به رشد ماّديت
 .جامعه منجر شد

 آه بيشتر براى استحكام بخشيدن به قدرت -فتوحاتى نيز آه در اين دوران انجام شد 
گرايى   اين ماّديت- ها و مرزها بود   و به دست آوردن زمين به جاى فتح آردن قلبماّدى

شمارى آه به دست سپاه فاتح  زيرا اموال و غنايم بى. تر آرد را در ميان جامعه مستحكم
 .آردند افتاد، يكى از منابع ثروتى بود آه حاآمان و اميران به آن فكر مى مى

 

 وضعيت فرهنگى. ٢

اى يونانى، فارسى و هندى به عربى اثر بسيار بزرگى در فرهنگ ه ترجمه آتاب
اى در تقويت  اين دوران داشته است، پديده ترجمه از زمان مأمون آغاز شد و نقش ويژه

هاى ديگرى آه با  فرهنگ اسالمى از يك جهت و رويكرد باز به فرهنگ
                                                           

هاى خوارج  آشوب. ق چهار بار تكرار گرديد. هـ  ٢٥٢ق آغاز شد و تا سال . هـ  ٢٤٩سال آشوبهاى بغداد از .  ١٦٦
به همراه اين آشوبها، ظهور شخصى به نام . ق  ادامه داشت. هـ  ٢٦٢آغاز و تا سال  ق. هـ  ٢٥٢نيز از سال 

هايى است آه  و نهضتها  تر آرد، و اينها غير از قيام ق اوضاع را آشفته. هـ  ٢٥٥در سال » الّزنج صاحب«
 .ها خواهيم پرداخت علويان در طول نيمه اّول قرن سّوم هجرى به انجام رساندند و به زودى به آن



 جهت ديگر هاى فكرى و فرهنگى تمّدن اسالمى همسان و همسو نبود از گيرى جهت
 .داشته است

هاى مسلمين در شرق و غرب جهان اثر بزرگى در تبادل  آه مسافرت چنان هم
فرهنگى و داد و ستدهاى فرهنگى ميان شرق و غرب مملكت اسالمى داشته و باعث 

اى گرديد آه به دانشمندان و فقها نقش بزرگ و جايگاهى  نشاط و فّعاليت فرهنگى ويژه
تا جايى آه قرن چهارم هجرى به بعد را دوران . آمان بخشيدخطير در نزد خلفا و حا
 .اند طاليى تمّدن اسالمى ناميده

در اين عصر شعرا و ادبا به منزلت بسيار بااليى در نزد اميران دست يافتند آه خود 
 .باعث شكوفايى بيشتر ادبيات در اين دوران شد

و مسائلى از » خلق قرآن«البته نبايد از بلوايى آه در طول سه دهه، بر سر مسأله 
 .)١٦٧(اين دست در جامعه اسالمى به وقوع پيوست غافل شد

 

 اوضاع اقتصادى. ٣

مختلفى از هاى  هاى سياسى، جدال بر سر قدرت و آغاز جدا شدن بخش ناآرامى
ها، اثر شايان توّجهى در رآود اوضاع اقتصادى دولت  دولت عّباسى و اعالم استقالل آن

 .عّباسى و جامعه اسالمى داشته است

ظهور پديده اختالف طبقاتى در جامعه اسالمى، داراى آثارى منفى بوده آه موجب 
رانى به اين مطلب، گرسنگى و گ. سرعت گرفتن فروپاشى اقتصادى آن نظام شد

ها را اضافه آنيد آه خود اثرى بزرگ در مشّوش شدن اوضاع امنيتى و عدم تسّلط  قيمت
توان در آوتاهى دوران حكومت  تجّلى اين مسأله را مى. دولت بر اوضاع داشته است

خلفاى اين عصر و افتادن امور اداره دولت به دست فرماندهان ترك به جاى خلفا بود، 
ل و شكوه، عدم استحكام شخصيتى و فقدان هيبت اين خلفا آه دليلى روشن بر ضعف جال

 .)١٦٨(باشد در نزد فرماندهان سپاه، وزرا و عامالن دولتى مى

 

 )عليه السالم(جايگاه اجتماعى و سياسى امام هادى. ٤

متوّآل از مدينه به سامّرا و واگذار  توّسط )عليه السالم(حادثه مهاجرت دادن امام هادى
و آنچه را آه يحيى بن هرثمه در شرح اين » يحيى بن هرثمه«آردن اين مأموريت به 
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ها در  مطلب در رابطه با وضعيت مردم مدينه منّوره و اضطراب و ضّجه و ناله آن
ذيرى پ  بيان آرده است، تصوير واضحى از ميزان تأثير)عليه السالم(دورى از امام هادى

رفتارى آن   و خوش)عليه السالم(اهل مدينه از اخالق منحصر به فرد و نمونه امام هادى
حضرت با مردم و شّدت آميختگى شخصّيت بزرگوار آن حضرت در زندگى آن مردم 

اى از درخت  چرا آه آن حضرت شاخه. و اين مطلب هرگز جاى تعّجب ندارد. دارد
امام، حّجت . اى از نبّوت است آه خود شاخهتناور نبّوت و ميوه درخت امامت بود 

او نمونه و الگويى است آه همه بايد به او اقتدا آنند، و او . خداوند سبحان بر خاليق است
 .حافظ و نگهبان رسالت اسالم است

 بوده است، امام )عليه السالم(عبيد الّله بن خاقان آه معاصر با امام حسن عسكرى
 :چنين توصيف آرده است آه ردى اينرا براى م)عليه السالم(هادى

 است را ديده بودى، هر آينه مردى )عليه السالم(اگر پدر اين مرد منظور او امام هادى
 .)١٦٩(ديدى به غايت جليل، عاقل، خّير و فاضل را مى

بينيم  اى آه مى به گونه.  در دربار عّباسى نفوذى عميق داشت)عليه السالم(امام هادى
اى پول  متوّسل شده و آيسه)عليه السالم(مادر متوّآل براى شفاى درد متوّآل به امام هادى

دهنده ايمان آن زن به مقام و منزلت اين امام  فرستد، و اين نشان براى آن حضرت مى
 .بزرگوار در نزد خداوند متعال است

هاى دقيق  ا تحت مراقبتدرست در وقتى آه متوّآل دستور داده بود آن حضرت ر
گذاشته و همه اقدامات و ارتباطات امام را سخت آنترل آنند، تا نفوذ آن حضرت 

و در زمانى آه متوّآل در سر، . گسترش نيافته و دامنه رهبرى آن حضرت افزايش نيابد
پروراند، آوازه فضيلت و آمال امام  فكر زندانى آردن و يا آشتن آن حضرت را مى

 و شهرت آن حضرت، گذشته از عاّمه مردم، حّتى در دربار عّباسى نيز  )سالمعليه ال(هادى
 .پيچيده بود

 عليرغم همه اقداماتى آه از سوى حكومت )عليه السالم(آه دريابيم امام هادى براى اين
شد از چه مقام و منزلت واال و چه موقعّيت اجتماعى  براى ساقط نمودنش انجام مى

دار بوده است، آافى است نگاهى سريع به آنچه معاصران آن اى در جامعه برخور ويژه
 .)١٧٠(اند بيندازيم حضرت درباره او گفته
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 )عليه السالم(عّباسيان و امام هادى. ٥

بيت  و اهل)عليهم السالم(آه حّكام عّباسى جايگاه ويژه اجتماعى ائّمه اطهار پس از اين
ها براى حكومت و سلطنت اقدامى   را شناخته و دانستند آه آن )صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر
باشند، رفته رفته  ها، اعتقادات و اصول مى آنند، بلكه مرداِن عرصه ارزش نمى

سياست سّفاح و منصور و . متحول گرديد)عليهم السالم(بيت سياست آنان در مقابله با اهل
خالصه )عليهم السالم(د و ايجاد تنگنا براى ائّمه اطهارالّرشيد در مراقبت شدي هارون

آنان در آنار . داد ها مى هاى محدود آن شد، اّما در عين حال مجالى براى حرآت مى
دست يازيدند تا )عليهم السالم(بيت هاى علمى در مقابل اهل اين سياست به ايجاد شخصيت

. ا مرجع دينى و علمى نباشنددر عرصه اجتماع آن روزگار تنه)عليهم السالم(بيت اهل
حمايت مستقيم حاآمان از پيشوايان مذاهب اهل سّنت و قبول بعضى از اين مذاهب از 

توان در اين مسير  طرف حكومت وقت و يا دعوت حكومت نسبت به آن مذاهب را مى
 .ارزيابى نمود

ه ب )عليهم السالم(بيت ها در آمرنگ آردن شخصيت اهل يك از اين شيوه اّما هيچ
بيت به سوى ديگران به هيچ وجه  واسطه تبليغات و منحرف آردن افكار عمومى از اهل

اين بود آه آن )عليه السالم(سياست مأمون در برابر حضرت امام رضا. موّفق نبوده است
 .حضرت را آامال در اختيار خود بگيرد

ر آامل در تحت  را به طو)عليه السالم(تواند امام رضا اّما مأمون زمانى آه فهميد نمى
اختيار و سيطره خود درآورد، آن حضرت را به شهادت رساند، اّما با به ازدواج 

 فرزند آن حضرت را به )عليه السالم(الفضل براى حضرت امام جواد درآوردن دخترش اّم
پس از مأمون نيز، معتصم به . صورتى شديدتر در تحت مراقبت هوشمندانه قرار داد

 اجازه نداد تا در مدينه جّدش به سر - آه در عنفوان جوانى بود -  )معليه السال(حضرت جواد
تواند آن حضرت را در  دانست نه تنها نمى بلكه او را به نزد خود طلبيد و چون مى. برد

اختيار خود بگيرد، بلكه حّتى امكان زير نظر گرفتن آن حضرت را در داخل و خارج 
 .دن سّم به درجه رفيع شهادت نايل آردآند، آن حضرت را با خوران خانه پيدا نمى

و از اينجا است آه نقش متوّآل و خلفاى پس از او براى به زندان انداختن حضرت 
 و اعمال انواع فشارها بر آن حضرت به اشكال مختلف بروز )عليه السالم(امام هادى

 تحقيرها،  را از مدينه به سامرا خواندند و انواع)عليه السالم(آنان امام هادى. آند مى
چنان نظارت شديدى . ها و تنگناها را چنان آه گذشت بر آن حضرت روا داشتند توهين

برقرار شد آه خود ترسيدند در اثر )عليه السالم(هاى داخل و خارج خانه امام بر همه فعاليت



به همين جهت بود آه . ها افكار عمومى به سمت آن حضرت متوجه شود اين سختگيرى
البّته اين در حالى بود . ترام و عزيز داشتن آن حضرت تظاهر آردندبه بزرگداشت، اح

 .آه نظارت و مراقبت به بيشترين حد خود رسيده بود

هاى مهمى بود آه حكومت بر آن  قضيه حضرت مهدى منتظر يكى از سبب
آه از  داشت تا مراقبت شديدى از خاندان ائمه اهل بيت عليهم السالم بنمايند تا اين مى

 در صورت امكان جلوگيرى آرده و يا در صورت )عليه السالم(ضرت امام مهدىتولد ح
وجود آن حضرت از وجودش اطالع حاصل آنند و از اين طريق راهى براى از بين 

در تحت نظر و مراقبت حاآمان عباسى مدت )عليه السالم(امام هادى. بردن حضرتش بيابند
 و اين مّدت در برابر مّدت )١٧١( سر بردزيادى آه بيش از بيست سال به طول انجاميد به

 يا مّدت زمان حضور حضرت امام )عليه السالم(عهدى حضرت امام رضا زمان واليت
 .باشد ن معتصم در بغداد مدت زمانى بسيار طوالنى مى در زما)عليه السالم(جواد

هاى آّلى خود را در  و اين دليل روشنى بر اين مطلب است آه عّباسيان سياست
 . تغيير داده بودند)عليهم السالم(بيت برابر ائّمه اهل

 

 )عليهم السالم(بيت  آزار و اذّيت پيروان اهل. ٦

را آه حكومتش بيش از شش ماه به طول نينجاميد و » منتصر«دوام  اگر سياست آم
 نمونه بود آنار بگذاريم، سياست آّلى )عليهم السالم(بيت در نرمش با علويان و پيروان اهل

شود و به   و پيروانشان خالصه مى)عليهم السالم(بيت عّباسيان، در مبارزه و مخالفت با اهل
عليرغم باز شدن نسبى فضا براى تشّيع، بعد از تظاهر مأمون به يابيم آه  وضوح مى

، باز هم سياست خشونت در برابر )عليه السالم(احترام خاّص نسبت به حضرت امام رضا
 . در ميان خاندان عّباسى ادامه يافته است)عليهم السالم(بيت پيروان اهل

 وضع معيشتى سزاوار و ها از  و پيروان آن)عليهم السالم(بيت برخوردار نبودن اهل
شايسته، به اين دليل بود آه حكومت، بيم آن داشت آه آنان مال را براى از بين بردن 

گيرى مالى نسبت به  جا بود آه سياست سخت از همين. تخت و تاج آنان به آار گيرند
. آردند عّباس به آن عمل مى  سياستى آّلى بود آه همه خلفاى بنى)عليهم السالم(بيت اهل
هاى  در دل)عليهم السالم(بيت را آه آنان از هر آسى بيشتر به جايگاه اجتماعى اهلچ

 .مؤمنان آشنايى داشتند

                                                           
در سامّرا ده سال و ) عليه السالم(قبال گفتيم آه بعضى از منابع تاريخى تصريح دارند آه مّدت اقامت امام هادى.  ١٧١

 .چند ماه بوده است



را )عليهم السالم(بيت اين مسأله تا آنجا پيش رفت آه اگر يكى از دوستداران اهل
آند، بالفاصله حقوق او را قطع آرده، بلكه پا را  يافتند آه حقوق دولتى دريافت مى مى
هايى در ميزان دارايى و يا حّتى داشتن غالم و آنيز براى آنان  تر گذاشته، محدوديتفرا

جا آه در آن عصر، فقر و ندارى و محروميت، از چهره و  تا آن. آردند ايجاد مى
 .زندگى بسيارى از علويان آشكار بود

 

 هاى علويان نهضت. ٧

 از حقوقى آه خداوند متعال ها متوّآل آنقدر در آزار و اذّيت علويان و بازداشتن آن
به آنان عطا فرموده بود اصرار ورزيد آه آنان از شّدت فقر به حّد هالآت و مرگ 
رسيدند، بلكه پافشارى او در ستم و جور بر علويان تا بدانجا ادامه يافت آه دستور داد 

 .دارند در محاآم قضائى اّدعاى غير علويان را بر علويان مقّدم

عليهم (بيت  عّباسيان چيزى جز عداوت و آينه نسبت به اهلاز تتبع در تاريخ

 :از آن جمله. توان يافت آه البّته براى اين مطلب داليل چندى مى. نخواهيم ديد)السالم

صلى اهللا عليه ( به تصريح جّد بزرگوارشان حضرت پيامبر اآرم- )عليهم السالم(بيت اهل

رى اّمت شايستگى داشتند، و اين مطلبى  تنها آسانى بودند آه براى خالفت و رهب-)وآله
آه آنان در جامعه اسالمى تنها آسانى بودند آه  ديگر اين. نبود آه از آسى پوشيده باشد

ها و  رهبرى روحى و علمى جامعه را در دست داشته و تأثير شگرفى بر دل
ًا به اصالح  دائم)عليهم السالم(بيت عالوه بر اين، امامان اهل. هاى مسلمانان داشتند وجدان

امور مردم و جامعه هّمت گماشته، آسانى بودند آه دين را بر دنيا ترجيح داده و مرگ 
در راه خدا را بر زندگى با خوارى و پستى آه در راهى غير از طاعت پروردگار 

 .شمردند بگذرد مقّدم مى

هللا صلى ا(هاى مسلمانان به سوى فرزندان پيامبر اآرم گونه بود آه عواطف و دل اين

عليهم (بيت عصمت و طهارت ها آه پا جاى پاى اهل  و پيروان مخلص آن)عليه وآله

گذاشتند گرايش پيدا آرده، اين پديده رفته رفته در جامعه اسالمى رو به رشد و  مى)السالم
مسايلى از اين دست چيزهايى نبود آه حاآمان عّباسى و مزدورانى آه . تزايد گذاشته بود

آننده بدترين انواع ريخت و پاش و اسراف در  ها آه مجسم ه آنعمرى را بر سر سفر
از ديگر سوى، . المال مسلمانان بود گذرانده بودند، به راحتى از آنار آن بگذرند بيت
 نيز به دليل سياست اصولى آه در رابطه با درمان انواع انحرافات )عليهم السالم(بيت اهل

هيچگاه مستقيمًا )عليه السالم(رت امام حسينگشت، پس از قيام حض مى جامعه اسالمى باز



اّما در هنگامى آه . ها نشده بودند متصّدى رهبرى يك نهضت مسّلحانه بر ضّد طاغوت
اى نداشت، راه را در مقابل  هاى جامعه فايده سخن و دليل و برهان براى رفع ناهنجارى

آردند باز  انقالبيون علوى آه به خاطر امر به معروف و نهى از منكر قيام مى
 .گذاشتند مى

هايى آه  بينيم جامعه اسالمى آن روزگار، از قيام جا است آه مى از همين
عليه (آردند و پس از قيام حضرت امام حسين ها را رهبرى مى فرماندهان علوى آن

هاى مسّلحانه  اين نهضت. پيوستند خالى نبوده است يكى پس از ديگرى به وقوع مى)السالم
هاى  ها و حكومت يبت نيز استمرار يافته و در آينده به تأسيس دولتحّتى تا زمان غ

آوچكى منتهى گرديد آه فرماندهان علوى يا دانشمندانى آه حامالن فرهنگ 
ها و سيره آنان در زندگى   بوده و در صدد اجرا و پياده آردن ارزش)عليهم السالم(بيت اهل

 .گرديد اسالمى بودند اداره مى

بيت پيغمبر   براى ترور و از بين بردن ائّمه اطهار از اهلالبته تصميم خلفا
هاى مسّلحانه را از  جز به همين دليل نبوده است آه آنان اين نهضت)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 .اند آرده ها آمك مى دور يا نزديك تأييد آرده، به آن

آيد  ب مىهايى به حسا اين خّط انقالبى در اين شرايط سخت و دشوار، يكى از سبب
 واداشت تا در پشت پرده غيبت - به عنوان آخرين رهبر معصوم -آه امام دوازدهم را 

 .ها و بّينات الهى خالى گردد مخفى شود مبادا در اثر دشوارى اين شرايط زمين از حّجت

باشد نيز علويان بسيارى بر حاآمان وقت  در دورانى آه اآنون مورد بحث ما مى
هاى آنان، استمرار خّط انقالبِى ضّد ظلم و ضدِّ  ها و نهضت يامشوريدند آه در واقع ق

حال فهرستى از اسامى آسانى آه در اين دوره قيام .  بوده است)عليهم السالم(بيت ظالم اهل
اى آه در آن به قيام مبادرت آردند، به خوانندگان  اند را با ذآر تاريخ و منطقه آرده

 :آنيم محترم تقديم مى

عليهم (طالب قاسم بن على بن عمر بن على بن حسين بن على بن ابىمحّمد بن . ١

ق دستگير شد .هـ ٢١٩عّباسى قيام آرد و در سال » معتصم«آه در زمان حكومت )السالم
 .و روايت شده است آه وى را به وسيله سّم به شهادت رساندند

بن على بن الّله بن حسن بن حسن  الّله بن موسى بن عبد محّمد بن صالح بن عبد. ٢
شوريد و اسير شده و در سامرا » متوّآل«بر » مدينه« آه در )عليهم السالم(طالب ابى

 .زندانى گرديد



يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن على بن حسين بن على بن ابى . ٣
ق در آوفه بر وى . هـ  ٢٥٠در سال » مستعين« آه در زمان حكومت )عليهم السالم(طالب

با او بيعت آردند » آوفه«آه گروهى از  افراد با نفوذ و بزرگان  از اينشوريد و پس 
نيز او را به عنوان ولّى امر پذيرفتند، و هنگامى آه وى به قتل رسيد، » بغداد«مردم 

زدگى مردم  نويسان مصيبت مردم براى او ضّجه و ناله بسيارى آردند آه به گفته تاريخ
 .بوده استسابقه  ها در فراق او بى و حزن آن

حسن بن زيد بن محّمد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بن حسن بن حسن بن على بن . ٤
و » رى«قيام آرده، » طبرستان«در  ق. هـ  ٢٥٠ آه در سال )عليهم السالم(طالب ابى

ق توانست نفوذ خود را به منطقه . هـ  ٢٥٧را تحت نفوذ خود درآورد و تا سال » آمل«
. ق آه از دنيا رفت حكومتش پابرجا بود. هـ  ٢٧٠ه، تا سال نيز امتداد داد» گرگان«

 .سپس برادرش محّمد بن زيد آه مردى فقيه، اديب و بخشنده بود به جانشينى او رسيد

قيام آرد و اهل رى » رى«ق در . هـ  ٢٥٠محّمد بن جعفر بن حسن آه در سال . ٥
 .خواندرا به حكومت حسن بن زيد آه بر طبرستان چيره شده بود فرا 

طالب  الّله بن على بن حسين بن على بن ابى حسن بن اسماعيل بن محّمد بن عبد. ٦
 .قيام آرد» قزوين«ق در . هـ  ٢٥٠آه در سال 

 )عليهم السالم(طالب الّله بن حسن بن على بن ابى حسين بن محّمد بن حمزة بن عبد. ٧
 .ق در آوفه قيام آرد. هـ  ٢٥١آه در سال 

الّله بن حسن بن حسن بن على بن  نس بن ابراهيم بن عبداسماعيل بن يو. ٨
 .قيام آرد» مّكه«ق در . هـ  ٢٥١ آه در سال )عليهم السالم(طالب ابى

ق در .  هـ ٢٥٥الّله بن ابراهيم بن طباطبا آه در سال  احمد بن محّمد بن عبد. ٩
 .قيام آرد» اسكندريه«و » برقه«مكانى بين 

  آه به همراه على بن زيد در سالعيسى بن جعفر علوى. ١١ و ١٠

 .قيام آرد» آوفه«ق در .هـ  ٢٥٥

على بن زيد بن حسين بن عيسى بن زيد بن على بن حسين بن على بن . ١٢
 .قيام آرد» آوفه«ق براى دّومين بار در . هـ  ٢٥٦ آه در سال )عليهم السالم(طالب ابى

عليهم (طالب ن على بن ابىالّله بن محّمد ب ابراهيم بن محّمد بن يحيى بن عبد. ١٣

 .)١٧٢(آرد قيام» مصر«ق در . هـ  ٢٥٦معروف به ابن صوفى آه در سال )السالم

                                                           
 .٧ ج/، الكامل فى الّتاريخ١٨٠ - ٥٠ / ٤ و مروج الذهب ٥٣٦ - ٤٧٨ /ك مقاتل الّطالبيين.ر.  ١٧٢



آرسى اى از تحّرآات انقالبى بود آه بر ضّد حاآمانى آه بر  اين تصوير فشرده
 حكومت آرده و از دين و سّنت پيغمبر )صلى اهللا عليه وآله(خالفت نشسته، به نام پيامبر اآرم

 .پيوست ها فاصله داشتند به وقوع مى فرسنگ

انگيخته و  هاى عقيدتى و دينى آه خلفا برمى حال در چنين شرايط عام سياسى و فتنه
سالمى از نظر آّلى به چه ساختند، جامعه ا هاى وارداتى آن را شعلهور مى فرهنگ
 آه )عليهم السالم(بيت و به خصوص گروه شيعيان و پيروان اهل. هايى نياز داشت درمان

 از آن خبر )عليهم السالم(بيت  و اهل)صلى اهللا عليه وآله( آه پيامبر-رفته رفته به زمان غيبت 
 و اسباب آن  نزديك شده، آرام آرام عاليم رسيدن آن ظاهر شده و شرايط-داده بودند 

هاى  فراهم گشته بود، چه نيازهايى داشتند؟ اين سؤالى است آه به خواست خدا در بخش
 .بعدى آن را به بحث خواهيم گذاشت

 

 

 

 

 

 

 قسمت چهارم

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(نيازهاى دوره حضرت امام هادى 

 

 بخش دوم

  وتكميل  وايمن سازى گروه شيعه)عليه السالم( هادى امام

 

 ش سومبخ

  در مسير جاودانگى)عليه السالم(حضرت امام هادى

 



 بخش چهارم

 )عليه السالم(مكتب علمى و ميراث گرانسنگ حضرت امام هادى 

 



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(نيازهاى دوره حضرت امام هادى 

 

 را شناختيم، )عليه السالم(هاى مهّم عصر حضرت امام هادى آه ويژگى پس از اين
توانيم به بررسى نيازهاى جامعه در آن عصر و زمان بپردازيم، ما اين نيازها  اآنون مى

 .را در دو سطح به بحث خواهيم نشست

 .نيازهاى آّل جامعه اسالمى: سطح اّول

 .نيازهاى جامعه شيعه به صورت خاّص: سطح دّوم

 .داريم اى آّلى براى هر دو زمينه بيان مى اّما ابتدا مقّدمه

 امامت را پس از شهادت پدر )عليه السالم(مام على بن محّمد هادىحضرت ا
آن . ق به عهده گرفت. هـ  ٢٢٠ در سال )عليه السالم(بزرگوارش حضرت امام جواد

حضرت در هنگام تصّدى منصب امامت هنوز به سّن بلوغ نرسيده و عمر شريفش 
نصب امامت در سنين البّته آن حضرت در به عهده گرفتن م.  سال بوده است٨حّداآثر 

 . بوده است)عليه السالم(پايين، مانند پدر بزرگوار خود حضرت امام جواد

 نيز پس از شهادت پدرش حضرت امام )عليه السالم(چرا آه حضرت امام جواد
خود اين مسأله، يعنى به . امامت را در سّن آودآى به عهده گرفته است)عليه السالم(رضا

امامت و رهبرى رسيدن يك نفر در زمان آودآى آثار و فوايد دينى، سياسى و اجتماعى 
 :پردازيم ها مى چندى داشته است آه به بيان برخى از آن

 

 اثر اّول

وسيله، توانستند عالوه بر داليل عقيدتى بر امامت خود آه   بدين)عليهم السالم(بيت اهل
اره امامت ايشان است، همچنين شايستگى همان روايات و تصريحات پيامبر اآرم درب

عملى آه در اداره امور مسلمين و رهبرى فكرى و عملى عالم اسالم از خود بروز داده 
 .اى براى صّحت مّدعاى امامت خود دست بيابند بودند، به دليل تازه

اّمت داشتن   با هدف در امان نگه)عليه السالم( بعد از شهادت امام حسين)عليهم السالم(ائّمه
گسيختگى فرهنگى آه بعد از فتوحات اسالمى در اثر  هم اسالم از آميختگى فكرى و از



هاى  آمد، فعاليت هاى جديد رفته رفته پديد مى گشايش درهاى فرهنگى به روى فرهنگ
هاى پيشگام متوّجه ساختند تا اّمت اسالم را از پيامدهاى اين  خود را به سمت تربيت نسل

 .ندرويداد در امان دار

هايى آه امويان و پيروان آنان براى  ريزى چنين بود آه به رغم همه برنامه
گرداندن جاهليت با همه مظاهر آن به زندگى جديد اسالمى انجام داده بودند، برترى  باز

 .بازگشت)عليهم السالم(بيت فكرى و پيشگامى علمى به سمت اهل

 آه به شكافنده دانش )عليه السالم(قر و فرزندش امام با)عليه السالم(العابدين امام زين
 آه حتى پيشوايان )عليه السالم(اش امام جعفر صادق معروف شد، همچنين فرزندزاده

مذاهب اربعه و ديگران، همه و همه، در جاى جاى عالم اسالم به مرجعّيت علمى و 
اند، عمال و به صورتى آامال محسوس و  روحى آن حضرت سر تسليم فرود آورده

 شايستگى پيشگامى فكرى جامعه را آه در )عليهم السالم(بيت ثابت آردند آه اهلملموس 
صرف . باشند حقيقت روح، پيشگامى و پيشوائى سياسى و اجتماعى آن است دارا مى

  مبنى)صلى اهللا عليه وآله(نظر از روايات صحيح و صريح پيامبر اآرم

 .باشند آه آنان خلفاى واقعى آن حضرت مى بر اين

 در عصر دو امام بزرگوار، حضرت امام آاظم و )عليهم السالم(بيت يشگامى اهلاين پ
 همچنان استمرار يافته و آثار اجتماعى و سياسى خود را )عليهما السالم(حضرت امام رضا
دوباره در دل مردم  )عليهم السالم(بيت بينيم محّبت اهل تا آنجا آه مى. به جا گذاشته است
تا بناى زندگى اسالمى خود را با تكيه بر مقام واال و رفتند  مستولى شده و مى

اين مسأله به هيچ وجه براى حاآمان دولت عّباسى . هاى آن بزرگواران برپا دارند ارزش
الّرشيد نتوانست وجود امام آاظم را تحّمل  بينيم هارون آه مى آما اين. قابل تحّمل نبود

به همين دليل بود آه پس از زندانى . دانست چرا آه وى او را رقيب اصلى خود مى. آند
 .آن حضرت را به واسطه سم به شهادت رساند )عليه السالم(آردن امام آاظم

را )عليه السالم(آه پسرش مأمون نيز حضرت امام على بن موسى الّرضا و همچنان
وى آوشيد تا امام . البته سياست مأمون با سياست گذشتگان خود فرق داشت. تحّمل نكرد

ابتدا سعى آرد تا با مجبور آردن آن حضرت به قبول .  اختيار خود درآوردرا در
چرا آه طبق برنامه او الزم . عهدى، اعتماد مردم را از آن حضرت سلب نمايد واليت

 در نظر مردم به عنوان شخصى حريص بر قدرت و حّب دنيا )عليه السالم(بود تا امام رضا
اّما . عّباس بود امّيه و بنى لفا و پادشاهان بنىنشان داده شود، و اين صفت، صفت همه خ

 از اين امر مأيوس شد، تصميم )عليه السالم(آه به واسطه هوشيارى امام رضا پس از اين



از طريق ديگرى وارد )عليه السالم(گرفت براى خاموش آردن نور امامت حضرت رضا
اّما باز . رآوردوى مناظرات و گفتگوهاى علمى سختى براى آن حضرت به اجرا د. شود

 .نيز شكست خورد

 )عليه السالم(آه همه اقدامات مأمون در راه ساقط آردن شخصيت امام رضا پس از اين
و ترور شخصيت آن حضرت نافرجام ماند، تصميم گرفت تا به صورت فيزيكى آن 
حضرت را ترور آرده، از سر راه خود بردارد، تا با اين آار بزرگترين رقيب خود را 

 مانند بسيارى از مسلمانان بر اين )عليه السالم(چرا آه امام رضا; ان به در آرده باشداز ميد
عقيده بود آه مأمون مستحّق خالفت نيست و خالفت لباسى است آه خداوند متعال آن را 

پوشاند و برگزيدگان خداوند براى پوشيدن لباس خالفت  بر اندام هر آس آه بخواهد مى
 .باشند مى)عليهم السالم(بيت رحمت و رسالت از ميان مردم همان اهل

آه در  مأمون نه تنها فاقد پايگاه شرعى، بلكه فاقد پايگاه مردمى نيز بود، در حالى
عهدى نه تنها از  ، خصوصًا بعد از قبول واليت)عليه السالم(همان وقت، حضرت امام رضا

وصًا بعد از تر شده، خص دل و جان مردم سقوط نكرد، بلكه ستاره بختش نورانى
مناظرات علمى آه براى آن حضرت ترتيب داده شد، عالوه بر داشتن پايگاه شرعى، به 

 .پايگاه مردمى نيز بيش از پيش دست يافت

 را ىمأمون عليرغم هوش و پختگى سياسى آه داشت، توانايى مقابله با مكر اله
عليه ( رضانداشت، همين مسأله بود آه وى را فريفته و به سمت ترور حضرت امام

 .آشيد)السالم

در سّن آودآى  )عليه السالم(هنگام حضرت امام جواد در اين مرحله بود آه امامت زود
عليهم (بيت تر بر شايستگى اهل تر و مستحكم پديد آمد تا برگى نو و دليلى روشن

ه دليلى آه همه مسلمانان، از حّكام گرفت. براى رهبرى جامعه اسالمى پديد آمده باشد)السالم
چنين امامتى تهديدى جّدى بود آه هم . آردند تا مردم عاّدى به خوبى آن را لمس مى

مأمون . شد با آن روبرو شد نظر آرد، و به هيچ ترتيب هم نمى شد از آن صرف نمى
 را به انواع و اقسام مباحثات و مناظرات علمى واداشت، و )عليه السالم(حضرت امام جواد

 ندارد و همه تالش )عليه السالم(ى مقابله و مواجهه با امام جواديقين آرد آه هيچ راهى برا
اّما مسأله اين بود آه وى هيچ گونه . هايش در برابر آن حضرت محكوم به شكست است

 .اى براى آشتن آن حضرت در دست نداشت بهانه

عليه (اّما معتصم دستان خود را به اين جنايت هولناك آلوده آرد و حضرت امام جواد

 را در عنفوان جوانى در حالى آه سّن آن حضرت از بيست و پنج سال بيشتر نبود )المالس



 بيش از هفده سال به )عليه السالم(گونه بود آه اّيام امامت امام جواد اين. به شهادت رساند
 .طول نينجاميد

 در اين شرايط، بيانگر عمق استيالى روحى )عليه السالم(به شهادت رساندن امام جواد
چرا آه وى در همان سّن آم از نظر .  در جامعه بوده است)عليه السالم(لمى امام جوادو ع

آنجا آه . بوده است )عليهم السالم(بيت روحى، علمى و رهبرى پيشوا و سرآرده اهل
خاطر آن دسته از دانشمندان مسلمان در برابرش سر تعظيم فرود آورده و گذشته از تعّلق 

هاى شيعيان و محّبانش به او پيوند خورده،  اّمت آه جزو پيروان حضرت نبودند، دل
 .بودند تعداد زيادى از مسلمانان به واليت او درآمده

به خرج وگرنه چه دليلى داشت آه خلفا براى به شهادت رساندن او اين قدر عجله 
آه آن حضرت هيچ گونه قيام، حرآت و انقالبى بر ضّد نظام حاآم انجام  بدهند، در حالى

 !نداده بود؟

به وقوع  )عليه السالم(هنگام حضرت امام هادى در چنين شرايطى بود آه امامت زود
هاى سخت سياسى، اجتماعى، فرهنگى و دينى سربلند  پيوست، و از مناظرات و امتحان

توان باور داشت آه حّكام و خلفاى پس از زمان معتصم   بدين ترتيب آيا مى.بيرون آمد
 بر جامعه )عليهم السالم(بيت بعد از ديدن اين سيطره و استيالى روحى و علمى اهل

آه آن خلفا به خوبى  اسالمى، آن بزرگواران را راحت و آزاد بگذارند؟ در حالى
برى امت اسالم را در حالى پوشيده و دانستند آه لباس خالفت پيغمبر و مقام ره مى

. بوده است)عليهم السالم(بيت اند آه اين لباس و جايگاه تنها مخصوص اهل اشغال آرده
ها و جّد بزرگوارشان روايات به حد شهرت رسيده بود آه  بيتى آه از خود آن همان اهل

نى و سياسى منصوب تنها آنان براى اين جايگاه دي )صلى اهللا عليه وآله(پس از پيامبر اآرم
 .اند شده

آنان شايستگى علمى، فكرى و روحى خود را براى به دست گرفتن رهبرى جامعه و 
 .اداره شئون مسلمين ثابت آرده، بر دل و فكر مردم استيال پيدا آرده بودند

اينجاست آه نقطه جدايى روشنى بين اين دو خط، يعنى خّط حّكام و خلفا و خّط 
 .شود  آشكار مى)معليهم السال(بيت اهل

 نيز مانند پدران و گذشتگان خود همواره پيرو )عليه السالم(حاآمان عصر امام هادى
آنان وجود يك رقيب حقيقى و مقتدر را در جامعه، . اند بوده» سرآوب همه رقبا«سياست 

حّتى اگر آن شخص مبادرت به قيامى عليه آنان نكرده، وجودش در پشت پرده 
بدين . آردند پيوست به اثبات نرسد، احساس مى  گاه به وقوع مىهايى آه گاه انقالب



ها قيام آند، در نظر آنان و طبق  ترتيب بايد حال آسى را آه در عمل بر ضّد آن
 .معيارهايشان قياس آرد

 در همه مراحل زندگى شريفش آه در )عليه السالم(آه پيشتر دانستيم، امام هادى و چنان
آنان تا . ذراند، تحت مراقبت شديد حكومت قرار داشته استمدينه جّدش يا در سامرا گ

هاى غصه و اندوه را  آنجا آه توانستند آن حضرت را مورد اذّيت و آزار قرار داده جام
گاهى براى در اختيار گرفتن آن حضرت اقدام آرده و گاه . مدام به حضرتش نوشاندند

ن به هر طريقى آه توانستند آنا. براى نابود آردن مقام دينى آن حضرت سعى نمودند
گاه آن حضرت را از شهر و ديار خود . خواستند آن حضرت را خوار و حقير دارند

هاى شديد قرار دادند، گاه به  طلبيده، تحقيرش آردند، گاه آن حضرت را تحت مراقبت
زندانش انداخته و به دفعات براى ترور آن حضرت اقدام آردند، آه اين مسائل در طول 

هاى گوناگون ادامه داشته  ى و پنج سال از عمر مبارك آن حضرت به صورتحدود س
 .است

بايست انتظارى   در چنين شرايطى و از چنين حاآمانى مى)عليه السالم(آيا امام هادى
داشت؟ حال بايد ديد در فرصت آمى آه بسان ابر در گذر بود و با وجود  غير از اين مى

توانست انجام بدهد؟ و آدام عمليات   مىچنين شرايط سختى آن حضرت چه آارى
 تر بود تا آن حضرت براى اقدام به آن قيام نمايد؟ مناسب

پس اگر بخواهيم نيازهاى اين مرحله از زندگى امام هادى را در هر دو زمينه 
 .برّرسى آنيم، بايد اين حقايق را در نظر بگيريم

 

 اثر دّوم

هنگام   آه به دنبال آن امامت زود)معليه السال(هنگام حضرت امام جواد امامت زود
 را به دنبال داشت داراى جنبه ديگرى نيز بود، و آن رابطه )عليه السالم(فرزندش امام هادى

عليه (هنگام با قضيه حضرت امام مهدى منتظر هاى زود محكم و استوار اين امامت

ت، و سّن آن گرف بود آه به زودى امامت را در شرايطى بسيار سخت به عهده مى)السالم
چرا آه اين مطلب . نيز آمتربود )عليهما السالم(حضرت در ابتداى امامت از سّن اين دو امام

 .قبال خبر داده بودند )عليهم السالم(بيت  و امامان اهل)صلى اهللا عليه وآله(را پيامبر اآرم

رابطه با  به تبعّيت از قرآن آريم در )صلى اهللا عليه وآله(چينى آه پيامبر اآرم مقّدمه
آه آن مصلح جهانى از  قضيه مصلح جهانى اسالم و تصريح آن حضرت به اين

 از فرزندان فاطمه و على به دنيا )صلى اهللا عليه وآله(زادگان حضرت رسول اآرم فرزند



باشد يك   مى)عليه السالم(آه او نهمين فرزند از فرزندان حسين شهيد خواهد آمد و اين
. آرد  واجب مى)صلى اهللا عليه وآله(المى آن را بر پيامبر اآرمضرورت بود آه اعتقادات اس

ترين شرايطى  ترين و ظالمانه چرا آه مصلح جهانى نقطه تابش نور اميد بوده، در سياه
شرايطى آه پس از . گذشت تنها نقطه اميدوارى بزرگ آنان بود آه بر اّمت اسالم مى

بر گرفت اين اخبار و رواياِت پيش از   را درمسلمانان)صلى اهللا عليه وآله(وفات پيامبر اآرم
 .موعد را تأييد نمود

عليه (چينى وسيع پيامبر در رابطه با حتمّيت ظهور حضرت مهدى اين مقّدمه

اى آه آن  والدت، غيبت، ظهور، عاليم ظهور، عدل و حكومت اسالمى نمونه)السالم
نقل )صلى اهللا عليه وآله(رمحضرت برپا خواهد ساخت، در طى روايات فراوانى از پيامبر اآ

 .رسد شده آه تعداد آن روايات، در نزد شيعه و اهل سّنت به بيش از پانصد روايت مى

 نيز در طول دو قرنى آه ميان وفات پيغمبر )عليهم السالم(بيت ائّمه و پيشوايان از اهل
ود، طول آشيده است بنا به روش جّد بزرگوار خ)عليه السالم(اآرم و غيبت حضرت مهدى

 عمل آرده و همواره در جهت تأآيد اين اصل، تأييد آن و )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
مستقر آردن آن در دل و جان مردم تالش آرده و اين اعتقاد را به عنوان يكى از عقايد 

عليهم (بيت اعتقاد به اين اصل، گذشته از شيعيان و مواليان اهل. حتمى مسلمانان درآوردند

و پيروان آنان، در ميان ساير مسلمانان نيز همچون ميدان مينى ظالمان را با خطر )السالم
ها را از ميان  ها و خّط انحرافى آن توانست آن مرگ و نيستى مواجه ساخته بود آه مى

افشانى نور اميد و هدايت براى همه مسلمانان بوده،  چرا آه اين اصل، منبع پرتو. بردارد
تا . نى بود آه به ناحق بر گرده مسلمانان سوار شده بودندباعث ترس و وحشت ظالما

 جز تأآيد بر اين اصل اعتقادى، هيچ آار ديگرى انجام )عليهم السالم(بيت آنجا آه اگر اهل
آردند، اعتقاد به  دادند و از نظر سياسى هيچ تحّرآى بر ضّد حاآمان ستمگر نمى نمى

چرا آه .  ميان برداشتن آنان آافى بودهمين اصل و ترويج آن، در نظر حاآمان براى از
 .اعتقاد به اين اصل و گسترش آن در ميان مردم خواب را از چشمان آنان گرفته بود

اّما از سوى ديگر حاآمان مجبور بودند تا افكار عمومى دنياى اسالم را نيز رعايت 
پروراندند به  آنند و اين مسأله مانع از آن بود تا آنچه را آه در دل داشته و در سر مى

بپردازند، و اين )عليهم السالم(بيت ريزى آشكار عليه اهل موضع اجرا درآورده، به برنامه
البته آنان در عين حال از . همان اراده خداوندى بود آه باالتر از اراده آنان بود

بيت پيامبر  هاى پنهان براى توجيه آشتن و از ميان برداشتن هريك از امامان اهل توطئه
 .آردند  فروگذار نمى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم



گونه شايع آردند آه از دين جّد خود   اين)عليه السالم(آنان درباره حضرت امام حسين
خواست اّمت جّد  آه او آسى بود آه مى خارج شده است و قتلش واجب است، در حالى

 .خود را اصالح نمايد

 و امامان پيش از آن حضرت نيز همواره مّتهم بودند آه )عليه السالم(حضرت امام آاظم
ريزى آرده و طرفدارانشان از اطراف و  براى قيام بر عليه حكومت مرآزى برنامه

 .آورند ها پول مى اآناف مملكت اسالمى براى آن

آه مأمون   نيز عليرغم اين)عليهما السالم(در باره حضرت امام رضا و امام جواد
مّتهم اصلى است و معتصم هم دختر )عليه السالم( حضرت امام رضادانست در ترور مى

و اين [مأمور آرد، )عليه السالم(مأمون را براى ارتكاب جنايت ترور حضرت امام جواد
اّما اين دو امام بزرگوار به شكلى بسيار ] مطلب از چشم امت اسالم به دور نخواهد ماند

 .ادت رسيدندگرانه و پليد به دست اين دو تن به شه حيله

 به خاطر آرزوهايى آه براى آينده اّمت )صلى اهللا عليه وآله(در عين حال پيامبر اآرم
بايست اّمتى شاهد و ميانه باشد آه  اسالمى داشتند، اّمتى آه به تقدير الهى مى

آه به اصول و  گردند تا اين ماندگان خود را به حّد او برسانند و پيشى گرفتگان باز عقب
در چهار گوشه » ال اله اّال الّله و محّمد رسول الّله«آن رسيده، در نتيجه پرچم معيارهاى 

زمين برافراشته شده، دين حّق عليرغم اآراه آافران بر همه اديان پيروز و مسّلط گردد، 
و اعتقاد به وجود و ظهور آن )عليه السالم(مسأله اسالمى انتظار حضرت امام مهدى

اى مطرح آردند آه به   دست آن حضرت را به گونهحضرت و اصالح امور جهان به
عنوان يك نقطه اساسى در اعتقادات اسالمى مطرح شده و به عنوان يكى از اصول 

 .ناپذير دين اسالم معّرفى شود تغيير

 )صلى اهللا عليه وآله( براى به پا داشتن اين اصل قرآنى آه رسول اآرم)عليهم السالم(بيت اهل

بيت آن حضرت بر آن اعتماد آرده و چون يك خّط مشى اصولى و  مبّين آن بوده و اهل
 .آّلى سعى در تثبيت آن در دل و جان مسلمانان داشتند، از هيچ آوششى فروگذار نكردند

يعنى اخبار » مالحم«هايى است آه دانشمندان در رابطه با  شاهد اين مطلب آتاب
، به شكل قابل توّجهى ) السالمعليه(غيبى مربوط به زمان غيبت و ظهور حضرت امام زمان

 .اند در قرن اّول و دّوم هجرى تأليف آرده

 بيش از دو قرن قبل از والدتش در فرهنگ اسالمى )عليه السالم(نام حضرت امام مهدى
اى با  ها، نسب و هر چه را آه رابطه درخشيده، راوياِن اخبار، اهداف، ويژگى مى

 .نمودند ظهور آن حضرت داشته است نقل مى



اين تبليغات به مّدت دو قرن و نيم ادامه داشته و مسلمانان همواره اين اخبار و 
روايات را شنيده و متون اين روايات را نسل بعد از نسل براى يكديگر نقل آرده، گاه 

 .اند آورى و تأليف نموده حّتى اين روايات را به صورت مستقّل جمع

 و امامان پس از )عليهما السالم(م صادقواقعيت اين است آه در عصر امام باقر و اما
هنگامى آه . اى داده شده است اهّميت ويژه)عليه السالم(ها به تأآيد بر مسأله امام مهدى آن

صادر شده است به )عليه السالم( را آه درباره حضرت مهدى)عليه السالم(روايات امام صادق
هاى بعد  رسد، و در دهه مىها به حدود سيصد روايت  آنند، تعداد آن تنهائى شماره مى

همچنان ادامه )عليهم السالم(بيت از زمان امام صادق نيز تأآيد بر اين مسأله از سوى اهل
 .داشته است

حال بايد ديد اين واقعّيت از نظر سياسى و اجتماعى چه پيامدهايى داشته، از چنين 
 رفته است؟ اى انتظار چه تأثيرى بر دل و جان مسلمانان مى قضيه

 به دست ما رسيده است آه )عليه السالم(همين رابطه حديثى از امام حسن عسكرىدر 
در تأييد همين حقيقت بزرگ است و بسيار شايسته است آن را برّرسى آرده و در آن 

 .تأّمل آنيم

رضي (الّله بن حسين بن سعد آاتب ابوعبد: ابومحّمد بن شاذان ـ عليه الّرحمه ـ گويد«

بنى امّيه : فرمود)عليه السالم( ما حديث آرد آه ابومحّمد حضرت امام حسن عسكرى بر)اهللا عنه

 :و بنى عّباس به دو دليل شمشير در ميان ما آل پيامبر گذاشتند

ترسيدند ما اّدعاى خالفت آنيم و  دانستند حّقى در خالفت ندارند، و مى يكى از آن دو دليل اين آه آنان مى

 .ناگهان حق به حقدار برسد

آه آنان از اخبار متواتر، دانسته بودند آه از بين رفتن حكومت جابران و ظالمان، به  دّومين دليل اين

. آنان شك نداشتند آه جزو گروه جابران و ستمگران هستند. بيت به وقوع خواهد پيوست دست قائمى از ما اهل

آه نگذارند آن  را بكشند و به طمع اين)لهصلى اهللا عليه وآ(بيت رسول خدا به همين دليل بود آه سعى آردند اهل

.  را قطع آنند)صلى اهللا عليه وآله( به دنيا بيايد يا اگر به دنيا آمده آشته شود، نسل پيغمبر اآرم)عليه السالم(قائم

آدام از اين خلفاى ستمگر آشكار شود، بلكه اراده آرد تا  اّما خداوند متعال نخواست تا امر آن قائم براى هيچ

 .)١٧٣(خود را آامل آند، اگرچه آافران نپسندندنور 

توان دريافت آه چه سّرى در عجله حّكام براى آشتن ثلث پايانى  جا مى از همين
 . بوده است)صلى اهللا عليه وآله(بيت پيغمبر  از اهل)عليهم السالم(گانه ائّمه دوازده

توان از همين روايت شريف دريافت آه چه سّرى در مراقبت شديد  آه مى همچنان
وجود داشته، تا جايى آه حّتى در خانه آنان جاسوس گذاشته و )عليهم السالم(بيت خلفا از اهل
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اى از جاسوسان زن، براى دست يابى به آنترل دقيق و فراگير آنان  به شكل گسترده
 .اند آرده استفاده مى

عليه (توانيم سّر اين مطلب را آه اماماِن بعد از حضرت امام صادق بلكه حال مى

چرا آه اين . اند آشف نماييم هاى هاشمى و معروف و مشهور به دنيا نيامده  از زن)السالم
اند، و  آمده  از آنيزانى پاك، عفيف و برگزيده به دنيا مى)عليهم السالم(امامان بزرگوار
آدام مولود ازدواجى رسمى و  ب مهم بود آه اين امامان بزرگوار هيچبراى همين مطل

به همين دليل بود آه اين امامان پس از والدت از سوى حّتى خواّص و . اند علنى نبوده
 .اند چندان مورد توّجه نبوده )عليهم السالم(بيت معتمدان از اصحاب اهل

شدند آه امام  ن آينده بودند مىتنها در زمانى حاآمان متوّجه اين فرزندان آه اماما
ريزى و  قبلى براى امامت او و مطرح آردن اسم او در ساحت جامعه به تدريج برنامه

وسيله بود آه فرصت ترور و آشتن امام بعدى از حاآمان  آرد، و بدين چينى مى مقّدمه
 .شد گرفته مى

ها و   شده و جانشاهد اين مّدعا اين است آه وقتى آن فرزند، مورد توّجه مردم واقع
هاى دشمن در برابر او  آرد، تازه فتنه دائِم دستگاه ها به سوى او گرايش پيدا مى دل

 .آرد شروع به آار مى

ما خيلى اميد داريم آه :  عرض آردم)عليه السالم(به حضرت رضا: اّيوب بن نوح گويد
 شما باشيد، آند صاحب اين امر، يعنى آن آس آه خداوند به دست او جهان را اصالح مى

چرا آه . ريزى در اختيار شما قرار دهد و خداوند امر خالفت را بدون شمشير و خون
اند و سّكه به نام شما ضرب  عهدى با شما بيعت آرده بينيم مردم به عنوان واليت مى

 : در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(شده است، امام رضا

هاى بسيار نوشته، درباره مسائل شرعى و اجتماعى از او  هبيت آه مردم براى او نام هر آدام از ما اهل

در بستر ]به صورتى مشكوك[سؤال آرده، مورد توّجه جامعه قرار گرفته، پول به سمت او حمل شد، ناگهان 

آه خداوند عّزوجّل براى اين امر مردى برانگيزد آه آن چنان مخفى و دور  تا اين. بيمارى افتاده و از دنيا رفت

 .)١٧٤(ان باشد آه حّتى والدت و رشد و نمّو او نيز در خفا به انجام رسداز ديدگ

 در سّن پنجاه و پنج سالگى از دار دنيا )عليه السالم( و امام رضا)عليه السالم(امام آاظم
ز  در بيست و پنج سالگى ا)عليه السالم(بينيم آه امام جواد اّما مى. رفته، به شهادت رسيدند
اند، بلكه آنان در  ها نيز به واسطه بيمارى از دنيا نرفته آدام از آن دنيا رفته است، و هيچ
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ها خود  نهايت صّحت و سالمت بدنى بودند، تا آنجا آه صّحت و سالمت جسمى آن
 .عاملى براى تحريك حسادت حاآمان عّباسى بود آه نسبت به آنان حسادت مىورزيدند

اى  هنگام خود آه  پديده  با امامت زود)عليه السالم(ددر چنين شرايطى امام جوا
شد، در امر رهبرى الهى و  همتا بود و زبان به زبان در ميان دوست و دشمن نقل مى بى

شكنى دست يافته، اّمت اسالم را به ياد آالم خداوند متعال در  رّبانى به نوعى رآورد
سالى به يحيى و عيسى آتاب و خداوند در مرحله صباوت و خرد: قرآن آريم انداخت آه

 .حكم و نبّوت را اعطا آرده است

ديد طفلى آه هنوز دهه اّول  آرد و مى بلكه اآنون امت اسالم با تمام وجود لمس مى
ها نفر از مردم مسلمان استيال پيدا  زندگى را پشت سر نگذاشته بر عقل و دل ميليون

 .آرده است

ى امامت امامانى بود آه پس از او امر سازى برا خود اين نوع از امامت، زمينه
امامت را بر خالف آنچه مردم در زندگى خود به آن عادت آرده بودند، در مرحله 

 .گرفتند خردسالى به عهده مى

، دّومين )عليه السالم(هنگام فرزند حضرت امام جواد، يعنى امام هادى امامت زود
نمود  انگيز نمى تنها چندان شگفتهمتا بود آه به زودى ديگر نه  مصداق اين پديده بى

چرا آه . بخشيد گذارى بزرگى مى بيت نقش جديد و تأثير بلكه به خّط رسالى اهل
بيت از نمونه منحصر به فرد ديگرى از اين نوع امامت  وسيله پيروان مكتب اهل بدين

 .شدند  برخوردار مى)عليهم السالم(بيت از ميان ائّمه اهل

 آه عليرغم آنترل شديد و در آمين بودن حاآمان )عليه السالم(حضرت امام مهدى
هنگام  ستمگر آار والدت و امامت او به انجام رسيد، مصداق سّومى براى امامت زود

گانه شيعه بوده، پس از انس گرفتن مردم با دو نمونه از اين نوع  در ميان امامان دوازده
 .شد خصوصًا موجب شگفتى آسى نمىامامت، ديگر در جامعه اسالمى عمومًا و شيعى 

 شرايط انتقال از مرحله )عليه السالم(رو بود آه شرايط زمانى امام هادى از همين
بايست از پس پرده غيبت امور جامعه را حّل  امامت آشكار به امامت پنهانى بود آه مى

معتقد بايست به چنين امام پنهانى رو آرده، به امامت وى  و فصل نمايد و اّمت نيز مى
 .شده و عليرغم سختى شرايط، با وى تعامل نمايد

شد در آن، اّمت را براى   تنها فرصتى بود آه مى)عليه السالم(زمان امامت امام هادى
 )عليه السالم(خصوصًا وقتى بدانيم آه امام هادى. استقبال از شرايط جديد امامت آماده آرد
 است آه بناست مهدى موعود نهمين )معليه السال(هفتمين فرزند از نه فرزند امام حسين



ريزِى   همان آسى است آه بايد از طريق برنامه)عليه السالم(يعنى امام هادى. ها باشد آن
 اوضاع را )عليه السالم(يك ازدواج خاّص و پنهان براى پسرش حضرت امام حسن عسكرى

عود فاصله زمانى چرا آه تا زمان به دنيا آمدن آن مو. براى والدت نوه خود آماده نمايد
بايست از آن براى يك آمادگى الزم و فراگير نهايت استفاده  جّدًا آوتاهى بود آه مى

 .بشود

عليه (بنابراين فرصت براى قيام به اين مسئوليت بسيار سنگين براى امام هادى

بايست در آمال دّقت و احتياط از يك  چرا آه آن حضرت مى. بسيار آم و آوتاه بود)السالم
 و تبليغات عمومى از طرف ديگر، فرصت را از حاآمان ستمگر گرفته و مفهوم جهت،

انتظار و آمادگى براى ظهور و قيام در برابر ستمگران را در ميان اّمت تعميق بخشد، و 
 .يا الاقل به وسيله پيروان مخلص خود بر مسلمانان اتمام حّجت نمايد

 آارى بس بزرگ و سنگين بر )سالمعليه ال(بينيم امام هادى جا است آه مى از همين
چرا آه بايد با احتياط آامل از برانگيخته شدن سوء ظّن حاآمانى آه . عهده داشته است

وسيله بتواند نقش خود را  در آمين او و فرزندان او نشسته بودند جلوگيرى آند، تا بدين
 انجام رسانده آه همان محّقق ساختن حلقه ارتباطى ميان آنچه را آه پدران بزرگوارش به

بايست به انجام برسانند بوده است، به  و آنچه را آه فرزند و فرزندزاده بزرگوارش مى
بيش از شش سال مهلت )عليه السالم(چرا آه امام حسن عسكرى. بهترين شكل ايفا نمايد

. باشد  مى)عليهم السالم(بيت ترين مّدت امامت در تاريخ اهل امامت پيدا نكرد، آه اين آوتاه
 ده سال، )عليه السالم( سى سال، امامت امام حسن)عليه السالم(را آه امامت حضرت علىچ

 سى و چهار يا )عليه السالم(العابدين بيست سال، امامت امام زين)عليه السالم(امامت امام حسين
عليه (نوزده سال، امامت امام صادق)عليه السالم(سى و پنج سال، امامت حضرت امام باقر

سى و پنج سال، امامت امام )عليه السالم(و چهار سال، امامت حضرت امام آاظمسى  )السالم
به رغم آوتاهى عمر آن )عليه السالم(بيست سال، و امامت حضرت امام جواد)عليه السالم(رضا

 سى و چهار سال به طول )عليه السالم(حضرت هفده سال، و امامت حضرت امام هادى
 .انجاميده است

 انجام داده، مانند )عليه السالم(هايى آه امام هادى يم همه فّعاليتتوان بدين ترتيب مى
الخالفه، و مقام و منزلت بلندى آه در نزد همه اصناف و  حضور دائم و مرّتب در دار

طبقات جامعه، حّتى امرا و وزرا و فرماندهان سپاه و آاتبان و همه مرتبطان با دربار از 
هاى بعدى خواهد آمد، و همچنين همه  بخشمند گرديد آه توضيح آن در  آن بهره

اقداماتى آه در رابطه با شيعيان و گروه صالح ياران خود انجام داد آه آن را نيز در 



بخش آينده به تفصيل به بحث خواهيم نشست، همه و همه را در تحت اين شرايط و با در 
 .نظر گرفتن اين هدف ارزيابى آنيم

 

 )عليه السالم(ام هادىنيازهاى جامعه اسالمى در عصر ام

 .اجتناب از مبارزه مستقيم با حاآمان و پرهيز از تحريك آنان. ١

 .هاى دينى رّد و باطل آردن تحريكات فكرى و شبهه. ٢

 .هماوردى علمى با حكومت و دانشمندان دربارى. ٣

 .گسترش دايره نفوذ در دستگاه حاآم. ٤

 

 پرهيز از تحريك آردن حاآمان و آارگزارانشان. ١

 در طول مّدت امامتش داراى ويژگى )عليه السالم(شيوه رفتارى حضرت امام هادى
گونه تحريك و عدم مخالفت آشكار نسبت به  خاّصى بود، و آن شيوه، پرهيز از هر

آن حضرت نسبت به اعمالى آه آنان براى آنترل حضرتش به انجام . حكومت بود
در اوان [ل از فرستادن يك معّلم اين اعما. آرد رساندند هيچگونه اعتراضى نمى مى

سپس، آن حضرت دعوت متوّآل را .  آغاز شد)عليه السالم(براى تعليم امام هادى] آودآى
 بارها و بارها اجازه دادند تا منزل )عليه السالم(امام هادى. براى رفتن به سامرا پذيرفتند

 حضرت پا را فراتر ايشان در مدينه و سامرا مورد بازرسى و تفتيش قرار گيرد، بلكه آن
دادند آه قصد هيچ گونه انقالب و قيامى بر ضّد او را  گذاشته، به متوّآل اطمينان مى

مانند روزى آه متوّآل نيروها و توان نظامى خود را در يك رژه يا مانور به . ندارند
 را در اين مراسم حاضر آرد تا )عليه السالم(وى حضرت امام هادى. گذاشت نمايش مى

 به آن حضرت بفهماند آه چه مقدار نيروى نظامى در اختيار دارد، تا آسى از تلويحًا
رو به او  )عليه السالم(امام هادى.  به فكر قيام عليه خليفه نيفتد)عليه السالم(خاندان امام هادى
 :آرده و فرمودند

ر مشغول به امر قد ما آن. ما در رابطه با امور دنيوى هيچگونه مناقشه و جدالى با شما نخواهيم آرد

 .)١٧٥(نباش آنى نگران پس درباره آنچه آه به آن فكر مى. آخرت هستيم آه ديگر دنيا براى ما ارزشى ندارد

به )عليه السالم(هاى ناگهانى و بسيارى آه از خانه امام هادى متوّآل عليرغم بازرسى
 .دست يابد)عليه السالم(عمل آورد نتوانست به هيچگونه مستمسكى بر ضّد امام هادى

                                                           
 .١٥٥ / ٥٠بحاراالنوار .  ١٧٥



ها از نصيحت،   چگونه در آنار اجتناب از اين تحريك)عليه السالم(و ديديم آه امام
 .آردند ارشاد و موعظه متوّآل نيز خوددارى نمى

متوّآل روزى : آند آه گفت ابن شهرآشوب با سند خود از ابو محّمد فّحام روايت مى
شاعرترين مردم چه آسى است؟ ابن جهم شاعرانى را از عهد : پرسيد» ابن جهم«از 

امام . نمود)عليه السالم(سپس متوّآل همين سؤال را از امام هادى. جاهليت و اسالم برشمرد
آنجا آه . باشد  مى)١٧٦(»حّمانى«شاعرترين مردم به نظر من : هادى پاسخ دادند

 :گويد مى

 ».ها و انگشتان خود بر ما فخر فروختند گروهى از قريش به آشيدگى گونه«

ها اذان بر  پس هنگامى آه ما بر سر اين مطلب با آنان نزاع آرديم، بانگ عبادتگاه«
 ».ها گواهى داد حّقانيت ما و برترى ما نسبت به آن

ينى، اّما گواه ما هر روز با بانگ بلند در هر مسجدى ب تو ما را ساآت و آرام مى«
 ».دهد ها شهادت مى به فضيلت و برترى ما بر آن

چرا آه رسول خدا احمد جّد ما و ما چون ستارگانى درخشان، فرزندان او «
 )١٧٧(».هستيم

 ها ديگر چيست؟ اى ابوالحسن، بانگ عبادتگاه: متوّآل پرسيد

ال الّله و أشهد أّن محّمدًا رسول أشهد أن ال اله ا«:  پاسخ دادند)عليه السالم(امام هادى
 ، آيا او جّد من است يا جّد تو؟»الّله

 .)١٧٨(آنم جّد تو است، تو را از او جدا نمى: متوّآل خنديد و گفت

 نيز چنانكه ديديم عليرغم دشمنى آشكار متوّآل با علويان، )عليه السالم(امام هادى
هيچگاه از جواب دادن به مسائل مشكل علمى آه براى دستگاه حكومتى ايجاد اشكال 

آرد خوددارى نكرده، بلكه پا را فراتر گذاشته و هنگامى آه همه پزشكان از معالجه  مى
 .)١٧٩(احتى او تجويز نمودمتوّآل مأيوس شده بودند، دوايى آارساز براى رفع نار

 

                                                           
از او اينچنين تعريف آرده است از بزرگان بنى هاشم ) عليه السالم(هادىالزم به ذآر است اين شخص آه امام .  ١٧٦

بوده نام و نسب او على بن محمد حمانى شاعر، ابوالحسن على بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن 
 .جعه آنند مرا٥٧/  ٣ / و الغدير١٨٥ /توانند به المجدى باشد طالبان مى ق مى. هـ  ٣٠١.م) عليهم السالم(الحسين

١٧٧ . 
 بمّد خدود وامتداد أصابع*** لقد فاخرتنا من قريش عصابة 

 عليهم بما نهوى نداء الصوامع** *فلما تنازعنا المقال قضى لنا 
 عليهم جهير الصوت في آل جامع*** ترانا سكوتًا والّشهيد بفضلنا 

 ونحن بنوه آالنجوم الطوالع*** فإن رسول اهللا احمد جّدنا 
 .٤٣٨ / ٤ /طالب ، مناقب آل ابى٥٥٧ ح ٢٨٧ /امالى طوسى.  ١٧٨
 .٤٩٩ / ١ك آافى .ر.  ١٧٩



 هاى دينى  رّد تحريكات فكرى و شبهه. ٢

، اّمت اسالم مبتال به مسائلى نظير )عليه السالم(ديديم آه در عصر حضرت امام هادى
خلق قرآن و شبهات مستمّرى در رابطه با مسائل جبر و تفويض و اختيار مواجه بوده 

 .است

 در بيان چگونگى معالجه اين امراض فكرى به صورتى )سالمعليه ال(امام هادى
عليه (اى آه از حضرت امام هادى نامه. هوشمندانه و جّدى همكارى داشته است

دارنده رّد علمى و مفّصل شبهه جبر و  براى اهل اهواز صادر شده است، دربر)السالم
م رّد نظريات باطل به را در مقا)عليه السالم(تفويض بوده و شيوه بديع حضرت امام هادى

هاى انحرافى  همچنين از آنجا آه مسأله غلّو و تصّوف از پديده. دهد خوبى نشان مى
اى  با اين هر دو پديده به گونه)عليه السالم(جامعه اسالمى آن روزگار بوده است، امام هادى

 .)١٨٠(مناسب برخورد نموده است

 

 خواهى علمى در برابر دستگاه حكومت و عالمان وابسته هماورد. ٣

عليهم (بيت  علمى از پيشوايان اهلهاى به جا آوردن امتحانات و آزمايش

آوتاهترين راه براى حاآمان بود، تا بدانند آنان، تا چه اندازه از شايستگى علمى آه )السالم
باشند، و همين آار آوتاهترين راه  يكى از شرايط امامت و پيشوايى است برخوردار مى

اسالمى به ظهور بود تا درخشش علمى خود را در جامعه  )عليهم السالم(بيت براى اهل
 .برسانند

جا بود آه حكومت پس از اجراى هر گونه آزمايش علمى سعى در مخفى  از همين
بيت نتوانند از اين برگ برنده مهم بر  آرد تا پيروان اهل نگهداشتن و پوشاندن آن مى
 .ضّد نظام حاآم استفاده آنند

ى علمى را ثبت و ها اّما در عين اين مخفى آارى، منابع تاريخى متن اين آزمايش
عليهم (بيت شود آه آامال بر رّد قاطع اهل آه در آن مطالبى يافت مى. اند ضبط نموده

عليهم (ها در نظر گرفته شده و پيروزى ائّمه بر همه هماوردهاى علمى آه براى آن)السالم

 ها اى آه مرجعّيت دينى اّمت اسالم را به آن پيروزى.  در اين ميدان داللت دارد)السالم
 .گرداند برمى

                                                           
از بحث آردن ) عليه السالم(بحث بر حذر داشتن امام هادىرجوع آنيد به بخش سّوم از قسمت اّول همين آتاب، .  ١٨٠

و غاليان در بخش دّوم از قسمت چهارم اين آتاب مراجعه ) عليه السالم(همچنين به مبحث امام هادى. با صوفيان
 .نماييد



هاى علمى آه يحيى بن اآثم در زمان متوّآل به آن  اى از اين آزمايش اآنون نمونه
مبادرت آرده و سپس سعى در پنهان آردن آن نمود، از نظر خوانندگان محترم 

 :گذرد مى

در حضور من از : متوّآل به ابن سّكيت گفت: آند ابن شهر آشوب روايت مى
چرا خداوند : ابن سّكيت از آن حضرت پرسيد. سؤال آناى سخت  الّرضا مسأله ابن

 را با معجزه بهبود )عليه السالم(متعال حضرت موسى را با معجزه عصا و حضرت عيسى
بخشيدن آور مادرزاد و بيمارى پيسى و زنده آردن مردگان مبعوث آرده و حضرت 

 است؟ ده را با قرآن و شمشير به نبّوت مبعوث نمو)صلى اهللا عليه وآله(محّمد

 :در جواب او فرمودند)عليه السالم(حضرت امام هادى

 را در زمانى با عصا و يد بيضا بر مردم مبعوث آرد آه غالب )عليه السالم(خداوند متعال حضرت موسى

اى داد  به همين دليل خداوند متعال هم به موسى معجزه. اهل آن زمانه به سحر و جادوگرى روى آورده بودند

 .ها غلبه آرده، آنان را مبهوت نموده و حّق را بر آنان ثابت نمايد سحر آنتا بتواند بر 

 را با معجزه شفا دادن آور مادرزاد و بيمار پيس و زنده آردن )عليه السالم(همچنين حضرت عيسى

همين دليل به . اى مبعوث نمود آه در آن زمان اآثرّيت مردم به دنبال دانش پزشكى بودند مردگان، در زمانه

هايى بود آه پزشكان آن   داده بود شفا دادن بيمارى)عليه السالم(اى آه خداوند متعال به حضرت عيسى معجزه

زمان از شفاى آن عاجز بوده و يا زنده آردن مردگان، آه همواره همه پزشكان دنيا از آن عاجز هستند، البّته 

ها غالب شده و   آن حضرت به وسيله اين معجزات بر آنو. انجام اين معجزات با اذن خداوند متعال بوده است

 .آنان را شكست داد

اى با قرآن و شمشير مبعوث نمود آه اغلب مردم آن   را در زمانه)صلى اهللا عليه وآله(اّما حضرت محّمد

ه بنابراين خداوند متعال هم قرآنى درخشنده و شمشيرى پيروزمند ب. زمان با شعر و شمشير سر و آار داشتند

ها را مقهور و مبهوت ساخته و حّق را بر آنان اثبات  آن حضرت عنايت آرد تا به وسيله آن شعر و شمشير آن

 .نمايد

 اآنون حّجت و دليل حّقانيت چه چيزى است؟: ابن سّكيت گفت

ميزان سنجش ; »العقل، يعرف به الكاذب على اهللا فيكّذب«: پاسخ دادند )عليه السالم(امام هادى

آه به وسيله آن آسى آه بر خداوند متعال دروغ ببندد شناخته شده و . ل در روزگار ما عقل استحّق و باط

 .شود تكذيب مى

چرا ! ابن سّكيت را چه به مناظره آردن با ابوالحسن هادى؟: بعدًا يحيى بن اآثم گفت
آه ابن سّكيت عالم در فّن شعر و لغت است، سپس خود آاغذى برداشت و در آن مسائلى 

جواب آن مسائل را به ابن سّكيت امال )عليه السالم( مطرح آرد، حضرت امام هادىرا



آيد آه يحيى بن اآثم اين سؤاالت را از ابن سكيت پرسيده و  آرداز ظاهر عبارت بر مى
 .)١٨١( به يارى ابن سكيت آه شيعه بوده است آمده است)عليه السالم(امام هادى

ها را ابن اآثم براى موسى بن محّمد بن  در روايت ديگرى آمده است آه اين سؤال
واضح است آه بدون  البته پر. نوشته و فرستاده است)عليه السالم(رضا، برادر امام هادى

بوده است، و به همين )عليه السالم(ها خود حضرت امام هادى شّك مقصود وى از اين سؤال
ها را به نزد برادرش حضرت امام هادى آورده و آن حضرت  الدليل بوده آه آن سؤ

 :ها را داده است، اآنون به متن روايت توّجه آنيد جواب آن

يحيى بن اآثم را :  روايت شده است آه گفت)عليه السالم(از موسى بن محّمد بن رضا
م على بن من به نزد برادر. وى از من درباره چند مسأله سؤال آرد. الخالفه ديدم در دار

هايى در رابطه با  بين من و برادرم صحبت. رفتم )عليهما السالم(محّمد حضرت امام هادى
گويا تا آن زمان او به [مواعظ صورت گفت آه مرا واداشت تا در اطاعت او درآيم 

ابن . خداوند مرا فداى تو آند:  سپس به او گفتم]!.امامت برادر خود اعتقاد نداشته است
ها  نوشته و در آن از مسائلى پرسيده است تا من رأى و نظرم را درباره آناى  اآثم نامه

 آن مسائل چيست؟: اى آرده و فرمودند خنده )عليه السالم(بيان آنم، امام هادى

 :گفتم

قاَل الَّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب َأَنا (: وى در نامه خود از من درباره آالم خداوند متعال
من آن را پيش از «: بود، گفت] الهى[آسى آه نزد او دانشى از آتاب ; )ْبَل َأْن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفكآتيَك ِبِه َق

 سؤال آرده است آه آيا پيامبر خدا حضرت )١٨٢(آورم آه چشم خود را بر هم زنى برايت مى آن
 است؟ سليمان محتاج به علم آصف بن برخيا بوده

 پدر و; )َو َرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َو َخرُّوا َلُه ُسجًَّدا(: همچنين درباره آالم خداوند متعال

سؤال آرده است آه آيا )١٨٣( پيش او به سجده درافتادند]همه آنان[و مادرش را به تخت برنشانيد، و 
 د؟يعقوب و پسرانش آه پيغمبر بودند به يوسف سجده آردن

َفِإْن ُآْنَت في َشكِّ ِمّما َأْنَزْلنا ِإَلْيَك َفْسَئِل الَّذيَن َيْقَرُؤَن (: همچنين درباره قول خداوند متعال
 ]آسمانى[ايم در ترديدى، از آسانى آه پيش از تو آتاب  و اگر از آنچه به سوى تو نازل آرده; )اْلِكتاب

آه مخاطب اين آيه آيست؟ اگر مخاطب اين آيه  سؤال آرده است )١٨٤(خواندند بپرس مى
 است آه بنابراين در آن حضرت شك راه پيدا آرده و اگر )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

                                                           
 .٢٥ /)عليه السالم(مسند االمام الهادى.  ١٨١
  .٤٠ /نمل . ١٨٢
 .١٠٠  /يوسف. ١٨٣
 .٩٤ /يونس. ١٨٤



مخاطب اين آيه آسى غير از پيغمبر اآرم است، اين آيه قرآن بر چه آسى غير از او 
 نازل شده است؟

ما ِفي ْاَألْرِض ِمْن َشَجَرة َأْقالٌم َو اْلَبْحُر َيُمدُُّه َو َلْو َأّن(: همچنين درباره قول خداوند متعال
 و اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را هفت ;)ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحر ما َنِفَدْت َآِلماُت الّله

ين درياها آدام است و در ا:  پرسيده است آه)١٨٥(درياى ديگر به يارى آيد، آلمات خدا پايان نپذيرد
 آجا واقع شده است؟

َو ِفيَها َما َتشَتِهيِه اَألنُفس َو (: فرمايد همچنين در رابطه با قول خداوند متعال آه مى
]هست[ها آن را بخواهند و ديدگان را خوش آيد  و در آنجا آنچه دل; )َتَلذُّ اَألْعين

 پرسيده است آه )١٨٦(
باشد، پس چگونه  اگر در بهشت آنچه را آه نفس انسان اشتهاى آن را دارد موجود مى

است آه نفس آدم اشتهاى خوردن گندم آرد و از آن خورد و به همسرش خوراند و بر 
 اين آار مجازات شد؟

يا ; )اًنا َو ِإناًثاَأْو ُيَزوُِّجُهْم ُذْآر(:فرمايد همچنين درباره اين آالم خداوند متعال آه مى

چگونه خداوند :  پرسيده است آه)١٨٧(گرداند توأم با يكديگر مى] انى[ و دختر]ان[ها را پسر آن
دهد، اّما قومى آه  مطابق متن اين آيه بندگان خود را با افرادى از جنس مذّآر ازدواج مى

 اين آار را انجام دادند عقاب آرده است؟

ول شهادت زن به تنهايى سؤال آرده است آه چگونه با اين آيه همچنين درباره قب
عادل را از ميان خود گواه ] مرد[ و دو تن ;)َو َأشِهُدوا َذَوي َعْدل مِّنكم(: فرمايد شريف قرآن آه مى

 آيد؟  جور درمى)١٨٨(گيريد

وارد شده )معليه السال(همچنين درباره خنثى و روايتى آه از حضرت اميرالمؤمنين على
تعيين جنس خنثى در مسأله ارث از محّل ادرار تشخيص داده «: است آه فرمود

سؤال آرده است آه چه آسى به محّل ادرار او نگاه آند؟ چرا آه ممكن است » شود مى
آن خنثى زن از آار درآيد و مردى به عورت او نگاه آرده باشد، و يا شايد اين خنثى 

. ه عورت او نگاه آرده باشد، و اين هر دو وجه جايز نيستمرد از آب درآمده و زنى ب
پس چگونه بفهمند مرد است يا زن . شود شهادت خودش هم آه درباره خودش قبول نمى

 برد يا ارث زن؟ و ارث مرد مى

بيند آه  آند و مى اى از گوسفند برخورد مى همچنين سؤال آرد از مردى آه به گّله
دهد، و هنگامى آه چوپان اين شخص   عمل شنيع انجام مىچوپان با يكى از آن گوسفندان
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. شود آند و آن گوسفند در بين گّله گوسفندان داخل مى بيند گوسفند را رها مى را مى
حال چگونه بايد آن گوسفند را پيدا آرده، ذبح نموده و به آتش سوزاند؟ و آيا خوردن از 

 گوسفندان آن گّله جايز است يا نه؟

 صبح پرسيده است آه به چه دليل در آن قرائت حمد و سوره با همچنين از نماز
آيد و  شود در حالى آه نماز صبح جزو نمازهاى روز به حساب مى صداى بلند انجام مى

 فقط در نمازهاى شب با صداى بلند بايد قرائت آرد؟

قاتل «:  به ابن جرموز قاتل زبيرگفت)عليه السالم(همچنين درباره اين مطلب آه على
چرا خود در حالى آه امام و پيشواى » رزند صفيه زبير  را به آتش دوزخ بشارت دهف

 !مسلمانان بود او را نكشت؟

 آه چرا با اهل صّفين جنگ آرد و دستور داد )عليه السالم(و مرا خبر ده از آار على
ها را چه در حال جنگ و چه در حال فرار و چه در حال مجروحيت بكشند، اّما در  آن

جمل دستور داد تا فراريان و مجروحان را به حال خود واگذارند و دستور به جنگ 
 هر آس داخل خانه خود شد در امان است و هر آس سالح بر زمين :ها نداد، همچنين گفت آشتن آن

چرا اين آار را انجام داد؟ اگر حكم او در جمل صحيح بود، حكمش . گذاشت در امان است
 .در صّفين خطا بوده است

شود  آيا حّد بر او جارى مى. و مرا خبر بده از آسى آه به عمل شنيع لواط اقرار آند
 شود؟ آه حّد از او برداشته مى يا اين

: به آن حضرت عرض آردم: جواب نامه او را بنويس:  فرمودند)عليه السالم(امام هادى
 :بنويس: چه بنويسم؟ آن حضرت فرمودند

ات به دست من رسيد و در آن  نامه. اوند تو را به راه راست هدايت آندخد. به نام خداوند بخشنده مهربان

نامه مرا آزمايش آرده بودى تا بتوانى بر من خرده بگيرى و اگر در جواب آن درماندم براى طعن در مقام من 

ضيح ما سؤاالت تو را آامال تو. اى جزا خواهد داد راهى پيدا آنى، و خداوند تو را مطابق نّيتى آه داشته

پس براى شنيدن جواب گوش فرا دار، فهم خود را رام آن ساز و به آن دل بده آه حّجت بر تو تمام . ايم داده

 .شده است

:.... بود، گفت] الهى[آسى آه نزد او دانشى از آتاب : فرمايد اى آه مى از آالم خداوند متعال پرسيده

البّته حضرت سليمان . باشد مى» ن برخياآصف ب«آرى، مراد از آن آس آه علم آتاب در نزد او بود 

آه صلوات خداوند  -بلكه او . بهره نبوده است دانست بى  از معرفت آنچه را آه آصف مى)عليه السالم(پيغمبر

آصف بن برخيا پس از او حّجت خدا بر :  را آگاه آند آه- از جّن و انس - دوست داشت آه اّمتش، - بر او باد

آه در نزد آصف بود در واقع از دانش سليمان بود آه به دستور خداوند در نزد آصف دانشى . آنان خواهد بود

 اين آار را به اين دليل انجام داد آه در جانشينى آصف و )عليه السالم(قرار گرفته بود، و حضرت سليمان



م الهى به حك)صلى اهللا عليه وآله(آه در زمان زنده بودن داوود پيامبر اين آما. امامتش اختالفى نباشد

آه نبّوت و جانشينى او نيز بعد از داوود روشن شده و حّجت بر مردمان   فهمانيده شد تا اين)عليه السالم(سليمان

 .تمام گردد

 و در واقع عبادت و )عليه السالم(اّما سجده آردن يعقوب و پسرانش بر يوسف نشانه محّبت آنان به يوسف

 نبود، بلكه اطاعت خدا و نشانه )عليه السالم( بر آدم، سجده بر آدمآه سجود مالئكه اين آما. اطاعت خدا بود

ها بود، براى شكرگزارى  پس سجده آردن يعقوب و پسرانش، آه يوسف نيز با آن. محّبت آنان به آدم بوده است

رگاه بينى آه يوسف در همين وقت، در مقام شكر به د آيا نمى. به درگاه خدا بود آه پراآندگى آنان را جمع آرد

 )١٨٩(...ها به من آموختى پروردگارا، تو به من دولت دادى و از تعبير خواب: گويد خداوند مى

 .تا آخر آيه آه مملو از اظهار بندگى به درگاه خداوند متعال است

ى، از آسانى آه ايم در ترديد و اگر از آنچه به سوى تو نازل آرده: فرمايد و اّما قول خداوند تعالى آه مى

اّما آن . باشد مى)صلى اهللا عليه وآله(مخاطب در اين آيه رسول خدا. خواندند بپرس  مى]آسمانى[پيش از تو آتاب 

اند آه چگونه بود آه  چنين گفته اّما نادانان اين. حضرت هيچگاه در آنچه به او نازل شده شّكى نداشته است

تاده است، چرا آه ميان ما و پيغمبر خدا فرقى در خوردن و خداوند پيامبرى از جنس مالئكه بر ما نفرس

اينجا بود آه خداوند متعال به پيامبرش وحى آرد آه در حضور اين نادانان ! آشاميدن و به بازار رفتن نيست؟

خورده و در  آه غذا مى بپرس آيا خدا پيش از تو رسولى جز آن) اهل آتاب(خوانند  ها آه آتاب مى از آن

 .هايى است؟ پس تو هم مثل آن رفته مبعوث آرده اه مىبازارها ر

اگر «: شّكى نداشته، فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(آه خداوند متعال در عين حال آه پيامبر اآرم و اين

: چنين گفته است چنانچه در آيه مباهله نيز اين. ، براى مراعات انصاف در گفتار بوده است»تو شّكى دارى

آه به منزله [ن و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود بياييد پسرانما

 .)١٩٠(سپس مباهله آنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم; را فرا خوانيم] جانمان هستند

دانست آه  دادند و خداوند متعال مى گفت لعنت خدا بر شما باد، آنان به مباهله تن درنمى و اگر مى

دانست آه از  بدين ترتيب بود آه پيغمبر هم خود مى. رساند و از دروغگويان نيست پيامبرش رسالت او را مى

 .خواست آه در آالم و گفتار انصاف را رعايت آند اّما مى. راستگويان است

و اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را هفت (: فرمايد و اّما درباره اين آيه شريف آه مى

اگر همه درختان دنيا قلم شود و دريا . چنين است اين. ، بله)درياى ديگر به يارى آيد، آلمات خدا پايان نپذيرد

آه ثبت آلمات  رسند پيش از آن همه به پايان مىرا هفت دريا در پى باشد و از روى زمين همه چشمه بجوشد، 

، چشمه »برهوت«، چشمه »نمر«، چشمه »آبريت«چشمه : و آن درياها عبارتند از. خدا به پايان رسند

و ماييم » بحرون« و چشمه - ش خوانند»زبان«آه  -» افريقّيه«، چشمه گرم »ماسبندان«، چشمه گرم »طبرّيه«

 .، و فضايل ما به درك بشر نرسدآلمات خدا آه به پايان نرسيده
                                                           

  .١٠٢ /١٢ سوره يوسف ١٨٩
  .٦١ /عمران. ١٩٠



ها  ها و سرگرمى ها، نوشيدنى اّما در پاسخ سؤالت درباره بهشت بايد گفت آه در بهشت همه خوردنى

 مباح آرده )عليه السالم(ها را براى حضرت آدم هست آه دل بخواهد و ديده آن را خوش دارد، و خدا همه آن

ها سفارش آرد  ا از خوردنش منع آرد درخت حسد بود آه به آناّما آن درختى آه خداوند آدم و حّوا ر. است

تا به هر آس از خاليق آه خدا فضيلتى به او داده به ديده حسد ننگرند و آدم فراموش آرد و به ديده حسد 

 .نيافت نگريست و خداوند عزم استوارى در وى

گرداند، به اين   توأم با يكديگر مى]نىا[ و دختر]ان[ها را پسر يا آن: فرمايد اّما قول خداوند متعال آه مى

ها  آند آه چون باهم باشند به آن ها عطا مى ها از اوالد ذآور و اناث جفت جفت به آن معناست آه براى انسان

ها باهم ازدواج آنند و معاذالّله آه مراد خداوند  آه آن گويند آه هر يك جفت ديگرى است، نه اين زوجان مى

وسيله براى ارتكاب گناه راهى پيدا آنى، آه خداوند  خواهى بدين اى و مى  بدان فريفتهآن باشد آه تو خود را

براى او در روز قيامت .  و هر آس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد آرد: ...خود فرموده است

 .نكند بّته در صورتى آه توبه ال)١٩١(ماند شود و پيوسته در آن خوار مى عذاب دو چندان مى

و درباره شهادت يك زن آه جايز است، درباره شهادت ماما و قابله است آه اگر به شهادت او رضايت 

زيرا آه مرد امكان جانشينى . دادند، شهادتش نافذ و اگر رضايت ندادند با همراهى يك زن ديگر شهادت بدهد

 .مراه قسم مورد قبول استماما را ندارد، و اگر تنها باشد قول او به ه

گروهى : چنين است آه خود آن حضرت فرموده است  درباره خنثى اين)عليه السالم(اّما آالم حضرت على

ها در آن آيينه تصوير  ها بايستد و آن اى به دست گيرد و خنثى لخت پشت سر آن از مردان عادل هر آدام آيينه

 .ايندبينند حكم نم او را ببينند و بر حسب آنچه مى

و در رابطه با مردى آه به چوپان و عمل شنيع او با گوسفند برخورد آرده است، اگر توانست آن گوسفند 

داند آه آن گوسفند آدام است، بايد آن  اّما اگر نمى. سوزاند برد و به آتش مى را بشناسد آن را گرفته، سر مى

رعه به هر آدام از دو نيمه گّله افتاد نيمه ديگر ق. ها قرعه بكشند گله گوسفند را دو نيم آرده و در ميان آن

. آه دو گوسفند باقى بماند آنند تا اين آشى مى سپس آن نيمه را دو نيم آرده و همچنان قرعه. يابند نجات مى

آشند و قرعه به نام هر آدام از آن دو افتاد او را سر بريده و به آتش  سپس بين اين دو گوسفند قرعه مى

 .يابند  ساير گوسفندان نجات مىسوزانند، و مى

صلى اهللا عليه (چرا آه پيامبر اآرم. و در رابطه با نماز صبح، قرائت در آن با جهر و صداى بلند است

پس قرائت در اين نماز جزو . خواندند نماز صبح را در هنگام تاريكى هوا و قبل از روشن شدن آسمان مى)وآله

 .قراءات شبانه است

 آه فرمود قاتل فرزند صفيه را به آتش و جهّنم بشارت بده، به )عليه السالم(حضرت علىاّما درباره آالم 

چرا آه وى قاتل زبير جزو آسانى بوده است آه در روز . بوده است)صلى اهللا عليه وآله(خاطر آالم پيغمبر اآرم
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 در بصره نكشت، چرا آه  وى را)عليه السالم(اميرالمؤمنين.  خروج آرد)عليه السالم(نهروان بر اميرالمؤمنين

 .دانست وى در فتنه نهروان آشته خواهد شد مى

اهل صّفين را چه در حال جنگ و چه در حال فرار و چه )عليه السالم(و درباره اين آه گفتى حضرت على

در حال جراحت آشت، اّما در روز جمل هيچ فرارى را تعقيب نكرد و هيچ مجروحى را نكشت و هر آس 

اش شد در امان بود، به اين دليل بود آه اهل جمل  ين گذاشت امانش داد و هر آس داخل خانهسالحش را بر زم

پس . پيشوايشان آشته شده و پشتيبانى نداشتند تا پس از فرار به او پناه برده و دوباره براى جنگ آماده شوند

آنان مخالفت را آنار . بوده استگيرى آنان از جنگ  ها نشانه آناره سالح بر زمين گذاشتن، يا به خانه رفتن آن

در چنين صورتى حكم آنان . ها برداشته شود گذارده و قصد تفرقه نداشتند، و راضى بودند آه شمشير از آن

 .زيرا آمك براى ادامه جنگ نطلبيدند. برداشتن شمشير و خوددارى از آزارشان بود

گشتند آه اسلحه و زره و  هبر مقتدرى برمىاّما سپاهيان صّفين در هنگام فرار به سمت يك ستاد آماده و ر

آرد او معاويه  ها پذيرايى مى داد، از آن ها مى آرد و پول فراوان به آن نيزه و شمشير برايشان فراهم مى

به هر آه پياده بود . آرد ها را مداوا نمود، مجروحان را درمان مى بيماران را عيادت آرده، شكستگى آن

گردانيد، پس  ها را به جنگ و آشتار برمى داد و آن آه را برهنه بود جامه مى نداد و هر آ مرآب سوارى مى

دانست آه حكم محارب با  چون خوب مى. با اين دو دسته با يك حكم برخورد نكرد)عليه السالم(اميرالمؤمنين

 حّق و نمود و ها اتمام حّجت مى آرى، آن حضرت پيش از جنگ با آن. حكم انسان خداپرست چه تفاوتى دارد

شد مگر اين آه از اعتقاد باطل  داد، و هر آه از حّق رويگردان بود آشته مى باطل را برايشان توضيح مى

 .خود دست بردارد و توبه آند

و اّما درباره مردى آه به لواط اعتراف آرده است، چون بر آار او بّينه اقامه نشده و او به خودى خود 

تواند از طرف خدا مجرم را مجازات آند،  اماِم به حّق آه مىاعتراف آرده است، پس در اين صورت 

اين : فرمايد آيا آالم خداوند متعال را نشنيدى آه مى. تواند از طرف خدا مّنت بر او نهد و گناه او را ببخشد مى

 .)١٩٢(ايم حال بدان آه ما به تمام سؤاالت تو پاسخ داده.... عطاى ما است

 و دامنه هماوردى او با دانشمندان )عليه السالم(يت به خوبى موقعّيت علمى اماماين روا
زمان خود، خصوصًا دانشمندان دربارى را آه توان مقابله با چنين هماوردى را نداشتند 

 .سازد آشكار مى

 را قرائت آرد، به متوّآل )عليه السالم(به همين دليل بود آه ابن اآثم چون جواب امام
اى  داريم ديگر از او مسأله از اين مسائل آه از او پرسيديم، خوش نمىپس : گفت

شود مگر اين آه دانش او در اثر جوابى  اى بر او وارد نمى چرا آه هيچ مسأله. بپرسيم
 .)١٩٣(گردند وسيله تقويت مى دهد ظاهر شده و رافضيان بدين آه وى به آن مسأله مى
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 گسترش دامنه نفوذ در دستگاه حكومتى. ٤

 در دستگاه حاآم پيدا آرد، نفوذى معنوى بر همه )عليه السالم(نفوذى آه امام هادى
شدند آه معتقد به واليت  ها بسيار آسان پيدا مى مردان دستگاه حاآم بود، آه در ميان آن

 . هم نبودند)عليهم السالم(بيت اهل

البّته .  اين عرصه بسيار متنّوع و گسترده بوده است در)عليه السالم(هاى امام روش
، از آن حضرت خواسته بود به صورت )عليه السالم(دستگاه حاآم براى آنترل دقيق امام

جا بود آه شناخت شخصّيت،  الخالفه حضور داشته باشد، و از همين مستمّر در دار
مرى طبيعى بود آه منش، وقار و سنگينى آن حضرت براى آسانى آه در دربار بودند ا

خود دستگاه حكومت چنين فرصت مناسبى را براى آن حضرت ايجاد آرده و متوجه 
ميزان تبعات و آثارى آه اين امر در جامعه اسالمى به طور آّلى و درباريان به شكل 

 .خاّص داشت نبودند

از شدند،   هر گاه آه به دربار داخل شده، يا از آن خارج مى)عليه السالم(امام هادى
 .گذاشتند خود آرامات گوناگونى به جاى مى

 :به اين نمونه توجه آنيد

اى آه تو خود به خود ضربه  آس به اندازه هيچ: يكى از نديمان متوّآل به او گفت
چرا آه تو درباره على بن محّمد اشتباه . رساند آنى به تو ضرر و زيان نمى وارد مى

باشد  آه به خدمت او مشغول مى ت مگر ايناآنون در دربار تو آسى نمانده اس. آنى مى
اى  دهند، و اين مسأله و به او هيچ زحمتى حّتى آنار زدن پرده و باز آردن در را نمى

اگر متوّآل استحقاق اين مرد را براى خالفت : گويند است آه اگر مردم اين را بدانند مى
شود خود  ى آه وارد مىحّداقل بگذار هنگام. آرد اى نمى دانست با او چنين معامله نمى

 .پرده را آنار بزند و مانند ديگران راه برود تا آمى ناگوارى به او برسد

گونه بود آه دستور صادر شد تا ديگر آسى به آن حضرت خدمت نكرده و پرده  اين
تر از  آس را براى آوردن خبر اين قضّيه مناسب متوّآل هيچ. را در برابر او باال نزند

على بن محّمد : اى به متوّآل نوشت آه در آن آمده است اّما آن مرد نامه. همين نديم نيافت
آس پرده در برابر  الخالفه شد و طبق دستور آسى به او خدمت نكرده و هيچ وارد دار

قضّيه : متوّآل گفت. اّما ناگهان بادى وزيد و پرده را بلند آرد و او داخل شد. او برنداشت
آنگاه بود آه همان شخص خبر داد . الخالفه برّرسى آنيد را در هنگام خروج او از دار

آه هنگام خروج آن حضرت باد در جهت مخالف وزيدن گرفت و دوباره پرده را از 



داريم  خير، ما خوش نمى: جلوى او بلند آرد تا او خارج شود، اينجا بود آه متوّآل گفت
 .)١٩٤(از جلوى او بلند آنندبگوييد خّدام پرده را . آه باد براى او پرده را بلند آند

يابيم گذشته از بعضى فرماندهان و اميران، گروهى از آاتبان، حاجبان،  چنانكه مى
جاسوسان و حّتى زندانبانان به واليت آن حضرت معتقد گشته و محّبت خاّصى نسبت به 

داشتند، در قّصه بيمار شدن متوّآل و نذر آردن مادرش  )عليه السالم(حضرت امام هادى
 در اين اقشار  )عليه السالم(داللت آشكارى بر ميزان نفوذ امام)عليه السالم(براى امام هادى

 و پس در همان زمان آه متوّآل براى دور آردن امام از شيعيان. )١٩٥(وجود دارد
نفوذ معنوى خود را در )عليه السالم(آرد، امام هادى ريزى مى دوستان آن حضرت برنامه

شناخته و به  داد، و گروه زيادى از آسانى آه آن حضرت را نمى دربار او گسترش مى
. واليت آن حضرت اعتقاد نداشتند به دست آن حضرت به واليتش مستبصر شدند

آه  -ها و ارتباطات خود   همين افراد در فّعاليتنيز از)عليه السالم(حضرت امام هادى
هاى مردمى و   از پايگاه )عليه السالم(ها و دور آردن امام حكومت براى مراقبت و قطع آن

 -  ريزى آرده بود قشر اجتماعى آه فّعاليت در آن مورد نظر آن حضرت بود برنامه
 .آردند استفاده مى
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 بخش دوم

 سازى گروه شيعه  و تكميل و ايمن)المعليه الس(حضرت امام هادى

 

 )عليه السالم( و قضيه نوه بزرگوارش حضرت مهدى)عليه السالم(امام هادى. ١

از مسائل  )عليه السالم( در زمان امام هادى)عليه السالم(دانستيم آه قضيه حضرت مهدى
به بيت به صورت خاّص  اساسى مسلمانان به صورت عاّم و شيعيان و پيروان اهل

را احاطه آرده )عليه السالم(آمده است، و سختى شرايطى آه حضرت امام هادى حساب مى
 و غيبت آن حضرت روز به روز )عليه السالم(بود، با نزديك شدن به اّيام والدت امام مهدى

 .شد بيشتر مى

اّول در : ما ناچاريم آه اين قضيه را در دو محور اساسى مورد بحث قرار دهيم
، و دّوم آنچه را آه در رابطه با پيروان و شيعيان آن )عليه السالم(ام مهدىخصوص خود ام

 .باشد حضرت مى

 مسئول ترتيب مقّدمات الزم براى )عليه السالم(اّما در رابطه با محور اّول، امام هادى
اى آه دشمنان آه با آمال دّقتى آه اعمال   بود، به گونه)عليه السالم(والدت امام مهدى

را )عليهما السالم(هاى امام هادى و فرزندش امام حسن عسكرى و همه فّعاليتآردند  مى
 .تحت نظر داشتند از آن مّطلع نشوند

 براى پيدا آردن همسر )عليه السالم(روايات به آيفيت اقدام حضرت امام هادى
 اشاره دارند، به اين نحو آه آن )عليه السالم(اى براى حضرت امام حسن عسكرى شايسته

اى عمل آرده است آه بتواند نقش مطلوبى را در پنهان داشتن والدت  به گونهحضرت 
 .)١٩٦( ايفا نمايد)عليه السالم(فرزند منتَظر آن امام بزرگوار امام حسن عسكرى

عليه ( امام مهدى درباره حضرت)عليه السالم(روايات بسيارى آه از حضرت امام هادى

صادر شده است، بر اين نكات تأآيد دارد آه مهدى منتظر نوه آن حضرت و فرزند )السالم
 است، و آن حضرت به صورت مخفيانه به دنيا )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

آه او ديده نخواهد شد  هنوز متوّلد نشده است، و اين: آمده و مردم درباره او خواهند گفت
اين روايات . ام او با اسم مخصوص حالل نخواهد بود، و نكاتى از اين دستو ذآر ن

هايى بود آه مشتمل بر راهنمايى هايى براى شيعيان  دارنده راهنمايى همچنين دربر
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براى ايجاد پوششى بود آه با مأموريت خطير غيبت و پنهان بودن حضرت امام 
 .مناسبت داشته باشد)عليه السالم(مهدى

آه مسأله ارتباط شيعيان با امام در مرحله   براى اين)عليه السالم(هادىحضرت امام 
معروف است تحّقق يابد، اقدام به ارتباط دادن شيعيان » غيبت صغرى«اّوليه غيبت آه به 

به بعضى از وآيالن خود به صورتى خاّص نمود و اين عمل را به عنوان حلقه اّتصال و 
الن قرار داد آه مأموريت وآالت حضرت امام جلب اعتماد شيعيان نسبت به آن وآي

 و پس از آن حضرت وآالت امام حسن عسكرى، و پس از آن حضرت )عليه السالم(هادى
 )عليه السالم( را بر عهده داشتند، و بدين ترتيب امام هادى)عليه السالم(وآالت حضرت مهدى

ن هيچگونه جلب را بدو )عليه السالم(زمينه سفارت اّولين سفيران حضرت امام مهدى
چرا آه با اين آار، شيعيان به ارتباط با امام معصوم از طريق وآال . توّجهى آماده ساخت
 .عادت آرده بودند

درباره قضيه )عليه السالم(اآنون به بعضى از روايات صادرشده از حضرت امام هادى
 : توّجه آنيد )عليه السالم(امام مهدى

كى از اصحاب ما شيعيان از اّيوب بن نوح از شيخ آلينى از على بن محّمد از ي. ١
 :آند آه فرمود  حضرت ابوالحسن ثالث نقل مى)عليه السالم(امام هادى

 ;»إذا رفع علمكم من بين أظهرآم فتوّقعوا الفرج من تحت أقدامكم«

گويا از زير پاى هنگامى آه علم و دانش شما از ميان شما برداشته شود، منتظر فرجى نزديك باشيد آه 

 .شما به ناگهان سبز خواهد شد

الّله وّراق ـ  على بن احمد موسى دّقاق و على بن عبد: آند آه صدوق روايت مى. ٢
الّله بن موسى  محّمد بن هارون صوفى از ابوتراب، عبد: اند رضى الّله عنهما ـ گفته

بر آقا و موالى خود : آنند آه گفت الّله حسنى روايت مى العظيم بن عبد رويانى از عبد
: هنگامى آه آن حضرت مرا ديدند به من فرمودند.  داخل شدم)عليهما السالم(على بن محّمد

به : العظيم گويد عبد. تو به درستى ولّى و دوستدار ما هستى. اى ابوالقاسم، خوش آمدى
اآنون دين خود را بر  خواهم هم اى پسر رسول خدا، من مى: آن حضرت عرض آردم

عرضه نمايم، و اگر مورد پسند و رضايت شما بود، تا هنگام مرگ بر همين شما 
 .اعتقادات دينى ثابت و پابرجا باشم

 .اى ابوالقاسم شروع آن:  فرمودند)عليه السالم(امام هادى

خداوند تبارك و : گونه معتقدم آه من اين: به خدمت آن حضرت عرضه داشتم آه
نيست و خداوند از دو حّد ابطال و تشبيه خارج هيچ چيز مانند او . تعالى واحد است

بلكه . است، معتقدم آه خداوند متعال نه جسم است و نه صورت، نه عرض و نه جوهر



ها را به تصوير آورده و  او است به اجسام جسمّيت بخشيده، و او است آه همه صورت
آننده و از  معتقدم آه خداوند پروردگار، مالك، وضع. خالق همه اعراض و جواهر است

بنده )صلى اهللا عليه وآله(عدم به وجود آورنده همه اشيااست، همچنين معتقدم آه حضرت محّمد
بخش پيامبران است، هيچ پيامبرى بعد از او تا روز قيامت نخواهد  و فرستاده خدا و پايان
ها و تا روز قيامت پس از آن شريعتى نخواهد  دهنده همه شريعت آمد و شريعت او پايان

 .مدآ

حضرت )صلى اهللا عليه وآله(همچنين معتقدم آه امام و خليفه و ولّى امر بعد از پيامبر اآرم
پس او حسن، سپس حسين، سپس على بن حسين، . طالب است اميرالمؤمنين على بن ابى

جعفر، سپس على بن موسى، سپس محّمد بن على، سپس جعفر بن محّمد، سپس موسى بن 
 .سپس محّمد بن على، و پس از آن اى موالى من تو سرور و امام و خليفه هستى

و آيا .  و پس از من پسرم حسن امام و خليفه است: در اينجا فرمودند)عليه السالم(امام هادى

 دانى آه امام و خليفه مردم پس از او چه آسى است؟ مى

اين امر چگونه است اى : حضرت عرضه داشتمبه خدمت آن : العظيم گويد عبد
 سرور و موالى من؟

 : آن حضرت فرمودند

بيند و براى آسى ذآر نام او حالل نيست تا  آه امام پس از او را آسى به صورت ظاهر نمى به خاطر اين

 شده آه پر از ظلم و جور روزى آه از پس پرده غيبت ظهور آند و زمين را پر از قسط و عدل نمايد همچنان

 .باشد

به اين مطلب اقرار آردم : من به خدمت آن حضرت عرضه داشتم: العظيم گويد عبد
و ايمان آوردم، و من همچنين معتقدم آه هر آس اين امامان را دوست بدارد و واليت 

ها دشمنى بورزد دشمن خدا  ها را بپذيرد، ولى خدا خواهد بود، و هر آس با آن آن
 از اين افراد اطاعت و پيروى از خدا و معصيت و اطاعت و پيروى. خواهد بود
 .ها نافرمانى خداوند است نافرمانى آن

همچنين معتقدم آه معراج حّق است، سؤال و جواب در قبر حّق است، بهشت حّق، 
ْن َو َأنَّ الّساَعَة آِتَيٌة ال َرْيَب فيها َو َأنَّ الّلَه َيْبَعُث َم(جهّنم حّق و ميزان اعمال حّق است، و 

 شكى در آن نيست، و در حقيقت، خداست آه آسانى را ]و[آه رستاخيز آمدنى است   آن]هم[و ; )ِفي اْلُقُبور

واجباتى آه بعد از واليت بر هر مسلمانى :  همچنين معتقدم آه.انگيزد آه در گورهايند برمى
 نماز، زآات، روزه، حّج، جهاد، امر به معروف و: شود از اين قرار است واجب مى

 .نهى از منكر



يا أبا القاسم هذا واهللا دين اهللا الذي «:  به من فرمودند)عليه السالم(حضرت امام هادى

 ;»اآلخرة] في[ارتضاه لعباده فاثبت عليه، ثّبتك اهللا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و 

پس بر همين . استاى ابوالقاسم، به خدا سوگند آه اين همان دين خداست آه براى بندگان خود پسنديده 

 .)١٩٧(قدم باش آه خداوند تو را در زندگى دنيا و آخرت به اعتقادات ثابت تثبيت نمايد اعتقادات ثابت

الّله بن  عبد: پدرم روايت آرده است آه: از صدوق روايت شده است آه گفت. ٣
جعفر حميرى از محّمد بن عمر آاتب از على بن محّمد صيمرى، از على بن مهزيار 

مراد امام )عليه السالم(اى به حضرت ابوالحسن صاحب عسكر نامه: آند آه گفت روايت مى
آن حضرت در .  است نوشتم و درباره فرج، از آن حضرت سؤال آردم)عليه السالم(هادى

هنگامى آه امام شما از سراى ستمگران غايب شد، همواره در انتظار : وشتند آهگونه ن پاسخ من اين

 .)١٩٨(فرج باشيد

الّله  سعد بن عبد: پدرم بر ما روايت آرد آه: از صدوق روايت شده است آه گفت. ٤
ت از ابراهيم بن مهزيار از برادرش على بن مهزيار، از على بن محّمد بن زياد رواي

نوشته )عليه السالم(امام هادى)عليه السالم(اى به ابوالحسن صاحب عسكر نامه: آند آه گفت مى
: چنين نوشتند آه و از آن حضرت درباره فرج سؤال آردم، آن حضرت در پاسخ من اين

 .)١٩٩(هنگامى آه امام شما از سراى ستمگران غايب شود، در انتظار فرج باشيد

پدرم ـ رضى الّله عنه ـ ما را روايت :  باز از صدوق روايت شده است آه گفتو. ٥
الّله بن ابى غانم قزوينى از ابراهيم بن  الّله از محّمد بن عبد آرده است آه سعد بن عبد

و اّيوب بن نوح در راه مّكه ] و نوح[من : محّمد بن فارس روايت آرده است آه گفت
فرود آمديم و در آنجا به صحبت نشستيم، » زباله«به نام در بين راه در منزلى . بوديم

در . صحبت ما به مسأله امامت و غيبت آشيده شد و اين امر بر ما دور از ذهن جلوه آرد
 نوشتم و در ])عليه السالم(به امام هادى[اى  من امسال نامه: اين هنگام اّيوب بن نوح گفت
 .آن از اين مطلب نيز پرسيدم

هنگامى آه علم و دانش شما از ميان شما رخت :  در پاسخ من نوشتند) السالمعليه(امام هادى

 .)٢٠٠(بربندد منتظر فرجى نزديك باشيد آه گويا از زير پاى شما به ناگهان سبز خواهد شد

: از ابوجعفر محّمد بن احمد علوى از ابوهاشم جعفرى روايت شده است آه گفت. ٦
 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(حسن امام هادىاز حضرت ابوال

 !جانشين من پسرم حسن است، اّما با جانشين جانشين من چگونه خواهى بود؟

                                                           
 .٣٧٩ /الّدين آمال.  ١٩٧
 .٣٨٠ /آمال الّدين.  ١٩٨
 .٣٨١ /الّدين آمال.  ١٩٩
 .٣٨١ /الّدين آمال.  ٢٠٠



 براى چه؟. خداوند مرا فداى شما آند: به آن حضرت عرضه داشتم

  . شما شخص و بدن او را نخواهيد ديد و جايز نيست تا اسم او را ذآر نمائيد: آن حضرت فرمودند

قولوا «: پس چگونه ذآرى از او به ميان آوريم؟ آن حضرت فرمودند: عرض آردم
 .)٢٠١()صلى اهللا عليه وآله(بگوييد حّجت از آل محّمد; »)صلى اهللا عليه وآله(الحجة من آل محمد

از على بن محّمد بن على : دلف روايت شده است آه گفت از صقر بن ابى. ٧
اإلمام بعدي الحسن ابني وبعد الحسن ابنه القائم «: فرمود  شنيدم آه مى)عليهما السالم(الرضا

 ;»الذي يمأل األرض قسطًا وعدًال آما ملئت جورًا وظلمًا

امام و پيشواى مردم پس از من پسرم حسن بوده و بعد از حسن پسر او، همان قائمى آه زمين را پر از 

 .)٢٠٢(از ظلم و ستم شده باشدآه پر  آند همچنان عدل و قسط مى

الغّفار روايت آند آه  على بن ابراهيم از پدرش از على بن صدقه از على بن عبد . ٨
 از دنيا رفت، شيعيان به )عليه السالم(هنگامى آه حضرت ابوجعفر ثانى امام جواد: گفت

اى نوشتند و از آن حضرت  نامه)عليه السالم(الحسن صاحب عسكر امام هادىحضرت ابو
 :آن حضرت در پاسخ آنان نوشتند. در رابطه با امر امامت از آن حضرت سؤال آردند

اّما چگونه . آمدام امر امامت با من است، و بعد از وفات من جانشينم به سوى شما خواهد  تا من زنده

 !خواهد بود حال شما زمانى آه جانشين پسر من بر شما آيد؟

عليه (از حضرت ابوالحسن امام هادى: اسحاق بن محّمد بن اّيوب روايت آند آه. ٩

او هنوز به دنيا : گويند صاحب اين امر آسى است آه مردم درباره او مى: فرمود شنيدم آه مى)السالم

 .)٢٠٣(نيامده است

و اّما محور دّوم آماده آردن روحى شيعيان و به دست آوردن استعداد واقعى آنان 
 .باشد مى)عليه السالم(براى دوران غيبت حضرت امام مهدى

ريزى خاّصى شيعيان را به دور بودن از   با برنامه)عليه السالم(حضرت امام هادى
و ائّمه و ارتباط داشتن با آنان از طريق وآيالن و نايبان عادت داده و از طريق پيشوايان 

ها در  آمد، از غافلگير شدن آن آگاه آردن آنان از وضعيتى آه در آينده برايشان پيش مى
وسيله اين  مقابل شرايط جديدى آه تاآنون سابقه نداشته است جلوگيرى نموده، بدين

 .رد، و آن را از عالم قّوه به فعلّيت رساندآمادگى را در آنان ايجاد آ

 براى مطرح آردن امامت فرزندش حضرت امام حسن )عليه السالم(امام هادى
روش خاّصى مناسب با مأموريت آينده آن حضرت در حفاظت از )عليه السالم(عسكرى

آه  اينآمد در پيش گرفت، تا  حّجت و ولى خدا آه در شرايطى بسيار سخت به دنيا مى
                                                           

 .٢٠٨ /الوصّيه اثبات.  ٢٠١
 .٢٤٧ / ٢ /الورى  و به نقل از آن در اعالم١٠ ح ٣٨٣ /الّدين آمال.  ٢٠٢
 . حديث پايانى و حديث ماقبل آن٢٤٧ / ٢ /الورى اعالم.  ٢٠٣



 و پذيرش سخنان او در )عليه السالم(پيروان خود را به انقياد از امام بعدى امام عسكرى
درباره والدت، غيبت و تحّقق ارتباط با آن حضرت از ناحيه سفيرى آه شيعيان او را 

 .شناخته و به او اطمينان داشتند وا دارد مى

گى مطرح آردن امامت حضرت  در چگون)عليه السالم(به همين دليل بود آه امام هادى
 و زمان مطرح آردن و آيفّيت شاهد گرفتن بزرگان بر اين )عليه السالم(امام حسن عسكرى

 .مسأله مهارت بسيار زيادى به خرج داد

 حّتى در رابطه با )عليه السالم(آيد آه روّيه حضرت امام هادى از همين مطلب برمى
. آارى تبليغاتى بوده است نى بر مخفى مب)عليه السالم(امامت حضرت امام حسن عسكرى

نموده و گاه با آنايه از امامت او  چرا آه گاه به صراحت، امامت غير او را نفى مى
آرده است آه از آن در نظر اّول  سخن گفته و گاه او را با بعضى از صفات توصيف مى

يت اين اّما در نها. آمده آه آن حضرت اراده امامت آس ديگرى را دارند چنين برمى
عليه (آه از امام هادى آما اين. نمود برگشت مى)عليه السالم(مسأله به امام حسن عسكرى

. رسد وارد شده است آه امر امامت و پيشوايى پس از من به بزرگترين پسر من مى)السالم
بينيم پسر بزرگ آن حضرت شخصى به نام محّمد است آه  چرا آه در اّولين نظر مى

شود آه ابوجعفر در زمان  اّما بعد با دّقت بيشتر معلوم مى. باشد آنيه او ابوجعفر مى
حيات پدر بزرگوارش از دنيا رفته و بنابراين بزرگترين پسر همان امام حسن 

 .باشد مى)عليه السالم(عسكرى

بندى  ها دسته ها را به حسب تاريخ آن توان آن اينك تعدادى از اين روايات آه مى
اى از اين روايات قبل از وفات ابوجعفر  دسته. رسانيم ترم مىآرد به نظر خوانندگان مح

اى ديگر از اين  دسته.  از آن حضرت صادر شده است)عليه السالم(پسر بزرگ امام هادى
اى ديگر بعد از وفات ابوجعفر و دسته ديگر  روايات در حين وفات ابوجعفر و دسته

رت صادر شده است، و اگر ما به  از آن حض)عليه السالم(آمى قبل از شهادت امام هادى
عليه (ريزى امام هادى زمان صدور اين روايات توّجه آنيم آافى است آه بتوانيم برنامه

- اى آه با واضح و درخشان آردن حّق براى اهل آن  برنامه.  را آامال درك نمائيم)السالم
د، حال آن شو آه به اين حقيقت دست يافته بودند آه هيچگاه زمين از حّجت خالى نمى 

 گروه شيعيان و پيروان صالح آن - حّجت يا ظاهر و مشهور است و يا ترسان و پوشيده
حضرت را از هر گونه ابهام، تشكيك، خأل عقيدتى و يا فروپاشى در امان نگاه 

 :حال به بعضى از اين روايات توّجه نمائيد. داشت مى

رت ابوالحسن بر حض: از على بن عمرو عّطار روايت شده است آه گفت. ١
 داخل شدم و اين در حالى بود آه فرزند بزرگ آن حضرت )عليه السالم(عسكرى امام هادى



آردم آه امام پس از آن حضرت اين  ابوجعفر هنوز در قيد حيات بود، و من گمان مى
آدام يك . خداوند مرا قربانت آند: به همين خاطر به آن حضرت عرض آردم. پسر است

 تا دستور من به شما :امامت مخصوص نمايم؟ آن حضرت فرمودنداز پسرانت را براى 

 .آس را براى اين امر اختصاص ندهيد نرسيده است هيچ

امر امامت : اى به آن حضرت نوشته و در آن نامه پرسيدم بعدها نامه: عّطار گويد
 .)٢٠٤(»من به بزرگترين پسر: رسد؟ آن حضرت پاسخ دادند پس از شما به چه آسى مى

. است  در اين نامه به فرزندش ابوجعفر نبوده)عليه السالم(و روشن است آه اشاره امام
دانسته است آه قبل از او اين فرزند، دارفانى را وداع گفته و  چرا آه آن حضرت مى

 خواهد بود آه )عليه السالم(بدين ترتيب فرزند بزرگ آن حضرت حضرت ابامحّمد عسكرى
 .اوست آه از ميان برادرانش براى اين آار شايستگى الزم را داردتنها 

عليه (در نزد حضرت امام هادى: از على بن عمر نوفلى روايت شده است آه گفت. ٢

من به آن حضرت . ناگاه فرزندش محّمد از آنار او گذشت. اش بودم  در حيات خانه)السالم
 ما بعد از شماست؟ آن حضرت پاسخ آيا اين امام. خداوند مرا فدايت آند: عرض آردم

 .)٢٠٥(امام شما بعد از من حسن است.  نه: دادند

ابوبكر : از اسحاق بن محّمد از محّمد بن يحيى رئاب روايت شده است آه گفت. ٣
نوشتم و )عليه السالم(اى به حضرت امام هادى نامه: فهفكى مرا روايت آرده و گفته است آه

هنگامى آه نامه فرستاده شد، با خود . رباره چندين مسأله از آن حضرت سؤال آردمد
اى آه  حال آه پسر بزرگ آن حضرت محّمد از دنيا رفته است، آاش در نامه: گفتم

 .پرسيدم نوشتم، در رابطه با جانشين آن حضرت نيز مى

گونه  اى آه در جواب سؤاالت من نوشتند اين  در نامه)عليه السالم(حضرت امام هادى
 : آوردند

صلى اهللا عليه (پسرم ابومحّمد، در ميان آل محّمد. خواستى از من در رابطه با جانشين سؤال آنى مى

وى . ترين غريزه را براى اين آار داشته و پس از من از نظر عقيده مورد اطمينانترين افراد است صحيح)وآله

. گردد يابد و احكام امامت به او منتهى مى فرزندان من است آه دستاويزهاى امامت به او پايان مىبزرگترين 

چرا آه در نزد او علم آنچه را آه به آن احتياج پيدا آند . پس هر سؤالى آه از اين پس داشتى از او سؤال آن

 .)٢٠٦(و الحمدلّله. موجود است

: ى از اسحاق بن اسماعيل نيشابورى روايت شده است آه گفتاز عالن آالب. ٤
من روايات زيادى آه داللت بر امامت و جانشينى محّمد : الّله جّالب گويد شاهويه بن عبد

                                                           
 .٧ ح ٣٢٦ / ١افى اصول آ.  ٢٠٤
 .٢ ح ٣٢٥ / ١اصول آافى .  ٢٠٥
 .٢٠٨ /اثبات الوصّيه.  ٢٠٦



اّما هنگامى . داشت از آن حضرت روايت آرده بودم )عليه السالم(فرزند حضرت امام هادى
اى به امام  باره نامه يدم آه در اينترس آه محّمد از دنيا رفت متحّير ماندم و مى

 .بنويسم)عليه السالم(هادى

. اى براى آن حضرت نوشته و از آن حضرت التماس دعا آردم بنابراين نامه
هنگامى آه جواب آن حضرت به من رسيد ديدم آه در آن نامه حضرت به من دعا آرده 

 :بودند و در پايان نامه نوشته بودند

چرا آه . نگران نباش. ن از من سؤال آنى، و براى اين مطلب نگران بودىخواستى درباره جانشي مى

آه چيزى را  آه هدايتشان نمود بيراه بگذارد، مگر آن خداوند عّز و جّل بر آن نيست آه گروهى را پس از آن

در نزد او باشد آه  امام تو بعد از من پسرم ابومحّمد مى. آه بايد از آن پروا آنند براى آنان بيان آرده باشد

آه  شويد موجود است، و خداوند آن آس را آه بخواهد مقّدم داشته و آن دانش آنچه را آه شما به آن محتاج مى

من براى تو مطلبى را نوشتم آه در آن براى هر آس آه بيدار بوده و داراى . دارد را آه بخواهد مؤّخر مى

 .)٢٠٧(»عقل باشد روشنى و توضيح آشكار است

احمد بن زياد بن جعفر همدانى ـ رضى الّله عنه ـ روايت آرده آه صقر بن . ٥
 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(از علّى بن محّمد بن علّى الرضا: دلف گفت ابى

، وبعد الحسن ابنه القائم الذي يمأل األرض قسطًا وعدًال  ان اإلمام بعدي الحسن ابني«
باشد، و پس از حسن فرزند او قائمى  امام پس از من فرزندم حسن مى; »مًاآما ملئت جورًا وظل

 .)٢٠٨(آه پر از ظلم و جور شده باشد آند، همچنان است آه زمين را پر از عدل و قسط مى

از علّى بن محّمد از محّمد بن احمد نهدى از يحيى بن يسار قنبرى روايت شده . ٦
 چهار ماه قبل از رحلت و وفات خود )عليه السالم(حضرت امام هادى: است آه گفت

حضرت امام حسن عسكرى را به وصايت خود برگزيده، من و گروهى از موالى را بر 
 .)٢٠٩(اين وصّيت شاهد گرفت

 

 ايمنى بخشيدن به شيعه و آماده آردن آنان براى مرحله غيبت. ٢

هايى آه براى گروه شيعيان و پيروان   در همه عرصه)عليه السالم(امام هادى
 را از )عليه السالم(آه به زودى نعمت ارتباط مستقيم با امام معصوم -)عليهم السالم(بيت اهل

دادند ـ مهم و حياتى بود به مقوله استوار ساختن و تكميل ساختار شخصيتى  دست مى
چرا آه الزم بود تا ساختار اين گروه آن چنان تكامل يابد آه بتوانند با . پرداختند آنان مى

 و روايات و ميراث علمى آه در اختيار دارند امور دين و دنيايشان را اداره نمايند،
                                                           

 .٢٠٩ /هالوصّي اثبات.  ٢٠٧
 .٢٤٧ / ٢ /الورى  و به نقل از آن اعالم٨ ح ٣٨٢ /الّدين آمال.  ٢٠٨
 ).عليه السالم( ب الّنص على امامة على محّمد١ ح ٣٢٥ / ١اصول آافى .  ٢٠٩



دانشمندانى آه عالمان دينى هستند نيز بتوانند مأموريت رهبرى اجتماعى، فكرى و دينى 
هاى رسالى آه براى  ها را به دست گرفته و در مسير تكاملى اين گروه به سمت هدف آن

 .آن در نظر گرفته شده است، از مصالح و شئون اين گروه پاسدارى نمايند

 :ايم  ذيل خالصه آردههاى سازى را در عرصه ما اين ايمن

 .سازى عقيدتى الف ـ ايمن

 .سازى علمى ب ـ ايمن

 .سازى تربيتى ج ـ ايمن

 .سازى امنيتى د ـ ايمن

 .سازى اقتصادى هـ ـ ايمن

 

 سازى عقيدتى ايمن

 به انجام آن مبادرت فرمودند در )عليه السالم(سازى عقيدتى آه حضرت امام هادى ايمن
مفاهيم عقيدتى به شكل خاّص و مفاهيم دينى به شكل توضيح، شرح و عمق بخشيدن به 

سازى در قالب دفع شبهات و تحريفات فكرى  آه اين ايمن همچنان. آند عام نمود پيدا مى
 .گردد انگيختند نيز آشكار مى آه مكاتب فكرى آن روزگار در جامعه برمى

ار و ، جبر و اختي]خداوند[رواياتى هم آه در رابطه با مسائلى همچون رؤيت 
از آن ... آمده است و تفويض، رّد بر شبهاتى آه درباره آيات قرآن آريم به وجود مى

به )عليه السالم(حضرت وارد شده است، نشان از اين حقيقت دارد آه حضرت امام هادى
سازى عقيدتى در جامعه اسالمى به صورت آّلى و جامعه شيعى به  شّدت در پى ايمن

 .صورت خاّص بوده است

 تنها به رّد آردن آّلى شبهات در جامعه اآتفا )عليه السالم(مام هادىحضرت ا
نمودند، بلكه حّتى به موارد خاّصى آه سؤاالت و شبهات اعتقادى براى افرادى از  نمى

آمد و حتى شبهات آسانى آه از پيروان آن حضرت نبوده،  شيعيان آن حضرت پيش مى
ها مشاهده  ر حّق را از سيماى آناّما آن حضرت قابليت سر فرود آوردن در براب

هدايت )عليه السالم(هاى امام هادى مانند بعضى از واقفيانى آه به فضل راهنمايى نمود ـ مى
 .فرمودند هاى الزم را براى آنان بيان مى ـ نيز توّجه آرده و پاسخ شدند

اى آه حضرت امام  من به منطقه عسكر همان منطقه: علّى بن مهزيار گويد
در حالى آه در مسأله امامت شك .  در آن محصور بودند وارد شدم )ه السالمعلي(هادى

خليفه را ديدم آه در يك روز بهارى اّما صاف . دانستم واقعًا امام من آيست داشتم و نمى
اّما حضرت . اند هاى تابستانه پوشيده و آفتابى براى شكار خارج شده است و مردم لباس



گيرى بر روى اسب خود  يدم آه لباسى زمستانى پوشيده و باران را د)عليه السالم(امام هادى
. دادند گذاشته و دم اسب را گره زده است اين آارى بود آه در هنگام باران انجام مى

بينيد آه اين شخص مدنى اهل مدينه با  آيا نمى: گفتند مردم از آار او تعّجب آرده و مى
 .داد مام بود چنين آارى انجام نمىاگر او ا: من در دل گفتم! خود چه آرده است؟

هنگامى آه مردم به بيابان رسيدند، طولى نكشيد آه ابر بزرگى در آسمان ظاهر شد 
من در . آه از آب باران خيس شد آس باقى نماند مگر اين هيچ. و شروع به باريدن آرد

بى آه دل گفتم شايد آه امام همين شخص باشد، سپس در دل گفتم حال درباره مسأله ُجُن
اگر او چون به نزديك من رسيد صورت . در لباس خود عرق آند از او سؤال خواهم آرد

 .شود آه او امام است خود را به من نماياند، معلوم مى

اگر جنب : هنگامى آه آن حضرت به نزديكى من رسيد چهره بر من گشود و گفت
. در آن لباس جايز نيستدر لباس خود عرق آند و جنابت او از حرام باشد، نماز خواندن 

بعد از اين . اّما اگر جنابت او از حالل باشد به نماز خواندن در آن لباس اشكالى نيست
 .)٢١٠(اى در امامت او باقى نماند مسأله، ديگر در دل من شك و شبهه

آند آه در منطقه ربيعه آاتبى نصرانى  منصور موصلى روايت مى الّله بن ابى هبة
الّله  هبة. از اهل آفرتوثا به نام يوسف بن يعقوب بوده و ميان او و پدر من دوستى بود

چه چيزى : پدرم به او گفت. گويد روزى ابومنصور به نزد ما آمد و بر پدر من وارد شد
متوّآل مرا به دربار خود : باعث شده آه در اين وقت به نزد من بيايى؟ نصرانى پاسخ داد

فقط از ترس جان خود و براى . دانم سبب احضار او چيست نمىاحضار آرد، و من 
حال اين . سالمتى خودم صد دينار نذر آرده و جان خود را از خدا به صد دينار خريدم

خدا : پدرم به او گفت. بدهم)عليهما السالم(ام تا آن را به على بن محّمد بن رضا مبلغ را آورده
 .تو را در اين آار توفيق دهد

آن مرد نصرانى از نزد ما خارج شد و به دربار متوّآل رفت و چند : ه گويدالّل هبة
جريان را : پدرم به او گفت. روزى نگذشت آه خوشحال و شادمان به نزد ما بازگشت

من به سامرا رفتم و تا آن روز به اين شهر داخل : براى ما تعريف آن، نصرانى گفت
دارم آه اين صد  چقدر دوست مى:  خود گفتمدر آاروانسرايى فرود آمدم و با. نشده بودم

آه آسى از آمدن من مّطلع شود به  دينار را قبل از رفتن به دربار متوّآل و پيش از آن
مطلع شدم آه متوّآل آن حضرت را از : گويد نصرانى مى.  برسانم)عليه السالم(الّرضا ابن

با خود گفتم . استسوار شدن و بيرون آمدن منع آرده و آن حضرت همواره در خانه 

                                                           
 .٤٥١ / ٢مناقب .  ٢١٠



الّرضا را  چكار آنم؟ اين چه صورتى دارد آه مردى نصرانى بيايد و آدرس منزل ابن
 .بپرسد؟ من در امان نبودم آه با اين آار خطر بزرگترى مرا تهديد آند

هدف  من بسيار فكر آردم، به قلبم افتاد آه سوار درازگوش خود شوم و در شهر بى
آه از آسى  شايد بدون اين. ن به هر جا آه خواست منع نكنمبگردم و آن حيوان را از رفت

پرسيده باشم منزل او را پيدا آنم، نصرانى گويد آن دينارها را در آاغذى ريخته و آن را 
ها و  حيوان شروع به طى نمودن خيابان. در آستين خود نهاده و سوار درازگوش شدم

اى  ن آه در نزديك درب خانهرفت تا اي خواست مى بازارها نموده و هر جا آه مى
به . سعى آردم حيوان را به حرآت درآورم، اّما آن حيوان قدم از قدم برنداشت. ايستاد

غالم خود گفتم برو از غالمى آه بر در آن خانه ايستاده، بپرس اين خانه از آن آيست؟ 
آه اين دليلى به خدا سوگند . الّله اآبر: گفتم! الّرضا است اين خانه ابن: غالم به او گفت

 .آننده و آشكار است قانع

: پوست از آن خانه خارج شد و به من گفت ناگاه ديدم خادمى سياه: نصرانى ادامه داد
فرود بيا، من فرود آمدم و : خادم به من گفت. آرى: آيا تو يوسف بن يعقوب هستى؟ گفتم

اين دليل ديگرى آن خادم مرا در دهليز خانه نشاند و خود داخل خانه شد، در دل گفتم 
دانست، در حالى آه در  چرا آه اين غالم اسم مرا از آجا مى. است بر حّقانيت اين مرد

 .شناسد ام آسى مرا نمى اين شهر آه تاآنون به آن داخل نشده

آن صد دينارى آه در آاغذ پيچيده و در آستين : خادم آمد و گفت: نصرانى گويد
سپس به سمت من بازگشت . اين دليل سّوم:  و گفتممن پول را به او دادم! اى بده گذاشته
من داخل شدم و ديدم آن حضرت به تنهايى در اتاق نشسته است، و به . داخل شو: و گفت

اى يوسف، هنوز براى تو وقت آن نرسيده است؟ يعنى وقت آن نشده آه اسالم : من فرمود
 .اى من ظاهر شده استاى موالى من، به اندازه آافى دليل و برهان بر: بياورى؟ گفتم

شود و  اّما به زودى فالن پسر تو مسلمان مى. شوى هيهات، تو مسلمان نمى: آن حضرت فرمودند

به خدا . براى امثال تو نفعى ندارددارند واليت ما  او از شيعيان ماست، اى يوسف گروهى هستند آه گمان مى

برو به سوى آن آارى . واليت ما حّتى براى امثال تو هم نافع و سودمند است. گويند ها دروغ مى سوگند آه آن

به دربار متوّآل : نصرانى گويد. اى، آه آنچه را برايت خوشايند است خواهى ديد آه براى آن آمده
 .تمخواستم گفتم و بازگش رفتم و هر چه مى

پس از مرگ اين مرد نصرانى فرزندش را ديدم و به خدا سوگند آه او : الّله گويد هبة
مسلمان و شيعه شده بود وى به من خبر داد آه پدرش بر دين مسيحيت از دنيا رفته و 



من بشارت موالى : گفت وى بعد از مرگ پدر اسالم آورده است، وى همواره مى
 .)٢١١( هستم)عليه السالم(خود

خواست در روز سالم،  متوّآل مى: ابوالقاسم بغدادى از زراره روايت آند آه گفت
: وزير او به وى گفت. را پياده در رآاب خود بياورد)عليهما السالم(علّى بن محّمد بن رضا

: متوّآل گفت. اين آار را انجام نده. اين آار موجب سرشكستگى و بدنامى تو خواهد شد
خواهى اين آار را انجام دهى،  اگر حتمًا مى: وزير گفت. ًا بايد اين آار انجام شودحتم
گونه آن آه همه فرماندهان و اشراف هم به همراه او پياده شوند، تا مردم گمان نكنند  اين

 )عليه السالم(متوّآل همين آار را آرد و امام هادى. آه منظور تو پياده آردن او بوده است
. در آن زمان اين آار در فصل تابستان انجام گرفت. پيمود پياده راه مىدر رآاب او 

اش رسيد عرق از سر و روى آن حضرت  هنگامى آه آن حضرت به دهليز خانه
آن حضرت را مالقات آردم و او را در دهليز نشاندم و : زراره گويد. ريخت مى

عموى تو  پسر: صورت او را با دستمالى خشك نمودم، و به آن حضرت عرضه داشتم
 .در دل از او ناراحت نباش. خواست با اين آار تو را فقط آزار بدهد مى

َتَمتَُّعوا في داِرُآْم (:  سپس اين آيه قرآن را تالوت نمود.بس آن: آن حضرت فرمودند
 .دروغ است ى بىا اين وعده. هايتان برخوردار شويد  سه روز در خانه;)َثالَثَة َأّياًم ذِلَك َوْعٌد َغْيُر َمْكُذوب

آرد و من بسيار با او مزاح  من معّلمى داشتم آه تظاهر به تشّيع مى: زراره گويد
چون آن روز به منزل خود رفتم، در وقت . آردم آرده و به او رافضى خطاب مى مى

گويم،  رافضى، بيا تا چيزى را آه امروز از امام شما شنيدم براى تو باز: عشا به او گفتم
 گفته بود آگاه )عليه السالم(اى؟ من او را از آنچه امام هادى چه شنيده:  گفتمعّلم به من

خواهم آه نصيحت  خواهم چيزى به تو بگويم و از تو مى مى: آردم، وى به من گفت
اگر على بن محّمد چنين حرفى زده باشد جانب : بگو، گفت: به او گفتم. مرا بپذيرى

چرا آه متوّآل سه .  دارى جمع آن]ار متوآلدر درب[احتياط را رعايت آن و هر آنچه 
من بر او خشم گرفتم، وى را دشنام داده و از . شود ميرد و يا آشته مى روز ديگر يا مى

 .نزد خود بيرون آردم و او نيز رفت

حال اگر من جانب : هنگامى آه با خود خلوت آردم فكرى آردم و با خود گفتم
اگر اين مطلب پيش آمد آه احتياط به نفع . رسد احتياط را رعايت آنم ضررى به من نمى

پس سوارشده، به دربار متوّآل رفتم . من است و اگر هم پيش نيامد ضررى نخواهم آرد
ساير اموالى هم آه در خانه . و هر چه مال و اموال در آنجا داشتم از آنجا خارج نمودم

                                                           
 .٥٠/١٤٢االنوار بحار.  ٢١١



آردم و در خانه خود جز ها اطمينان داشتم تقسيم  داشتم، در خانه اقوام خود آه به آن
 .حصيرى آه بر آن بنشينم باقى نگذاشتم

. هنگامى آه شب چهارم شد متوّآل به قتل رسيد و جان و مال من در امان ماند

رفته و در خدمت او درآمدم، )عليه السالم(گونه بود آه من شيعه شده، به نزد امام هادى اين

 .)٢١٢(نيز حّق واليتش را به جا آوردمو از آن حضرت خواستم تا براى من دعا آند و من 

صاحب آتاب الّثاقب، ابن حمزه طوسى، با سند خود از سعيد بن سهل بصرى ملّقب 

در مجلس وليمه يكى از اهالى سامرا جمع شديم و امام : آند آه گفت به مّلاح نقل مى

ان شروع آرد به بازى و شوخى و يكى از حاضر.  نيز در جمع ما بود)عليه السالم(هادى

احتمال دارد آه اين [ به جعفر )عليه السالم(براى آن حضرت احترامى قائل نشد، امام هادى

اين مرد :  نموده و فرمودند]جعفر پسر آن حضرت آه معروف به آّذاب شده است باشد

انى او رسد و شادم اش به وى مى از اين غذا نخواهد خورد آه خبر ناگوارى از خانواده

بعد از اين ديگر خبرى نخواهد : جعفر گفت. آند، سفره را آوردند را بدل به ناراحتى مى

اّما به خدا سوگند آه آن مرد دست خود را شسته و به . شود شد و سخن او باطل مى

آرد به او  سمت غذا دراز آرده بود آه غالم او از در داخل شد و در حالى آه گريه مى

جعفر . اب آه از باالى خانه به پايين افتاده و در حال مرگ استمادرت را دري: گفت

آنم و درباره او به  به خدا سوگند آه بعد از اين ديگر در آار او شك نمى: من گفتم: گويد

 .)٢١٣(رسيدم يقين

 

 هاى منحرف  گيرى آن حضرت در برابر غاليان و فرقه  موضع

هاى   در برابر غاليان گامى از گام)عليه السالم(گيرى قاطع حضرت امام هادى موضع

ها از عوامل انحراف  سازى عقيدتى شيعيان و دور آردن آن آن حضرت در جهت ايمن

 .شد و گمراهى عقيدتى بود آه سرانجام به آفر يا شرك به خداوند متعال منجر مى

 انحرافى فّعاليت مستمّر آن حضرت همواره در آمين بود تا باطن و حقيقت اين خّط

چنانكه آن حضرت در رسوا آردن عناصر اين انحراف نيز فّعاليتى . را آشكار نمايد

 .چشمگير داشت

                                                           
 .١٤٧ / ٥٠بحاراالنوار .  ٢١٢
 .٢١٤ /الّثاقب.  ٢١٣



رواياتى آه در دست ما است، به اين معنا اشاره دارد آه آسانى آه در زمان امام 

احمد بن هالل عبرطائى بغدادى، :  به غلو معروف بودند اينها هستند)عليه السالم(هادى

 عبيدالّله قمى آه مردم قم به اّتهام غلو او را از شهر بيرون آردند، محّمد بن حسين بن

ارومه، على بن حسكه قمى، قاسم يقطينى، فهرى، حسن بن محّمد بن باباى قمى و فارس 

 .بن حاتم قزوينى

گونه بيان   آيفيت برخورد شيعيان خود را با اين افراد اين)عليه السالم(امام هادى

 :داشتند

عليه (اى به امام هادى نامه: حمد بن محّمد بن عيسى روايت شده است آه گفتاز ا

نوشتم و در آن، درباره آسانى آه سخنانى گفته، احاديثى را به امام هادى و پدران )السالم
و همچنين سؤاالتى ... گرديد ها مى دادند آه موجب اشمئزاز دل بزرگوارش نسبت مى

آردند سؤال آردم و در آن  ها آن را تأويل مى  آندرباره واجبات، سنن و گناهان آه
آوردم آه اميدوارم اين مطلب را براى ما بيان نموده و بر ما مواليان مّنت نهاده، آنچه را 
آه باعث سالمت و نجات ما از چنين گفتارهايى آه شيعيان را به سمت هالآت و تباهى 

ه اّدعاى اين امور را دارند، اين آسانى آ: همچنين نوشتم. شود بيان فرماييد برد مى مى
از . خوانند اّدعا را نيز دارند آه از زمره اوليا بوده، مردم را به اطاعت خود فرا مى

هاى  درباره قبول حرف. جمله آنان شخصى به نام على بن حسكه و قاسم يقطينى است
 فرماييد؟ ها چه مى آن

از اين مسائل . گونه نيست دين ما اين:  در پاسخ نوشتند)عليه السالم(امام هادى

 .)٢١٤(آن گيرى آناره

 

 سازى عقيدتى  پديده زيارت و نقش آن در ايمن

بيت به صورت   به تعليم زيارت همه اهل)عليهم السالم(پديده اهتمام ويژه ائّمه اطهار
د مانند زيارتى آه به  به اصحاب خو)عليهم السالم(هاى هر آدام از ائّمه جمعى يا زيارت

، خود گام )عليه السالم(زيارت جامعه آبيره معروف است، يا زيارت حضرت اميرالمؤمنين
مهّمى در عرصه عمق بخشيدن به بيدارى شيعيان و رسوخ واليت در دل و جان آنان و 

و در اين بيدارى عميق و پيوستگى .  بود)عليهم السالم(پيوستگى آنان با اهل بيت رسالت

                                                           
 .٩٩٥ و ٩٩٤ ح ٥١٧ /رجال آّشى.  ٢١٤



سازى عقيدتى مهّمى وجود داشت آه ويژگى روش حضرت امام  فى، آشكارا، ايمنعاط
 .باشد  مى)عليه السالم(هادى

آنيم به وضوح  ها وارد شده است دّقت مى هنگامى آه به مفاهيمى آه در اين زيارت
 .آنيم سازى عقيدتى را در آن مشاهده مى خّط ايمن

آه بيشتر با اين مفاهيم آشنا شويم به جاست آه آمى در اين دو زيارت آه  براى اين
 :روايت شده است دّقت بيشترى آنيم)عليه السالم(از حضرت امام هادى

 

 زيارت جامعه آبيره: اّول

به حضرت على بن محّمد بن : از موسى بن عمران نخعى روايت شده است آه گفت
 )عليهم السالم(طالب ّمد بن على بن حسين بن على بن ابىعلى بن موسى بن جعفر بن مح

اى پسر رسول خدا مرا آالمى بليغ بياموز آه در آن حد از آمال باشد آه : عرضه داشتم
 در پاسخ او )عليه السالم(امام هادى. هر آدام از شما ائّمه را بخواهم با آن زيارت آنم بتوانم

 :فرمودند

، ومهبط   النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلف المالئكةأهل بيت السالم عليكم يا: قل«

، ومعدن الرسالة، وخزان العلم ، ومنتهى الحلم ، وُاصول الكرم، وقادة اُالمم،  الوحي

،   ، وأرآان البالد ، وساسة العباد ، ودعائم األخيار  ، وعناصر األبرار وأولياء النعم

، وعترة خيرة  يين، وصفوة المرسلين، وساللة النب ، وُامناء الرحمن  وأبواب االيمان

 ;، ورحمة اهللا وبرآاته   رب العالمين

سالم بر شما اى اهل بيت نبّوت و جايگاه رسالت، محّل رفت و آمد فرشتگان، محّل فرود آمدن : بگو

ها،  هاى آرامت، پيشوايان اّمت داران علم، نهايت بردبارى، ريشه وحى، معدن رسالت، خزانه

هاى ماّدى و معنوى، ارآان بزرگوارى و نيكوآارى، عماد نيكويان عالم، و بزرگ  نعمتان نعمت ولى

هاى محكم شهرهاى علم، درهاى ايمان و امينان اسرار خداى رحمان، فرزندان  و قائد بندگان، ستون

پيامبران و برگزيده از رسوالن و عترت خاتم پيامبران آه برگزيده خداى جهان است، و رحمت و 

 .ر شما بادبرآات خدا ب

توان از   است آه مى)عليهم السالم(بيت اين زيارت يكى از منابع مهّم فكرى و اسناد اهل
 .هاى تفّكر سالم را دريافت آن ويژگى

به همين دليل ما به بعضى از مفاهيمى آه در اين فقره از اين زيارت آمده است 
 :آنيم اشاره مى

 



 

 

 )عليهم السالم(بيت  برگزيدگى اهل. ١

 :اند  اين معانى بلند را آورده)عليه السالم(در مقطع اّول زيارت، امام

 را به آرامت خود مخصوص آرده و آنان )عليهم السالم(بيت الف ـ خداوند متعال اهل
 .است را پايگاه رسالت و محّل رفت و آمد فرشتگان و محّل نزول وحى قرار داده

عليهم (بيت شده است آه اهلاى ناشى  ب ـ اين آار خداوند از صفات آماليه

اى رسيده بودند آه در بلنداى آن، ميان علم و  داراى آن بوده و به واسطه آن به قّله)السالم
 .حلم و آرامت و رحمت جمع نموده بودند

ها  چرا آه خداوند متعال آن. اند  پايگاه رسالت خداوندى بوده)عليهم السالم(بيت ج ـ اهل
، براى تصّدى منصب رهبرى واالى بشريت انتخاب آرده را گذشته از رهبرى مسلمانان

 .بود

 

 )عليهم السالم(بيت  حرآت اهل. ٢

 :فرمايد  در فرازى ديگر از اين زيارت بلند مى)عليه السالم(امام هادى

، وذوي النهى ، وأولي   ومصابيح الدجى ، وأعالم التقى; السالم على ائمة الهدى «

، والدعوة الحسنى ، وحجج  بياء ، والمثل االعلىالحجى ، وآهف الورى ، وورثة االن

 ;»اهللا على اهل الدنيا واآلخرة واالولى ورحمة اهللا وبرآاته

هاى اّمت، پرچمداران علم و تقوا،  سالم بر امامان و راهنمايان طريق هدايت، چراغ راه تاريكى

، مثل اعالى الهى، خردمندان بزرگ و صاحبان عقل آامل، پناه خلق عالم، وارثان پيغمبران حّق

هاى آامل الهى بر تمام اهل دنيا و آخرت  صاحب دعوت به بهترين آمال و نيكوترين اعمال و حّجت

 .و رحمت و برآات خدا بر شماباد

السالم على محال معرفة اهللا ، ومساآن برآة اهللا ، ومعادن حكمة اهللا ، وحفظة سر «

ورحمة )صلى اهللا عليه وآله(وذرية رسول اهللا، واوصياء نبي اهللا ،  اهللا ، وحملة آتاب اهللا

 ;»اهللا وبرآاته

هايتان محّل معرفت خدا، مسكن برآت حّق و معدن حكمت الهى است حافظان  سالم بر شما آه دل

، )صلى اهللا عليه وآله(صلح خداييد و حامالن علم آتاب خدا، اوصياى پيامبر خداييد و اوالد رسول خدا

 .ما بادو رحمت و برآات الهى بر ش



السالم على الدعاة إلى اهللا ، واألدّالء على مرضات اهللا ، والمستقرين في أمر اهللا، «

والتامين في محبة اهللا والمخلصين في توحيد اهللا ، والمظهرين ألمر اهللا ونهيه وعباده 

 ;»المكرمين الذين ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة اهللا وبرآاته

آنندگان به سوى خدا هستيد، راهنمايان طريق رضايت و خشنودى حضرت  دعوتسالم بر شما آه 

قدمان در اجراى فرمان خدا، آامالن در عشق و محّبت خدا، صاحبان مقام اخالص در  احديت، ثابت

آنندگان امر و نهى ايزد متعال، و شماييد بندگان گرامى و مقّرب الهى آه  توحيد حضرت حّق، آشكار

آنند، و درود و رحمت خدا و   سبقت نگرفته و آامال مطابق فرمانش عمل مىهرگز بر حكم او

 .برآات الهى بر شما باد

 :اين عبارت بر نكات ذيل داللت دارد

خّط هدايت و خّط . الف ـ همواره در طول تاريخ بشريت دو خط وجود داشته است
است، پيشوايان گمراهى، و هر آدام از اين دو خط نيز پيشوايان و رهبرانى داشته 

بيت نيستند اما متصّدى  اند و ديگر آسانى آه از اهل  پيشوايان هدايت)عليهم السالم(بيت اهل
شوند، مخالف خّط هدايت بوده و جزو ائّمه ضالل يا پيشوايان گمراهى  امر امامت مى
به همين دليل است آه مطالب و معارف را جز از پيشوايان از اهل . گردند محسوب مى

 . نبايد گرفت و مسير حرآت جز مسير حرآت آنان نبايد باشد)صلى اهللا عليه وآله(ر اآرمپيامب

 در واقع آسانى هستند آه داراى عقل آامل بوده، پناهگاه مردم )عليهم السالم(ب ـ ائّمه
ها  اند آه ديگران بايد به آن جهان و وارثان پيامبران بوده و آنان مثل اعالى انسانيت

رو آنان  ها هستند آه ديگران بايد دنباله احبان دعوت به بهترين آمالاقتدا آنند و ص
 .باشند

دار بوده آه به   حرآتى اسالمى و اصيل و ريشه)عليهم السالم(بيت ج ـ حرآت اهل
باشد، و هر حرآتى آه  ها زده و استقرار حرآت پيامبران الهى مى اعماق جان انسان

عليهم (بيت دارد، اّما پا جاى پاى ائّمه اهل ا گام برمىاّدعا دارد در راه دين و يا اصالح دني

هستند آه محّل معرفت خدا و مسكن )عليهم السالم(بيت اهل. گذارد، منحرف است نمى)السالم
آنان معدن حكمت خداوند متعال، حافظان سّر حضرت حّق، . باشند برآت خدا مى

 .باشند حامالن علم آتاب او و اوصياى پيامبر او مى

ها را در  آنندگان به سوى حّق داراى چند ويژگى هستند آه اصالت آن ين دعوتد ـ ا
 :آند شان روشن مى مسير الهى

آنندگان به سوى خدا و راهنمايان مردم به طريق رضايت و خشنودى  آنان دعوت. ١
 .اند حضرت احدّيت



 .تقدم بودن در راه اطاعت از اوامر خداوند متعال اس ويژگى ديگر آنان ثابت. ٢

 .ها محّبت تام و تمام به خداوند متعال است ديگر ويژگى آن. ٣

 .ويژگى ديگر آنان اخالص ورزيدن در توحيد خداوند متعال است. ٤

ديگر ويژگى اين داعيان آشكار آردن شعائر الهى از قبيل امر و نهى خداوند . ٥
 .متعال توّسط آنان است

 آالم و گفتار و همچنين در عمل از و آخرين ويژگى اين است آه آنان هيچگاه در. ٦
 .گيرند امر خداوند متعال پيشى نمى

 

 هاى فكرى تشّيع  بنيان. ٣

توان به نقاطى  در ادامه زيارت و فقره ديگرى از فرازهاى اين زيارت بزرگ مى
 بر آن )عليهم السالم(البيت هاى فكرى است آه دعوت اهل آننده بنيان دست يافت آه روشن

بر شيعيان واجب است آه بر اساس آن حرآت آرده و به حدود آن ملتزم استوار بوده و 
 :به اين فراز از زيارت جامعه آبيره توّجه آنيد. باشند

السالم على األئمة الدعاة ، والقادة الهداة ، والسادة الوالة ، والذادة الحماة ، واهل  «

، وحجته وصراطه، ، وأولي األمر ، وبقية اهللا وخيرته، وحزبه وعيبة علمه  الذآر

 ;»ونوره وبرهانه ورحمة اهللا وبرآاته

آنندگان به سوى حّق، رهبران و راهنمايان بزرگ و واليان و  سالم بر شما پيشوايان خلق آه دعوت

اهل ذآر بوده، فرمانداران از جانب خدا، آيات باقى، برگزيدگان خاّص ربوبى، . حاميان دين خداييد

هاى بالغه طريق روشن حضرت حّق و نور و برهان   رّبانى، حّجتسپاه و نيروى الهى، مخزن علم

 .باشيد، و رحمت خدا و برآات خدا بر شماباد او مى

اشهد ان ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له آما شهد اهللا لنفسه وشهدت له مالئكته «

نتخب وأولوا العلم من خلقه ال إله إّال هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدًا عبده الم

ورسوله المرتضى ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله ولو آره 

 ;»المشرآون

دهم آه جز خداى يكتا خدايى نيست و او از شرك و شريك منّزه است، چنانكه خدا به  گواهى مى

يكتايى خود شهادت داده و فرشتگان و دانشمندان عالم شهادت دادند آه جز آن خداى يكتاى مقتدر 

 بنده خاّص برگزيده و رسول )صلى اهللا عليه وآله(دهم آه محّمد يم خدايى نيست، و نيز گواهى مىحك

پسنديده او است آه خداوند او را براى هدايت خلق و بر اساس دين و آيين ثابت حق فرستاده، تا دين 

 .اگوار باشدپاآش را مسّلط و غالب بر تمام اديان گرداند هر چند مشرآان ناپاك را آيين توحيد ن



واشهد انكم األئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون «

الصادقون المصطفون المطيعون هللا القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون 

 .بكرامته

بهداه اصطفاآم بعلمه وارتضاآم لغيبه واختارآم لسره واجتباآم بقدرته واعزآم 

وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأّيدآم بروحه ورضيكم خلفاء في ارضه وحججًا على 

بريته وانصارًا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعًا لحكمته وتراجمة لوحيه 

وارآانًا لتوحيده وشهداء على خلقه واعالمًا لعباده ومنارًا في بالده وادالء على 

 .صراطه

زلل وآمنكم من الفتن وطهرآم من الدنس وَأذهب عنكم الرجس عصمكم اهللا من ال

 ;»وطهرآم تطهيرا

دهم آه شما، پيشوايان و اماماِن راهنما و راهدان و داراى عصمت بوده، در نزد خدا  شهادت مى

گرامى و مقّرب هستيد، اهل پرهيزگارى، راستى و حقيقت، برگزيدگان و فرمانبرداران مطيع خدا، 

خداوند شما را به .  او، آارآنان به اراده او و پيروزمند به آرامت و لطف او هستيدنگهبانان فرمان

اعطاى علم ازلى براى آشف عالم غيب خود برگزيد و براى حفظ اسرار غيبى خويش انتخاب آرد و 

به توانائى و قدرت آامل مخصوص گردانيد، خداوند متعال به هدايت خود عّزتتان بخشيد، به برهان 

ق نور خود اختصاصتان داد، به روح آّلى الهى مؤّيدتان فرمود و شما را به خالفت الهى در و اشرا

 .زمين پسنديد

ها و ياوران دين حّق، حافظان سّر، گنج علم لدّنى، محّل ودايع حكمت، مفّسران  خداوند شما را حّجت

خود براى بندگان و او شما را گواهان خلق و نمايندگان . وحى و ارآان توحيد خود مقّرر فرمود

خداوند متعال خاندان شما . عالمت روشن در شهرهاى عالم و راهنمايان صراط مستقيم خود گردانيد

را معصوم از لغزش، ايمن از فتنه و پاك و منّزه از هر ُخلق ناشايسته گردانيده، رجس و ناپاآى را به 

 .آّلى از شما زايل فرمود و شما را پاك و پاآيزه گردانيد

ظَّمتم جالله واآبرتم شأنه ومجدتم آرمه وادمتم ذآره ووآدتم ميثاقه وأحكمتم عقد فع«

طاعته ونصحتم له في السر والعالنية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة 

وبذلتم انفسكم في مرضاته وصبرتم على األذى في جنبه وأقمتم الصالة وآتيتم الزآاة 

منكر وجاهدتم في اهللا حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن ال

وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرايع احكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك 

 ;»منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله َمن مضى



رمش را آه شما شكوه و جالل خدا را به عظمت ياد آرديد، شأن او را به آبريائى و لطف و آ تا آن

به مجد و بزرگى ستوديد، ذآر خدا را بر دوام و عهد و ميثاقش را برقرار داشتيد، پيمان و طاعتش 

را محكم نموديد، در پنهان و آشكارا خلق را نصيحت آرده، آنان را با برهان، حكمت، پند و موعظه 

بتى آه از اّمت به نيكو به راه حّق دعوت آرديد و در راه رضاى او از جان خود گذشته، بر هر مصي

نماز را به پا داشته، زآات را ادا نموده، امر به معروف و نهى از . شما رسيد براى خدا صبر آرديد

آه دعوت دين را آشكار ساخته، فرايض و  منكر آرده، حّق جهاد در راه دين خدا به جا آورديد، تا آن

 آسمانى را استوار گردانيديد، تا آنجا احكامش را بيان آرده، حدود را مقّرر و شرايع و احكام و سنن

آه در امر اقامه دين، خدا را از خود خشنود ساخته، تسليم قضا شده و هر حكمى از رسوالن الهى در 

 .گذشته آمده بود همه را تصديق آرديد

 :شود بدين قراراست ترين عناصر فكرى تشّيع آه از اين متن استفاده مى اصلى

 .آه جز خداى يكتا خدائى نيست و او از هر گونه شريك منّزه است ايمان به اين. ١

 بنده خاّص و برگزيده و رسول )صلى اهللا عليه وآله( آه حضرت محّمد ايمان به اين. ٢
 .پسنديده خداوند است

امامان شيعه نيز پيشوايان و امامان راهنما و راهدان و داراى عصمت و آرامت . ٣
 .ها از بزرگداشت خدا نسبت به آنان ناشى شده است ارزش آنهستند آه 

چنين  هاى عملى حرآت ائّمه اطهار نيز اين همچنين در اين فراز از زيارت به جنبه
 :اشاره شده است

به بزرگى ياد آردن جالل خداوند متعال و به آبريائى ياد آردن شأن و مقام ذات . ١
 .رگى ستودناقدس حّق و لطف و آرمش را به مجد و بز

 .برقرار داشتن عهد و ميثاق الهى و محكم نمودن پيمان طاعت آن ذات اقدس. ٢

نصيحت آردن مردم و خيرخواهى براى آنان در آشكار و پنهان براى رضاى . ٣
 .خدا

 .دعوت مردم به راه حّق به وسيله برهان و حكمت و پند و موعظه نيكو. ٤

 .گذشتن از جان و صبر آردن بر ناماليماتايثار دائم در راه خداوند به واسطه . ٥

برپا داشتن نماز و پرداخت زآات و عمل آردن دائم به ساير عبادات و حدود دين . ٦
 .مقّدس اسالم

 .حفظ شريعت اسالمى به جهت سالم ماندن از تحريف. ٧

 .تسليم در برابر قضا و قدر الهى . ٨

 .گذشتهتأآيد بر وحدت راه پيامبران و تصديق پيامبران . ٩



 

 بيت دوستان اهل. ٤

مردم : اند آه گونه بيان داشته  در فراز ديگرى از اين زيارت بلند اين)عليه السالم(امام
عليهم (بيت گروهى آه ُموالى و دوستدار اهل. شوند در اينجا به دو گروه تقسيم مى

بيت بوده،  لآنند، و گروه ديگرى آه ُموالِى دشمنان اه بوده، در راه هدايت سير مى)السالم
 :اند آن حضرت فرموده. پيمايند در طريق گمراهى راه مى

 .فالراغب عنكم مارق والالزم لكم الحق والمقصر في حقكم زاهق «

والحق معكم وفيكم ومنكم واليكم وانتم اهله ومعدنه وميراث النبوة عندآم وإياب الخلق 
 وعزائمه فيكم ونوره اليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندآم وآيات اهللا لديكم

 ;»وبرهانه عندآم وأمره اليكم

پس هر آس از طريق شما برگشت از دين خدا خارج شده، و هر آس مالزم امر شما بود، به شما 

حّق با شما، در خاندان . ملحق گشت و هر آس در انجام امر شما آوتاهى آرد محو و باطل گرديد

. باشيد ، شما اهل حّق و معدن حّق و حقيقت مىشما، مبدأش از شما و پايانش به سوى شما است

معيار جدايى . ميراث نبّوت در نزد شما و بازگشت خلق به سوى شما و حساب خاليق بر شما است

حّق از باطل در نزد شما، آيات عظمت الهى هم در نزد شما، و عزائم اسرار نبّوت در خاندان شما و 

 .باشد امر خداى تعالى وابسته به امر شما مىهمچنين نور خدا و برهان او در نزد شما و 

َمْن واالآم فقد والى اهللا وَمْن عاداآم فقد عادى اهللا وَمْن أحّبكم فقد َأحبَّ اهللا وَمن «

 ;»فقد اعتصم باهللا. ابغضكم فقد ابغض اهللا وَمن اعتصم بكم

شمن داشت خدا را هر آه شما را موالى خود شناخت خدا را موالى خويش دانسته، و هر آه شما را د

دشمن داشت، و هر آه شما را دوست داشت خدا را دوست داشته، و آسى آه با شما آينه و خشم 

ورزيد با خدا آينه و خشم ورزيده، و هر آه چنگ به دامان شما زد به ذيل عنايت خدا چنگ زده 

 .است

صولة واآلية انتم الصراط األقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة المو«

َمْن أتاآم نجى وَمْن لم يأِتكم . المخزونة واالمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس

 ;»هلك

رحمت سرمد و آيت و نشان . راه راست شمائيد و شما گواهان دار آخرت و شفيعان عالم قيامتيد

هر آس رو به سوى . خلقمسطور در گنجينه و امانت و وديعه لوح محفوظ الهى و درگاه امتحان 

 .آه از اين درگاه دور شد به هالآت رسيد شما آمد نجات يافت و آن



إلى اهللا تدعون وعليه تدّلون وبه تؤمنون وله تسّلمون وبأمره تعملون والى سبيله «

 ;»ترشدون وبقوله تحكمون

 و تسليم او و مطيع به خدا ايمان داريد. آنيد خوانيد و به شناخت او راهنمايى مى خلق را به خدا مى

 .آنيد شما مردم را به راه خدا هدايت آرده و به آالم او در ميان آنان حكم مى. فرمان او هستيد

َسَعَد َمن واالآم وهلك َمن عاداآم وخاب َمن جحدآم وضّل َمن فارقكم وفاز َمن تمسك «

م فالجنة َمن اتبعك. بكم وأمن َمن لجَأ اليكم وسلم َمن صدقكم وهدى َمن اعتصم بكم

مأواه وَمن خالفكم فالنار مثواه وَمن جحدآم آافر وَمن حاربكم مشرك وَمن رد عليكم 

 ;»في اسفل درك من الجحيم

هر آه منكر . آه با شما دشمنى آرد هالك شد هر آه به واليت شما گرويد به سعادت رسيد و آن

ّسك جست پيروز گرديد و هر هر آه به شما تم. شماست نوميد است و هر آه از شما جدا است گمراه

هر آه مقام شما را تصديق آرد سالمت يافت و هر آه به دامان . آه به شما پناه آورد در امان ماند

هر آه شما را پيروى آرد در بهشت جاودان منزل يافت و هر آه . اطاعت شما دست زد هدايت يافت

منكر شما گردد آافر است، هر آه با هر آه . به راه مخالفت با شما شتافت در آتش دوزخ مسكن گزيد

ترين درآات جهّنم  شما به جنگ برخواست مشرك شده و هر آس حكم شما را رد آرد در پايين

 .خواهد بود

 باشد ارزش واقعى آن بزرگواران را )عليهم السالم(بيت  آسى آه موالى اهل:حقيقت دّوم
 در فراز )عليه السالم( هادىبينيم امام داند و به همين جهت است آه مى در نزد خدا مى

 :فرمايد ديگرى از اين زيارت مى

أشهُد أنَّ هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وان ارواحكم ونورآم وطينتكم  «

خلقكم اهللا أنوارًا فجعلكم بعرشه محدقين حتى . واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض

وجعل صلواتنا .  ُترفع وُيذآر فيها اسمهَمنَّ علينا بكم فجعلكم في بيوت أِذَن اُهللا ان

عليكم وما خصنا به من واليتكم طيبًا لخلقنا وطهارة ألنفسنا وتزآية لنا وآفارة لذنوبنا 

 ;»فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا اياآم

دهم آه اين مقام براى شما در زمان سابق و الحق همواره بوده و خواهد بود، و نيز  گواهى مى

آه ارواح عالى شما ائّمه اطهار و نورانيت و طينت پاآتان يكى است، و آن  دهم بر اين گواهى مى

شما را خدا آفريد و به عرش خود محيط گردانيد، تا اين زمان آه . ذوات طّيب و طاهر عين يكديگرند

فعتش فرمود و هائى قرار داد آه امر به ر به نعمت وجود شما بر ما مّنت گذاشت و شما را در خاندان

ها فرمان داد، و درود و صلوات ما را بر شما واجب گردانيد و هرآنچه  به ذآر نام خدا در آن خاندان

از نعمت واليت شما آه ما را به آن اختصاص داد، براى نيكوئى فطرت و خلقت ما، پاآى نفوس ما، 



لت و برترى شما بر خلق پس ما نزد خدا به فضي. مان بود تزآيه و پاآيزگى ما و آّفاره گناهان

 .ايم معترف و تسليم بوده و به تصديق مقام شما معروف بوده

 سّومين حقيقتى آه اين زيارت بلند به آن اشاره دارد تشويق و ترغيب :سّومين حقيقت
افشانى فضيلت آن بزرگواران است   و پرتو)عليهم السالم(همگان به تبليغ و انتشار امر ائّمه

آه نور باشرافت آن حضرات آن را روشن و  رى باقى نماند مگر اينتا آنجا آه هيچ خي
 .منّور گرداند

 :خوانيم در ادامه زيارت مى

فبلغ اهللا بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين  «
حيث ال يلحقه الحق وال يفوقه فائق وال يسبقه سابق وال يطمع في ادراآه طامع حتى ال 

قى ملك مقرب وال نبي مرسل وال صّديق وال شهيد وال عالم وال جاهل وال دنيُّ وال يب
فاضل وال مؤمن صالح وال فاجر طالح وال جّبار عنيد وال شيطان مريد وال خلق فيما 
بين ذلك شهيد إّال عرفهم جاللة امرآم وعظم خطرآم وآبر شأنكم وتمام نورآم وصدق 

كم ومنزلتكم عنده وآرامتكم عليه وخاصتكم لديه مقاعدآم وثبات مقامكم وشرف محل
 ;»وقرب منزلتكم منه

چنين بود آه خداى متعال شما را به شريفترين مقام اهل آرامت و عاليترين منزلت مقّربان و 

گذشتگان و آيندگان آسى بدان همان مقام بلندى آه از . رفيعترين درجات پيامبران خود نايل گرداند

اى بدان پيشى  نخواهد رسيد و فوق آن مرتبه احدى راه نخواهد يافت، و تا ابد هيچ پيشى گيرنده

نخواهد گرفت و هيچگاه آسى درك آن مقام را نيز طمع نشايد آرد، تا آنجا آه هيچ ملك مقّرب، نبّى 

، فاجر، طالح، جّبار سرآش، شيطان مرسل، صّديق، شهيد، عالم، جاهل، پست، بلند، مؤمن، صالح

ها را به جاللت قدر و عظمت شأن و  آه خدا همه آن ها نيست جز آن گمراه و هيچ خلقى ميان آن

هاى نيكو و ثابت بودن مقام و  بزرگوارى و مقام رفيع شما شناسا گردانيد، و نور تاّم تمام و منزلت

حّق و اختصاص و تقّرب شما به حضرت شرافت رتبه و منزلت نزد خدا و آرامت مجد شما نزد 

 .احديت و عّزت و آرامت شما نزد حّق را آامًال بر همه آنان روشن ساخت

 چهارمين حقيقتى آه اين زيارت به آن اشاره آرده است، اقرار دائم :چهارمين حقيقت
 :و عمل به مقتضاى آن است)عليهم السالم(بيت به معتقدات اهل

الي وأسرتي ُأشهد اهللا وُأشهدآم اني مؤمن بكم وبما آمنتم بأبي أنتم وأمي وأهلي وم «
به ، آافر بعدوآم وبما آفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضاللة َمن خالفكم موال لكم 
وألوليائكم مبغض العدائكم ومعاد لهم ِسْلٌم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما 

 ;»لكم محتمل لعلمكمحققتم مبطل لما ابطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفض



گيرم و شما را نيز  خداى متعال را گواه مى. پدر و مادر و اهل و مال و خويشاوندانم به فداى شما باد

آه من به واليت الهى شما و به هر چه شما به آن ايمان داريد ايمان دارم، درباره دشمنان شما و نيز 

من به جاللت شأن شما و به . نكر هستمهر آنچه شما به آن آافر و منكر شديد من نيز آافر و م

شما و دوستداران شما را دوست دارم و دشمنان شما را دشمن . گمراهى مخالفان شما آگاه و معتقدم

. هر آه تسليم امر شماست با او تسليم و در صلح و سازش هستم. ها عداوت مىورزم داشته و با آن

دانم و آنچه را آه  ر چه را شما حق بدانيد حق مىه. اّما با هر آس آه با شما بجنگد جنگ خواهم آرد

من فرمانبردار شمايم و عارف به حّق شما و اقرار به فضيلت و . آنم شما باطل گردانيد ابطال مى

 .باشم آننده دانش شما مى برترى شما داشته، حمل

 اين آالم حضرت امام )عليهم السالم(بيت و از مصاديق ايمان به واليت و رجعت اهل
 :فرمايد در اين زيارت است آه مى)عليه السالم(دىها

محتجب بذمتكم ومعترف بكم مؤمن بإيابكم ُمصدِّق برجعتكم منتظر ألمرآم مرتقب  «

لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمرآم مستجير بكم زائر لكم عائذ بقبورآم مستشفع الى اهللا 

ادتي في آل احوالي عزوجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم امام طلبتي وحوائجي وار

وُاموري مؤمن بسرآم وعالنيتكم وشاهدآم وغائبكم وأولكم وآخرآم ومفوض في ذلك 

آله اليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم ُمعدَّة حتى 

يحيي اهللا تعالى دينه بكم ويرّدآم في ايامه ويظهرآم لعدله وُيمّكنكم في ارضه فمعكم 

ع غيرآم آمنت بكم وتوليت آخرآم بما توليت به أولكم وبرئت إلى اهللا عزوجل معكم ال م

من اعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحّقكم 

والمارقين من واليتكم الغاصبين إلرثكم الشاآين فيكم المنحرفين عنكم ومن آل وليجة 

 ;»الذين يدعون إلى الناردونكم وآل مطاع سواآم ومن األئمة 

من به رجعت و بازگشت شما ايمان . من متلّبس به عهد واليت شما و معترف به حّقانيت شما هستم

 .دارم و منتظر امر و فرمان شما و چشم به راه دولت حّق شما هستم

ه، به سخن شما را گرفته، امر شما را به آار بسته، به درگاه شما پناه آورده، به زيارت شما شتافت

شما را شفيع خود به درگاه خدا . جويم قبور و مرقد شما پناه آورده و با اين آار به خدا توّسل مى

گردانم و به واسطه شما به خدا تقّرب جسته، در تمام احوال و جميع امور، و همه حوايج و  مى

 را از خداى هايى آه از خدا دارم شما را جلو انداخته و به واسطه شما حاجت و مرادم درخواست

 .طلبم خود مى

من به ظاهر و باطن، به حاضر و غايب و اّول و آخر شما ايمان دارم و در تمام امور فوق آارها را 

گذارده، تسليم فرمان شمايم، قلبم تسليم شما و رأيم تابع به رأى شما و ياريم با تمام قوا  به شما وا



 تا روزى آه خداى تعالى دين خود را به و اين امر همواره برقرار است. مهّياى يارى شماست

واسطه واليت و حكومت شما زنده گرداند و در آن اّياِم ربوبى شما را به عالم بازگرداند و به شما 

براى اجراى عدل الهى در تمام روى زمين اقتدار بخشد، پس من همواره با شما بوده و خواهم بود، 

دارم به همان دليل   آن دليل آه اّوليِن شما را دوست مىبه شما ايمان دارم و به. نه با دشمنان شما

جويم و  دارم، و به سوى خداى عّز و جّل از دشمنان شما بيزارى مى آخريِن شما را نيز دوست مى

ها آه به شما ظلم آرده و حّق شما را انكار آردند  و طاغوت و شياطين و حزب آن» ِجْبت«از بِت 

 شما سرآشى آرده، ارث شما را غصب نموده، در مقام شما شّك و همچنين آسانى آه از عهد واليت

ريب داشته و از طريقه شما منحرف شدند بيزارم و از هر وسيله و پيشوايى غير شما و پيشوايانى آه 

 .جويم خوانند نيز بيزارى مى خلق را به آتش دوزخ فرا مى

وفقني لطاعتكم ورزقني فثبتني اهللا ابدًا ما حييت على مواالتكم ومحبتكم ودينكم و«

شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن يقتصُّ آثارآم 

ويسلك سبيلكم ويهتدي بهديكم ويحشر في زمرتكم ويكّر في رجعتكم وُيملَّك في دولتكم 

 ;»ويشّرف في عافيتكم وُيمكَّن في ايامكم وتقر عينه غدًا برؤيتكم

ام خداوند مرا در واليت، دوستى، دين و آيين شما ثابت بدارد و مرا موّفق به  پس تا مادامى آه زنده

مند از شفاعت شما گرداند، و مرا از خوبان دوستداران شما قرار دهد، از آنان آه  طاعت شما و بهره

 بودند و به به هر چه دعوت آرديد از آن پيروى آرده، در پى آثار شما رفته، سالك طريق شما

رهبرى شما هدايت يافتند همانان آه به گاه قيامت در زمره شما محشور شده، در رجعت شما به 

جهان بازگشته، در دولت و سلطنت شما به حكومت و ملك رسيدند و به واسطه شما به شرف عافيت 

ن به جمال شما نايل گشته، در اّيام پادشاهى شما تمّكن و اقتدار يافته، و در فرداى قيامت چشمشا

 .روشن گردد

بأبي أنتم وُامي ونفسي واهلي ومالي َمن اراد اهللا بدأ بكم وَمن وحَّدُه قبل عنكم وَمن «

موالّي ال أحصي ثناءآم وال ابلغ من المدح آنهكم ومن الوصف قدرآم . قصده توجه بكم

كم ينزل الغيث بكم فتح اهللا وبكم يختم وب. وانتم نور األخيار وهداة االبرار وحجج الجبار

. وبكم يمسك السماء ان تقع على االرض إّال باذنه وبكم ُينّفس  الهم ويكشف الضر

وعندآم ما نزلت به رسله وهبطت به مالئكته والى جّدآم ُبعث الروح االمين، آتاآم اهللا 

 ;»ما لم ُيؤِت احدًا من العالمين

اراده خداشناسى و اشتياق به خدا در دل هر آس . پدر و مادرم و جان و اهل و مالم به فداى شما باد

يافت، به پيروى از شما يافت و هر آس خدا را به يگانگى پذيرفت، به تعليم شما پذيرفت، و هر آه 

 .خدا را جست به شما توّجه آرد



اى پيشوايان من، صفات آمالى شما آنقدر است آه ثناى شما را شمار نتوانم آرد و به آنه مدح و 

آنندگاِن نيكوآاران و  زلت شما نتوانم رسيد، چرا آه شما نور قلب خوبان، هدايتتوصيف قدر و من

خداوند به واسطه شما خلق عالم را افتتاح آرد و به واسطه شما . هاى خداِى مقتدِر جّبار هستيد حّجت

 به واسطه شما است آه خدا باران رحمت را بر ما نازل آرد و. نيز آتاب آفرينش را ختم خواهد نمود

به واسطه شما آسمان را به پا داشت تا بر زمين جز به امرش فرو نيايد و به واسطه شما غم و اندوه 

 .گردد ها برطرف مى ها از دل و رنج

االمين تنها بر جّد  باسرار نازل بر پيامبران و اسرار پايين آمدن فرشتگان نزد شما بوده و روح

 .طا آرد آه به احدى از اهل عالم عطا نكرده استخدا به شما مقامى ع. بزرگوار شما نازل گرديد

طأطأ آل شريف لشرفكم وبخع آل متكبر لطاعتكم وخضع آل جبار لفضلكم وذل آل «

شيء لكم واشرقت االرض بنورآم وفاز الفائزون بواليتكم بكم ُيسلك إلى الرضوان 

 ;»وعلى َمن جحد واليتكم غضب الرحمن

ر فرود آورد و هر سرآش متكّبرى به اطاعت شما سر هر شخص باشرافتى پيش شرف مقام شما س

فرازى در مقابل فضل و آمال شما خاضع شود و همه چيز پيش شما فروتن  نهد و هر جّبار گردن

. گردد، و زمين به نور شما روشن گشته، رستگاران عالم به واليت و محّبت شما رستگار شدند

 .ت شما خشم و غضب خداى رحمان استپيروى شما سلوك راه بهشت و رضوان و انكار والي

بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذآرآم في الذاآرين واسماؤآم في األسماء «

وأجسادآم في االجساد وأرواحكم في األرواح وأنفسكم في النفوس وآثارآم في اآلثار 

وقبورآم في القبور فما أحلى اسماءآم وأآرم انفسكم وأعظم شأنكم وأجلَّ خطرآم 

 .فى عهدآم وأصدق وعدآموأو

آالمكم نور وأمرآم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم اإلحسان وسجيتكم 

، إْن  الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم

 ;»ُذِآَر الخير آنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه

جا  در حلقه ذاآران عالم از زمين و آسمان همه. الم همه فداى شما بادپدر و مادر و جان و اهل و م

ها، جسد پاك شما در ميان اجساد، روح بزرگ شما در  هاى شما در ميان نام نام. ذآر خير شماست

ميان ارواح، نفوس قدسى شما در ميان نفوس، آثار وجودى شما در ميان آثار، و قبور مطّهر شما در 

هاى شما با آرامت، مقامتان بزرگ، قدر و منزلت  هاى شما شيرين، جان قدر نامپس چ. ميان قبرها

 .باشد شما با جالل، عهد شما باوفاترين عهد، وعد و پيمان شما راست و با حقيقت مى

ها، امر و فرمان شما سبب رشد و تعالى خلق، تنها سفارشتان پرهيزگارى،  سخن شما نوربخش دل

نيكويى، احسان جزو فطرت شما و آرم و بخشش از سجاياى اخالقى شما آار شما نيكو و عادت شما 



باشد، شأن ذاتى شما حّق و صدق و همراهى و دلسوزى، قول و دستور شما حكم حتمى  مى

اگر از خير و نيكويى . انديشى است االجرا و رأى و انديشه شما علم و دانش و بردبارى و مآل الزم

داشته، اصل و فرع و معدن و محّل و مبدأ و منتهاى هر خير و نيكويى ياد شود شما مقام اّوِل آن را 

 .شماييد

بأبي انتم وُامي ونفسي آيف أصف حسن ثنائكم واحصي جميل بالئكم وبكم أخَرجنا «

 ;»اهللا من الذل وَفّرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار

ه مدح و ثناى شما را توانم وصف آرد و شئون رفيع و چگون. پدر و مادر و جانم نثار شما باد

غم و . زيبايتان را به شمار توانم آورد، در صورتى آه خداوند به واسطه شما ما را از ذّلت نجات داد

 .هاى هالآِت عالم و آتش دوزخ رهانيد اندوه شديد ما را برطرف ساخته، از وادى

 معالم ديننا وأصلح ما آان فسد من دنيانا بأبي أنتم وُامي ونفسي بمواالتكم عّلمنا اهللا«

وبمواالتكم َتمَّت الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة وبمواالتكم تقبل الطاعة 

المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم 

 ;»لةعند اهللا عّزوجّل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبو

به واسطه واليت و پيشوايى شما بود آه خدا معالم و حقايق دين را به . پدر و مادر و جانم فداى شما

ما آموخت و هر آنچه از امور دنياى ما فاسد و پريشان بود اصالح فرمود و به واسطه واليت و 

گى اّمت به الفت و پيشوايى شما آلمه به حّد آمال رسيد و نعمت بزرِگ دين به خلق عطا گشته، پراآند

خدا دوستى شما . شود اّتحاد مبّدل گشت و به واليت و دوستى شما اطاعات واجب از خلق پذيرفته مى

را بر خلق واجب آرد، و به شما درجات رفيع و مقام محمود و منزلت عالى معلوم در نزد خود و 

 .جاه و عّزت بزرگ و شأن عظيم و مقام شفاعت مقبول اعطا گردانيد

 ;»نا آَمّنا ِبما َأْنَزْلَت َو اتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاْآُتْبنا َمَع الّشاِهدينَربَّ«

پس ما را در زمره ;  را پيروى آرديم]ات[پروردگارا، به آنچه نازل آردى گرويديم و فرستاده

 گواهان بنويس

  ;)َك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت اْلَوّهابَربَّنا ال ُتِزْغ ُقُلوَبنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتنا َو َهْب َلنا ِمْن َلُدْن(

هايمان را دستخوش انحراف مگردان، و از جانب  آه ما را هدايت آردى، دل پروردگارا، پس از آن

منّزه ; خود، رحمتى بر ما ارزانى دار آه تو خود بخشايشگرى ُسْبحاَن َربِّنا ِإْن آاَن َوْعُد َربِّنا َلَمْفُعوال 

 .شدنى است  وعده پروردگار ما قطعًا انجاماست پروردگار ما، آه

 أولياء اهللا ان بيني وبين اهللا عّزوجّل ذنوبًا ال يأتي عليها إّال رضاآم فبحق َمن   يا«

ائتمنكم على سره واسترعاآم امر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لّما استوهبتم ذنوبي 



عصاآم فقد عصى اهللا َمن أطاعكم فقد أطاع اهللا وَمن . وآنتم شفعائي فإني لكم مطيع

 ;»وَمن أحّبكم فقد أحبَّ اهللا وَمن أبغضكم فقد أبغض اهللا

اى اولياى خدا، همانا ميان من و خداوند عّز و جّل گناهانى است آه جز رضايت و شفاعت شما آن 

آس آه شما را امين سّر خود گردانيد و سرپرست  پس قسم به حّق آن. گناهان را محو نخواهد ساخت

گان خود قرار داده، اطاعت شما را به طاعت خود مقرون ساخت، از خدا براى من بخشش امور بند

چرا آه من مطيع فرمان شما هستم، هر آس شما را اطاعت آند . و آمرزش طلبيده، شفيع من باشيد

آسى آه شما را . خدا را اطاعت آرده و آسى آه شما را نافرمانى آند، معصيت خدا آرده است

ا را دوست داشته و آسى آه با شما خشم و دشمنى روا دارد با خدا دشمنى روا داشته دوست بدارد خد

 .است

اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محّمد وأهل بيته األخيار األئمة االبرار «

لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك اسألك ان تدخلني في جملة العارفين 

رحومين بشفاعتهم إّنك ارحم الراحمين وصلى اهللا على بهم وبحقهم وفي زمرة الم

 ;»محّمد وآله الطاهرين وسلم تسليمًا آثيرًا وحسبنا اهللا ونعم الوآيل

پروردگارا، اگر من شفيعانى نزديكتر از محّمد و آل محّمد به تو آه همه جزء اخيار و پيشوايان 

پس تو را به حّق آنان قسم، همان . دادم  مىيافتم، آنان را به درگاه تو شفيع قرار نيكوآار هستند مى

آنم آه مرا در جمله عارفان به  از تو درخواست مى. حّقى آه تو خود آن را بر خود الزم گردانيدى

شدگان به سبب شفاعتشان قرارم دهى، آه تويى  ها داخل نمائى و در زمره رحمت مقام و حّق آن

 و خاندان پاآش و سالم و تحّيت )صلى اهللا عليه وآله(ّمدمهربانترين مهربانان عالم، و درود خدا بر مح

 .بسيار باد و خدا ما را آفايت است و نيكو وآيل و نگاهبانى است

 :توانيم الهام بگيريم از اين فقرات نيز اين نكات را مى

 . و بر پا شدن دولت آنان)عليهم السالم(ضرورت ايمان به رجعت ائّمه. ١

 .)عليهم السالم(هاهّميت زيارت قبور ائّم. ٢

 .اهّميت ايمان به رجعت. ٣

 .ها اهّميت ايمان به امور پنهان و آشكار آن. ٤

آه آن دولت در  رسانى به دولت آنان تا اين ضرورت آمادگى دائم براى آمك. ٥
 .فرما شود سرتاسر زمين حكم

 .ضرورت بيزارى جستن از دشمنان آنان. ٦

روزى آنان )عليهم السالم(بيت خوشحالى مؤمنين به آنچه خداوند متعال به دست اهل. ٧
 .گردانيده است



دانستن اين مطلب آه وحدت مسلمانان به صورت صحيح، جز تحت لواى  . ٨
 . تحّقق نخواهد يافت)عليهم السالم(بيت اهل

از سر بيدارى، ادراك،  امرى عاطفى نبوده بلكه بايد )عليهم السالم(بيت ايمان به اهل. ٩
 .)٢١٥(تحقيق و پژوهش باشد

 

 زيارت غدير: دّوم

اى به  از مهمترين زيارات ائّمه اطهار در نزد شيعه اماميه آه اهتمام و اهّميت ويژه
اى اين دهند زيارت روز غدير است، چرا آه اين امر خود به عنوان سمبلى بر آن مى

روز جاويدان در دنياى اسالم است، روز غدير روزى است آه حضرت رسول 
ساز اّمت را مقّرر آرده، حضرت امام اميرالمؤمنين   راه سرنوشت)صلى اهللا عليه وآله(اآرم
 .را به عنوان خليفه و جانشين خود براى مسلمانان منصوب نمود )عليه السالم(على

ر سالى آه معتصم آن حضرت را از مدينه به سامرا  د)عليه السالم(حضرت امام هادى
را در چنين روزى زيارت )عليه السالم(احضار نموده بود جّد خود حضرت اميرالمؤمنين

 .آرده است

آن حضرت جّد بزرگوار خود را با اين زيارت آه از برترين و باشكوهترين زيارات 
يل حضرت امام آن حضرت در متن اين روايت از فضا. است زيارت نموده است

ها و مشكالت سياسى و   سخن به ميان آورده و مصيبت )عليه السالم(اميرالمؤمنين على
اجتماعى آه آن حضرت در طول حيات شريف خود با آن روبرو بوده را ذآر نموده 

 .است

به )عليهم السالم(بيت هاى اين زيارت را آه از اخبار غيبى اهل اآنون بعضى از قسمت
 :داريم  حضور شما عرضه مىآيد به حساب مى

اند آه جّد آن   در زيارت غديريه خود فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١
اّولين آسى است آه به دين اسالم گرايش )عليه السالم(حضرت، حضرت امام اميرالمؤمنين

آن . پيدا آرده، به خداوند متعال ايمان آورده و دعوت پيامبر خدا را لّبيك گفته است
 :فرمايد مى)عليه السالم(رت خطاب به جّد بزرگوار خود حضرت اميرالمؤمنينحض

وأنت أّول َمن آمن باهللا وصلى له، وجاهد، وأبدى صفحته في دار الشرك، واالرض «

 ;»...مشحونة ضاللة والشيطان يعبد جهرة

                                                           
 .١٢٠ - ١١٣ /منهاج التحّرك عند االمام الهادى.  ٢١٥



اى آه زمين  نهو تو اّولين آسى هستى آه به خدا ايمان آورده و براى خداوند نماز آوردى، و در زما

ها  شد، رو در روى شرك و آفر نهاده با آن پر از گمراهى شده و شيطان با آواز بلند عبادت مى

 . ...جهاد نمودى

عليه (البّته اخبارى آه داللت بر اين نكته دارد آه حضرت امام اميرالمؤمنين

ايمان آورده،  )لهصلى اهللا عليه وآ(االنبياء اّولين آسى است آه به رسالت حضرت خاتم)السالم
اذعان و اعتراف نموده، نداى خداوند و دعوت به سوى دين خدا را استجابت نموده و پس 
از رسول خدا اّولين آسى بوده است آه مردم را به دين خدا فرا خوانده، بسيار فراوان 

 :آند ابن اسحاق روايت مى. است

اّولين آسى آه تاريخ نامش را ذآر آرده آه به رسول خدا ايمان آورده، به همراه او 
نماز گذارده و آنچه را آه از جانب خدا آورده بود تصديق نموده است، علّى بن 

 .)٢١٦(باشد آه در آن روزگار ده ساله بوده است  مى)عليه السالم(طالب ابى

صلى اهللا (حضرت رسول اآرم: آند آه گفت طبرانى به سند خود از اباذر روايت مى

اين اّولين آسى است آه به من ايمان آورد و اّولين :  را گرفت و فرمود)عليه السالم(دست على)عليه وآله

 .)٢١٧(...آسى است آه در روز قيامت با من دست خواهد داد

طالب  اين علّى بن ابى:  به عايشه فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(همچنين پيامبر اآرم
 .)٢١٨(اّولين آس از مردم است آه ايمان آورده است

 .دارد و مانند اين روايات بسيار فراوان است آه اين مطلب را به وضوح بيان مى

 در زيارت غديريه خود از جهاد حضرت امام ) السالمعليه(حضرت امام هادى. ٢
ها سخن به   و بيباآى، شجاعت و استقامت آن حضرت در جنگ)عليه السالم(اميرالمؤمنين

 :ميان آورده فرموده است

مشهور شده و اّيام هاى سختى آه خاليق مشاهده آردند و مقامات مشكلى آه در نزد اّمت  در موقعيت

صعب ناگوارى مانند روز جنگ بدر و روز جنگ احزاب، فتح و پيروزى منحصرًا به دست يدالّلهى تو واقع 

 .گرديد

ُهناِلَك اْبُتِلَي * َو ِإْذ زاَغِت ْاَألْبصاُر َو َبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحناِجَر َو َتُظنُّوَن ِبالّلِه الظُُّنونا(...

َو ِإْذ َيُقوُل اْلُمناِفُقوَن َو الَّذيَن في ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ما * ْلِزُلوا ِزْلزاًال َشديًدا اْلُمْؤِمُنوَن َو ُز

َو ِإْذ قاَلْت طاِئَفٌة ِمْنُهْم يا َأْهَل َيْثِرَب ال ُمقاَم َلُكْم * َوَعَدَنا الّلُه َو َرُسوُلُه ِإّال ُغُروًرا 

                                                           
 .٣١٢ / ٢ / از آن طبرى و به نقل٢٦٢ / ١ /سيره نبويه، ابن اسحاق.  ٢١٦
 .٣٥٨ / ٤ /القدير فيض.  ٢١٧
 .٧٥٩ / ٢ /استيعاب.  ٢١٨



 النَِّبيَّ َيُقوُلوَن ِإنَّ ُبُيوَتنا َعْوَرٌة َو ما ِهَي ِبَعْوَرًة ِإْن َفاْرِجُعوا َو َيْسَتْأِذُن َفريٌق ِمْنُهُم

 ;)ُيريُدوَن ِإّال ِفراًرا

ها به  ها خيره شد و جان  شما آمدند، و آنگاه آه چشم]پاى[شما و از زير ] سر[هنگامى آه از باالى 

مؤمنان در آزمايش قرار ] بود آه[آنجا . برديد  مى]نابجا[هايى  ها رسيد و به خدا گمان گلوگاه

هايشان بيمارى است  و هنگامى آه منافقان و آسانى آه در دل.  گرفتند و سخت تكان خوردند

اى «: و چون گروهى از آنان گفتند»  .اى ندادند اش جز فريب به ما وعده خدا و فرستاده«: گفتند مى

روهى ازآنان از پيامبر اجازه و گ» .مردم مدينه، ديگر شما را جاى درنگ نيست ، برگرديد

 ]آنان[حفاظ نبود،  بى] هايشان لى خانه[و» حفاظ است هاى ما بى خانه«: گفتند خواستند و مى مى

 .خواستند  چيزى نمى]از جهاد[جز گريز 

َو َلّما َرَأ اْلُمْؤِمُنوَن ْاَألْحزاَب قاُلوا هذا ما (: و همچنين خداوند متعال فرموده است

و چون ; )ُه َو َرُسوُلُه َو َصَدَق الّلُه َو َرُسوُلُه َو ما زاَدُهْم ِإّال إيماًنا َو َتْسليًماَوَعَدَنا الّل

اش به ما وعده دادند و  اين همان است آه خدا و فرستاده«: هاى دشمن را ديدند، گفتند مؤمنان دسته

 .، و جز بر ايمان و فرمانبردارى آنان نيفزود»اش راست گفتند خدا و فرستاده

 و جمعّيت ]باشد منظور عمرو بن عبدود مى[ها را آشتى  اّما در آن هنگام اين تو بودى آه عمرو آن

آه به هيچ خيرى  آن هاى پر از خشم و بى لشكريانشان را منهزم و مغلوب ساختى و خدا آن آافران را با دل

 .ناپذير است ه نيرومند شكستنايل شوند برگردانيد، و خدا زحمت جنگ را از مؤمنان برداشت آه خدا هموار

رفتند و در حالى آه  و در روز جنگ احد در آن حالت سخت آه مسلمانان در حال فرار از آوه باال مى

آس توجهى نداشتند، تنها تو بودى آه با برق  خواند به بانگ و فرياد هيچ پيامبر ايشان را از پشت سر فرا مى

داشتى و آسيب دشمنان را از آن  ساندن به پيامبر دور مىشمشيرت مشرآان را از چپ و راست از آزار ر

آه خداوند به نصرت و عنايت خود آافران را با ترس و هراس از تعّرض تو و  آردى، تا آن سرور دفع مى

 .خورده را به واسطه تو نصرت و پيروزى بخشيد برگردانيد، و لشكر شكست)صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اآرم

آن هنگام آه شمار زيادتان » حنين«و در روز : آه قرآن فرموده است  حنين چنانو باز در روز جنگ

 نكرد، و زمين با همه فراخى بر شما تنگ ]خطر[شما را به شگفت آورده بود، ولى به هيچ وجه از شما دفع 

 خود و بر آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده.  آرده بوديد برگشتيد]به دشمن[گرديد، سپس در حالى آه پشت 

مؤمنان فرود آورد، و در اين آيه مقصود از آلمه مؤمنين تو و ياران و محّبانت بوديد، و در آن حال عموى تو 

آرد آه اى اصحاب سوره بقره و اى  گذاشت ندا مى عّباس به صداى بلند در حالى آه لشكر رو به فرار مى

 .دندآه قومى نداى عّباس را اجابت آر ، تا آن!!اهل بيعت شجره

آه  يا على، در آن هنگام تو تنها آسى بودى آه زحمت و بار جنگ را از سپاه اسالم برداشتى و با آن

ها متكّفل يارى دين شدى، چون آنان به جنگ  لشكر مأيوس از ثواب جنگ شدند، بدون يارى و مساعدت آن



سپس خدا : ا در اين واقعه آه فرمودپشت آرده و به توبه و انابه و عفو خدا اميدوار بودند، و اين است آالم خد

پذيرد، و تو در آن روز داراى درجه و مقام صبر و نايل به  توبه هر آس را بخواهد مى] واقعه[بعد از اين 

 .اجر عظيم خدا بودى

و يا در روز جنگ خيبر آه خدا ضعف و سستى منافقان را بر مؤمنان آشكار آرد و آافران را نااميدى و 

گشت، و حمد خدا را آه رّب تمام دنياهاست، در حالى آه آنان قبًالبا خداوند متعال پيمان شكستى سخت نصيب 

 .بسته بودند آه به دشمن پشت نكنند و پيمان خدا همواره بازخواست دارد

 :فرمايند  در ادامه اين زيارت شريف مى)عليه السالم(امام هادى

 حاضر بودى و به اّتفاق او در راه خدا )هللا عليه وآلهصلى ا(ها با پيغمبر تو آن آسى هستى آه در تمام جنگ

زدى،  بردى و در جلوى او شمشير به فرق دشمنان مى آردى و پرچم اسالم را پيش پيش پيغمبر مى جهاد مى

و چون عزم و تدبير و بصيرتت در امور مشهور بود پيغمبر تو را در بسيارى از موارد فرمانروا آرد و 

 .)٢١٩(...فرمانفرما نبودآس بر تو امير و  هيچ

 در ادامه زيارت خود به مسأله خوابيدن حضرت امام )عليه السالم(امام هادى. ٣
 و محافظت آردن از جان پيامبر )صلى اهللا عليه وآله( در رختخواب پيغمبر)عليه السالم(على

چرا آه قريش همگى بر آشتن پيامبر . نمايد خطر انداختن جان خود اشاره مىاآرم با به 
عليه (امام هادى.  اّولين فدايى در راه اسالم است)عليه السالم(اآرم اجتماع آرده و امام على

 :فرمايد در اين قسمت از زيارت خود مى)السالم

، وأطعت آما  ما أجاب اذ أجبت آ)عليه السالم(وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح«

يا ُبَنيَّ ِإّني َأرى ِفي اْلَمناِم َأّني َأْذَبُحَك َفاْنُظْر ما (:  أطاع اسماعيل محتسبًا صابرًا اذ قال

 .)ذا َترى قاَل يا َأَبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتِجُدني ِإْن شاَء الّلُه ِمَن الّصاِبرين

 وأمرك ان تضطجع في مرقده واقيًا له )هصلى اهللا عليه وآل(وآذلك انت لما أباتك النبي

، ولنفسك على القتل موطنًا فشكر اهللا تعالى طاعتك  بنفسك اسرعت إلى اجابته مطيعًا

َو ِمَن الّناِس َمْن َيْشري َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت :  وأبان من جميل فعلك بقوله جّل ذآره

 ;»الّلِه َو الّلُه َرُءوٌف ِباْلِعباد

به بستر او خفتى شبيه به حال اسماعيل )صلى اهللا عليه وآله(و در شبى آه به جاى پيغمبرو نيز حال ت

ام،  اى پسر عزيزم، من در خواب مأمور به ذبح تو گرديده: الّله است آه چون پدرش به او گفت ذبيح

 هر چه از جانب خدا بدان مأمورى انجام ده آه مرا ان: رأى تو در اين آار چيست؟ در پاسخ گفت

 .شاءالّله از صابران خواهى يافت

                                                           
 .پاياِن ترجمه زيارت غديريه. ٢١٩



 تو را مأمور آرد آه در بستر او بخوابى، به )صلى اهللا عليه وآله(به همين صورت چون رسول خدا

 را اجابت آردى و خود را به جاى او براى آشته شدن )صلى اهللا عليه وآله(سرعت فرمان رسول خدا

گونه در   تو را بر اّمت آشكار نموده، اينخدا هم طاعتت را پاداش داد و آار نيكوى. آماده ساختى

و از ميان مردم آسى است آه جان خود را براى : آتاب شريف قرآنش از تو سخن به ميان آورد آه

 .)٢٢٠(بندگان مهربان است] اين[فروشد، و خدا نسبت به  طلب خشنودى خدا مى

 

 ازى علمىس ايمن

تربيت دانشمندان و استعدادهاى علمى آه در فروع مختلف علمى اسالمى تخّصص 
ترين نقطه براى به وجود آمدن سطح علمى مناسب و باال بردن آن  داشته باشند اساسى

 .بود آه جماعت شيعه بدان احتياج وافرى داشت

و اين . ده شوداى در جامعه اسالمى دا آه به اين عالمان دينى نقش ويژه سپس اين
 .دادند  بدون استثنا آن را انجام مى)عليهم السالم(بيت همان آارى بود آه همه پيشوايان اهل

چرا آه زمان آن .  ويژگى خاّصى داشت)عليه السالم(اّما دوره حضرت امام هادى
بايست تمام شرايط را براى عصر غيبت آماده آند، عصر  حضرت عصرى بود آه مى

 شدن مردم از امام و پيشواى خود بوده، ديگر به جز عالمان الهى غيبت نيز عصر جدا
آه امين بر حالل و حرام او هستند هيچ ملجأ و پناهگاه فكرى و دينى براى مردم ديگرى 

 .بود نمى

عليه (بينيم اين دو امام بزرگوار يعنى حضرت امام هادى جا است آه مى از همين

دادند،  اى به عالمان و دانشمندان مى اهّميت ويژه)معليه السال( و حضرت امام عسكرى)السالم
احترام و . تا آنجا آه از آنان با عنوان سرپرستان يتيمان آل محّمد تعبير نمودند

گونه دانشمندان بسيار جالب توّجه  براى اين)عليه السالم(بزرگداشت حضرت امام هادى
 .)٢٢١(است

يابند،  آنند درمى  را مطالعه مى)عليه السالم(آسانى آه ميراث فرهنگى امام هادى
 به جامعه، در آنار اهّميت )عليه السالم(هاى علمى ارائه شده از سوى امام هادى آموزه
عليهم (بيت اى آه به روشن آردن راه و روش علمى مورد پذيرش اهل ويژه

 .است ته و آن حضرت در جهت تعميق آن آوشيدهاند همواره استمرار داش داده مى)السالم
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انديشى و تربيت مردم براى  آه ميزان اهّميت آن حضرت به ترويج ژرف براى اين
هاى علمى صحيح را دريابيم، آافى است نگاهى گذرا به نامه امام  پيمودن شيوه

 . به مردم اهواز بياندازيم)عليه السالم(هادى

 

 سازى تربيتى ايمن

 عليرغم همه شرايطى آه براى جدا آردن آن حضرت از )يه السالمعل(امام هادى
هاى تربيتى خود را  شيعيان و دوستداران، بر ايشان تحميل شده بود، همواره مسئوليت

اى آه تأثيرگذارى بيشترى در ميان شيعيان داشت و به بهترين نحو به انجام  با هر وسيله
يعيان خود دعا آرده و براى روا شدن آن حضرت گاه براى بعضى از ش. اند رسانده مى

گاه نيز نيازهاى ماّدى شيعيان خود . رفته است ها به درگاه خداوند متعال مى حاجات آن
آه با بيانى صريح در رابطه با  اند، يا اين داده ها پول مى را برطرف آرده و به آن

 .دادند هايى آه در پيش رويشان بود به آنان هشدار مى لغزشگاه

عليه (اى آه متوّآل براى به دام انداختن برادر حضرت امام هادى يم در توطئهبين مى

، به آار گرفت تا وى را در آارى وارد نمايد آه در شأن او »موسى مبرقع«، )السالم
گرديد،  مى)عليه السالم(ريزى او و برادرش حضرت امام هادى نبوده، موجب آبرو
آه موسى به  رادر خود قرار گرفته و قبل از اين در برابر ب)عليه السالم(حضرت امام هادى

مالقات متوّآل برود حقيقت قضيه و آنچه در انتظار او بوده و خطرات معنوى آه اين 
 .)٢٢٢(مسأله به دنبال داشت را به او گوشزد نمودند

 بردن به آن  مفهوم توّجه به درگاه خداوند متعال و پناه)عليه السالم(حضرت امام هادى
دادند تا  هايى ملموس به پيروان خود نشان مى ذات مقّدس را در موارد متعدد و به شكل

 .ها اهّميت اين اصل اساسى را در زندگى درك آنند آن

در همين رابطه از ابومحّمد فّهام با سند از  ابوالحسن محّمد بن احمد نقل شده است 
 )عليه السالم(وزى به نزد حضرت امام هادىعموى پدرم براى من نقل آرد آه ر: آه گفت

داند من با شما  آه مى متوّآل تنها به خاطر اين: رفته و به آن حضرت عرضه داشتم
ارتباط دارم حقوق مرا قطع نموده است و جز اين، اّتهام ديگرى ندارم، حال سزاوار 

امام .نداست آه بر من لطف و آرم آنى و در نزد او وساطت آنى تا حقوق مرا وصل آ
 .شاءالّله حاجتت برآورده است ان:  فرمودند)عليه السالم(هادى
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چون شب فرا رسيد، فرستادگان متوّآل يكى پس از ديگرى به در خانه من آمده 
من در همان شب به نزد متوّآل رفته، او را در رختخوابش دراز آشيده . احضارم نمودند

زنى و خود را از  موسى به ما سر نمىاى ابو: متوّآل در همان حال به من گفت. يافتم
 چه مقدار از بابت حقوق از ما طلب دارى؟. برى خاطر ما مى

فالن صله و فالن پول و چون قدرى از طلب خود را يادآورى نمودم دستور : گفتم
آه از نزد او خارج  داد تا آن مبلغ و به اندازه همان مبلغ اضافه به من دادند، پس از اين

اى براى  اينجا آمده يا نامه)عليه السالم(آيا حضرت امام هادى: فتح گفتمشدم به وزيرش 
 .خير: متوّآل نوشته است؟ فتح پاسخ داد

آن حضرت تا مرا ديدند . داخل شدم )عليه السالم(بر حضرت امام هادى: ابوموسى گويد
اى سّيد و : اى ابوموسى، اين چهره، چهره رضايتمندى است، عرض آردم: فرمودند

. ايد  من، به من گفته شده آه شما اصال به نزد متوّآل نرفته و از او چيزى نخواستهآقاى
داند آه ما هيچگاه در آارهاى مهم جز به او پناه نبرده  خداوند متعال مى: آن حضرت در پاسخ فرمودند

ى آن درگاه ايم آه همواره دست حاجت به سو ما نيز عادت آرده. آنيم و در ناماليمات جز بر او توّآل نمى

ترسيم آه اگر ما از اين آار رو برگردانيم، اجابت نيز  مقّدس دراز آرده و اجابت را تنها از او بخواهيم، و مى

 .از دعاى ما برداشته شود

در اثر سعايت و بدگويى دشمنان، : و از على بن جعفر روايت شده است آه گفت
ر خود را بر متوآل عرضه پس از مّدتى جريان آا.متوّآل مرا دستگير و حبس نمود

جهت براى  بى: نمودم اما متوآل به واسطه من آه عبيداهللا بن يحيى نام داشت گفت
به » عمر بن ابى الفرج«واسطه شدن امثال اين شخص خود را به زحمت نيانداز چرا آه 
باشد وى عبيداهللا را به نزد  من خبر داده آه او از رافضيان بوده وآيل على بن محمد مى

 فرستاد تا مرا آگاه آند آه متوآل سوگند ياد آرده آه مگر سه روز پس از مردنم مرا من
اى براى  در اين وقت بود آه على بن جعفر نامه: راوى گويد. از زندان آزاد نخواهد آرد

ترسم در اثر  نفسم بر من تنگ آمده، مى«: نوشت آه در آن آمده بود )عليه السالم(امام هادى
امام در جواب نامه او چنين . »شود دچار لغزش گردم بر من وارد مىشّدت فشارى آه 

هر گاه موقعّيت را مناسب بدانم براى حّل مشكل تو به درگاه خدا خواهم «: نوشتند آه
 .)٢٢٣(پس آن هفته به پايان نرسيده بود آه از زندان آزاد شدم» رفت
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 در تربيت و ساخت شخصيت افراد را )عليه السالم( روش آّلى حضرت امام هادى
 :توان در اين چند مورد خالصه نمود مى

هاى تربيتى از طريق بيان احاديثى آه مهمترين مفاهيم تربيتى را به  راهنمايى. ١
 .)٢٢٤(نمايد انسان عرضه مى

 .تأآيد بر اطاعت از خداوند متعال. ٢

تأآيد بر اهّميت توّجه به خداوند متعال در برآوردن حاجات و نخواستن حاجت از . ٣
 .)٢٢٥(غير او

بر خدا در اهّميت دعا و مداومت بر آن در متبلور ساختن روح توحيد و توّآل . ٤
 .انسان

 دعا آردن براى مؤمنان. ٥

 .آوشش در رفع حاجات مؤمنان. ٦

 )عليهم السالم(بيت عصمت و طهارت  آه در اهل-رابطه عاطفى با پيشوايان صالح . ٧
 . از طريق زيارت آردن آن بزرگواران و مطالعه در روش زندگى آنان- آند  جلوه مى

 براى مؤمنين و آوشش آن حضرت در )معليه السال(در رابطه با دعاى امام هادى
 :توان به روايات زير استشهاد نمود برآوردن حاجات آنان مى

نفسم «: روايت گذشته آه آن حضرت در پاسخ نامه على بن جعفر آه نوشته بود. ١
شود دچار لغزش  ترسم در اثر شّدت فشارى آه بر من وارد مى بر من تنگ آمده، مى

هر گاه موقعّيت را مناسب بدانم براى «:  او چنين نوشتند آهامام در جواب نامه. »گردم
پس چند روزى نگذشته بود آه از زندان آزاد » حّل مشكل تو به درگاه خدا خواهم رفت

 .)٢٢٦(شد

روايت شده آه از محّمد بن فرج : عّالمه مجلسى از آتاب الخرائج نقل آرده است. ٢
به امور خود «: گونه نوشتند اى به من اين  در نامه)عليه السالم(حضرت امام هادى: گفت

من مشغول رتق و فتق : ، محّمد بن فرج گويد»سر و سامان ده و آماده امر مهّمى باش
اى آه نوشته است چيست،  دانستم آه منظور آن حضرت از نامه امور خود شدم و نمى

اى از طرف حكومت بر من وارد شده و مرا از مصر دستگير آرده و  ادهآه فرست تا اين
 .هاى مرا مصادره آردند با غل و زنجير حرآت داده و تمام اموال و دارايى
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 )عليه السالم(آه نامه ديگرى از حضرت امام هادى من هشت سال در زندان بودم تا اين
در ناحيه آرانه غربى فرود «: در آن نامه نوشته شده بود. در زندان به دست من رسيد

 )عليه السالم(چگونه است آه امام هادى: هنگامى آه اين نامه را خواندم در دل گفتم. »نيا
برم و اين  نويسد در حالى آه من در زندان به سر مى چنين مطلبى را براى من مى

، اّما چند روزى نگذشت آه از زندان آزاد شده، مشكلم برطرف شد! مسأله عجيب است
 .دست و پاى مرا باز آرده و از زندان آزادم آردند

هنگامى آه محّمد بن فرج به عراق بازگشت به خاطر دستورى آه حضرت امام 
 . به وى داده بود در بغداد توّقف نكرده به سمت سامرا به راه افتاد)عليه السالم(هادى

اى نوشتم و  ندان نامه پس از خروج از ز)عليه السالم(به امام هادى: محّمد بن فرج گويد
از آن حضرت خواستم تا از خداوند متعال بخواهد آه اموال و دارايى و باغ و بستان مرا 

آنچه را آه «: اى نوشته در آن آوردند آن حضرت در پاسخ من نامه. گردانند به من باز
گردانده خواهد شد، و اگر آن اموال هم به تو  از تو گرفته شده به زودى به تو باز

 .»نگردد ضررى متوّجه تو نخواهد شد ازب

هنگامى آه محّمد بن فرج به منطقه عسكر رفت، براى او : علّى بن محّمد نوفلى گويد
آه آن نامه به دست وى  اّما قبل از اين. گردانند اى نوشتند تا اموالش را به وى باز نامه

 .)٢٢٧(برسد از دنيا رفته بود

هاى امام  هاى مؤمنان عالوه بر نقش تربيتى آه داشت يكى از گام برآوردن حاجت
چرا آه اين امر . رفت سازى اقتصادى آنان نيز به شمار مى  در ايمن)عليه السالم(هادى

ها و موجب عدم اضطرار ايشان به سر فرود  خود يكى از عوامل استقالل اقتصادى آن
ست آه حاآمان براى به خوارى و ذّلت آشاندن آوردن در برابر بسيارى از امور ا

 .آنند رعّيت از آن استفاده مى

 

 سازى امنيتى ايمن

 عليرغم شرايط سختى آه بر آن حضرت و شيعيانشان )عليه السالم(حضرت امام هادى
از جهت تحت تعقيب بودن از طرف هيئت حاآم، همچنين دور آردن شيعيان از امام و 

قامت در شهر سامرا براى تحت نظر داشتن آن حضرت مجبور آردن آن حضرت به ا
حاآم بود وظيفه امامت و رهبرى خود را به عنوان رهبرى آه بايد حافظ مصالح پيروان 
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 )عليه السالم(اقداماتى آه حضرت امام هادى. رساندند خود باشد به نحو احسن به انجام مى
حفاظت : يابد رد ظهور و بروز مىاند در اين موا در رابطه با اين مسأله به انجام رسانده
هاى خاّص و عاّم آنان، برآوردن حاجات شيعيان، بر  آامل از شيعيان و رعايت مصلحت

هاى  هاى حكومت بر ضّد آنان و آگاه آردن شيعيان از راه حذر داشتن شيعيان از توطئه
دن در وسيله از افتا ها و ارتباطات، تا بدين آارى در فّعاليت احتياطى و وجوب مخفى

 و شيعيان آن حضرت بود، برحذر )عليه السالم(هاى حكومت ستمگر آه در آمين امام دام
 .باشند

نمودند ميزان   به پيروان خود مى)عليه السالم(هائى آه حضرت امام هادى توصيه
اهتمام آن حضرت را به اين مسأله و ميزان نزديكى آن حضرت را به حوادث عام و 

 دستوراتى آه آن حضرت به گروه صالح شيعيان خود .دهد خاص جامعه نشان مى
رسيد، بلكه در بسيارى از  فرمودند به صورتى دقيق و سريع به آنان مى صادر مى

رسيد تا آنان بتوانند  مواقع اين دستورات قبل از رويدادهاى مربوطه به دست شيعيان مى
چنين است آه . اى آه بر ضّدشان تدارك ديده شده به سالمت بيرون آيند از توطئه

يافته و   نمونه يك آار سازمان)عليه السالم(هاى امام هادى ها و روش بينيم فّعاليت مى
توانيم از  ريزى بوده است، اين مطلب را مى حزبى در عاليترين حّد دّقت و برنامه

ها  هايى آه در دل خود حامل روش نامه. هاى آن حضرت به شيعيانش نيز دريابيم نامه
 .باشد تلف و متعّددى براى روبرو شدن با شرايط مختلف زمان مىو وسايل مخ

هايى آه آن حضرت براى اين  ها، وسايل و راهنمايى اى از اين روش اينك به گوشه
 :اند توّجه نمائيد دست يافتن به اين هدف به آار گرفته

 

 الف ـ بر حذر داشتن شيعه از نوشتن بعضى از چيزها

حاب خود را از نوشتن و تدوين بعضى از چيزها به  اص)عليه السالم(امام هادى
ها  هاى آن گيرى خصوص مطالبى آه مربوط به روابط و اوضاع گروه شيعه و موضع

مواليم امام : روايت شده است آه گفت» داود صرمى«داشتند، از  شود برحذر مى مى
سپس به من .  دستورات زيادى به من داد، و چيزهاى بسيارى به من گفت)عليه السالم(هادى
 من آنچه را آه آن حضرت به من گفته بود آامال از حفظ »گويى؟ چگونه مى«: فرمود

 :نبودم، آن حضرت دوات پيش آورد و نوشت

به نام خداوند بخشنده مهربان، ; »بسم الّله الّرحمن الّرحيم اذآره ان شاء اهللا واألمر بيد اهللا«

عليه (امام هادى. ، من تبّسم آردم» به دست خداستآورم و آار اگر خدا بخواهد آن را به ياد مى



: به من فرمودند)عليه السالم(خير است، امام هادى: شود؟ گفتم تو را چه مى: فرمودند)السالم
به ياد .  خبر بده، عرضه داشتم خداوند مرا فداى شما گرداند]از حقيقت حال خود[مرا 

 نقل  )عليه السالم(ما حضرت امام رضاحديثى افتادم آه مردى از اصحاب ما آن را از جّد ش
بسم : نوشتند گونه مى نمودند اين آرده است، آه چون دستور انجام آارى را صادر مى

 به نام خداوند بخشنده مهربان، اگر خدا بخواهد ;الّله الّرحمن الّرحيم اذآره ان شاء اهللا واألمر بيد اهللا 

 به )عليه السالم( آه من تبّسم آردم، امام هادىبه خاطر همين مطلب بود. آورم آن را به ياد مى
 اى داود، اگر ;إّن تارك التقية آتارك الصالة لكنت صادقًا :  داود ولو قلت يا«: من فرمودند

 .)٢٢٨(»اى آننده نماز است راست گفته آننده تقّيه مانند ترك ترك: بگويى

آارى و احتياط را با يكى از مفاهيم   در اين روايت پنهان)عليه السالم(امام هادى
اى از  دهد آه در رابطه با آن احاديث و آيات آريمه ارتباط مى» تقّيه«اسالمى يعنى 

، و آه از آنان به نوعى تقّيه آند مگر اين; )ِإّال َأْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم ُتقاة(: مانند. قرآن نيز آمده است
 مگر آن آس آه مجبور شده ;)ِإّال َمْن ُأْآِرَه َو َقْلُبُه ُمْطَمِئنُّ ِبْاإليمان(:  قول خداوند تعالىهمچنين

 )رضي اهللا عنه(اى است آه در قضيه عّمار بن ياسر ، و اين آيه قلبش به ايمان اطمينان دارد]لى[و
تا وى آردند  آنجا آه مشرآان مّكه عّمار را به سختى شكنجه مى. نازل شده است

 را دشنام داده و او را ترك نمايد، تا دست از شكنجه )صلى اهللا عليه وآله(حضرت پيامبر اآرم
آمده،  )صلى اهللا عليه وآله(عّمار بن ياسر پس از اين قضيه به نزد پيامبر اآرم. او بردارند

و اگر آنان دوباره از ت: پيامبر اآرم به او فرمودند. جريان را براى آن حضرت نقل آرد
اين )عليه السالم(امام هادى. چنين آارى خواستند تو نيز دوباره همان آار را انجام بده

هاى شيعه توّسط حكومت صادر  دستورات را تنها از ترس آشف شدن فّعاليت
فرمودند، بلكه مراد آن حضرت تأآيد بر اين مفهوم اسالمى بود آه شيعه از بدو  نمى

 و قرآن آريم با آن  )عليهم السالم( امتثال سفارشات ائّمهشناخته و به جهت پيدايش، آن را مى
 .آشنا بوده است

 

 ها ب ـ تغيير نام

سليمان بن حسن بن [هايى آه به يكى از اصحاب خود   در نامه)عليه السالم(امام هادى
آه  دادند، در حالى نوشتند وى را با عنوان زرارى مورد خطاب قرار مى  مى]جهم

 به )عليهم السالم(هاى شيعه و اصحاب ائّمه از بزرگترين خاندان آه - طايفه اين شخص 

                                                           
 .٣٠١ /)عليه السالم(مسند االمام الهادى.  ٢٢٨



الزم به ذآر است آه آن حضرت از اين . جهم معروف بودند  به بنى-آمدند  شمار مى
عبيد «ناميدند آه مادر حسن بن جهم دختر  جهت سليمان بن حسن بن جهم را زرارى مى

شد ابوغالب زرارى آه خود با صحابى معروف مى» زرارة بن أعين«، نوه »بن زراره
» رساله ابوغالب«اش ـ آه در ميان علما به  نيز يكى از اين خاندان است در رساله

بدين جهت اين لقب را براى سليمان بن )عليه السالم(امام هادى: نويسد  مى- معروف است 
بردند آه با اين آار توريه  حسن بن جهم آه از اصحاب آن حضرت بود به آار مى

بعدًا به آار بردن اين لقب گسترش يافته و همه . و را از دشمنان پوشيده بدارندآرده، ا
 در رابطه با آارهايى آه در آوفه و بغداد )عليه السالم(امام هادى. خاندان ما بدان ناميده شد

 .)٢٢٩(داشتند با سليمان بن حسن بن جهم مكاتبه داشتند

 

 ز گفتن سخنان مهم در اماآن عمومىج ـ برحذر داشتن ياران ا

 بعضى از اصحاب خود را از سخن گفتن و پرسيدن )عليه السالم(حضرت امام هادى
ها يا اماآن ديگرى آه امكان وجود جاسوسان حكومت در آن بود منع  مسأله در طول راه

 .نمودند مى

امام من در مدينه به همراه حضرت : روايت شده است آه گفت» محّمد بن شرف«از 
» آيا تو ابن شرف نيستى؟«: آن حضرت به من فرمودند. رفتم  راه مى)عليه السالم(هادى

اّما آن حضرت قبل از . آرى، آنگاه خواستم آه از آن حضرت سؤالى آنم: عرضه داشتم
اآنون ما در يك خيابان عمومى هستيم و «: آه من از او سؤالى آنم به من فرمود اين

 .»ستاينجا جاى سؤال آردن ني

 

 د ـ نفوذ در دستگاه دولتى

عّباس با زور و قهر و غلبه بر  ق بنى. هـ  ٢٣٢پس از سقوط دولت اموى در سال 
اى در زمين فسادآردند آه آارشان به  آنان به اندازه. حكومت اسالمى مسّلط گشتند

اموال مردم امرى در دوران حكومت اين طايفه آشتار و تبعيد و گرفتن . وخامت آشيد
پيش پا افتاده بود، و از آنجا آه حكومت آنان فاقد مشروعيت اسالمى بود، آار آردن با 

به همين دليل بود آه محّمد بن . ها و در دستگاه حكومتى آنان نيز مشروعيت نداشت آن
اى نوشت و   ـ به آن حضرت نامه)عليه السالم(علّى بن عيسى ـ يكى از اصحاب امام هادى

                                                           
 .٣٩٣ /تاريخ آوفه.  ٢٢٩



عّباس و گرفتن حقوق از آنان و  آن حضرت در رابطه با آار آردن در دستگاه بنىاز 
آارهايى آه داخل شدن در آن اجبارى : آن حضرت در پاسخ او نوشتند. جواز اين آار سؤال آرد

گونه نباشد  بوده و به اختيار نباشد خداوند عذر بندگان را در آن آارها خواهد پذيرفت و آارهايى آه بدين

مكروه است، و در هر صورت هر چه از اين آارها آمتر باشد بهتر است و هنگامى اين عمل به آفر آن 

اش او را به آار هايى مجبور نمايد آه به دست او اعمالى در باره ما و  شود آه روزى دهنده شخص منجر مى

 .دوستان ما صورت پذيرد آه به شرآش منجر شود

 به محّمد بن على بن عيسى رسيد، وى )عليه السالم(هنگامى آه نامه حضرت امام هادى
 :فورًا براى آن حضرت نامه ديگرى ارسال آرده، در آن نوشت

عّباس اين بوده است تا راهى براى  عقيده من در رابطه با داخل شدن در دولت بنى
گيرى از  ضربه زدن به دشمنان پيدا آرده، با نزديك آردن خودم به ايشان دستم در انتقام

 : در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام. آنان باز باشد

عّباس نه تنها حرام نيست، بلكه  هر آس با چنين هدفى اين آار را انجام بدهد داخل شدن او در آار بنى

 .)٢٣٠(است براى او داراى اجر و پاداش

  در دو عبارت فوق ضوابط همكارى آردن با حاآم)عليه السالم( امام هادى

 اين ضوابط در به دست آوردن. اند جائر و ستمگر را بيان فرموده

 .شود اى براى تضعيف ستمگران يا خدمت رساندن به شيعيان مظلوم خالصه مى وسيله

 

 

 سازمان وآال

 نقش رهبرى دينى خود را در اقشار مختلف )عليهم السالم(بيت لآه ائّمه اه پس از اين
شيعيان تثبيت نموده، اهّميت واليت خود را براى آنان آشكار ساختند، دامنه جغرافيائى 

 گسترش يافت، در نتيجه آنان به آسانى نياز پيدا آردند آه )عليهم السالم(بيت پيروان اهل
عليهم (، همچون حلقه اّتصالى ميان شيعيان و ائّمهها را برآورده ساخته احتياجات دينى آن

 به تعيين وآيالن و معتمدانى در مناطق مختلف )عليهم السالم(اينجا بود آه ائّمه. باشد)السالم
 .دادند مبادرت آرده و پيروان خود را به آنان ارجاع مى

 شرعى، هايى آه اين وآيالن به عهده داشتند در آارهايى مانند بيان احكام مأموريت
هاى سياسى و اجتماعى، راهنمايى و ارائه نصايح اخالقى و تربيتى،  گيرى موضع

                                                           
 .١٣٧/  ١٢ئل الشيعة ، وسا٤٥ ب ٩ ح ١٩ /١٧، به نقل از آن وسائل الشيعة ١٤ ح ٦٨ /مستطرفات الّسرائر.  ٢٣٠



ها در مواضع از پيش تعيين شده، حّل و فصل  دريافت حقوق شرعى و پخش آردن آن
ها و توّلى موقوفات و امور افرادى آه قاصر بوده و آسى را به  ها و درگيرى نزاع

 .گرديد عنوان ولى نداشتند خالصه مى

گرفتند، جداى از   را به عهده مى)عليهم السالم(افرادى آه مسئوليت مهم وآالت ائّمه
ايمان، معرفت به احكام و شئون شريعت اسالم، هوشيارى سياسى و قدرت بر حفظ 

بايست راستگويى و عدالت را نيز  اسرار امام و پيروانش از ديد حّكام و جاسوسان، مى
 .بودند ىبه عنوان دو شرط اساسى دارا م

 ارتباط داشته و بعضى )عليه السالم(بعضى از اين وآيالن به صورت مستقيم با امام
اى از وآال در تعدادى  ديگر به واسطه وآيلى ديگر آه به عنوان محورى براى مجموعه

 .آردند آمد با امام ارتباط پيدا مى از مناطق نزديك به يكديگر به حساب مى

 و حّتى امامان قبل )عليه السالم(عصر حضرت امام صادقتأسيس اين نظام ارتباطى به 
اّما گستردگى و تكامل اين نظام پس از عصر . گردد مى  باز)عليهم السالم(از آن حضرت

چرا آه تحّوالت سياسى جديد و مشكالت .  صورت گرفته است)عليه السالم(امام صادق
نمود، ضرورت   تهديد مىها را امنيتى آه شيعيان را در بر گرفته و آيان و وجود آن

 .اين آار را بيش از پيش ساخته بود

 تا ابتداى غيبت صغرى، اين سيستم نقش فّعال )عليه السالم(از زمان حضرت امام جواد
 .و بزرگى در حفظ آيان گروه شيعه و نگاه داشتن آن از اضمحالل و فروپاشى داشت

 بود آه انتقال به عصر به برآت همين سيستم ارتباطى دقيق و عناصر فّعال در آن
 ميّسر گشته، خطراتى آه ممكن بود از پديده غيبت امام )عليه السالم(غيبت امام مهدى

بينيم همين سازمان وآال  تا جايى آه مى. معصوم، نظام شيعه را تهديد آند بسيار آم شد
با همه خصوصياتش به نظام نيابت خاّصه در زمان غيبت صغرى متحّول گشته، سفير 

نايب خاّصى بود آه نقش امام را نسبت به مجموعه وآيالن ايفا )عليه السالم( غائبامام
و هم او بود آه از طريق وساطت بين امام معصوم و ديگر وآيالن، در واقع ... نمود مى

 .آمد رابطى ميان امام معصوم و همه پيروان او به حساب مى

آوفه، بغداد، : من، در عراقمدينه، مّكه و ي: مناطق نفوذ و وجود وآيالن در حجاز
خراسان بزرگ ـ آه شامل نيشابور، بيهق، سبزوار، : سامرا، واسط و بصره، در ايران

بخارا، سمرقند، هرات، قم، آوه، رى، قزوين، همدان، آذربايجان، قرميسين، اهواز، 
بيت در آن  اين مناطقى بود آه پيروان اهل. مصر بود: سيستان، بسط، و در شمال آفريقا

بيت نيز در آن استقرار يافته، به عنوان حلقه اّتصال  افت شده، وآيالن و نمايندگان اهلي



 را محّقق )عليهم السالم(وسيله بسيارى از اهداف ائّمه ميان شيعيان و امام عمل نموده و بدين
 .نمودند مى

 

 )عليه السالم(وآيالن امام هادى

 در مناطق مختلف را در دست داريم )عليه السالم(اينك نام تعدادى از وآيالن امام هادى
 :ها بدين قرار است آه اسامى آن

 ابراهيم بن محّمد همدانى. ١

 ابوعلى بن راشد. ٢

 احمد بن اسحاق رازى. ٣

 على بن جعفر وآيل. ٤

 محّمد بن ابراهيم بن مهزيار. ٥

 حسين بن عبد رّبه. ٦

 ابوعلى بن بالل. ٧

 اّيوب بن نوح. ٨

 جعفر بن سهيل صيقل. ٩

 على بن مهزيار اهوازى. ١٠

 فارس بن حاتم. ١١

 على بن حسين بن عبد رّبه. ١٢

 عثمان بن سعيد عمرى. ١٣

ها  براى آن)عليهم السالم(البته بعضى از وآيالن ائّمه از روّيه و راه و رسمى آه ائّمه
 اموالى آه به دست شدند، و در چنين مواقعى، مثال وقتى ترسيم نموده بودند منحرف مى

افتاد تا از  رسيد، باعث وسوسه او شده، به فكر مى مى)عليهم السالم(يكى از وآيالن ائّمه
عليهم (منصب وآالت براى اغراض دنيوى و ماّدى خود استفاده و سودجوئى آند، ائّمه

ها اجازه گمراه آردن مردم و  حقيقت امر را بر مردم روشن آرده و به آن)السالم
 .دادند ها را نمى ى از آنجوي سود

سازى  هاى آن را دانستيم، يكى از عوامل ايمن سيستم وآيالن آه تا حّدى مأموريت
 بود آه براى امام و پيروان آن حضرت نقش  )عليه السالم(امنيتى شيعه در عصر امام هادى

 .بخشى داشت ايمنى



تصادى، قضائى و بخشى اق گذشته از مأموريت مهم امنيتى اين نظام، آنان در ايمنى
اين يك دستگاه بسيار حّساس و مهم بود و به . سياسى گروه شيعه نيز نقش مهمى داشتند

 اهّميت زيادى به آن داده و پيوسته براى متحّول ساختن و )عليهم السالم(همين سبب ائّمه
 .آردند پاسدارى آردن از اين نظام در برابر عوامل ضعف و انهدام آوشش مى

م ديد آه سازماندهى چنين دستگاهى به عنوان بهترين وسيله براى به زودى خواهي
آماده آردن گروه شيعه براى داخل شدن در عصر غيبت تا چه اندازه ضرورى بوده، و 

توانسته است از صدمه غيبت و جدا شدن شيعيان از امام معصوم  تا چه اندازه مى
 آه در طول دو قرن و )يهم السالمعل(بيت خصوصًا در رابطه با پيروان اهل. جلوگيرى نمايد

 .نيم به ديدن امامان و مالقات مستقيم با آن حضرات انس و الفت پيدا آرده بودند

 

 سازى اقتصادى ايمن

 در )عليهم السالم(بيت از آنچه گذشت دانستيم آه ايمنى اقتصادى نيز يكى از اهداف اهل
خواستند در آيان  مى)ليهم السالمع(گروهى آه ائّمه. رفت رابطه با گروه شيعه به شمار مى

خود مستقل بوده و از همه عوامل ضعف و فروپاشى آه شرايط سياسى و اقتصادى آّلى 
 .آرد به دور باشد جامعه بر آن تحميل مى

عليه (آه گاه خود امام همچنان. نمود سيستم وآال نقش مهمى در اين ايمنى ايفا مى

 .نمود  را برطرف مىنيز مستقيمًا نيازهاى ماّدى آنان)السالم

اند آه ابوعمرو عثمان بن سعيد و احمد بن اسحاق اشعرى و على بن جعفر  آورده
احمد بن اسحاق به نزد آن حضرت .  داخل شدند)عليه السالم(همدانى بر حضرت امام هادى

به ابوعمرو آه )عليه السالم(باشد، امام شكايت برد آه بدهكارى سنگينى بر گردن او مى
اى اباعمرو، سى هزار دينار به احمد بن اسحاق و سى «: ضرت بود فرمودندوآيل آن ح

 .)٢٣١(»هزار دينار به على بن جعفر بده و خود نيز سى هزار دينار براى خويش بردار

خود  از تنگدستى )عليه السالم(در نزد امام هادى: از ابوهاشم روايت شده است آه گفت
طور آه روى خاك نشسته بود، مشتى از خاك برداشته،  آن حضرت همين. شكايت آردم

من آن . »به وسيله اين در زندگى خود گشايشى ايجاد آن«: آفى از آن به من داد و فرمود
وى آن را ذوب آرد . گرى بردم و به او گفتم اين را ذوب آن مشت خاك را به نزد ريخته

 .)٢٣٢(آن نديده استطاليى سرختر از : و گفت

                                                           
 .٤٨٨ / ٢مناقب .  ٢٣١
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آه به  ابوهاشم پس از اين: الّرحمان صالحى روايت شده است آه الّله بن عبد از عبد
بغداد منتقل شده بود در رابطه با سختى آمد و شد به نزد آن حضرت در سامرا به نزد 

ل را بخوان و موالى من، خداوند متعا:  شكايت برده و عرض آرد)عليه السالم(امام هادى
چرا آه من جز اين اسب ضعيف غير اصيل وسيله سوارى ديگرى . براى من دعا آن

 .ندارم

اى ابوهاشم، خداوند متعال تو و اسبت را قوى و «:  فرمودند)عليه السالم(امام هادى
 .»نيرومند گرداند

ر از آن پس ابوهاشم نماز صبح را در بغداد، و نماز ظهر را د: الّرحمان گويد عبد
 .)٢٣٣(آورد خواست نماز مغرب را در بغداد به جاى مى خواند و اگر مى سامرا مى

 در تكميل بناى گروه شيعه )عليه السالم(اينك به پايان مبحث خطوط آّلى نقش امام هادى
سازى آنان براى ورود به عصر غيبت آه به سرعت نزديك  سازى و آماده و ايمن

 .شد رسيديم مى
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 بخش سوم

  در مسير جاودانگى)عليه السالم(حضرت امام هادى 

 

 )عليه السالم(شهادت حضرت امام هادى

  همواره با ظلم و جور حّكام  دست به گريبان بود)عليه السالم(حضرت امام هادى

 آه مانند پدران بزرگوارش سّمى براى آن حضرت فرستاده، به تا اين

ما مّنا إّال «: فرموده است)عليه السالم(سن مجتبىحضرت امام ح. آن حضرت خوراندند

 .)٢٣٤(گردد شود و يا مسموم مى آه يا آشته مى آسى از ما ائّمه نيست مگر اين; »مقتول أو مسموم

 )عليهما السالم(ولى خدا حضرت علّى بن محّمد: گويند» ابن صّباغ مالكى«و » طبرسى«

 .)٢٣٥(به شهادت رسيده است» معتّز«در آخر خالفت 

 .)٢٣٦(آن حضرت را مسموم آرد» معتمد«خليفه عّباسى : ابن بابويه گويد

; )٢٣٧(است هاند آه آن حضرت در اثر سم به شهادت رسيد گفته: گويد» مسعودى«

وضاعف العذاب «: است مؤّيد اين مطلب عبارت دعايى است آه در ماه رمضان وارد شده

 و عذاب خود را بر هر آس آه در خون او شريك بوده است دو چندان ;»على َمن شرك في دمه

 .)٢٣٨(گردان

آن حضرت در دوران خالفت : نويسد حاح االخبار مىدر ص» سراج الّدين رفاعى«
 .معتّز عّباسى به واسطه سم به شهادت رسيده است

چون شهرت «: نويسد مى» ائّمة الهدى«در آتاب خود » الغّفار حنفى محّمد بن عبد«
.  باال گرفت، متوّآل آن حضرت را از مدينه منّوره طلبيد)عليه السالم(حضرت امام هادى

و در پايان آار سمى به آن ... ن داشت حكومت و دولتش از دست برودچرا آه بيم آ
 .)٢٣٩(»...حضرت خوراند
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بود آه آن حضرت را مسموم نموده و به » معتّز«تر آن است آه اين  اّما صحيح
 .شهادت رسانيد

ظاهرًا آن حضرت در اثر سمى آه به وى داده شد بيمار شده و پس از چندى دار 
اين مطلب را تأييد » ابودعامه«از » محّمد بن فرج«چنانكه روايت . فانى را وداع گفتند

شد براى )عليه السالم(اى آه موجب وفات حضرت امام هادى در بيمارى: وى گويد. آند مى
شدم، هنگامى آه خواستم از نزد آن حضرت خارج عيادت به نزد آن حضرت شرفياب 

 : شوم، آن حضرت به من فرمودند

 اى ابودعامه، اآنون حق تو بر من واجب شده است، آيا حديثى براى تو نگويم آه تو را خوشحال آند؟
يابن رسول الّله من به چنين حديثى بسيار : به آن حضرت عرض آردم: ابودعامه گويد

 .نيازمندم

 :  فرمودند)عليه السالم(امام هادى

پدرم موسى بن جعفر بر : پدرم على بن موسى به من گفت: پدرم محّمد بن على بر من حديث آرد و گفت

پدرم : پدرم محّمد بن على گفته است: پدرم جعفر بن محّمد بر من روايت آرد و گفت: من روايت آرد و گفت

پدرم على بن : على بر من روايت آرد و گفتپدرم حسين بن : على بن الحسين مرا روايت آرد و گفت

اى على، :  به من فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا:  بر من روايت آرد و گفت)عليهم السالم(طالب ابى

 چه بنويسم؟: گفتم. بنويس

االيمان ما وقرته . بسم اهللا الرحمن الرحيمبنويس  :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

به نام خداوند بخشنده مهربان، ايمان آن چيزى است آه دل آامال آن را بپذيرد و آردار ;  وصّدقتهالقلوب

شود و ازدواج به وسيله آن  آدمى آن را تصديق و تأييد نمايد، اّما اسالم آن چيزى است آه بر زبان جارى مى

 .گردد حالل مى

 به خدا سوگند يابن رسول الّله: خدمت آن حضرت عرض آردم: ابودعامه گويد
 )عليه السالم(امام هادى! حديث يا سند حديث؟. دانم آدام يك از اين دو نيكوتر است نمى

صلى اهللا عليه (اهللا   وإمالء رسول)عليه السالم(إّنها لصحيفة بخّط علي بن أبي طالب«: فرمودند

 ;»نتوارثها صاغرًا عن آابر)وآله

 است آه ما آن )صلى اهللا عليه وآله( و امالى رسول اآرم)لسالمعليه ا(طالب اى به خّط علّى بن ابى اين نامه

 .)٢٤٠(بريم را نسل به نسل به ارث مى
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 به آن بيمارى آه در اثر آن دار فانى )عليه السالم(هنگامى آه ابوالحسن: مسعودى گويد
 را طلب آرده، نور، حكمت، )عليه السالم(درا وداع گفت مبتال گرديد، فرزندش ابامحّم

 .)٢٤١( را به او تسليم نمود]مخصوص امام[هاى پيامبران و سالح  ميراث

 تأآيد آرده و به آن )عليه السالم(آن حضرت بر جانشينى حضرت امام حسن عسكرى
چهل سالگى حضرت در حضور اصحاب مورد اعتماد ثقه خود وصيت نموده، در سّن 

 .)٢٤٢(دار فانى را وداع گفت

 

 

 و حضور عوام و خواّص در تشييع جنازه آن )عليه السالم(تجهيز جنازه حضرت امام هادى

 حضرت

 جان به جان آفرين تسليم نمود، فرزند بزرگوارش )عليه السالم(چون حضرت امام هادى
 غسل و تكفين و گزاردن نماز بر جنازه )ه السالمعلي(حضرت امام، ابومحّمد، حسن عسكرى

تواند متوّلى چنين آارى براى امام  چرا آه آسى غير از امام نمى. او را به عهده گرفت
 .ديگر باشد

 و رحلت آن حضرت به سوى خداوند )عليه السالم(چون خبر وفات حضرت امام هادى
عليه (ّص به خانه امام هادىمتعال در شهر سامرا پخش شد، توده مردم از عوام و خوا

 . هجوم آورده، جّوى از حزن و ماتم و اندوه بر سامرا حاآم گشت)السالم

 )عليه السالم(ها آن روز داخل خانه امام هادى گروهى آه هر يك از آن: مسعودى گويد
هاشم از طالبيان و  شده بودند بر ما روايت آردند آه در آن خانه گروهى از بنى

آدام از  ندهان و ديگران، همچنين گروهى از شيعيان، گرد آمده، و هيچعّباسيان، فرما
چرا آه اين . اّطالعى نداشتند)عليه السالم(ها از امر جانشينى حضرت امام حسن عسكرى آن

ها   در نزد آن)عليه السالم( آه امام هادى-مطلب فقط به اّطالع اصحاب مورد اعتماد 
 رسيده، آس ديگرى از اين -نموده بود  )ليه السالمع(تصريح بر جانشينى امام حسن عسكرى

 .قضيه اّطالع نداشت

آنند آه همه آنان در حال حيرت و مصيبت بودند، آه ناگاه از  حاضران حكايت مى
، اين نامه را »رياش«اى : داخل خانه خادمى خارج شد و به خادم ديگر ندا در داد آه

اين نامه : ه فالن شخص بده و به او بگو آهبگير و آن را به خانه اميرالمؤمنين ببر و ب
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سپس . اين مطلب آنجكاوى مردم را برانگيخت. حسن بن على امام حسن عسكرى است
پوست از آن خارج شد، سپس به  يكى از درهاى باالى رواق باز شده و خادمى سياه

در دريده  برهنه و گريبان سر)عليه السالم(دنبال او حضرت ابامحّمد امام حسن عسكرى
 .شد حالى آه لباس زيرين او سفيد بود از در خارج

آن روز در خانه امام، . چهره آن حضرت آامال شبيه چهره پدر بزرگوارش بود
عهدى نيز  ها داراى مقام واليت نيز حضور داشتند آه بعضى از آن» متوّآل«پسران 
در اين . ايستادآه به احترام آن حضرت بر پا  آس باقى نماند مگر اين اّما هيچ. بودند

 )عليه السالم(امام حسن عسكرى. به سمت آن حضرت رفت»  موّفق]محّمد[ابواحمد «هنگام 
پسر عمو خوش آمدى و در : سپس به او گفت. نيز به سمت او آمد و باهم معانقه نمودند

آه آن حضرت از  قبل از اين. بين دو در رواق نشست، مردم نيز همه در برابر او بودند
اّما هنگامى . خارج شود، خانه از شّدت شلوغى و سر و صدا همچون بازار بوداندرونى 

آه امام حسن عسكرى بيرون آمد و نشست مردم دست از صحبت برداشته، جز صداى 
شنيديم، در اين هنگام آنيزى از خانه خارج شد و  سرفه و عطسه صداى ديگرى نمى

در اينجا بود آه امام . سرائى آرد  شروع به مرثيه)عليه السالم(براى حضرت امام هادى
آيا اينجا آسى نيست آه ما را از دست اين زن نادان خالص :  فرمودند)عليه السالم(عسكرى

 .آند، شيعيان به سمت آن زن رفته و او را به داخل خانه هدايت آردند

. سپس خادم ديگرى از خانه خارج شد و در مقابل حضرت امام حسن عسكرى ايستاد
عليه ( نيز برخاست و در اين هنگام جنازه حضرت امام هادى)عليه السالم( عسكرىامام حسن

نيز به همراه جنازه به حرآت )عليه السالم(امام عسكرى.  از خانه خارج گرديد)السالم
قرار » موسى بن بقاع«آه جنازه وارد خيابانى شد آه در مقابل خانه  پرداخت تا اين

آه جنازه براى مردم بيرون   قبل از اين ) السالمعليه(حضرت امام حسن عسكرى. داشت
نيز بر » معتمد«آه جنازه خارج شد،  آورده شود، بر آن نماز خوانده بود، و پس از اين

 .آن نماز گذارد

ما در : گفت شنيدم در تشييع جنازه آن حضرت آنيز سياهى مى: مسعودى گويد
 .)٢٤٣( شديمهايى آه از روز دوشنبه متحّمل گذشته و حال چه مصيبت

مّدت اقامت آن حضرت .  در خانه خود در سامرا مدفون گرديد)عليه السالم(امام هادى
 .)٢٤٤(در شهر سامرا بيست سال و چند ماه بوده است

                                                           
 .١٩٣ / ٤، مروج الذهب ٢٢ ح ٢٠٧ / ٥٠بحاراالنوار .  ٢٤٣
 .٣٣٩ /اعالم الورى.  ٢٤٤



فشار )عليه السالم(پس از برگزارى مراسم نماز بر حضرت امام هادى: مسعودى گويد
آن حضرت در . را آزرده بود)عليه السالم(جمعيت و شّدت گرما حضرت امام حسن عسكرى

 .راه به مغازه بّقالى آه جلوى آن آب پاشى شده بود رفتند

 رى درآن حضرت به بّقال سالم آرده و از او اجازه خواستند تا قد

 .بودند وى اجازه داد و حضرت نشسته، مردم در اطراف او ايستاده. مغازه او بنشينند

لباس سوار بر قاطرى خاآسترى  در همين حال بود آه جوانى نيكو صورت و خوش
رنگ و زين آرده، اسب سپيدى براى آن حضرت آورد و از او خواست تا سوار بر آن 

 بر آن اسب شده، به خانه رفته و از آن حضرت امام حسن عسكرى سوار. اسب شود
 همان چيزهايى آه در  )عليه السالم(شب آن روز از خانه امام عسكرى. اسب پياده شدند

شد بدون استثنا خارج شده   خارج شده، به مردم داده مى)عليه السالم(زمان حيات امام هادى
 .)٢٤٥(گرديد و در ميان مردم نيازمند تقسيم

 

 

 اش دفن شد؟  در خانه)عليه السالم(چرا حضرت امام هادى

گونه مرسوم و متداول بوده است آه چون  همواره در نزد عاّمه و خاّصه اين
رود، او را در مكانى آه براى مردگان آماده شده و مقبره يا  شخصى از دنيا مى

. است آه در زمان ما نيز اين مسأله متداول چنان. آنند شود دفن مى ورستان ناميده مىگ
. آند  تغيير نمى- با هر مقام و منزلتى آه داشته باشد -و اين امر نسبت به هيچ آس 

همواره مكانى آه در شهر مدينه براى دفن مردگان مهّيا شده بوده قبرستان بقيع بوده 
صلى (، همسران پيامبر اآرم)عليهم السالم(بيت ان محّل دفن ائّمه اهلچرا آه اين قبرست. است

. ، فرزندان آن حضرت و بزرگان صحابه و تابعان و غير آنان بوده است)اهللا عليه وآله
عليه ( و حضرت جواد)عليه السالم(آه محّل دفن دو امام بزرگوار حضرت آاظم همچنان

 .باشد مقابر قريش مى] بغداد[ در )السالم

اش دفن گرديد به   در خانه)عليه السالم(آه حضرت امام هادى اّما دليل اين
چرا آه چون . آند هاى شيعه در روز شهادت آن حضرت بازگشت مى العمل عكس

شيعيان براى تشييع جنازه آن حضرت اجتماع نمودند صدا به گريه بلند آرده و خشم خود 

                                                           
 .٢٢٢ / ٨، الدمعة الساآبه ٢٥٧ /اثبات الوصّيه.  ٢٤٥



زله بر آوردن انگشت اّتهاِم شهادت امام را بر دستگاه حاآم ابراز داشتند، و اين به من
 .به سوى خليفه بوده است)عليه السالم(هادى

شد هم در اين امر   در آن تشييع مى )عليه السالم(خيابانى آه جنازه حضرت امام هادى
زندگى  در آن خيابان )عليهم السالم(البيت چرا آه بسيارى از مواليان آل. اثر بزرگى داشت

 :در توصيف آن خيابان آمده است. آردند مى

اّول اين خيابان از مشرق خانه . باشد مى» ابواحمد«خيابان دّوم معروف به 
هاى واگذار شده به  طبيب است آه متوّآل آن را بنا نهاده، سپس زمين» بختيشوع«

ايجان از فرماندهان خراسان و آارگزارانشان، از اهل قم، اصفهان، قزوين، جبل و آذرب
 .)٢٤٦(باشد سمت راست در جنوب به سمت قبله مى

 در سامّرا اشاره )عليهم السالم(بيت مظّفرى در تاريخ خود به يافت شدن اتباع مكتب اهل
چه بسيار بودند افرادى از ميان سپاه و فرماندهان و اميران و آاتبان آه : نويسد آرده مى

 .)٢٤٧( داشتند)عليهم السالم(بيت ل، واليت اهلدر د

اش  همه اين مسائل باعث شد تا دستگاه حكومتى بنا به دفن آن حضرت در خانه
توان از  اّما مى. چه اين مسأله به صورت روشن در تاريخ ذآر نشده است اگر. بگذارد

ق و وفات حضرت امام .  هـ ٢٥٤آنچه يعقوبى در تاريخش ذآر آرده در حوادث سال 
 :گويد آنجا آه مى. آورده است، اين را فهميد )عليه السالم(هادى

معتّز برادر خود احمد بن متوّآل را فرستاد، و او در خيابان معروف به خيابان 
ها  هنگامى آه مردم بسيار اجتماع آردند و گريه و ضّجه آن. ابواحمد بر او نماز خواند

 .)٢٤٨(...گردانده و در همان خانه دفن نمودند  را به خانه بازباال گرفت جنازه

هاى آتش قيام و نهضت را خاموش آرده و بر توده  آنان به اين وسيله توانستند زبانه
خشمگين مردم غلبه آنند، اين مطلب دليل واضحى بر وجود تحّرآات شيعى در آن زمان 

و پيروان آنان از ناحيه حكومت )عليهم السالم(بيت ختى آه ائّمه اهلو عليرغم همه شرايط س
 .اند دارد ستمگر با آن مواجه بوده

 

  در شهرها)عليه السالم(انتشار خبر شهادت امام هادى

از احمد بن : نويسد مى» الهدايه فى الفضائل«در آتاب » حسين بن حمدان حضينى«
مال بسيارى آه از : اند يت شده است آه گفتهالّله طلحى روا داود قمى و محّمد بن عبد
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بابت خمس و نذورات به صورت پول نقد و جواهر و زيورآالت و لباس از شهرهاى قم 
و اطراف آن جمع شده بود را حمل نموده و به قصد تشّرف به محضر سّيد و موالى خود 

 )٢٤٩(»لملكدسكرة ا«هنگامى آه به منطقه .  خارج شديم)عليه السالم(حضرت امام هادى
وى آهنگ ما . ما در قافله بزرگى بوديم. رسيديم، مردى سوار بر شتر با ما برخورد آرد

وى با شتر خود روبروى . آرديم  ما در ميان ساير مردم حرآت مىآرد و در حالى آه
الّله طلحى،  اى احمد بن داود و محّمد بن عبد: آه به ما رسيد، و گفت آمد تا اين ما مى

. خداوند تو را رحمت آند: ما به سمت او رفته و به او گفتيم. من پيامى براى شما دارم
 سّيد و موالى شما حضرت ابوالحسن على بن از: پيام از چه آسى است؟ وى به ما گفت

پس . من امشب به سمت خداوند متعال خواهم رفت: گويد او به شما مى. )عليهما السالم(محّمد
آه فرمان فرزندم ابومحّمد، حسن عسكرى به شما برسد، ما از  در جاى خود بمانيد تا اين

ا اين خبر را از ديگران اّم. مان حلقه زد شنيدن اين خبر دلگير شده و اشك در چشمان
اى اجاره آرده  آه در دسكرة الملك فرود آمده و خانه مخفى آرده و اظهار نكرديم، تا اين

اّما ناگهان ديديم آه خبر وفات . آرديم در آن خانه محفوظ گذاشتيم و آنچه را آه حمل مى
ن اّطالع  در آن روستا شايع شده و همه از آ)عليه السالم(موالى ما حضرت امام هادى

آورى آه براى ما خبر وفات آن حضرت را  ال إله إّال الّله، آيا پيام: دارند، ما در دل گفتيم
 آورده خبر را در ميان مردم پخش آرده است؟

اّما هنگامى آه روز باال آمد گروهى از شيعيان را ديدم آه بسيار نگرانتر و 
اّما ما جريان آن پيام را مخفى داشته و براى آسى آن را اظهار . تر از ما بودند ناراحت
 .)٢٥٠(نكرديم

 

 )عليه السالم(تاريخ شهادت حضرت امام هادى

چنانكه در اين . اند نويسان در ذآر روز شهادت آن حضرت اختالف آرده تاريخ
 .ضرت خورانيد نيز اختالف دارندمطلب آه چه آسى سم به آن ح

به شهادت » معتّز عّباسى«اّما تحقيق اين است آه آن حضرت در اواخر خالفت 
دليل ديگر . اند نويسان بر اين مطلب تصريح نموده آه بسيارى از تاريخ چنان. اند رسيده

و وى آمده،   بر حاآم زمان او گران مى)عليه السالم(اين امر اين است آه آار امام هادى
» معتّز«بنابراين . همان آسى است آه طبيعتًا بايد چنين آارهايى را به انجام برساند
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دستور اين آار را صادر آرده و ممكن است آه در اين آار و دادن سم به آن حضرت از 
 .نيز آمك گرفته باشد» معتمد«

ت و در بيس: »مطالب الّسؤول«در » ابن طلحه«اّما روز شهادت آن حضرت به گفته 
، )٢٥١(اآلخر بوده است، و ابن خّشاب نيز در اين مطلب با او موافق است پنجم ماه جمادى

آن حضرت ـ صلوات الّله عليه ـ در بيست و ششم : نويسد مى» آافى«در » آلينى«
نيز موافق همين قول » ىمسعود«، و )٢٥٢(جمادى اآلخر دار فانى را وداع گفته است

 .)٢٥٣(باشد مى

در » طبرسى«، و »الغّمه آشف«در » اربلى«، »ارشاد«در » شيخ مفيد«اّما 
آن حضرت در ماه رجب از دنيا رفته و روِز اين مسأله را : اند گفته» الورى اعالم«

 .)٢٥٤(اند معلوم نكرده

امام : اند گفته» دروس«و صاحب » ابن عّياش«، »مصابيح«در » ابوجعفر طوسى«
; )٢٥٥( در روز دوشنبه سّوم رجب در سامرا دار فانى را وداع گفته است)عليه السالم(هادى

: آنجا آه گويد. نيز با اين قول موافق است» روضة الواعظين«نيشابورى در » فّتال«و 
در » زرندى«; )٢٥٦(در سامرا در سّوم ماه رجب از دنيا رفته است )عليه السالم(امام هادى

 آن حضرت در روز دوشنبه: نويسد تاريخ وفات آن حضرت قول ديگرى دارد وى مى
 .)٢٥٧(سيزدهم رجب از دنيا رفته است

نويسان بر اين نكته اّتفاق نظر دارند آه آن حضرت در سال  اّما همه اين تاريخ
 .)٢٥٨(ق از دنيا رفته است. هـ  ٢٥٤

ابوالحسن على بن بالل و گروهى از برادران : يت شده است آه گفتاز حضينى روا
چون روز چهارم از وفات سرور و موالى ما حضرت امام : اند آه ما روايت آرده

دستور داد آسى را به نزد حضرت ابومحّمد امام » معتّز« گذشت، )عليه السالم(هادى
به نزد او برده، وى آن  فرستادند تا آن حضرت را سوار آرده )عليه السالم(عسكرى

حضرت را بر مرگ پدر تعزيت گويد و از او چيزى بپرسد، امام عسكرى سوار شده به 
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هنگامى آه بر وى داخل شدند معتّز به آن حضرت خوش آمد گفته، وى . نزد معتّز رفتند
را نزديك خود نشانده، او را تسليت گفت، و دستور داد تا وى را در مكان و مرتبه پدر 

 را براى امام حسن )عليه السالم(ارش برقرار آرده، حقوق حضرت امام هادىبزرگو
ديد  هر آس امام حسن عسكرى را مى.  تثبيت نموده، به او بپردازند)عليه السالم(عسكرى
آرد آه از نظر صورت و شكل ظاهرى بسيار شبيه پدر بزرگوار خود  شك نمى

 .باشد مى

 اعتقاد داشتند به جز اصحاِب )عليه السالم(دىهمه شيعيانى آه به امامت حضرت امام ها
آه به امامت ابوجعفر محّمد بن ابوالحسن صاحب عسكر » فارس بن حاتم بن ماهويه«

 .)٢٥٩( اجتماع نمودند)عليه السالم(معتقد شدند، همگى بر امامت حضرت امام حسن عسكرى

 انجام داد، از باب ظاهرسازى و نيرنگ بود، البته رفتارى آه معتّز با امام عسكرى
 مرتكب شده بود سرپوش )عليه السالم(تا بر جنايتى آه در رابطه با حضرت امام هادى

عليهم (بيت هاى گذشته در برابر پيشوايان اهل بگذارد، و اين شيوه و رويه همه طاغوت

 .)٢٦٠( بوده است)السالم

 

                                                           
 .٢٢٥ / ٨الدمعة الساآبه .  ٢٥٩
 .١٢٢ - ١٢١ /)عليه السالم(لمحة من حياة االمام الهادى.  ٢٦٠



 

 

 

 بخش چهارم

 )عليه السالم(مكتب علمى و ميراث گرانسنگ حضرت امام هادى 

 

 از زمانه پدر بزرگوارش حضرت امام )عليه السالم(تمايز زمانه حضرت امام هادى

مراقبت ، فزونى فشار و سرآوب از جانب حكومت بوده است، تا آنجا آه )عليه السالم(جواد

دائم از آن حضرت وجه فارق و تمايز آشكار در زندگى اين امام بزرگوار، همچنين 

 .باشد مى)عليه السالم(زندگى فرزند بزرگوارش حضرت امام حسن عسكرى

 با پدر بزرگوار خود حضرت امام )عليه السالم(به اضافه اين آه حضرت امام هادى

 امامت الهى در سن پائين و قبل از تمام  در به دوش آشيدن مأموريت)عليه السالم(جواد

شدن اّولين دهه از زندگى، همسانى و مشابهت داشته است، امامت زود هنگاِم اين دو 

امام بزرگوار، هراس دستگاه حاآم از رهبرى خط مبارزان آه دو قرن به طول انجاميد 

دن ظهور مهدى بوده و نزديك ش )عليه السالم(و سى سال از آن در زمان امامت امام هادى

باشد سه ويژگى آشكار   آه از فرزندان همين امام بزرگوار مى)صلى اهللا عليه وآله(آل محّمد

جا است آه مراقبت و  از همين. باشد مى )عليه السالم(دوران امامت حضرت امام هادى

احاطه دستگاه حكومتى نسبت به آن حضرت به باالترين حّد ممكن تشديد گرديد، تا 

از چيره شدن بيم و ترس بر طغيانگران زمان به ترور آن حضرت منجر آه پس  اين

 .گرديد

آن  آه با)عليه السالم(جا است آه از بسيارِى تعداد اصحاب حضرت امام هادى از همين

 و يكى از آسانى آه -اند  حضرت در ارتباط بوده و از آن حضرت حديث نقل آرده

ها را به سيصد و چهل و  باره تاريخ زندگى اين امام بزرگوار تحقيق آرده تعداد آندر

 بايد دريافت آه عليرغم چنين شرايط سخت و دشوارى، وسعت -شش نفر رسانده است 

، و عظمت آار اين امام بزرگوار تا چه اندازه )عليه السالم(هاى حضرت امام هادى فعاليت

ها را پشت سر گذاشته،  ّرى و منظم خود همه اين گردنههاى س بوده است آه با فعاليت

سازى فكرى، عقيدتى و نفسى براى عصر غيبت آه به زودى در راه  توانست با زمينه

 .بود اهداف خودرا به تحقق برساند



آن حضرت به صورتى مستمر مراقب همه رويدادها بوده، براى هر شرايط جديدى 

آن حضرت دائمًا . نمود  با آن شرايط، ارائه مىهاى جديد و مطابق ها و فّعاليت گام

هاى آن قرار داشتند مد نظر داشته، همواره  را آه اّمت اسالم بر قّله هاى مدنى پيشرفت

ها قرار  آوشيد تا گروه شيعيان صالح هميشه در جايگاه رهبرى و اوج آن پيشرفت مى

 آنچه از ميراث علمى و از همين ديدگاه سزاوار است آه. داشته باشند و چنين نيز بود

 .هاى مكتب آن حضرت به دست ما رسيده را مورد مطالعه و بررسى قرار دهيم آموزه

 .شود احاديث آن حضرت در اين بخش به دو بخش تقسيم مى

آنندگان حديث   آه در اصحاب و روايت)عليه السالم(مكتب يا دانشگاه امام هادى: اّول

 .آند آن حضرت نمود پيدا مى

شده  يراث فكرى و علمى آن حضرت آه به صورت مكتوب يا روايتم: دّوم

 .باشد مى

 

 آنندگان حديث آن حضرت   و روايت)عليه السالم(اصحاب امام هادى: مبحث اّول

 به دليل تنّوع فرهنگ و معارف فراگيرش همواره مقصد و مراد )عليه السالم(امام هادى
ها تخّصص داشته، در  ه دانشچرا آه آن حضرت در هم. جويندگان دانش بوده است

ها و سطوح آن  آزموده و در فقه اسالمى با همه بخش تفسير قرآن آريم خبره و آار
 .دست بوده است ماهر و چيره

، در ميان اّمت اسالم )عليهم السالم(بيت اصحاب آن حضرت به اعتبار ارتباط با اهل
هاى  آرده، در آتاباند، آنان احاديث آن حضرت را روايت  نمونه خط رسالت بوده

آنان به واسطه تدوين . ، آن احاديث را به رشته تحرير و تدوين درآوردند)٢٦١(اصول
چرا آه اگر آنان .  حّق بزرگى بر جهان اسالم دارند)عليهم السالم(ميراث علمى ائّمه اطهار

دادند، ثروت بسيار عظيم و اصيلى آه مشتمل بر ابداعات بوده از  ام نمىاين آار را انج
ثروتى آه همگام با پيشرفتهاى فكر بشرى و بلكه مقّدم بر آن . گرديد مسلمانان ضايع مى

 .بوده است

                                                           
عليهم (هاى اصول آتاب هايى است آه توسط اصحاب ائمه نوشته شده و در آن روايات اهل بيت منظور از آتاب.  ٢٦١

اند آه همه  جمع آورى شده بود دانشمندان شيعه خبر از تدوين چهارصد آتاب با عنوان اصول اربعمأة داده) السالم
هاى روايى به دست ما است باقى مانده آن  اند و آنچه اآنون از آتاب ار نابود شدهها در اثر حوادث ناگوار روزگ آن

 .باشد اصول مى



را )عليه السالم(هاى عملى حضرت امام هادى الزم به ذآر است آه بسيارى از ويژگى
 پيروان مورد اعتماد آن حضرت مشاهده نمود، و هر چه هاى توان در خالل فعاليت مى

شده، آن حضرت بيشتر وادار به  تر مى  سخت)عليه السالم(شرايط بر امام هادى
 .يافت گرديد، اين حقيقت عمق بيشترى مى آارى در عمل مى پنهان

 را آه بر )عليه السالم(نامه بعضى از اصحاب امام هادى اى از زندگى اآنون خالصه
 :آوريم  حروف الفبا مرّتب شده است در ذيل مىاساس

 

 ابراهيم بن عبده نيشابورى. ١

 و از اصحاب امام حسن )عليه السالم(شيخ، او را از اصحاب حضرت امام هادى
اى به  آه امام حسن عسكرى نامه: آّشى ذآر آرده.  برشمرده است)عليه السالم(عسكرى

اسحاق بن اسماعيل نوشت و در آن براى ابراهيم بن عبده سالم فرستاده و براى گرفتن 
الّله بن  اى به سوى عبد آن حضرت او را با نامه. حقوق شرعيه به وى وآالت داد

 :حمدويه بيهقى فرستاد آه در آن آمده است

 منطقه تو حقوق واجبى آه از آن اّما بعد، ابراهيم بن عبده را به نزد تو فرستادم تا همه مناطق از جمله

پس بايد . من، بر گردن شماست به او بدهيد، من او را ثقه و امين خودم در نزد پيروانم در آن منطقه قرار دادم

آنان در ترك اين آار و يا تأخير در آن هيچ . آه از خدا بترسند و مراقب اعمال خود باشند، و حقوق را بپردازند

روز نگرداند و به واسطه مهربانى  ها را به واسطه نافرمانى از اوليائش تيره اوند آنخد. عذرى نخواهند داشت

دهنده و بخشنده  آه من بر آنان دارم، بر آنان رحمت آورد ـ و تو را نيز با آنان ـ همانا آه خداوند وسعت

 .)٢٦٢(است

 

 ابراهيم بن محّمد همدانى. ٢

، و امام )عليه السالم(، امام جواد)عليه السالم(ز اصحاب حضرت امام رضاشيخ، او را ا
او وآيل آن حضرت بود و به عمر خود چهل : آّشى گويد. برشمرده است)عليه السالم(هادى

 :اى به او نوشته است  در نامه)عليه السالم(امام هادى. بار حّج به جاى آورد

ها را در دنيا و  ها راضى باشد، خداوند آن آند و از آنخداوند از تو قبول . حساب به دست من رسيد

ها را با ساير  خداوند آن. آخرت با ما قرار دهد، من فالن مقدار دينار و فالن مقدار لباس براى تو فرستادم

اى نوشته و او را فرمان دادم تا دست  نامه» نضر«هايى آه به تو داده است بر تو مبارك گرداند، من به  نعمت

                                                           
 .٢٣٢ / ١ /معجم رجال الحديث.  ٢٦٢



و بدارد و متعّرض تو نگشته، با تو مخالفت نكند و به او فهماندم آه تو در نزد من چه جايگاهى دارى، و از ت

اى نيز به پيروانم در همدان  نوشتم و او را نيز به همين مطلب فرمان دادم، و نامه» اّيوب«اى به  همچنين نامه

 دستور دادم، و به آنان گفتم آه وآيلى به جز تو نوشتم و آنان را نيز به فرمانبردارى از تو و آمدن به سمت تو

 .)٢٦٣(ندارم

اين روايت به روشنى داللت بر وثاقت و جاللت قدر اين مرد داشته، بلندى مقام او 
 .دارد  بيان مى)عليه السالم(را در نزد امام

 

 ابراهيم بن مهزيار. ٣

. برشمرده است)عليهما السالم(شيخ، وى را از اصحاب حضرت امام جواد و امام هادى
آّشى به سند خود از محّمد بن . دارد» آتاب بشارات«وى آتابى به نام : نّجاشى گويد

هنگامى آه زمان مرگ پدرم فرارسيد مالى را به : آند آه گفت ابراهيم مهزيار نقل مى
هر :  آسى را از آن عالمت جز خدا آگاه نكرد، و گفتمن داده و عالمتى به من داد و

من به سمت بغداد رفتم : آس اين عالمت را به تو اعالم آرد مال را به او بده، وى گويد
در روز دّوم اقامتم در بغداد پيرمردى به آنجا آمده و در . و در آاروانسرايى فرود آمدم

: غالم خارج شد و آمد و گفت. استمن به غالم گفتم ببين چه آسى بر در ايستاده . زد
: وى به من گفت. من اجازه داخل شدن دادم. پيرمردى بر در اتاق ايستاده است

مالى آه به همراه دارى به من بده و او چنين و چنان است، و آن . هستم» عمرى«من
 .)٢٦٤(آن اموال را به او تسليم آردم: وى گويد. عالمت را گفت

 در گرفتن )عليه السالم(ن روايت داللت بر اين مطلب دارد آه ابراهيم وآيل اماماي
حقوق شرعى بوده است و طبيعى است آه وى به جهت صداقت و عدالتى آه داشته 

 .مورد اعتماد آن حضرت قرار گرفته باشد

 

 الّله اشعرى قمى احمد بن اسحاق بن عبد. ٤

روايت )عليهما السالم(م جواد و امام هادىوى فرستاده مردم قم بوده، از حضرت اما
هاى او  بوده است، آتاب)عليه السالم(آرده، از اصحاب خاّص حضرت امام عسكرى

 :عبارتند از

 . )عليه السالم(مسائل الّرجال لالمام الهادى. ١

                                                           
 .٨٦٩ / ٢ /اختيار معرفة الّرجال.  ٢٦٣
 .٥١ /خالصة االقوال.  ٢٦٤



 .علل الّصالة. ٢

 .علل الّصوم. ٣

وى از آسانى بوده آه حضرت امام مهدى ـ عّجل الّله فرجه ـ را ديده و روايات 
 .)٢٦٥(بسيارى در مدح و ثناى او وارد شده است

 

 احمد بن محّمد بن عيسى اشعرى قمى. ٥

و امام  )معليه السال( و امام جواد)عليه السالم(شيخ وى را از اصحاب حضرت امام رضا
جعفر بوده، وى بزرگ و سرآرده اهل قم بوده  آنيه او ابو. برشمرده است)عليه السالم(هادى

هاى متعّددى  نموده است ، وى آتاب آه از جانب اهل شهر با حاآمان وقت ديدار مى
آتاب «، »)صلى اهللا عليه وآله(آتاب فضل الّنبى«، »آتاب الّتوحيد«: اند نوشته آه از آن جمله

» آتاب فضايل العرب«و » آتاب الّناسخ و المنسوخ«، »آتاب الّنوادر«، »تعهالم
 .)٢٦٦(...و

 

 

 اّيوب بن نوح بن دّراج. ٦

 )عليه السالم(وى وآيل حضرت امام هادى: وى راستگوى امين است، نجاشى گفته است
 اين دو امام بزرگوار داراى  بوده و در نزد)عليه السالم(و حضرت امام حسن عسكرى

ورع و عبادتش نيز زياد بوده  وى بسيار با. منزلتى بزرگ و مورد اعتماد بوده است
وى در روايات خود راستگو بوده است، پدر او نوح بن دّراج در آوفه داراى . است

 .)٢٦٧(باشد االعتقاد بوده است، برادرش جميل بن دّراج مى سمت قضاوت و صحيح

وى آتابى دارد و روايات و . اّيوب بن نوح بن دّراج ثقه است: شيخ گفته است
وى از : گفته است» آّشى«. )٢٦٨( نقل آرده است)عليه السالم(مسائلى از حضرت امام هادى

دينار پول از خود چيز صالحان بوده و هنگامى آه از دنيا رفته است به جز صد و پنجاه 
 روايت )عليه السالم(الحسن ثالث، امام هادى ديگرى به جا نگذاشته است، وى از امام ابو

 .)٢٦٩(اند آرده و گروهى از روات نيز از وى روايت نموده

 

                                                           
 .٦٣ /، خالصة االقوال٩١ /رجال نجاشى.  ٢٦٥
 .٨٦ / ٣ /معجم رجال الحديث.  ٢٦٦
 .١٠٢ /رجال نجاشى.  ٢٦٧
 .٥٦ /فهرست.  ٢٦٨
 .١٠٢ /رجال نجاشى.  ٢٦٩



 حسن بن راشد. ٧

 .است بودهعلى و وابسته به طايفه آل المهّلب بغدادى و راستگو  آنيه وى ابو

 برشمرده و شيخ مفيد او را از )عليه السالم(شيخ وى را از اصحاب حضرت امام هادى
. شود برشمرده است ها گرفته مى فقهاى اعالم و رؤسايى آه دانش حالل و حرام از آن

وى )عليه السالم(شود، حضرت امام هادى ها وارد نمى از آنان آه هيچ طعن و ظّنى بر آن
از . )٢٧٠(هاى چندى براى وى فرستاده است منصوب نموده و نامهرا به وآالت خود 

 :باشد ها مى جمله اين نامه

وى . اى آه آّشى با سند خود از محّمد بن عيسى يقطينى نقل آرده است نامه. ١
اى  ق نامه. هـ  ٢٣٢على بن بالل در سال   به ابو)عليه السالم(حضرت امام هادى: گويد

 :آه در آن آمده بودنوشت 

آورم و بر محّمد پيامبر خدا و آل او آه درود و رحمت خداوند بر آنان باد درود  شكر خداى را به جاى مى

هايى آه وى از آن  على حسن بن راشد را به جهت آشنايى با لياقت فرستم، سپس، آگاه باش آه من ابو مى

ه جاى حسين بن عبدرّبه برگزيده و منصوب نموده، او باشد، ب برخوردار بوده، آسى در آن بر وى مقّدم نمى

بنابراين خوش داشتم آه فقط به تو نامه . دانم آه تو بزرِگ منطقه خود هستى را امين بر اين آار دانستم، و مى

 اطاعت آنى، و تمام ]على حسن بن راشد ابو[نوشته، با اين آار تو را گرامى دارم، پس بر تو باد آه از او 

همچنين پيروان ما را بر اين آار تشويق و ترغيب نمائى و . ى آه بر گردن دارى به وى تسليم نمايىحقوق مال

وسيله وى را آمك و يارى نمايى، آه اين بسيار آار خوبى است آه موجب  آنان را به اين آار آشنا آنى تا بدين

واسطه اين آار تو را جزا و اجر داشتنى است، و خداوند به  رعايت حّق ما شده و در نزد ما محبوب و دوست

بخشد، چرا آه خداوند داراى عطا و جزا بوده، از  همانا آه خداوند به هر آس آه بخواهد مى. خواهد داد

و تو با اين مسئوليت آه بر دوشت نهادم امانتدار . نمايد رحمت خود هر آس را بخواهد مشمول عطايايش مى

 .)٢٧١(گويم  نوشته، بسيار خدا را شكر مىاين نامه را به خّط خود. اى خدا گرديده

اين نامه داللت دارد آه ابن راشد از نظر وثاقت، امانت و فضيلت در سطح بسيار 
 شيعيان را به او ارجاع داده و آنان را به )عليه السالم(بااليى بوده آه حضرت امام هادى

 .مودن حقوق شرعى به او سفارش نموده استاطاعت آردن از او و تسليم ن

رسد، روايت آرده و گفته  آّشى به سند خود آه به احمد بن محّمد بن عيسى مى. ٢
اى را در چند نسخه تكثير آرده، به سوى گروهى از  به همراه ابن راشد نامه: است

                                                           
 .٣٧٥ /رجال طوسى.  ٢٧٠
 .٣١٤ - ٣١٣ / ٥ /معجم رجال الحديث.  ٢٧١



طق بودند  آه مقيم بغداد، مدائن، سواد و اطراف آن منا)عليهم السالم(بيت مواليان اهل
 :متن آن نامه چنين است. فرستاديم

على بن راشد را به جاى على بن حسين بن عبد رّبه و همه وآالى  گزارم، من ابو خداى متعال را شكر

هايى آه ديگر  سابق خود، منصوب آردم، وى در نزد من به منزله تمام آن وآيالن است، من همه مسئوليت

شما پسنديده، در ] سرپرستى[ا حقوق مرا از شما بگيرد، من وى را براى وآالى من دارند به او اعطا نمودم ت

باشد، پس شما آه خدايتان رحمت آند،  چرا آه او اهل و محّل اين آار مى. اين آار بر ديگران مقّدمش داشتم

تراشى نكرده،  و بر شما باد آه براى خود بهانه. ايد را به من پرداختهحقوق را به او بپردازيد آه در واقع آن 

هاى خود رو آورده، بر  از اين آار دست برداشته، به سرعت به بندگى خدا و پاك آردن اموال و حفظ خون

باشد آه مورد رحمت قرار گيريد، . نيكويى و پرهيزگارى يكديگر را آمك و يارى آرده، از خداوند پروا آنيد

 .همه به ريسمان محكم خداوند چنگ زنيد و جز در حالت اسالم و مسلمانى نميريد

 قرار دادم، و خروج به سوى نافرمانى از او ]ابن راشد[من پيروى و اطاعت از خود را در طاعت از او 

ده و از را نافرمانى از خود قرار دادم، پس همواره در راه راست حرآت آنيد آه خداوند به شما اجر و ثواب دا

دهنده و آريم  فضل خود بيش از پيش به شما عنايت نمايد، همانا آه خدا در آنچه آه در نزد اوست وسعت

ايم،  ما و شما به مسئوليت حفظ امانت الهى نايل گشته. است، خداوند بر بندگان خود بخشش و مهربانى دارد

 .)٢٧٢(گويم ام و بسيار خدا را شكر مى اين نامه را به خّط خود نوشته

باشد تا آنجا آه  مى)عليه السالم(اين نامه نشانگر بلندى مقام ابن راشد در نزد امام هادى

اطاعت و فرمانبردارى از او را با اطاعت از خود، و نافرمانى او را با نافرمانى از خود 

 .همراه نموده است

اى براى ابن راشد و اّيوب بن نوح نوشته   نامه )عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣

 :است آه در آن بعد از بسم الّله و مقّدمه آمده است

گيرى و هر آدام از  على آناره آنم آه از جّر و بحث زياد با ابو اى اّيوب پسر نوح، من تو را امر مى

چرا آه اگر شما به . ازيدايد قيام نموده، به امور مربوط به ناحيه خود بپرد شما به آنچه به آن مأمور شده

شويد، و اى  نياز مى مأموريتى آه به شما واگذار شده بپردازيد به واسطه اين آار از مراجعه به من بى

 آه منطقه مأموريت تو است[آه به اّيوب دستور دادم آه هيچ گونه مالى از اهل بغداد و مدائن  على همچنان ابو

اى غير از  با من اجازه مالقات نخواهد و هر آه را آه از منطقهنپذيرد و از آسى از آنان براى مالقات ]
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منطقه او به نزد وى آمده به سمت وآيل همان ناحيه ارجاع نمايد، تو را نيز به مثل همين دستور دستور 

 .)٢٧٣(ايد بپردازيد دهم آه به اين ترتيب هر آدام از شما در منطقه خود به آنچه به آن مأمور شده مى

 داشته و طبيعى است آه جز )عليه السالم(راشد مقام بسيار بااليى در نزد امام هادى ابو

هنگامى آه ابن . دارى شديد به اين مرحله و منزلت نرسيده است با تقوا و ورع و دين

و  بر وى ترّحم آرده و براى وى طلب مغفرت )عليه السالم(راشد از دنيا رفت، امام هادى

 .رضوان نمودند

 

 

 حسن بن على . ٨

فرزند عمر، فرزند على بن حسين بن على بن ابى طالب الّناصر للحّق از اصحاب 
سّيد . باشد مى)قدس سره(»سّيد مرتضى«وى پدِر جدِّ مادرى . باشد  مى)عليه السالم(امام هادى

محّمد ناصر  وو اّما اب: گويد مى» شرح المسائل الناصريات«در اّول آتاب خود با نام 
فضيلت او در دانش و زهد و فقه از آفتاب تابان . باشد آبير، وى حسن بن على مى

تا آنجا . تر و ظاهرتر است، وى آسى است آه اسالم را در منطقه ديلم انتشار داد روشن
شمارى از مردم آن سرزمين از گمراهى و  آه با آوشش او و رويه زيبايش، تعداد بى

 .)٢٧٤(اند  به راه خداوند و دين مبين اسالم گرويدهجهالت نجات يافته،

 

 حسن بن على وّشاح. ٩

 . برشمرده است)عليه السالم(شيخ وى را از اصحاب امام هادى

جّد خود باشد، حسن از  مى» الياس صيرفى خّزاز«وى نوه دخترى : نجاشى گويد
بر من شاهد : الياس در حالى آه در بستر مرگ افتاده بود روايت آرده است آه گفت

عليه (من از امام صادق. باشيد و بدانيد آه اين ساعت، ساعت دروغگوئى نيست

 ;»واهللا ال يموت عبد يحب اهللا ورسوله ويتولى األئمة فتمسه النار«: شنيدم آه فرمود)السالم

عليهم (ميرد آه خدا و رسولش را دوست بدارد و واليت ائّمه اى در حالتى نمى به خدا سوگند هيچ بنده

 . را در دل داشته باشد و در عين حال آتش جهّنم او را لمس نمايد)السالم
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در آنجا . در طلب حديث به آوفه رفتم: احمد بن محّمد بن عيسى روايت آند آه
ابان بن «و » عالِء بن رزيِن قال«از او خواستم تا آتاب را ديدم، » حسن بن على وشا«

به او . وى آن دو آتاب را براى من بيرون آورد. را به من نشان بدهد» عثمان احمر
: دارم آه اجازه روايت اين دو آتاب را به من بدهى، او به من پاسخ داد دوست مى: گفتم

ها بنويس آنگاه  ز روى اين آتاباى دارى، برو و ا چه عجله. فالنى خداوند رحمتت آند
 .]تا به موقع به تو اجازه روايت حديث بدهم[بيا و استماع حديث آن 

دانستم  اگر مى: در پاسخ او گفتم از حوادث روزگار در امان نيستم، وى به من گفت
هائى از آن تكثير  اين قدر طالب دارد، نسخه))عليهم السالم(حديث اهل بيت(آه اين حديث 

، من زمانى اين مسجد ـ يعنى مسجد آوفه ـ را ديدم آه نهصد شيخ در آن بودند آردم مى
 .جعفر بن محّمد مرا حديث آرد: گفتند و هر آدام مى

ها  هاى بسيارى دارد آه از جمله آن وى يكى از بزرگان طايفه اماميه بوده، آتاب
 .)٢٧٥(اشاره نمود» النوادر«و » المناسك«، »ثواب الحج«: توان به مى

 

 داوود بن قاسم جعفرى. ١٠

القدر و در نزد ائّمه از  هاشم و از اهل بغداد بود، وى بسيار جليل اش ابو آنيه
وى حضرت امام رضا، حضرت امام جواد، حضرت امام . منزلت وااليى برخوردار بود

را ديده و از همه )عليه السالم(الّزمان هادى، حضرت امام حسن عسكرى و حضرت صاحب
بيت  ها روايت آرده است، وى اخبار و مسائلى دارد، و هم چنين درباره اهل آن

وى در دستگاه حكومت نيز داراى مقام بوده، آتابى نيز . شعرهاى نيكويى سروده است
 .دارد

عليهم (برقى وى را از اصحاب امام جواد، امام هادى و امام حسن عسكرى

داوود در نزد حضرت امام جواد، : عمرو گفت ابو: ى گويدآّش. برشمرده است)السالم
داراى منزلتى بلند و  )عليهم السالم(حضرت امام هادى و حضرت امام حسن عسكرى

 .)٢٧٦(جايگاهى رفيع بوده است

 

 رّيان بن صلت. ١١
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عليهما (شيخ وى را از اصحاب حضرت امام رضا و اصحاب حضرت امام هادى

آّشى به سند خود . باشد برشمرده، اضافه آرده است آه وى ثقه، يعنى راستگو مى)السالم
هنگامى : رّيان بن صلت به من گفته است: از معّمر بن خّالد روايت آرده است آه گفت

: آه فضل بن سهل رّيان را به يكى از روستاهاى خراسان فرستاده بود، ريان به من گفت
 اجازه مالقات بگيرى و آن )عليه السالم(راى من از حضرت امام هادىدارم ب دوست مى

هايى آه به نام او ضرب شده است به  حضرت از لباس خود به من پوشانيده و از درهم
 داخل شدم، آن حضرت ابتدا به من )عليه السالم(من بر امام هادى: معّمر گويد. من بدهد
هاى خود به وى  دارد آه به نزد من آمده، من از لباس  مىاى معّمر رّيان آجاست؟ آيا دوست: فرمودند

 هاى خود به او بدهم؟ پوشانده و از درهم

به خدا سوگند وى چيزى جز !!! سبحان الّله: به خدمتش عرضه داشتم: معّمر گويد
 .اين از من نخواسته است

 .بيايد مناى معّمر، مؤمن هميشه موّفق است، به او بگو تا به نزد : آن حضرت فرمودند

عليه (امام هادى. من به رّيان گفتم تا بر آن حضرت داخل شد و سالم آرد: معّمر گويد

هنگامى آه رّيان از نزد آن حضرت . هايشان را آوردند فرمودند تا يكى از لباس)السالم
آن حضرت چه چيزى به تو دادند؟ ناگهان ديدم آه در دست او سى : خارج شد به او گفتم

 .)٢٧٧(ود استدرهم پول موج

 .اين واقعه به وضوح بر حسن ايمان و عقيده مستقيم اين شخص داللت دارد

 

 العظيم حسنى  عبد. ١٢

وى سيدى شريف و داراى حسب و نسب بود، از نظر دانش، پرهيزآارى و ديندارى 
 :آنيم  اشاره مىاى از حاالت او از مفاخر خاندان نبوى بوده آه ما به پاره

محمد   نسب درخشان اين سيد جليل به امام پاك حضرت امام ابو:الف ـ نسب درخشان
رسد، چرا   و سرور جوانان اهل بهشت مى)صلى اهللا عليه وآله(حسن بن ريحانه پيامبر اآرم

 )عليهم السالم(طالب اهللا بن على بن حسن بن زيد حسن بن على بن ابى آه وى فرزند عبد
 .باشد مى
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وى در عين حال آه از نظر نقل روايت راستگو و عادل بوده، در : ب ـ جايگاه علمى
حد اعالى ديندارى قرار داشت از نظر دانش و فضل و فقاهت نيز در درجه بااليى قرار 

 .داشته است

: گفت حماد رازى شنيدم آه مى از بو: تراب رويانى روايت آرده و گفته است ابو
ت امام على بن محّمد داخل شدم و در باره چيزهاى مختلفى از در شهر سامّرا بر حضر

حالل و حرام از آن حضرت پرسش نموده، آن حضرت نيز پاسخ آن مسائل را به من 
اى حّماد هر گاه در منطقه مورد : دادند، وقتى خواستم آن حضرت را وداع نمايم به من فرمودند

العظيم حسنى سؤال آن و   مشكلى برخوردى آن را از عبداى از مسائل دينى به سكونت خويش در باره مسئله

 .)٢٧٨(سالم مرا نيز به او برسان

حسنى به العظيم   القدر عبد سّيد جليل :)عليه السالم(عرضه داشتن اعتقادات بر امام هادى
 را آه در امر مشّرف شده، اصول عقيده خود و آنچه)عليه السالم(زيارت حضرت امام هادى
اى فرزند رسول خدا، «: گونه به آن حضرت عرضه داشت دين، به آن اعتقاد داشت اين

خواهم تا دين خود را بر تو عرضه آنم تا اگر مورد پسند تو واقع شد بر آن ثابت  من مى
 .»...بمانم

بگو اى «: اى آآنده از تبّسم به او فرمودند  با چهره)عليه السالم(حضرت امام هادى
 .»القاسم ابو

من «: العظيم شروع به عرضه داشتن اصول مورد اعتقاد خود نمود و گفت عبد
معتقدم آه خداوند تبارك و تعالى به هيچ چيز نماند و هيچ چيز مانند او نيست، خداوند 

 خارج است، آن وجود مقدس نه جسم است نه» تشبيه«و » ابطال«: متعال از دو حد
صورت، نه عَرض است نه جوهر، بلكه خداوند متعال است آه به اجسام جسميت بخشيده 

وى خالق اعراض و جواهر، پروردگار، مالك، . ها را تصوير آرده است و صورت
 .دهنده و به وجود آورنده همه اشيا است قرار

روز بخش پيامبران است و تا  نيز معتقدم آه محمد بنده و فرستاده خداوند و پايان
بخش  قيامت پيامبر ديگرى نخواهد آمد، همچنين معتقدم آه شريعت او پايان

هاست و تا روز قيامت بعد از آن، شريعتى نخواهد آمد، من معتقدم آه بعد از  شريعت
عليه (طالب  امام، خليفه و ولى امر، اميرالمؤمنين علّى بن ابى)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

است، آنگاه پس از او حسن، سپس حسين، سپس علّى بن الحسين، سپس محّمد بن )السالم
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على، سپس جعفر بن محّمد، سپس موسى بن جعفر، سپس على بن موسى، سپس محّمد بن 
 .»باشيد على و پس او تو، اى موالى من امامان و پيشوايان خاليق مى

 رو به وى آرده و )المعليه الس(العظيم به اينجا رسيد، امام هادى چون آالم عبد
 پس مردم با جانشين او چه خواهند آرد؟. و پس از من پسرم حسن: فرمودند

خواهد آمد و )عليه السالم(العظيم در رابطه با امامى آه بعد از امام حسن عسكرى عبد
 سرورم، آيفيت اين امر چگونه خواهد بود؟: دليل تحير مردم درباره او پرسيد

 : فرمودند )عليه السالم(امام هادى

باشد، تا روزى   اسمش جايز نمى]تصريح بر[شود و ياد آردن او با  به اين خاطر آه او به چشم ديده نمى

 .آه قيام آند و زمين را از عدل و قسط پر نمايد، چنان آه از ظلم و جور پر شده باشد

 نبيا )عليه السالم(العظيم ايمان خود را به آنچه امام هادى اينجا بود آه عبد

 شوم من اقرار آردم و معتقدم مى«: گونه بيان داشت آه فرموده بود اين

 ها ائّمه درآمده و آنان را دوست بدارد به واليت آه هر آس به واليت آن

 پيروى از. خدا درآمده، دوست خدا شده، دشمن آنان دشمن خداست

ين معتقدم آه من همچن... آنان پيروى از خدا و نافرمانى از آنان نافرمانى از خداست

معراج حّق است، سؤال و جواب قبر حّق است، بهشت حّق است، جهّنم حّق است، 

صراط حّق است، ميزان اعمال حّق است، روز قيامت هر آينه خواهد آمد و شّكى در آن 

 .نيست، و خداوند هر آس آه در قبر باشد در آن روز بر خواهد انگيخت

واجباِت )عليهم السالم(بيت  واليت ائّمه اهلهمچنين معتقدم آه بعد از واليت، يعنى

نماز، زآات، روزه، حّج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر : شرعى عبارت از

 .»باشد مى

أبا القاسم هذا واهللا   يا«: گونه تأييد فرمودند آه  عقيده وى را اين )عليه السالم(امام هادى

 ;» اهللا بالقول الثابت في الحياة الدنيا واآلخرة، فاثبت عليه ثبتك دين اهللا الذي ارتضاه لعباده

پس .  دين خداست آه براى بندگان خود برگزيده است]اعتقادات تو همان[القاسم، به خدا سوگند اين  اى ابو

 .)٢٧٩(بر همين اعتقاد ثابت بمان آه خداوند تو را با آالمى ثابت در زندگى دنيا و آخرت تثبيت نمايد

 

 عثمان بن سعيد عمرى سّمان. ١٣
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عمرو، راستگو و پاك بود، وى در سّن يازده سالگى خدمتگزار حضرت  آنيه او ابو

 بوده و از جايگاهى بلند در نزد آن حضرت برخوردار گرديد، احمد )عليه السالم(امام هادى

ـ الحسن على بن محّمد  ى از روزها بر حضرت امام ابودر يك: بن اسحاق قمى گويد

اى سرور و موالى من، من :  شرفياب شدم و به آن حضرت عرض آردمصلوات الّله عليه ـ

آنم و در بسيارى از مواقع  همواره در اين شهر حضور ندارم بلكه به آن رفت و آمد مى

در چنين . گردد به شما و شرفيابى به محضر شما ميّسر نمىآيم براى من وصول  آه مى

 مواردى قول چه آسى را پذيرفته و امر چه آسى را اطاعت آنيم؟

، ما قاله لكم  عمرو الثقة األمين  هذا أبو«:  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام هادى

 ;»، وما اّداه اليكم فعّني يؤديه فعّني يقوله

آنچه را آه به شما گفت از جانب من گفته و آنچه را آه به شما رساند . وى امين استعمرو راستگ اين ابو

 .»از جانب من رسانده است

 به ملكوت اعلى پيوست، من روزى به )عليه السالم(هنگامى آه حضرت امام هادى

 رجوع آرده و همين حرف را آه به )عليه السالم(فرزندش حضرت امام حسن عسكرى

: ودم به آن حضرت عرضه داشتم، آن حضرت نيز به من فرمودندپدرش عرض آرده ب

، فما قاله لكم فعّني  ، وثقتي في المحيا والممات  ، ثقة الماضين  هذا أبو عمرو الثقة األمين«

 ;»، وما اّدى اليكم فعّني يؤديه  يقوله

. ر زندگى و مرگمورد اعتماد گذشتگان و مورد اعتماد من د. عمرو راستگو و مورد اعتماد است اين ابو

 .)٢٨٠(است هر چه را آه گفت از من گفته و هر چه را به شما رساند از جانب من رسانده

آه او به مقام و مرتبه  اين روايت داللت بر راستگويى عثمان بن سعيد دارد و اين

، چنانكه بر فضيلت و دانش او دست يافته بوده است)عليهم السالم(واالئى در نزد ائّمه اطهار

آه وى مرجع فتوى و اخذ احكام در زمان خود بوده است به روشنى داللت  و اين

 .آند مى

 

 

 على بن مهزيار اهوازى دورقى. ١٤
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بوده )عليه السالم(وى از مفاخر دانشمندان و از شاگردان مشهور حضرت امام هادى
 :يمپرداز حال به بيان مختصرى از حاالت او مى. است

 

: اند نويسان آورده  وى از پرهيزآاران و صالحان به نام بوده، تاريخ:الف ـ عبادت
داشت تا  رفت و سر از سجده برنمى آرد به سجده مى هنگامى آه آفتاب طلوع مى

خواسته است بخواهد و دعا آه براى هزار نفر از برادرانش به مانند آنچه براى خود  اين
 .)٢٨١(اى مانند زانوى شتر داشته است آند، وى از بسيارى سجود بر پيشانى خود پينه

 

عليه ( حضرت امام جواد: از او)عليه السالم(ب ـ تعريف و تمجيد حضرت امام جواد

ها اين است آه آن   اين ستايشاز جمله. على بن مهزيار را بسيار ستوده است)السالم
 :اى به او نوشتند آه در آن آمده است حضرت نامه

اى على، من تو را از نظر خيرخواهى، فرمانبردارى، خدمت و احترام و قيام به آنچه بر تو واجب شده 

ام  يدهام، پس اگر بگويم آه من آسى را در اين زمينه به مانند تو ند است، آزموده، مورد امتحان قرار داده

خواهم آه به پاداش اين عمل، منزلگاه تو را جّنات  پس از خدا مى. اميدوارم آه در اين گفته خود صادق باشم

پس از خداوند . مقام و خدمت تو در سرما و گرما و شب و روز بر من پوشيده نيست. فردوس قرار دهد

حمتى بر تو ارزانى دارد آه همگان به خواهم هنگامى آه همه خاليق را در روز قيامت جمع نمود، چنان ر مى

 .)٢٨٢(مقام تو غبطه خورند و او شنونده دعاهاى بندگان است

، )عليه السالم(اين نامه حاآى از ميزان اعتبار اين شخص در نزد حضرت امام هادى
باشد، و  مىبزرگداشت و تقدير آن حضرت نسبت به او و دعاى آن حضرت در حّق او 

 از نظر تقوا و ورع و دانش در ميان اصحاب خود )عليه السالم(آه حضرت امام جواد اين
 .دانسته است آس را به پايه و مرتبه اين فرِد درستكار، نمى هيچ

 

ها را به رشته تحرير درآورده آه  اى از آتاب  على بن مهزيار مجموعه:ج ـ تأليفات
ها در رشته فقه به نگارش درآمده، نام  ين آتاببيشتر ا. از سى آتاب متجاوز است

آتاب «، »آتاب الّصالة«، »آتاب الوضوء«: هاى او بدين شرح است تعدادى از آتاب
آتاب «، »آتاب الحدود«، »آتاب الّطالق«، »آتاب الحّج«، »آتاب الّصوم«، »الّزآاة
آتاب الّتجارات «، »يرآتاب العتق و الّتدب«، »آتاب الفضائل«، »آتاب الّتفسير«، »الّديات
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آتاب التجّمل و «، »آتاب الّدعا«، »آتاب المثالب«، »آتاب المكاسب«، »و االجارات
 .)٢٨٣(...، و»آتاب المزار«، »المرّوه

 

ها به   على بن مهزيار در سند بسيارى از روايات آه تعداد آن:د ـ طبقه حديثى
جعفر   واقع شده است، وى از حضرت امام ابورسد، چهارصد و سى و هفت روايت مى

على بن مهزيار از .  و ساير ائّمه روايت آرده است)عليهما السالم(الحسن ثالث ثانى و ابو
 .آمده است ارآان فكر شيعى بوده و يگانه دوران و دانشمند عصر خود به شمار مى

 

 

 فضل بن شاذان نيشابورى. ١٥

وى از علماى .  برشمرده)عليه السالم(سن هادىالح شيخ، وى را از اصحاب امام ابو
هاى مختلف  وى در رشته. بزرگ و رجال مشهور فكر اسالمى در زمان خود بوده است

اآنون به صورت . ها به تأليف پرداخته است دانش و فنون تخّصص داشته و در آن
 :داريم مختصر بعضى از شئون زندگى او را عرضه مى

 

  از او)عليه السالم(ن عسكرىالف ـ تمجيد حضرت امام حس

 فضل بن شاذان را همواره تأييد نموده و وى )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
هاى فضل بن شاذان را به آن  ستوده است، در هنگامى آه يكى از آتاب را بسيار مى

 به آن آتاب نگاهى انداخته سپس بر فضل بن )عليه السالم(حضرت عرضه نمودند، امام
 :حمت فرستاده، فرمودشاذان ر

 .)٢٨٤(چرا آه فضل بن شاذان در ميان آنان است. خورم من به اهل خراسان غبطه مى

همچنين بار ديگر به آتابى ديگر از فضل بن شاذان نظر انداخته و اين بار سه بار 
 سزاوار است آه به آن اين آتاب صحيح است و: بر وى رحمت فرستاده و در تأييد آن آتاب فرمود

 .)٢٨٥(عمل شود

 

 فضل بن شاذان همواره آماده دفاع از اصول اعتقادى خود و باطل :ب ـ رّد مخالفان
: وى گفته استنمود، خود  آردن شبهاتى بوده است آه در رابطه با عقايد او بروز مى
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صفوان بن «و » عمير محّمد بن ابى«چرا آه من . من جانشين پيشينيان خود هستم
ام و در طول پنجاه سال دانش بسيارى از  و ديگرانى غير از اين دو نفر را ديده» يحيى

يونس بن «از دنيا رفت،  )رحمه اهللا(»هشام بن حكم«ام، هنگامى آه  آنان آموخته
نمود، سپس  جانشين او گشت و شبهات مخالفان را رّد مى» )رحمه اهللا(الّرحمان عبد

باقى » سّكاك«از دنيا رفت جانشينى به جز » الّرحمان يونس بن عبد«هنگامى آه 
آه او هم از دار دنيا رفت، و  پرداخت تا اين نگذاشت آه وى به رّد شبهات مخالفان مى
و به حّق . )٢٨٦(رحمتشان آندخداوند . ها هستم من بعد از اين بزرگواران جانشين آن

اى براى اين بزرگواران بود آه در  فضل بن شاذان چنين نيز بود وى جانشين شايسته
صلى (بيت پيامبر اآرم  آه مورد قبول ائّمه اطهار از اهل-راه اصول اعتقادى رفيع خود 

 با دشمنان و مخالفان به بحث و مجادله پرداخته و شبهات آنان -بوده است نيز )اهللا عليه وآله
 .نمودند را رّد مى

 

 اين عالم بزرگ، در علوم مختلف همچون علم فقه، علم تفسير، علم آالم :ج ـ تأليفات
مؤّلفات اين عالم بزرگ از . و فلسفه، علم لغت، علم منطق و غيره، تأليفات فراوانى دارد

ها را شيخ، نجاشى، ابن نديم و ديگران   آتاب متجاوز است آه بعضى از آنصد و هشتاد
 .اند هايشان آورده در آتاب

 

 محّمد بن احمد محمودى. ١٦

 ذآر نموده است، آّشى )عليه السالم(على، شيخ او را از اصحاب امام هادى آنيه وى ابو
از فضل : ام شده بود، ديدهالّله شاذانى آه به خّط خود او نوشته  عبد در آتاب ابو: گويد

در رابطه با بسيار حج بجا آوردن محمودى در نزد : گفت بن هاشم هروى شنيدم آه مى
وى تعداد . هايى آه به جا آورده بود پرسيدم من سخنى به ميان آمد، من از وى تعداد حج

الحمدلّله خداوند خير بسيارى روزى من آرده «: ها را به من نگفت، بلكه گفت آن
آورى يا براى  آيا همه اين اعمال حج را براى خود به جا مى: ، به او گفتم»است

ام، ديگر  االسالم آه براى خود به جا آورده پس از حّجة: ديگران؟ در پاسخ من گفت
 حج )صلى اهللا عليه وآله(من از جانب رسول خدا. آورم ها را براى غير خودم به جا مى حج

بخشم، و ثواب اين  تعال ثواب به من بدهد به اوليا خدا مىآورم و آنچه خداوند م به جا مى
در هنگام انجام مناسك حّج چه : آنم، به او گفتم آار را به مؤمنين و مؤمنات هديه مى
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خداوندا من از جانب رسول تو حضرت «: گويم مى: گويى؟ پاسخ داد چيزى مى
خواهى عطا آنى به  ه به من مىرا آ  براى تو تهليل گفتم و جزايى)صلى اهللا عليه وآله(محّمد

 بخشيدم و ثواب اين عمل خود را نيز براى بندگان مؤمن و )عليهم السالم(اوليا اطهارت
 .)٢٨٧(تا آخر دعا» ...مؤمنه تو قرار دادم آه به آتاب تو و سّنت پيامبرت ايمان دارند

 

 اتمحّمد بن حسن بن ابى الخّطاب زّي. ١٧

عليه (آوفى و راستگو، شيخ وى را از اصحاب حضرت امام هادى

. القدر و از اصحاب ما بوده است وى بسيار جليل: است، نجاشى گويد برشمرده)السالم
از حيث [روايتش بسيار و در روايت آردن راستگو، بسيار مورد اعتماد و روايتش 

، »المعرفة و البدار«ب ، آتا»توحيد«وى داراى آتاب . باشد بخش مى آرامش] صحت
، »وصايا االئّمه«، آتاب »اللؤلؤة«، آتاب »امامه«، آتاب »الرّد على اهل القدر«آتاب 
 .»نوادر«آتاب 

 

 محّمد بن فرج رخجى. ١٨

وى داراى .  برشمرده است)عليه السالم(شيخ وى را از اصحاب حضرت امام هادى
ها  بوده و ميان آن )السالمعليه (ارتباطات تنگاتنگ و محكمى با حضرت امام هادى

اى آه آّشى به سند خود از  هاى چندى رّد و بدل گشته است، از آن جمله است نامه نامه
عليه (به حضرت امام هادى: محّمد بن فرج گويد: محّمد بن فرج آن را روايت آرده است

ن عيسى ب«و » على بن راشد ابو«اى نوشتم و از آن حضرت در رابطه با   نامه)السالم
اى به من نوشتند و  سؤال آردم، آن حضرت در پاسخ نامه» ابن بند«و » جعفر بن عاصم
، آن »ذآرى به ميان آوردى، او سعادتمند زيست و با شهادت از دنيا رفت;از ابن راشد: در آن آمده بود

 .)٢٨٨(نيز دعا آردند» عاصمى«و » ابن بند«حضرت همچنين براى 

هاى محّمد بن فرج به امام و پاسخ آن حضرت به او در  يكى ديگر از نامه
هاى گذشته همين آتاب آمده است آه بيانگر اعتماد تاّم و تمام حضرت امام  بخش
باشد، هنگامى آه وى   به اين شخص و تأييد آن حضرت درباره او مى)عليه السالم(هادى

وى پيراهن را گرفته . پيراهنى براى او فرستادند)سالمعليه ال(بيمار شد، حضرت امام هادى
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و زير سر خود قرار داد، و هنگامى آه از دنيا رفت در همان پيراهن وى را آفن 
 .نمودند

 

 معاوية بن حكيم بن معاوية بن عّمار آوفى. ١٩

:  برشمرده است، نجاشى درباره او گويد)عليه السالم(شيخ وى را از اصحاب امام هادى
الّله حسين  عبد ابو. است )عليه السالم(ستگو و جليل بوده، از اصحاب حضرت رضاوى را
معاوية بن حكيم بيست و چهار اصل را روايت : گفتند از مشايخ خود شنيدم آه مى: گويد

آتاب «توان به  ها مى باشد آه از جمله آن وى داراى چندين آتاب مى. آرده است
، »آتاب الحدود«، »آتاب الّنكاح«، »رائضآتاب الف«، »آتاب الحيض«، »الّطالق

 .)٢٨٩(اشاره نمود» نوادر«و » آتاب الديات«

 

 يعقوب بن اسحاق. ٢٠

يوسف دورقى اهوازى مشهور به ابن سّكيت، شيخ او را از اصحاب امام  ابو
 عليهما( برشمرده، در نزد حضرت امام جواد و حضرت امام هادى)عليه السالم(هادى

داراى منزلت واالئى بوده و اين دو امام بزرگوار وى را از خواّص به حساب )السالم
.  نيز روايات و مسائلى نقل نموده است)عليه السالم(آوردند، وى از حضرت امام جواد مى

هاى زيادى  ابن سّكيت پرچمدار علم ادبيات عرب، شعر، لغت و نحو بوده و داراى آتاب
هاى تهذيب االلفاظ و آتاب اصالح المنطق  توان به آتاب ىها م است آه از ميان آن

 . وى را به قتل رساند)عليهم السالم(بيت متوّآل به خاطر واليت اهل... اشاره نمود

 

 زنان

اند به   روايت آرده)عليه السالم(شيخ طوسى از ميان زنانى آه از حضرت امام هادى
ر ننموده است، شيخ اين زن را شخص ديگرى را ذآ» آلثوم آرخيه«جز بانوى آريمه، 

راوى آه از اين بانو روايت : آند آه  دانسته و اضافه مى)عليه السالم(از اصحاب امام هادى
الرحمان بن  عبد باشد آه نام آامل وى ابو مى» الّرحمان شعيرى عبد«را نقل نموده است 
 .)٢٩٠(داوود بغدادى است
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 )عليه السالم(هائى از ميراث علمى امام هادى نمونه: مبحث دّوم

 از ميراث تفسيرى آن حضرت. ١

: عّياشى با سند خود از حمدويه، از محّمد بن عيسى روايت آرده است آه گفت. ١
 )عليه السالم(به حضرت امام هادى» ابراهيم بن عنبسه«: گفت شنيدم محّمد بن عيسى مى

اگر سرور و موالى من صالح بدانند، مرا از معناى : اى نوشت آه در آن آمده بود نامه
 از تو در باره شراب و ;»َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسر: فرمايد اين آالم خداوند متعال آه مى

چيست؟ خداوند مرا فداى شما » ميسر« آگاه فرمايند آه منظور از آلمه آنند ميسر سؤال مى
 .گرداند

هر آنچه به وسيله آن قمار : گونه مرقوم فرمودند آه  در پاسخ او اين)عليه السالم(امام هادى

شود، و هم چنين هر گونه چيزى آه انسان را مست آند حرام  ود تحت عنوان ميسر داخل مىانجام ش

 .)٢٩١(است

از : همچنين با سند خود از اّيوب بن نوح بن دّراج روايت آرده است آه گفت. ٢
حضرت عرضه  در رابطه با گاوميش سؤال آردم و به آن )عليه السالم(حضرت امام هادى

آن حضرت در . باشد داشتم آه اهل عراق معتقدند اين حيوان جزء حيوانات مسخ شده مى
آيا آالم خداوند » )َو ِمَن ْاِإلِبِل اْثَنْيِن َو ِمَن اْلَبَقِر اْثَنْين(:  أو ما سمعت قول اهللا«: پاسخ فرمودند

 .)٢٩٢(»و از شتر دو، و از گاو دو: فرمايد اى آه مى عّزوجّل را نشنيده

عّياشى با سند خود از موسى بن محّمد بن على از برادرش حضرت امام . ٣
آن درختى آه خداوند متعال آدم و همسرش را از خوردن : آند آه فرمود  روايت مى)عليه السالم(هادى

چ يك از خاليق خداوند آه خدا به آن نهى فرمود، درخت حسد بود، خداوند متعال با آن دو پيمان بست آه به هي

ولى آنان بر سر پيمان خود با خداوند ثابت و استوار . او نعمتى عطا فرموده است به چشم حسد نگاه نكنند

 .)٢٩٣(نماندند

 

 ميراث آالمى. ٢

                                                           
 .١٠٦ / ١ /تفسير عّياشى.  ٢٩١
 .٣٨٠ / ١ /تفسير عّياشى.  ٢٩٢
 .٩ / ١ /تفسير عّياشى.  ٢٩٣



اى  نامه)عليه السالم(به امام هادى: از احمد بن اسحاق روايت شده است آه گفت. ١
وشتم و از آن حضرت درباره امكان رؤيت خداوند متعال و اختالف مردم درباره اين ن

 : گونه مرقوم داشتندآه در پاسخ من اين)عليه السالم(امام هادى. مسأله سؤال آردم

مادام آه بين بيننده و ديده شده هوايى وجود نداشته باشد آه چشم اشعه خود را به وسيله آن هوا به ديده 

مانند وقتى [پس هنگامى آه رابطه هوا ميان بيننده و ديده شده قطع شود . د رؤيت محّقق نخواهد شدشده برسان

و اين مطلب آه هم بيننده و هم ديده شده . رؤيت محّقق نخواهد شد] آه حايلى بين بيننده و ديده شده قرار بگيرد

چرا آه . گردد  اين دو با يكديگر مىباشند باعث مشابهت هر دو محتاج به اين هوا براى تحّقق امر ديدن مى

باشد واحد است، و بيننده و ديده شده در وجود آن سبب و نياز  آنچه را آه سبب ديدن در بيننده و ديده شده مى

در اين صورت واجب است آه هر دو در نيازمندى مانند يكديگر باشند، و از آنجا آه . باشد به آن مساوى مى

باشند، اگر اين مطلب در رابطه با بشر و خداوند متعال صورت پذيرد  مّتصل مىهمه اسباب به مسّببات خود 

 .)٢٩٤(]بنا بر اين رؤيت خداوند محال است[آيد  تشبيه انساِن مخلوق به خداونِد خالق الزم مى

عليه (به سوى آن مرد: از بشر بن بّشار نيشابورى روايت است آه گفت. ٢

باشد آه از  مى)عليه السالم(منظور وى از آن مرد حضرت امام هادى[اى نوشتم  نامه)السالم
افراد منطقه ما در :  در آن نامه آوردم آه]اند آرده تعبير مى» رجل«باب تقيه از وى به 

خداوند متعال جسم : گويند اند، بعضى از آنان مى رابطه با توحيد اختالف نظر پيدا آرده
آن حضرت در پاسخ چنين . خداوند متعال صورت است: گويند و برخى ديگر مىاست، 
 :نوشتند

آيد، هيچ چيز به او نماند و وى نيز ماننده به چيزى  منّزه است آن خدايى آه به حرف و وصف درنمى

 .)٢٩٥(نيست و او شنوا و بيناست

مدانى، و محّمد بن حسن از على بن ابراهيم از مختار بن محّمد بن مختار ه. ٣
از : اند آه گفت الّله بن حسن علوى، همگى از فتح بن يزيد جرجانى روايت آرده عبد

 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(حضرت امام هادى

، لم يلد ولم يولد ولم يكن له  وهو الّلطيف الخبير السميع البصير الواحد األحد الصمد«

ل المشّبهة لم يعرف الخالق من المخلوق وال المنشئ من ، لو آان آما يقو  آفوًا أحد

فرَّق بين َمن جّسمه وصوَّره وأنشأه إذ آان ال يشبهه شيء وال .  ، لكّنه المنشئ المنشأ

 ;»يشبهه هو شيئا

                                                           
 .١٠٩ /، توحيد٩٧ / ١آافى .  ٢٩٤
 .١٠٢ / ١آافى .  ٢٩٥



نزاده و زاييده نشده و هيچگاه براى . خداوند متعال لطيف، خبير، شنوا، بينا، واحد، احد و صمد است

توانيم  گويند قائل شويم نمى چنان آه گروه مشّبهه مى يى قابل تصّور نيست، اگر آناو شريك و همتا

آه چرا آه اگر بنا به قول  در حالى. آننده را از ايجادشده تميز دهيم خالق را از مخلوق و ايجاد

او باشند، اگر واجب الوجود در حّد ممكن داخل شود و به  مشّبهه آه قائل به تشبيه ممكن به واجب مى

آند، و اگر ممكن داخل در حّد واجب الوجود شود، الزم است آه  شبيه شود احتياج به خالق پيدا مى

توان ميان خالق و مخلوق فرقى قائل شد و اين دو  در اين صورت نمى. خود نيز خالق و واجب باشد

قى نيست و را ازيكديگر تفكيك نمود لكن خداوند متعال است آه خالق همه ممكنات است و جز اوخال

چرا آه . آه وى او را جسم داده، صورت داده و ايجاد آرده بايد حتمًا فرقى موجود باشد ميان او و آن

 .هيچ چيز به او نماند و او نيز به هيچ چيز شبيه و مانند نيست

اّما شما . آرى، خداوند مرا فداى شما گرداند: به آن حضرت عرضه داشتم: فتح گويد
بينيم  اّما مى. هيچ چيز شبيه خدا نيست:  و صمد است، و فرموديدخداوند احد: فرموديد

 اند؟ آيا در اين واحد بودن خدا و بشر شبيه هم نشده. آه خداوند واحد است و انسان واحد

 :آن حضرت در پاسخ فرمودند

شبيه آه مراد ما از آن ت. خداوند تو را بر عقيده مستقيم ثابت و استوار بدارد. اى فتح، سخن محالى گفتى

چرا آه [اّما شباهت اسمى آه داللت اسم بر مسّمى باشد محال نيست . آن را محال دانستيم تشبيه در معانى است

 و اّما محال بودن ]گردد شباهت اسمى و داللت اسم بر يك معنا امرى اعتبارى است و موجب تغيير ذات نمى

گويند، اّما مراد آسى آه انسان را واحد ناميده،  د مىچه به انسان نيز واح تشبيه در معنا به اين معناست آه گر

به عبارت ديگر هنگامى آه واحد را بر انسان . اين است آه اين پيكر انسانى يك نفر است و دو نفر نيست

چرا آه هم . آه همين انسان از درون نفس خود واحد نيست باشد در حالى اطالق آنيم منظور واحد عددى مى

هاى مختلف  هاى مختلف است و هر آس آه داراى اجزا و رنگ  و هم داراى رنگداراى اعضاى مختلف

 .باشد واحد در معنا نيست

خون او . اين انسان از اجزاى جدا از همى آه با يكديگر مساوى نيستند به وجود آمده و ترآيب شده است

عروق، موى او غير از پوست هاى  غير از گوشت، گوشت او غير از خون، سلسله اعصاب او غير از رشته

و سياهى او غير سفيدى اوست، و اين مسأله منحصر در انسان هم نيست، بلكه همه خاليق عالم آه به وصف 

پس انسان فقط در نام واحد است اّما در معنا واحد . واحد عددى موصوف باشند در حقيقت و معنا واحد نيستند

واحدى آه از . ست آه هيچ واحدى به جز او در عالم وجود نداردنيست، و خداوند متعال از جميع جهات واحد ا

اى است آه از اجزاى  اّما انسان، مخلوِق ساخته شده. هر گونه اختالف، تفاوت، زياده و نقصان مبّراست

آه با جمع شدن همه اين اجزا به چيز واحدى تبديل  نهايتًا اين. است مختلف و جواهر گوناگونى ترآيب شده

 .گشته است



گونه آه  خداوند مرا فداى شما گرداند، و همان: به محضر آن حضرت عرضه داشتم
مشكل مرا حل نموديد خداوند نيز فرج و رحمت خود را بر شما نازل نمايد، اّما در 

را براى » واحد«آه فرموديد خداوند متعال لطيف و خبير است، چنان آه  رابطه با اين
دانم آه لطف  نيز براى من تفسير نماييد، من مىاين دو آلمه را . من تفسير نموديد

دارم آه شما اين مطلب را براى من  اّما دوست مى. خداوند غير از لطف بندگان است
 .تشريح نماييد

 :آن حضرت فرمودند

گوييم آه خالق چيزهاى لطيف است، يا چون همه اشيا  اى فتح، ما بدين جهت به خداوند متعال لطيف مى

 آه -آيا تو . آه به تمام چيزهاى لطيف داناست م خلق نموده است و همچنين به خاطر اينرا با لطافت تما

 اثر خلقت خدا را در گياهان لطيف و غير لطيف و -خداوند توفيقت دهد و تو را به راه راست مستقيم بدارد 

ها آه   از آنبينى؟ خلقت حيوانات آوچكى همچون پشه و مگس و حيوانات آوچكتر ساير مخلوقات لطيف نمى

ها را از بزرگ  ها را از ماّده و نوزاد آن توان نر آن آيند و بلكه از شّدت آوچكى نمى نمى به چشم در

 .تشخيص و تميز داد

يابيم آه خداوند متعال چگونه  بينيم و درمى هنگامى آه ما در همين حيوانات آوچك، اين لطافت را مى

آه دليل بر وجود [راى غريزه جنسى و غريزه فرار از مرگ ها را هدايت آرده آه در عين آوچكى دا آن

باشند، و همچنين هنگامى آه صنعت و  مى] قدرت درك و فهم لّذت و شهوت و مرگ و زندگى در آنان است

بينيم آه چگونه اين  ها مى خلقت خدا را در ميان امواج درياها و يا در ميان شاخ و برگ درختان و جنگل

سپس . برند ها غذا مى هاى خود را تربيت آرده، براى آن راى فهم و منطق بوده و بّچهحيوانات براى خود دا

نگريم آه چگونه سرخى با زردى و سفيدى با سرخى درآميخته است آه  ها مى هاى آن به ترآيب رنگ

يابيم آه  ها، قدرت تشخيص و تميزشان را از يكديگر ندارد، و درمى چشمان ما از فرط آوچكِى خلقت آن

خداوند متعال چنان خلقتى آرده آه چشمان ما ياراى ديدنش و دستان ما ياراى لمس آردنش را ندارد، 

يابيم آه خالق اين خلق لطيف است و آنچه را آه گفتيم با لطافت تمام بدون هيچگونه رنج و استعمال  درمى

اى  اخت آن از ماّده اوليهسازد در س يابيم آه هر آس چيزى را مى ابزار و آالت آفريده است، همچنين مى

 .)٢٩٦(اى نبوده است آند، ولى خلقت و صنع خداِى خالِق لطيِف بزرگوار، از هيچگونه ماّده اّوليه استفاده مى

از على بن ابراهيم از مختار بن محّمد همدانى از محّمد بن حسن از عبدالّله بن . ٤
ها از فتح بن يزيد جرجانى از حضرت امام  ه آنحسن علوى، روايت شده آه هم

 : اند آه فرمود  روايت آرده)عليه السالم(هادى

                                                           
 .١٨٥ /، توحيد١١٨ / ١آافى .  ٢٩٦



آند در  خداوند متعال نهى مى. اراده حتم و اراده جزم: خداوند متعال دو نحوه اراده و مشيت دارد

ل آدم و همسرش را از اى آه خداوند متعا آيا نديده. خواهد آه نمى آند در حالى خواهد و امر مى آه مى حالى

خوردن آن درخت نهى نمود اّما مشيتش بر خوردن آن تعّلق گرفت، و اگر مشّيت خداوند تعّلق به خوردن آن 

آمد، همچنين ابراهيم را به ذبح آردن  گرفت، خواست آدم و حّوا بر خواست خداوند متعال غالب نمى نمى

خواست، هرگز خواست  و اگر خداوند مى. ّلق نگرفتفرزندش اسحاق امر نمود، اّما مشيت او بر ذبح وى تع

 .)٢٩٧(آمد ابراهيم بر خواست خداوند غالب نمى

عليه (اى به حضرت امام هادى از اّيوب بن نوح روايت شده است آه نامه. ٥

 خلقت و آيا قبل ازـ عّز و جّل ـ نوشته، در آن نامه از آن حضرت پرسيد آه خداوند)السالم
ها علم داشته است يا تا زمان خلقت و اراده خلق و تكوين به آنان علم  تكوين اشيا به آن

ها علم  ها را بيافريند و تكوين آند به آن خواست آن نداشته است و در آن هنگام آه مى
 ها را خلقت و تكوين نمود؟ پيدا آرد و در همان وقت آن

لم يزل اهللا «:  او با خّط شريف خود نوشتند در جواب)عليه السالم(حضرت امام هادى

 ;»عالمًا باألشياء قبل أن يخلق األشياء آعلمه باألشياء بعد ما خلق االشياء

و علم خداوند متعال به . خداوند متعال هميشه عالم به اشيا بوده است، چه قبل از خلقت و چه بعد از خلقت

 .)٢٩٨(است ها بوده  خلقت آنها مانند علم خداوند بعد از اشيا قبل از خلقت آن

:  روايت شده است آه)عليه السالم(از فتح بن يزيد جرجانى از حضرت امام هادى. ٦
 :ترين حّد معرفت فرموده است در پاسخ سؤال فتح درباره پايين

 شبيه و ترين حّد معرفت اقرار به اين حقايق است آه هيچ خداوندى غير از خداوند متعال نيست، پايين

شود و اين آه هيچ  نظيرى ندارد، آن وجود مقّدس قديم است و همواره پابرجا و هيچگاه از بين نرفته و گم نمى

 .)٢٩٩(چيز به مانند او نيست

خداوند :  سؤال شد)عليه السالم(از عالم: از معّلى بن محّمد روايت است آه گفت. ٧
آننده از  آيد سؤال سؤال  بر مى)عليه السالم(ز جواب امامالبته چنان آه ا[داند؟  چگونه مى

ها، يا اين آه صرف علم خداوند به  آيفيت علم خداوند به موجودات قبل از وجود آن
 :آن حضرت در پاسخ فرمودند]باشد ها آافى است يا نه؟ مى ها در ايجاد آن آن

                                                           
عليه (البته بايد به اين نكته توجه شود آه بنا بر اين روايت، فرزندى آه حضرت ابراهيم. ١٥١ / ١اصول آافى .  ٢٩٧

 مأمور به ذبح او شد اسحاق بوده نه اسماعيل، و اين بر خالف مضمون روايات بسيار زياد شيعه درباره اين )السالم
 .باشد قضيه مى

 .١٤٥ /توحيد.  ٢٩٨
 .٢٨٣ /توحيد.  ٢٩٩



يعنى (، خواست )ها علم داشت و به آنيعنى همه مخلوقات خود را در ازل دانست (خداوند متعال دانست 

، )يعنى آن خواست را به اراده حتمى استحكام بخشيد(، اراده آرد )ها را به وجود بياورد خواست تا آن دانسته

يعنى به وجود (، حكم آرد )ها را معين فرمود يعنى ابتدا، انتها، حدود، صفات روزى و مرگ آن(مقدر فرمود 

يا چنان آه در اصول آافى و بحار االنوار (و آشكار ساخت )  خارجى حكم آرديافتن آن معلومات در اعيان

پس آنچه ابتدا بدان حكم ) آمده است امضا آرد يعنى آنچه را آه بدان حكم نموده بود در خارج به وقوع رساند

اش آرده بود  ادهآرده بود را امضا نمود و آنچه قبال مقدر ساخته بود را مورد حكم قرار داد و آنچه آه ابتدا ار

اش، حكم او مبتنى  گيريم آه اراده او مبتنى بر خواستش، تقدير او مبتنى بر اراده را مقدر ساخت پس نتيجه مى

 .باشد مبتنى بر حكمش مى) يعنى خلقتش در جهان خارج(بر تقديرش و امضاى نهايى او 

ارد و مرحله سوم اراده است و پس اولين مرحله در اين سلسله، علم است و مشيت در مرحله دوم قرار د

 آه -گردد پس تا هنگامى آه آار در مرحله علم يا مشيت يا تقدير است  تقدير بر حكم امضا شده واقع مى

تواند در آن بداء نمايد يعنى آن را تغيير دهد اما چون آار از   خداوند متعال مى-مراحل اول، دوم و سوم هستند 

 .امضا رسيد ديگر براى بداء و تجديد نظر راهى نيستاين مرحله گذشت و حكم به مرحله 

 پس با فرض اين مطالب علم خداوند به معلومات  قبل از وجود و پيدايش

 گيرد پيش آن است و جارى شدن مشيت خداوند در آنچه مورد مشيت قرار مى

 باشد، اراده هم در مرحله پيش از قيام و برپا شدن شيىِء از مرحله عينيت يافتن آن مى

 يابد و بنا بر اين پيش از اين آه اين معلومات يعنى اين چيز هايى مورد اراده تحقق مى

اند و قرار است در جهان خارج به وجود بيايند از لحاظ عينيت  آه مورد علم، خواست و اراده قرار گرفته

ل قرار گيرند تقديرشان پا شدن و آيفيت ارتباط با يكديگر يا جدايى از همديگر، مورد فعل و انفعا يافتن و بر

خورد، و چون معلومات فوق، اين مرحله را پشت سر نهاده به مرحله تنفيذ و امضاى حكم قطعى الهى  رقم مى

ها را با حواس خود  توانيم آن شوند آه ما مى بر پيدايش خارجى رسيدند تبديل به موجودات داراى جسمى مى

اند موجوداتى چون انسان، جن، پرندگان،  و، وزن و اندازهدرك و احساس نماييم موجوداتى آه داراى رنگ، ب

پس تا زمانى آه به مرحله عينيت . باشند و با حواس قابل درك هستند آه دارى حرآت مى... درندگان و

ها صرف  تواند از خلقت آن اند و هنوز در مراحل علم، مشيت، اراده و تقدير هستند، خداوند متعال مى نرسيده

 . بداء است اما وقتى آه به مرحله عينيت در خارج رسيدند ديگر بدائى در آار نيستنظر آند و اين

ها  قبل از وجود اشيا به آن] آه عين ذاتش نيز هست[آند و با علم ازلى خود  خداوند آنچه را بخواهد مى

ها در قالب  پيش از آشكار ساختن آندانا است و با مشيت و خواست خود صفات، حدود و آيفيت ايجادشان را 

ها را مشخص نموده، و به وسيله  عينيات خارجى شناخته، همچنين با تقديرش از نظر زمانى ابتدا و انتهاى آن



ها را توضيح داده و امور را  حكمش از نظر مكانى مردم را به جايگاهشان آگاه ساخته و با امضاى حكم علت

 .)٣٠٠(گيرى آن تواناى دانا است ندازهروشن آرده است و اين تقدير و ا

به درستى آه خداوند را جز به آنچه آه خود خويشتن را به آن : اند آن حضرت همچنين فرموده

توصيف آرده است توصيف نتوان آرد، و چگونه وصف توان آرد آسى را آه حواس از درك او ناتوان بوده، 

 و تصورات به آنه ذاتش راه نبرد و در ديدگان بشر جاى نگيرد، با همه وهم بشرى به ساحت فهمش راه نيابد

 .)٣٠١(نزديكى دور، و با همه دورى نزديك است، چگونگى را پديد آورده اما چگونگى در او راه ندارد

 

 نامه معروف آن حضرت در رّد اهل جبر و تفويض. ٨

رآات خدا بر شما و هر آه پيرو راه راست شد، نامه شما به درود و رحمت و ب; از طرف على بن محمد

آور شده بوديد فهميدم،   و آنچه را آه درباره اختالِف شما در امر دين و بحث در تقدير ياد)٣٠٢(من رسيد

اند، و پراآندگى آراى شما  همچنين گفتار بعضى از شما را در جبر و آالم برخى ديگر را آه به تفويض رفته

ر گشته، همه را دانستم، در اين باره، و از هم گسستن شما و دشمنى آه بر سر اين مطلب در ميان شما پديدا

 .سپس از من خواستيد آه حقيقت امر را در اين مسئله براى شما بيان آنم

اى آسانى آه خدايتان رحمت آند بدانيد آه ما در آثار و اخبار بسيارى آه رسيده نظر آرده، دانستيم آه 

نهند از اين دو   و جّل مىدانند، و فهم خويش را به حساب خداوند عّز رأى همه مردمى آه خود را مسلمان مى

يا حق است و بايد از آن پيروى آرد، يا باطل است و بايد از آن دورى جست، همه اّمت : حالت بيرون نيست

گونه اختالفى اّتفاق نظر دارند آه قرآن حق است، و در صحت آن در نزد همه فرق اسالمى  اسالم بدون هيچ

قرآن و درست بودن آن اعتراف دارند و در اين اّتفاق نظر به راه شّكى نيست و همه آنان به وجوب باور داشتن 

و » امت من بر گمراهى اّتفاق نكنند«: خبر داده است)صلى اهللا عليه وآله(چرا آه رسول خدا. اند راست رفته

اين در صورتى است آه امت در آن مسئله با هم اختالف . بنابر اين هر آنچه مورد اّتفاق اّمت است حق است

و امت اسالم در صحت قرآن از نظر نزول و صداقت هيچ اختالفى ندارند، پس اگر قرآن بر تأييد . اشته باشندند

ها الزم است آه بدان  خبرى گواه گردد و آن را درست داند و گروهى از اّمت منكر آن خبر باشند بر آن

اق دارند، و اگر آن طايفه، خبر موافق اعتراف آنند چرا آه آنان به اصل آّلى  صحت آنچه قرآن تأييدش آند اّتف

 .قرآن را منكر شوند و تمّرد آنند از مّلت اسالم بيرونند

نخستين خبرى آه درستى آن به تأييد قرآن رسيده و قرآن بدان گواه است و در آن اختالفى نيست، خبرى 

آتاب خدا . گذارم ن به جا مىمن در ميان شما دو امانت سنگي« فرموده )صلى اهللا عليه وآله(است آه پيغمبراآرم
                                                           

  .٣٣٤ /توحيد . ٣٠٠
  .٣٥٧:  تحف العقول ٣٠١
 نامه آن حضرت به مردم اهواز در وقتى /اين نامه را شيخ طبرسى در احتجاج به صورت خالصه تحت عنوان.  ٣٠٢

  .٦٨ / ٥٠ك بحار االنوار .آه از آن حضرت در باره جبر و تفويض سؤال آرده بودند نقل آرده است ر



و عترت خودم خاندانم، مادام آه شما بدين دو تمّسك آنيد، هرگز گمراه نشويد، و به راستى آه اين دو از هم 

 .جدا نشوند تا در سر حوض بر من وارد شوند

، حال با توجه به اين حقيقت آه هر خبرى آه موافق قرآن است بر امت الزم و واجب است آن را بپذيرند

 ولّى شما، - جّل و عّز -وقتى در صريح قرآن آريم شواهدى بر صحت حديث فوق بيابيم همانند گفته خداوند 

دارند و در حال رآوع  همان آسانى آه نماز برپا مى: اند تنها خدا و پيامبر اوست و آسانى آه ايمان آورده

پيروز است، چرا [اند ولّى خود بداند  وردهو هر آس خدا و پيامبر او و آسانى را آه ايمان آ.  دهند زآات مى

اند آه حضرت   و عاّمه در رابطه باهمين آيه، اخبارى روايت آرده)٣٠٣( حزب خدا همان پيروزمندانند]آه

 در حال رآوع انگشترش را به صدقه داد و خدا از او قدردانى آرد، و اين ]طالب على بن ابى[اميرالمؤمنين 

هر آه را من موال و آقا هستم على موال و آقا «: ا درباره او نازل آرد و ما ديديم رسول خدا چنين گفت آهآيه ر

آه  تو نسبت به من چون هارونى نسبت به موسى، جز اين«:  فرمود)عليه السالم(و هم خطاب به على» است

ام عمل  پردازد و به وعده ىعلى است آه وامم را م«: فرمود و ديديمش آه مى» پس از من پيغمبرى نيست

 .»آند و پس از من او جانشين من است مى

پس آن روايت نخستين آه اين اخبار از آن بدست آمده خبرى است درست و مورد 
اّتفاق، موافق قرآن است، و در نزد مسلمانان خالفى در آن نيست،  و چون قرآن گواه 

ود است، بر اّمت الزم و تصديق آن خبر بوده، شواهد ديگرى هم بر صحت آن موج
بايسته است آه حتما آن را قبول آنند، زيرا اينها اخبارى هستند آه شواهد قرآنى بدانها 

 .ها گويا بوده، موافق قرآنند و قرآن موافق آن

عليهما (سپس به همين ترتيب حقايق ديگرى هم به صورت اخبار به وسيله حضرت امام باقر و صادق

اند، آه  ها را نقل آرده  رسيده، و مردمانى راستگو و معروف آن)صلى اهللا عليه وآله(ا از قول رسول خد)السالم

چرا . ها سر نپيچند اى، فرض و واجب است و جز اهل عناد از آن پيروى از اين اخبار بر هر مؤمن و مؤمنه

گمان،  بى: مثل قول خدا در قرآن.  با گفته خدا پيوندى ناگسستنى دارد)عليهم السالم(پيامبر هاى آل آه گفته

رسانند، خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت آرده و برايشان عذابى  آسانى آه خدا و پيامبر او را آزار مى

: است آه ) عليه وآلهصلى اهللا( و روايت مرتبط با اين اين آيه قول رسول خدا)٣٠٤( آور آماده ساخته است خفت

 را بيازارد مرا آزرده، و هر آه مرا بيازارد خدا را آزرده و در معرض اين است آه )عليه السالم(هر آه على«

 ».از او انتقام آشيده شود

 را دوست بدارد مرا دوست داشته، و )عليه السالم(هر آه على«:  و همچنين قول آن حضرت آه

 و چون قول آن حضرت درباره »دوست داشته استهر آه مرا دوست بدارد خدا را 
                                                           

  .٥٦ ـ ٥٥ / ٥ مائدة ٣٠٣
  .٥٧ /٣٣ احزاب ٣٠٤



فرستم به سان خودم، آه خدا و  ها مردى را مى حتما براى سرپرستى آن«: آه فرمود )٣٠٥(»َوليِعه بنى«

و »  بسوى ايشان روانه شورسولش را دوست داشته، خدا و رسولش نيز او را دوست بدارند، برخيز اى على و

فردا مردى را براى «:  در روز جنگ خيبر آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(از همين قبيل است گفته او

. ها خواهم فرستاد آه خدا و رسولش را دوست داشته، خدا و رسولش نيز او را دوست بدارند جنگ با آن

 .»نگردد  را به دستش بگشايد بربرنده و ناگريز است، وى تا آن هنگام آه خدا قلعه يورش

رسول خدا پيش از فرستادن او اعالم پيروزى نمود و ياران رسول خدا به سخن آن 
 را خواست )عليه السالم(حضرت توّجه داشتند، و به انتظار فردا نشستند، چون فردا شد على

ر خدا و دا ، و دوست»آّرار غير فّرار«و فرستاد و او را بدين منقبت برگزيد، و او را 
 .رسولش ناميده، خبر داد آه خدا و رسولش هم او را دوست دارند

اى براى  ما ابتدا اين شرح و توضيح را بيان داشتيم تا به عنوان مقدمه و پشتوانه
 آمك و - اداى مقصود و آنچه درباره جبر و تفويض و اختيار بيان خواهيم آرد، باشد 

و توّآل داريم ـ در باره اين مسئله به گفته امام نيرو از خدا است، و در همه آار خود به ا
نه جبر است و نه تفويض، ولى مقامى است ميان «: آنيم آه فرمود  آغاز سخن مى)عليه السالم(صادق

اين دو و آن عبارت از تندرستى، آزادى، مهلت آافى، توشه زندگى مانند مرآب و وسيله تحريك شخص فاعل 

ها جمع  ها را در آن  تمام فضيلت)عليه السالم(آه امام صادقاينها پنج امرند » بر فعل خود
ها را نداشته باشد به حسب آن آاستى، تكليف از  اى يكى از آن آرده است و هرگاه بنده

 .او برآناراست

 در اين روايت، از يك اصل آه بايد مردم به دنبال فهم آن باشند )عليه السالم(امام صادق
 آننده آن بوده، آيات محكمه رسول خدا هم بر آن گواه خبر داده آه قرآن هم تصديق

 و آل )صلى اهللا عليه وآله( رسول خدا- چنان آه در آغاز نامه نيز يادآور شديم -زيرا . هستند
 در گفتار خود از حدود قرآن خارج نشدند، پس هر گاه روايات صحيحى )عليهم السالم(پاآش

ها و دليل  ز قرآن گشتيم و آيات قرآن موافق آناز آنان رسيد و به دنبال شاهد درستى آن ا
ها سرپيچى  ها فرض است، و جز افراد معاند از آن ها بود پيروى از آن صّحت آن

 .نخواهند آرد

 برويم آه عبارت )عليه السالم(حال اگر با اين ديدگاه به دنبال تحقيق در گفته امام صادق
يابيم آه  نكار جبر و تفويض با هم است،مىمنزلة بين المنزلتين، اختيار در اعمال و ا: از

آند، و خبر ديگرى نيز از آن  را تصديق مى قرآن بر صحت آن گواهى داده، آن
هاى خود را به  از امام صادق پرسش شد آه آيا خداوند بنده: حضرت موافق آن است

                                                           
 .يمن» ِآنده«اى از طايفه  وليعه بر وزن سفينه تيره.   ٣٠٥



به آن  »خدا از اين عادلتر است«:  فرمود)عليه السالم(آند؟ امام صادق گناهان مجبور مى
خدا عزيزتر و «: گذارده؟ در پاسخ فرمود ها وا آيا آار را يكسره به آن: حضرت عرض شد

و باز از آن حضرت روايت شده آه » نهد ها را آامال به خود وا ها است از اين آه آن تر بر آن مسّلط
ست و يكى پندارد آار بدو واگذار ا: اند بر سه گونه» َقَدر«مردم درباره عقيده به : فرمود

ها  او خدا را در تسّلطش سست دانسته و به هالآت است، يكى پندارد خدا جّل و عّز بنده
او هم خدا . ها مجبور آرده، و بدانها تكليف بيرون از طاقت و توان نموده را بر معصيت

هايش  پيشه دانسته و به هالآت است، و يكى معتقد است خدا به بنده را در حكم خود ستم
 به اندازه طاقت و تكليف بيرون از حّد طاقت نكرده، و چون آار خوب آند تكليفى آرد و

اين مسلمانى است بالغ و . خدا را سپاس گويد، و چون آار بد آند از خدا آمرزش خواهد
درست ـ پس خبر داده آه هر آس پيرو عقيده جبر و تفويض و بدانها معتقد باشد بر 

 .خالف حق است

س بدان معتقد باشد، دچار خطا است شرح دادم و هر آس هم پيرو عقيده من اآنون جبرى را آه هر آ

 )٣٠٦(.تفويض است دچار باطل است، و حق منزله ميان اين دو منزله است

 

 )عليه السالم(از ميراث فقهى امام هادى. ٣

به آن مرد ـ يعنى امام هادى ـ صلوات : از خيران خادم روايت شده است آه گفت. ١
اى نوشته و از آن حضرت در رابطه با لباسى آه شراب يا گوشت خوك  الّله عليه ـ نامه

به آن اصابت آرده سؤال آردم آه آيا نماز خواندن در آن جايز است يا نه؟ چرا آه 
در آن نماز بخوان، : گويند ها مى  مسأله اختالف نموده، بعضى از آناصحاب ما در اين

اّما بعضى ديگر قايل به . چرا آه خداوند متعال فقط خوردن شراب را حرام آرده است
در آن : اند آه نبايد در چنين لباسى نماز خواند، آن حضرت در پاسخ نوشتند اين مطلب

 .)٣٠٧(استلباس نماز نخوان چرا آه آن لباس نجس شده 

:  از على بن ابراهيم از يحيى بن عبدالّرحمان بن خاقان روايت شده است آه گفت.٢
آن . آورد  را ديدم آه سجده شكر به جا مى)عليه السالم(ابوالحسن ثالث حضرت امام هادى

هاى خود را باز آرده و سينه و شكم خود را به زمين چسبانيده  حضرت ساعدهاى دست
آن حضرت در پاسخ . من در رابطه با اين مطلب از آن حضرت سؤال آردم. ودب

 .)٣٠٨(»داريم گونه دوست مى ما اين«: فرمودند

                                                           
 . مطالعه فرماييد٦٨ / ٥٠توانيد در تحف العقول، احتجاج و بحار االنوار  اين نامه را به صورت آامل مى.  ٣٠٦
 .٤٠٥ / ٣آافى .  ٣٠٧
 .٣٢٤ / ٣آافى .  ٣٠٨



به امام : و باز از على بن ابراهيم از على بن راشد روايت شده است آه گفت. ٣
اى به محّمد بن فرج  شما نامه. خداوند مرا فدايت آند:  عرض آردم)عليه السالم(هادى

اى آه در نمازهاى واجب خوانده  ترين سوره ايد آه بافضيلت نوشته، به او چنين آموخته
باشد، اما خواندن اين دو سوره در نماز صبح بر من  شود اّنا انزلناه و قل هو الّله احد مى

 به خدا ها بر تو سخت نيايد، چرا آه خواندن آن: آن حضرت در پاسخ فرمودند. آيد سخت مى

 .)٣٠٩(است سوگند فضيلت در خواندن اين دو سوره

آيا : سؤال آرد)عليه السالم(زيد از ابوالحسن ثالث حضرت امام هادى داوود بن ابى. ٤
ها چيزى نوشته شده، جايز است؟ آن حضرت در پاسخ  سجده بر آاغذهايى آه روى آن

 .)٣١٠(»جايز است«: نوشتند

عليه (به حضرت امام هادى: از اّيوب بن نوح روايت شده است آه گفت. ٥

اى نوشته، در آن در رابطه با آسى آه يك روز آامل يا بيشتر از يك روز در  نامه)السالم
او فوت هاى واجبى آه از  برد سؤال آردم آه آيا عبادت حالت بيهوشى و اغما به سر مى

روزه و نماز او قضا «: شده را بايد قضا آند يا نه؟ آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند
 .)٣١١(»ندارد

اين وسوسه : اسحاق بن عبدالّله علوى عريضى روايت شده است آه گفت از ابو. ٦
 روزه گرفتن در چه روزهايى فضيلت دارد؟ ]به جز ماه مبارك رمضان[در دلم افتاد آه 

روستايى در نزديكى » صربا« در روستاى )عليه السالم(در آن اّيام حضرت امام هادى
من قصد آردم تا به نزد موالى خود رفته، اين سؤال را آه در ذهن . مدينه اقامت داشتند

.  حضرت بپرسممن ايجاد شده و آن را براى احدى از خلق خدا بيان نكرده بودم از آن
هنگامى آه چشم آن حضرت به من افتاد .  داخل شدم)عليه السالم(پس بر امام هادى

 :فرمودند

ها  آن. شود سؤال آنى ها روزه گرفته مى اى تا از من درباره روزهائى آه در آن اسحاق، آمده اى ابو

صلى اهللا (تعال حضرت محّمداّولين آن روزها روز بيست و هفتم رجب، روزى است آه خداوند م: چهار روزند

صلى ( را به عنوان رحمت عالميان به سوى خلق خود فرستاده است، و همچنين روز توّلد پيامبر اآرم)عليه وآله

القعده آه در آن آعبه  االّول است، و ديگر روز بيست و پنجم ماه ذى  آه روز هفدهم ماه ربيع)اهللا عليه وآله

 را به عنوان نشانه )عليه السالم(برادرش)صلى اهللا عليه وآله( آن پيامبر اآرمگسترده شده است و روز غدير آه در

 .»هدايت و امام پس از خود براى مردم به پا داشت

                                                           
 .٢٩٠ / ٣آافى .  ٣٠٩
 .٢٧٠ / ١ /فقيهمن ال يحضره ال.  ٣١٠
 .٢٤٣ / ٤ /تهذيب االحكام.  ٣١١



راست گفتى، و من به همين منظور به نزد شما آمده . خداوند مرا فدايت آند: به آن حضرت عرضه داشتم

 .)٣١٢(مه خاليق هستىدهم آه تو حّجت خدا بر ه و اآنون شهادت مى. بودم

اى : نوشتم)عليه السالم(به امام هادى: از على بن مهزيار روايت شده است آه گفت. ٧
آيا در آن هنگام آه . اند تا حّج به جا آورد موالى من، مردى است آه به وى پولى داده

آه حّج به جاى  پس از آنگيرد، يا  رسد به آن پول خمس تعّلق مى پول به دست او مى
گيرد؟ حضرت در  آورد اگر از آن پول چيزى اضافه آمد بر مازاد آن خمس تعّلق مى

 .)٣١٣(»گيرد اصال بر آن مرد در اين پول خمس تعّلق نمى«: پاسخ نوشتند

عليه (به خدمت حضرت امام هادى: از احمد بن حمزه روايت شده آه گفت . ٨

مردى از پيروان شما آه داراى خويشاوندانى معتقد به امامت شما : ردمعرض آ)السالم
آيا بر وى جايز است آه همه زآات خود را به فاميل . است، مبلغى زآات بدهكار است
 .)٣١٤(آرى، جايزاست: خود بدهد؟ آن حضرت پاسخ دادند

عرضه )عليه السالم( هادىبه خدمت امام: على بن راشد روايت شده آه گفت از ابو. ٩
گويند اينها مربوط و متعّلق به  آورند و مى گاه مردم چيزهائى به نزد ما مى: داشتم

  است و در نزد ما مانده، ما با اين اشيا و اموال چه آنيم؟)عليه السالم(حضرت امام جواد

 :  در پاسخ فرمودند)عليه السالم(امام هادى

بوده است مال من است، و اّما چيزهائى آه به سببى )عليه السالم(ه به سبب امامت از آن پدرمآنچه را آ

شود آه بايد مطابق آتاب خدا و سّنت پيامبر  غير از منصب امامت به پدرم مربوط بوده ارث محسوب مى

 .)٣١٥( نسبت به آن اقدام شود)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

به ابوالحسن ثالث حضرت امام : از ابراهيم بن محّمد روايت شده است آه گفت. ١٠
اى نوشتم و از آن حضرت درباره آنچه را آه در زراعت بر انسان   نامه)عليه السالم(هادى

پس از آسر مؤونه خمس بر : شود سؤال آردم، آن حضرت در پاسخ نوشتند واجب مى
بر سر مؤونه با اصحاب خود به بحث پرداختيم : گويداو واجب است، ابراهيم بن محّمد 

دارد، يا تنها  آه آيا مؤونه پس از حقوقى است آه حكومت به عنوان ماليات دريافت مى
اى به آن حضرت نوشته و  باشد؟ بنابراين دوباره نامه بعد از مؤونه خود شخص مى

حاب ما در معناى شود، و اص شما فرموديد خمس بعد از مؤونه واجب مى: پرسيديم آه
خمس بعد از آسر آنچه را آه سلطان از : اند، آن حضرت در پاسخ نوشتند مؤونه اختالف آرده

 .)٣١٦(شود اش واجب مى گيرد و بعد از مؤونه مرد و خانواده او مى
                                                           

 .٣٠٥ / ٤ /تهذيب االحكام.  ٣١٢
 .٥٤٧ / ١آافى .  ٣١٣
 .٥٥٢ / ٣آافى .  ٣١٤
 .٤٢ / ٢ /من ال يحضره الفقيه.  ٣١٥
 .٦٣ / ٢ /تفسير عّياشى.  ٣١٦



محّمد بن عيسى بن عبيد يقطينى به حضرت ابوالحسن على بن محّمد . ١١
اى نوشت و درباره مردى سؤال آرد آه   نامه)عليه السالم( امام هادى)ما السالمعليه(عسكرى

فرزند خود را به مرد ديگرى سپرده تا در مّدت يك سال با اجرت معّين براى او به آار 
فرزندت را به من بسپار : گويد سپس مرد ديگرى آمده و به او مى. خّياطى مشغول شود

آيا اين مرد . دهد به او اجرت بدهم  آه مرد اّول به تو مىتا در يكسال بيشتر از آن مبلغ
 با خّط )عليه السالم(اش را با مرد اّول فسخ آند يا نه؟ امام هادى خيار دارد آه معامله

مادامى آه فرزند او در معرض بيمارى يا ضعف قرار نگرفته باشد، : شريف خود در پاسخ او نوشتند

 .)٣١٧(ل بسته است وفا نمايدواجب است به پيمانى آه با مرد اّو

به حضرت امام : از محّمد بن عيسى از ابراهيم حمدانى روايت است آه گفت. ١٢
اى نوشته، از آن حضرت درباره زنى سؤال آردم آه زراعت خود   نامه)عليه السالم(هادى

در پايان هر را به مّدت ده سال به اجاره شخصى داده است به اين شرط آه اجاره را 
. سال دريافت نمايد، و تا مّدت زمان به سر نيامده است چيزى از اجاره به او داده نشود

آيا بر ورثه او . اين زن قبل يا بعد از سه سال از مّدت قرارداد از دار دنيا رفته است
 داد اجاره را تا پايان مّدت برقرار بدارند يا اين اجاره با مرگ اين واجب است اين قرار
 زن نقض شده است؟

اگر آن زن در وقت گرفتن اجاره يعنى : گونه مرقوم فرمودند آه آن حضرت در پاسخ اين

رسد و اگر قبل از رسيدن  سر سال و قبل از گرفتن مال االجاره از دنيا برود، اجاره آن سال به ورثه او مى

فته است ورثه او حق دارند به آن موعد گرفتن اجاره يعنى بعد از گذشتن نصف يا ثلث سال موجر از دنيا ر

نسبت آه از سال گذشته است از مستأجر اجاره دريافت آنند و در هر حال پس از مرگ موجر اجاره باطل 

 .)٣١٨(»است 

اى به حضرت  نامه: از محّمد بن رجاء خّياط روايت شده است آه گفت. ١٣
من :  بدين مضمون نوشتم آه] است)عليه السالم(مراد حضرت امام هادى[ )عليه السالم(طّيب

هنگامى آه خم شدم تا آن را . ناگاه در روى زمين دينارى ديدم. در مسجد الحرام بودم
من هر سه . سپس در روى زمين گشته و دينار سّومى يافتم. بردارم دينار ديگرى ديدم

اآنون وظيفه مرا چه . ددينار را برداشته و به مردم اعالم آردم، اّما صاحب آن پيدا نش
 دانيد؟ مى

                                                           
 .٢٣٩ / ٤آافى .  ٣١٧
 .٢٧٠ / ٥آافى .  ٣١٨

البته در معنى اين روايت دو قول است آه اين ترجمه بر اساس يكى از آن دو انجام شده است، آسانى آه مايل باشند 
 جواهر الكالم، /هاى مفصل فقهى همچون توانند به آتاب هاى مختلف را در بيان اين روايت بدانند، مى لاحتما

 .مراجعه آنند... رياض المسائل، جامع المدارك و



اگر به پول احتياج دارى يك . منظور تو را در مسأله دينارها فهميدم: آن حضرت در پاسخ نوشتند

 .)٣١٩(ها را صدقه بده نيازى تمام آن سّوم آن دينارها را صدقه بده و باقى را براى خود بردار، و اگر بى

در )عليه السالم(حضرت امام هادى: از احمد بن محّمد روايت شده است آه گفت. ١٤
و بر ِگرد آن خانه آهن  )َو ْلَيطَّوَُّفوا ِباْلَبْيِت اْلَعتيِق(: فرمايد رابطه با آيه شريفه قرآن آه مى

 .)٣٢٠(»طواف فريضه، طواف نساء است«: اند  فرموده طواف به جاى آورند]آعبه=[

مردى را فرستادم تا : على بن مهزيار از محّمد بن اسماعيل روايت آند آه گفت. ١٥

 درباره مردى سؤال آند آه حّجى را براى آسى قبول آرده و )عليه السالم(از امام هادى

 براى اين آار از وى مبلغى پول گرفته است تا براى او حّج به جاى

آيا اين مرد اجازه دارد از آس ديگرى . داند افى نمىاّما اين مقدار را براى خود آ. آورد

وسيله مقدارى گشايش در آار خود ايجاد آند و حّجى آه  هم براى حّج پول بگيرد و بدين

ها باشد؟ يا اگر پول براى يكى آفايت نكرد هر دو را  آورد براى هر دوى آن به جا مى

 ترك نمايد؟

دارم آه  خوشتر مى: گونه فرمودند آه  پاسخ اين در)عليه السالم(آن مرد گفت آه امام هادى

 .)٣٢١(آند اين مسئوليت را نپذيرد دهد آفايت نمى حّج او فقط براى يك نفر باشد، و اگر پولى آه او مى

عليه (به حضرت امام هادى: از قاسم بن محّمد زّيات روايت شده آه گفت. ١٦

چه «: آن حضرت فرمودند. ام ن با همسر خود ظهار نمودهم: عرض آردم)السالم

به همسرم گفتم آه اگر من فالن آار و فالن آار را انجام بدهم تو بر :  وى گويد»اى؟ گفته

چيزى بر تو نيست اّما ديگر «: من مانند پشت مادرم حرام باشى، آن حضرت فرمودند

 .)٣٢٢(»چنين آارى نكن

اى  نامه)عليه السالم(به حضرت امام هادى: از وّشاء روايت شده است آه گفت. ١٧

نوشته و از آن حضرت در رابطه با حكم فّقاع آب جوسؤال نمودم، آن حضرت پاسخ 

خوار به   خوردن آن حرام است و اين همان شراب است، و هر آس آن را بخورد به منزله شراب:دادند

 .آيد حساب مى

                                                           
 .٢٣٩ / ٤آافى .  ٣١٩
 .٥١٢ / ٤آافى .  ٣٢٠
 .٤٤٤ / ٢ /من ال يحضره الفقيه.  ٣٢١
 .١٥٨ / ٦آافى .  ٣٢٢



اگر حكومت در : اند  همچنين در رابطه با فّقاع فرموده )عليه السالم( امام هادى:وّشاء گويد

 .زدم دست من بود فروشنده آن را اعدام نموده و نوشنده آن را شالق مى

آن  .حّد آسى آه فّقاع بياشامد مانند حّد آسى است آه شراب نوشيده است: اند و همچنين فرموده

 .)٣٢٣(اند ع شراب آوچكى است آه مردم آن را آوچك و حقير شمرده فّقا: اند حضرت همچنين فرموده

نوشته عرضه )عليه السالم(اى به حضرت امام هادى ابراهيم بن محّمد همدانى نامه. ١٨

مردى از دنيا رفته و وصّيت آرده است آه از ثلث او به مردى حقوق مادام العمر : داشت

آيا وصّى . خود اصل ثلث را آامال به آن مرد نبخشيده است نامه  اّما در وصيت. بدهند

 آه ثلث به صورت آامل انفاذ نشده آن را از او باز دارد؟ تواند با تمسك به اين او مى

 .ندارد ثلث را به همان ترتيب به او بدهد و از او باز :در پاسخ مرقوم فرمودند)عليه السالم(امام

 از حضرت: ه است آه گفتعلى بن راشد روايت شد از ابو. ٢١

 ام در زمينى خريده. خداوند مرا قربان شما آند: پرسيدم)عليه السالم(امام هادى

هنگامى آه پول را به صاحب زمين پرداختم آگاه . آنار زراعت خود به دو هزار درهم

 :اآنون چه آنم؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند. شدم آه اين زمين وقف بوده است

آيد را در مال خود داخل نكن  اى آه از اين زمين به دست مى بنابراين غّله. ايز نيستخريدن چيز وقفى ج

 .و آن را به آسى آه زمين وقف بر اوست بده

حال چه . شناسم من موقوٌف عليه اين زمين را نمى: به آن حضرت عرضه داشتم

 .)٣٢٤(بده غّله اين زمين را در راه خدا صدقه: آنم؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند

 

 )عليه السالم(بخشى از دعاهاى امام هادى. ٤

 آن حضرت هنگامى آه حادثه يا پيشامد :ها دعاى آن حضرت در هنگام سختى. ١
برآورده شود خواستند حاجت مهمى از ايشان  آمد يا مى ناگوارى برايشان پيش مى

شنبه و  آه آن دعا را بخوانند روز چهارشنبه و پنج اّما قبل از اين. خواندند دعايى مى
جمعه را روزه گرفته، سپس در اّول روز جمعه غسل نموده و به مسكينى صدقه 

آنگاه چهار رآعت نماز خوانده، در رآعت اّول سوره فاتحه و سوره ياسين، در . دادند مى
حمد و سوره دخان و در رآعت سّوم سوره حمد و سوره واقعه و در رآعت دّوم سوره 

هنگامى آه از خواندن اين . نمودند رآعت چهارم سوره حمد و سوره ملك را قرائت مى

                                                           
 .٤٢٣ / ٦آافى .  ٣٢٣
 .٣٧ / ٧آافى .  ٣٢٤



اهللا  شدند دو دست به آسمان برداشته و پس از آوردن نام خداوند و بسم نمازها فارغ مى
 :آردند آه گونه دعا مى با اخالص تمام اين

،  ، وأوجب الحمد لك ، وأرضى الحمد لك  لهم لك الحمد حمدًا يكون أحق الحمد بكال«

، ولك الحمد آما انت اهله وآما رضيته لنفسك وآما حمدك َمن  وأحب الحمد اليك

رضيت حمده من جميع خلقك ولك الحمد آما حمدك به جميع انبيائك ورسلك 

ك الحمد حمدًا تكل االلسن عن ، ول ، وآما ينبغي لعزك وآبريائك وعظمتك ومالئكتك

، ولك الحمد حمدًا ال يقصر عن رضاك وال يفضله شيء  صفته ويقف القول عن منتهاه

  .من محامدك

،  اللهم ومن جودك وآرمك انك ال تخيب َمن طلب إليك وسألك ورغب فيما عندك

،   رب في رحمتك ومغفرتك  ، وليس آذلك احد غيرك، وطمعي يا  وتبّغض َمن لم يسألك

، وقد  ، وانزل حاجتي بك وثقتي باحسانك وفضلك حداني على دعائك والرغبة إليك

، ونورك  قدمت امام مسألتي التوجه بنبيك الذي جاء بالحق والصدق فيما عندك

،   ، وخصصته بالكرامة ، وأحييت بنوره البالد  وصراطك المستقيم الذي هديت به العباد

اللهم دللت عبادك على نفسك .  من الرسلوأآرمته بالشهادة وبعثته على حين فترة

 :  فقلت تبارآت وتعاليت

َو ِإذا َسَأَلَك ِعبادي َعّني َفِإّني َقريٌب ُأجيُب َدْعَوَة الّداِع ِإذا َدعاِن َفْلَيْسَتجيُبوا لي َو (

َأْنُفِسِهْم ال ُقْل يا ِعباِدَي الَّذيَن َأْسَرُفوا َعلى (:   وقلت )ْلُيْؤِمُنوا بي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدون

  )َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة الّلِه ِإنَّ الّلَه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحيم

 اجل يارب نعم المدعو أنت ونعم الرب أنت )َو َلَقْد نادانا ُنوٌح َفَلِنْعَم اْلُمجيُبون(: وقلت

َأِو اْدُعوا الرَّْحمَن َأيًّا ما َتْدُعوا َفَلُه ْاَألْسماُء ُقِل اْدُعوا الّلَه : ، وقلت ونعم المجيب

، وإذا ُسئلت بها  ، وانا ادعوك اللهم بأسمائك التي إذا دعيت بها أجبت اْلُحْسنى

، وأجهدته   ، دعاء من أسلمته الغفلة  ، وأدعوك متضرعًا إليك مستكينًا أعطيت

، وجزيل  ، ورجاك لعظيم مغفرتك ، واعترف بذنبه ، أدعوك دعاء َمن استكان الحاجة

 ;»مثوبتك

سپاسى آه بيشترين حّد رضايت . خداوندا، تو را سپاس، سپاسى آه سزاوارترين سپاس براى تو باشد

سپاسى آه از همه . ها براى تو بر ما واجبتر باشد تو را جلب نمايد، و سپاسى آه از همه سپاس

آه  چنان آه تو سزاوار آنى و آن چنان  سپاس آنتر باشد و تو را داشتنى ها در نزد تو دوست سپاس

اند، سپاس آنان  گونه سپاس گزارده آه چون سپاسگزارانى تو را بدان اى و چنان براى خود پسنديده

آه همه انبيا و رسل و مالئكه تو را سپاس  چنان تو را سپاس آن. اى را از ميان همه خاليق پذيرفته



 عّزت و آبريائى و عظمتت سزاوار است، تو را سپاس، سپاسى آه آه به مقام چنان اند، و آن گذاشته

ها از رسيدن به انتهاى آن درمانند، و تو را سپاس، سپاسى  ها از توصيف آن عاجز شده و بيان زبان

 .آه از رسيدن به اوج رضايتت آوتاه نيايد و چيزى از محامد و نعمتهايت از آن بيشتر نباشد

ين بس آه هر آس به نزد تو حاجتى آورد و در آنچه نزد تو است از خداوندا، از جود و آرمت هم

آنى، بلكه بر آنان آه از تو چيزى  خود رغبت نشان داده، تو را بخواند، وى را نااميد نمى

من نيز به رحمت و آمرزش . آس در اين مسأله به تو مانند نيست گيرى، و هيچ خواهند خشم مى نمى

اطمينان دارم و اين فضل تو است آه مرا به خواندن تو و رغبت به تو طمع بسته و به احسان تو 

سوى تو آشانيده است، و باز فضل تو است آه باعث شده تا حاجتم را بر در خانه تو فرود آورم، و 

شوم آه از جانب تو با  آه حاجتم را از تو بخواهم در درگاه تو متوّجه به پيامبرت مى من پيش از اين

وث شد و به نزد ما آمد و نور تو و صراط مستقيمت بود آه بندگانت را به وسيله حّق و صداقت مبع

او هدايت آردى و شهرها را به نور هدايتش زنده گردانيدى، هم او آه وى را مخصوص به آرامتت 

وى را در زمانى مبعوث به رسالت آردى آه زمين خالى از . آردى و با شهادتت بزرگش داشتى

وندا، تو خود بندگانت را به سوى خود راهنمايى آردى و در حالى آه مبارك و واال خدا. پيامبران بود

 :هستى فرمودى

به -آننده را  و هرگاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، همانا آه من نزديكم، و دعاى دعا

يمان آورند،  بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ا]آنان[آنم، پس   اجابت مى-هنگامى آه مرا بخواند

 -ايد  روى روا داشته  آه بر خويشتن زياده-اى بندگان من «: بگو: و فرمودى )٣٢٥(باشد آه راه يابند

آمرزد، آه او خود آمرزنده مهربان  در حقيقت، خدا همه گناهان را مى. از رحمت خدا نوميد مشويد

 آرى اى پروردگار )٣٢٧(آننده بوديم اد، و چه نيك اجابتو نوح، ما را ندا د: و فرمودى. )٣٢٦(است

آننده، خدايا تو  من، تو بهترين آسى هستى آه او را بخوانند و بهترين پروردگار و بهترين اجابت

خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد، هر آدام را بخوانيد، براى او «: بگو: اى آه خود فرموده

ها  خوانم آه اگر به آن نام هايت مى ، و من اى خداوند تو را به آن نام)٣٢٨(ر استهاى نيكوت نام

آنى، خداوندا  ها از تو درخواستى شود عطا مى خوانده شوى جواب دهى، و اگر به واسطه آن نام

 تنها وانهاده خواندن آن آس آه غفلت و فراموشى او را. خوانم من به حالت تضّرع و تسليم تو را مى

خوانم آه تسليم قضاى تو  خدايا من تو را همچون آسانى مى. اش نموده است و حاجتمندى درمانده

 .هاى فراوانت اميدوارند شده و به گناه اعتراف داشته، به آمرزش بزرگ و بخشش

                                                           
  .١٨٦ / بقره٣٢٥
  .٥٣ /زمر .  ٣٢٦
  .٧٥ /صافات.  ٣٢٧
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 : عبارت اين دعا چنين است:دعا در مقام پناه بردن به خدا. ٢

قل  ، يا أحد واحد يا آهفي والسند ويا  ، ويا رجائي والمعتمد ، ويا عّدتي عند العدد يا «

، ولم تجعل في خلقك مثلهم أحد أن   ، أسألك بحق َمن خلقته من خلقك هو اهللا أحد

 ;»...تصلي عليهم

نى، آه چون همه ابزار و وسايل خود را جمع آنند تو وسيله من براى برآورده شدن حاجت م اى آن

 آه يكتا اى اميد و نقطه اتكاى من، اى پناهگاه و دستاويز من، اى آن

 تو را به» بگو او خداى بى همتا است«: آه فرمودى و بى همتايى و اى آن

 آه در ميان آفريدگانت آفريدى و هيچ يك از آفريدگانت را شبيه به حق هر آن

سپس حاجت خود را از خدا ... ها درود فرستى خوانم آه بر آن ها قرار ندادى مى آن

 .)٣٢٩(خواهى مى

 

 همواره در دل تاريك شب با قلبى خاضع )عليه السالم( امام هادى:مناجات آن حضرت. ٣
و خاشع و نفسى باايمان و مطمئن به درگاه خداوند متعال رفته و به مناجات با خداوند 

اند  خوانده يى آه آن حضرت در مقام مناجات با خداوند متعال مىاز دعاها. پرداخت مى
 :اين است

 ;...خطاه  ، فال تخّيب مسعاه وارحمه واغفر له  ، وفقير قد قصد إلهي مسيء قد ورد«

هايى آه به  خدايا، پس گام. خداوندا، گناهكارى به درگاهت وارد شده و فقيرى قصد بارگاهت نموده است

 .ببخش يد مگردان، بر وى رحمت آور و خطايايش را بر وىسوى تو برداشته ناام

، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري وُمحي من   الهي صلِّ على محمد وآل محمد  ««

،  ، ورق جلدي ، الهي آُبر سني ، وصرت من المنسيين آمن نسي المخلوقين ذآري

ت شهواتي وبقيت ، وذهب  ، ونفدت ايامي  ، ونال الدهر مني واقترب اجلي  ودّق عظمي

 ;»...تبعاتي إلهي ارحمني إذا تغّيرت صورتي

خداوندا، بر محّمد و آل محّمد درود فرست و هنگامى آه آثار من از دنيا قطع شده، يادم از خاطره 

خدايا سّنم زياد . شدگان پيوستم بر من رحمت آور خلق دنيا محو گرديد و مانند پيشينيان، به فراموش

خدايا زمانه تا آنجا آه توانسته است به من صدمه . استخوانم سست گشته استشده، پوستم نازك و 

خداوندا شهوات من پايان يافته و . وارد آرده، مرگم نزديك و روزهاى زندگيم رو به پايان است

                                                           
 .١٣٦ - ١٣١ /ك حياة االمام علّى الهادى.ر.  ٣٢٩



آند بر من  خداوندا در روزى آه صورت من تغيير پيدا مى. پيامدهاى سوء آن باقى مانده است

 .)٣٣٠(...رحمت آور

 

 

 )عليه السالم(اى از ميراث تربيتى و اخالقى حضرت امام هادى گوشه. ٥

آه اى از آلمات زّرين به جاى مانده است   مجموعه)عليه السالم(از حضرت امام هادى
ها قضايا و مشكالت مختلف تربيتى، اخالقى و نفسانى جامعه را درمان نموده  در آن
 :اينك به بعضى از اين آلمات توّجه فرماييد. است

 : اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١

ه آن دهد، زيباتر از هر آالم نيكو آسى است آ بهتر از هر آار خير، آسى است آه آار خير را انجام مى

 .نمايد آورد و برتر از هر دانش، آسى است آه به آن دانش عمل مى را بر زبان مى

هر آس بيش از حّق خود بخواهد به ناآامى : اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢

 .سزاوارتر است

 ;»صالح َمن جهل الكرامة هوانه«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣

 .باشد مت و بزرگوارى را نشناسد، صالحش در خوارى او مىهر آس آرا

الحلم أن تملك نفسك، وتكظم غيظك مع «: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٤

 ;»القدرة عليه

 .بردبارى آن است آه خوددار باشى و در هنگام قدرت، خشم خود را فرو خورى

، وفي اآلخرة  الناس في الدنيا بالمال«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٥

 ;»باألعمال

 .رود اّما در آخرت با اعمال امور زندگى مردم در دنيا با مال پيش مى

َمن رضي عن نفسه آثر الساخطون «: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٦

 ;»عليه

 .گرفتخواه و از خود راضى باشد، بسيار آسان بر وى خشم خواهند  هر آه خود

 ;»تريك المقادير ما ال يخطر ببالك«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٧

 .»آند در آمين تو هستند اى آه به خاطرت خطور نمى مقّدرات به گونه

 ;»شر الرزية سوء الخلق«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٨

                                                           
 .، به نقل از الدّر النظيم١٣٧ /)عليه السالم(ياة االمام علّى الهادىح.  ٣٣٠



 .بدترين مصيبت اخالق ناپسند است

،   ، والرضى بما يكفيك الغنى قلة تمنيك«: اند  فرموده)عليه السالم(هادىحضرت امام . ٩

 ;، والنظر في الحقير ، والمذلة اتباع اليسير والفقر شره النفس وشدة القنوط

نيازى در آمى آرزو و خشنود شدن به مقدار آفايت، فقر، در حرص و آزمندى نفس و شّدت نااميدى  بى

 .ارزش و چشم به دست افراد حقير داشتن است ز چيزهاى آمو خوارى و پستى پيروى آردن ا

دورانديشى چيست؟ آن حضرت در پاسخ :  سؤال شد)عليه السالم(از امام هادى. ١٠
 ;»هو أن تنظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك«: فرمودند

 .آنى پذير شده شتاب ها را دريابى و در آنچه براى تو امكان دورانديشى آن است آه فرصت

 ;»راآب الحرون أسير نفسه«: اند  فرموده)عليه السالم(ت امام هادىحضر. ١١

 .باشد اسير نفس بسان آسى است آه سوار اسب سرآش مى

 ;»الجاهل أسير لسانه«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١٢

 . جاهل اسير زبان خويش است

، ويحلل  د الصداقة القديمةالمراء يفس«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١٣

 ;»، والمغالبة أس أسباب القطيعة العقد الوثيقة وأقل ما فيه أن تكون المغالبة

هاى قديمى را از بين برده، پيوندهاى محكم را از هم گسسته، آمترين ضررش   جدال و بگو مگو دوستى

 .ها است جويى ريشه جدايى جويى منجر شده و برترى اين است آه به برترى

، والعتاب خير  العتاب مفتاح التعالي«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١٤

 ;»من الحقد

 .ها سرزنش آردن آليد رشد و پيشرفت بوده و بسيار از حسادت بهتراست دوستان را بر ناروايى

 شروع به مدح و ستايش آن )عليه السالم(يكى از اصحاب حضرت امام هادى. ١٥
إن «:  به او فرمودند)عليه السالم(امام هادى. روى نمود در اين آار زيادهحضرت نموده و 

، فإذا حللت من أخيك محل الثقة فاعدل عن الملق إلى حسن  آثرة الملق يهجم على الفطنة

 ;»النية

پس اگر مورد اعتماد . ] برد و آن را از بين مى  [آورد  بسيارى تمّلق بر تيزهوشى انسان هجوم مى

 .دى دست از تمّلق برداشته و به حسن نّيت گرايش پيدا نمادوست خود ش

، وللجازع  المصيبة للصابر واحدة«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١٦

 ;»اثنان

آند دو  اى آه بيتابى مى ديده آند يك مصيبت، و بر مصيبت اى آه صبر مى ديده مصيبت بر مصيبت

 .مصيبت است



، والزهو جالب   الحسد ماحق الحسنات«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١٧

 ;»المقت

 .برنده حسنات است و خودپسندى آورنده نابودى و مرگ حسد از بين

، وداع  العجب صارف عن طلب العلم«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١٨

 ;»إلى الغمط في الجهل

فروشى به آنان از روى جهالت  دارد و به تحقير مردم و فخر مى ُعجب انسان را از آسب دانش باز

 .دارد مى وا

، والطمع سجية  البخل أذم األخالق«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ١٩

 ;»سيئة

 .بخل مذمومترين اخالق و طمع بدترين سجّيه است

دل على شر َمن مخالطة األشرار ت«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢٠

 ;»يخالطهم

 .آند همنشينى با اشرار خود دليل شّر و بدى آسى است آه با آنان رابطه برقرار مى

، وسبب  الكفر للنعم امارة البطر«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢١

 ;»للتغيير

 .گردد ها مى بند و بارى و موجب تغيير و از دست دادن نعمت آفران نعمت نشانه سرآشى و بى

، ومؤدية  اللجاجة مسلبة للسالمة«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢٢

 ;»للندامة

 .آشاند لجاجت سالمت را از انسان گرفته و انسان را به پشيمانى مى

الهزء فكاهة السفهاء وصناعة «: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢٣

 ;»الجهال

 .خردان و عمل جاهالن است ران، تفريح آممسخره آردن ديگ

، ويؤدي إلى  العقوق يعقب القلة«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢٤

 ;»الذلة

 .گردد عاّق والدين تنگدستى در بر داشته و به ذّلت و خوارى منتهى مى

 يزيد في ، والجوع السهر ألذ للمنام«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢٥

 ;»طيب الطعام

 .نمايد تر مى بخش تر و لذت تر نموده، گرسنگى، خوردن غذا را پاآيزه بخش بيدارى خواب را لذت شب



اذآر مصرعك بين «: اند  به يكى از اصحاب خود فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٢٦

 ;»، وال حبيب ينفعك  يدي أهلك حيث ال طبيب يمنعك

اى، آنجا آه هيچ طبيبى جلوى  آه در ميان خانواده خود در بستر مرگ افتادههمواره به ياد روزى باش 

 .رسانى به تو را ندارد گيرد و هيچ دوستى قدرت سود مرگ تو را نمى

اذآر حسرات التفريط بأخذ تقديم «: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢٧

 ;»الحزم

 .احتياطى را به ياد داشته باش همواره با گرفتن جانب حزم و دورانديشى عواقب سوء تفريط و بى

 ;»ما استراح ذو الحرص والحكمة«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢٨

 .حريص و حكيم.  دو نفر هرگز استراحت ندارند

 ;»ي الطبايع الفاسدةال نجع ف«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٢٩

 .رود ها نمى ها فاسد گرديد اميد تأثيرپذيرى و اصالحى در آن چون طبيعت

َمن لم يحسن أن يمنع لم يحسن أن «: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣٠

 ;»يعطى

 .آسى آه ندادن را بلد نباشد دادن و عطا آردن را نيز بلد نخواهد بود

، وأهول من الهول   شر من الشر جالبه«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣١

 ;»راآبه

دهد و ترسناآتر از هر ترسى آسى است آه باعث آن  بدتر از هر بدى آسى است آه آن بدى را انجام مى

 .شود ترس مى

، وال يعمل  إياك والحسد فإنه يبين فيك«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣٢

 ;»عدوكفي 

 .آند شود، اّما در دشمن تو هيچگونه تأثيرى نمى از حسد بترس، چرا آه آثار سوء حسد در تو آشكار مى

إذا آان زمان العدل فيه أغلب من «: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣٣

 العدل ، وإذا آان زمان الجور اغلب فيه من الجور فحرام أن يظن بأحد سوءًا حتى يعلم ذلك منه

 ;»فليس ألحد أن يظن بأحد خيرًا ما لم يعلم ذلك منه

اى آه عدالت در آن بر ستم غلبه و برترى يافته است سوء ظّن به افراد حرام است تا  در دوره و زمانه

اى شد آه بدى و ستم در آن از عدالت بيشتر شد  اّما اگر زمانه. آه انسان به بدى آن شخص يقين پيدا آند اين

 .مورد به افراد داشته باشد، مگر در موردى آه به آن يقين حاصل آند ى جايز نيست آه حسن ظّن بىبراى آس



ال تطلب الصفاء ممن آدرت «: اند  خطاب به متوّآل فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٣٤

، فإنما قلب غيرك لك  ، وال النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه عليه، وال الوفاء ممن غدرت به

 ;» لهآقلبك

از آسى آه با او آدورت ورزيدى توّقع صفا و صميميت، از آسى آه با او حيله و مكر آردى توّقع وفا، 

چرا آه ديگران نيز در قلب خود با تو . و از آسى آه به او سوء ظّن داشتى توّقع خيرخواهى نداشته باش

 .اى گونه اند آه تو در قلب خود با آنان بدان چنان آن

،   ابقوا النعم بحسن مجاورتها«: اند  فرموده)عليه السالم( هادىحضرت امام. ٣٥

، وامنع شيء  ، واعلموا أن النفس أقبل شيء لما اعطيت والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها

 ;»لما منعت فاحملوها على مطية ال تبطي

نماييد و بدانيد آه نفس ها را به وسيله شكر زياد  ها را با نگهدارى نيكو براى خود حفظ آنيد و آن نعمت

آه چيزيى به او بدهد بيشترين رويكرد را دارد و از هرآه منعى ببيند با او منافرت و دورى  انسان به آن

 .آند، پس او را بر مرآبى راهوار سوار آنيد مى

 ;»الجهل والبخل أذم األخالق«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣٦

 .باشند ن اخالق مىنادانى و بخل از بدتري

، وحسن   حسن الصورة جمال ظاهر«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣٧

 ;»العقل جمال باطن

 .باشد زيبائى ظاهرى به حسن صورت و زيبائى باطنى به نيكوئى عقل هر آس مى

 

لى إن من الغرة باهللا أن يصر العبد ع«: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣٨

 ;»المعصية ويتمنى على اهللا المغفرة

هاى مغرور شدن به خداوند اين است آه بنده خدا بر نافرمانى خداوند اصرار داشته باشد و در  از نشانه

 .عين حال همواره از خداوند آمرزش بخواهد

لو سلك الناس واديًا وسيعًا لسلكت «: اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٣٩

 ;» عبد اهللا وحده خالصاوادي رجل

روم آه خداوند را خالصانه و به تنهائى  اگر همه مردم به شاهراهى وسيع بروند، من به راه مردى مى

 .عبادت آند

 ;»والغضب على َمن تملك لؤم«: اند  فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٤٠

 .غضب آردن بر زيردستان نشانه فرومايگى است



إّن هللا بقاعًا يحبُّ أن يدعى فيها فيستجيب لمن «: اند  فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٤١

 ;»دعاه والحير منها

ها  خداوند متعال در روى زمين مكان هايى مخصوص به خود دارد آه دوست دارد بندگانش در آن مكان

ها  ى از اين مكانها مستجاب نمايد و حرم مطهر حسينى يك ها را در آن مكان او را بخوانند و دعاى آن

 )٣٣١(.است

 ;»إنَّ أآل البّطيخ يورث الجذام«:  روزى فرمودند)عليه السالم(امام هادى. ٤٢

 .شود  خوردن خربزه باعث بيمارى جذام يا خوره مى

برسد از به آن حضرت عرض آردند آيا چنين نيست آه اگر مؤمن به چهل سالگى 
آرى، اما اگر او : ديوانگى، جذام و پيسى در امان خواهد بود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند

با دستوراتى آه براى امنيت وى صادر شده است مخالفت نمايد از دچار شدن به نتيجه سوء مخالفت خود در 

 .امان نخواهدبود

كر منه بالّنعمة اّلتي أوجبت الّشاآر أسعد بالشُّ«: اند  فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٤٣

 ;»والشُّكر نعم وعقبى. ، ألّن النِّعم متاع  الشُّكر

گزار به خود شكر سعادتمندتر است از نعمتى آه باعث شكر شده، چرا آه نعمت، آاالى دنيا است و  شكر

 .است شكِر نعمت آاالى دنيا و آخرت

عل الدُّنيا دار بلوى واآلخرة دار عقبى إنَّ اهللا ج«: اند  فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٤٤

 ;»وجعل بلوى الدُّنيا لثواب اآلخرة سببًا وثواب اآلخرة من بلوى الدُّنيا عوضًا

خداوند متعال دنيا را خانه آزمايش ساخته و آخرت را خانه بقا و پايش، خدا بالياى دنيا را موجب ثواب 

 .هآخرت نموده، ثواب آخرت را عوض بالى دنيا قرار داد

إّن الّظالم الحالم يكاد أن يعفي على ظلمه «: اند  فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٤٥

 ;»وإّن المحقَّ الّسفيه يكاد أن يطفئ نور حقِّه بسفهه.   بحلمه

ستمكار بردبار بسا آه به واسطه بردباريش مورد گذشت قرار گيرد و صاحب حق نابخرد بسا آه به 

 . را خاموش آندواسطه نابخردى نور حق خويش

 ;»َمن جمع لك ودَّه ورأيه فاجمع له طاعتك«: اند  فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٤٦

 .هرآه صداقت و دوستى خود را خالصانه در اختيار تو قرار داد تو نيز خالصانه از او اطاعت آن

 ;»َمن هانت عليه نفسه فال تأمن شرَّه«: اند  فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٤٧

 .هر آه قدر خودرا نداند از شر او در امان مباش

                                                           
 .١٦٥ - ١٥٦ /ك حيات االمام على الهادى.ر.  ٣٣١



 ;»، ربح فيها قوم وخسر آخرون  الدُّنيا سوق«: اند  فرموده)عليه السالم(امام هادى. ٤٨

 .)٣٣٢(دنيا بازارى است آه گروهى در آن سود برند و گروهى زيان بينند

حضرت امام على بن محمد . ره ميراث گرانسنگدر اينجا به پايان سخن در با
 رسيده تفصيل بيشتر را براى طالبان، به مراجعه به مسند حضرت امام )عليه السالم(هادى
 .نهيم مى اند وا  و مصادرى آه به نقل شرح حال آن حضرت پرداخته)عليه السالم(هادى

 

 .  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 

                                                           
 . چاپ نجف اشرف٣٦٢ /ك تحف العقول.ر.  ٣٣٢
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 ٧٧… )عليه السالم( بر امامت فرزندشان حضرت امام هادى)عليه السالم(تصريحات امام جواد  

 ٨٤… )عليه السالم(شهادت حضرت امام جواد  

 

 قسمت سوم

 تا زمان حضرت)صلى اهللا عليه وآله( از زمان پيامبر اآرم)عليهم السالم(بيت روند رسالى اهل: بخش نخست 

 ٩١… )عليه السالم(هادى امام 

 ٩٣… آرد پيامدها و خطراتى آه فرآيند تغيير فراگير را تهديد مى  

 ٩٤… عوامل افزايش انحراف در رهبرى اسالمى  

 ٩٥… عوامل تسريع در سقوط دولت اسالم  

 ٩٧…  در حفظ نظام اسالمى)عليه السالم(نقش امامان معصوم  

 ٩٩… )عليهم السالم(مأموريت رسالى ائمه اهل بيت  

 ١٠١…  و تربيت اّمت)م السالمعليه(اهل بيت  

 ١٠٣… )عليهم السالم(مراحل حرآت مبارزاتى ائمه اطهار  

 ١٠٦…  در فرآيند تغيير فراگير فرهنگى)عليه السالم(جايگاه حضرت امام هادى  

 

 ١٠٧… )عليه السالم(دوره حضرت امام هادى: بخش دوم 

 ١٠٨… هـ ٢٢٧ - ٢١٨معتصم   

 ١١٠…  و معتصم عّباسى)عليه السالم(امام هادى  

 ١١٣… هـ ٢٣٢ - ٢٢٧الواثق   

 ١١٥…  و بغاى آبير)عليه السالم(امام هادى  

 ١١٧… واثق و تفتيش عقايد مردم در رابطه با مسأله خلق قرآن  

 ١٢٠…  در رابطه با مسأله خلق قرآن)عليه السالم(موضع امام هادى  

 ١٢١… خبر دادن امام هادى از مرگ واثق  

 ١٢٣… هـ ٢٤٧ - ٢٣٢متوّآل   

 ١٢٥…  و متوّآل عّباسى)عليه السالم(امام هادى  

 ١٢٩…  در نزد خليفه)عليه السالم(خبرچينى و بدگويى از امام هادى  

 ١٣٦…  در راه سامّرا)عليه السالم(امام هادى  

 ١٤١…  در سامرا)عليه السالم(امام هادى  

 ١٤٨… )عليه السالم(تفتيش منزل امام  

 ١٥٦… )عليه السالم(ندانى شدن حضرت امام هادىز  

 ١٥٧… )عليه السالم(اقدام حكومت براى ترور حضرت امام هادى  

 ١٦١…  بر متوّآل)عليه السالم(نفرين امام هادى  

 ١٦١… هالآت متوّآل  

 ١٦٢… هـ ٢٤٨ - ٢٤٧المنتصر بالّله   



 ١٦٣… منتصر و علويان  

 ١٦٤… هـ ق ٢٥٢ - ٢٤٨مستعين   

 ١٦٥… ها در زمان مستعين ها و انقالب قيام  

 ١٦٦… هـ ٢٥٥ - ٢٥٢معتّز   

 ١٦٩… تحت فشار بودن شيعه در زمان معتّز  

 

 ١٧١… )عليه السالم(هاى دوره حضرت امام هادى ويژگى: بخش سوم 

 ١٧١…اوضاع آّلى سياسى. ١  

 ١٧٦… وضعيت فرهنگى. ٢  

 ١٧٧… اوضاع اقتصادى. ٣  

 ١٧٧… )عليه السالم(عى و سياسى امام هادىجايگاه اجتما. ٤  

 ١٧٩… )عليه السالم(عّباسيان و امام هادى. ٥  

 ١٨١… )عليهم السالم(بيت آزار و اذّيت پيروان اهل. ٦  

 ١٨٢… هاى علويان نهضت. ٧  

 

 قسمت چهارم

 ١٨٩… )عليه السالم(نيازهاى دوره حضرت امام هادى: بخش نخست

 ١٩٠… اثر اّول  

 ١٩٥… اثر دّوم  

 ٢٠٤… )عليه السالم(نيازهاى جامعه اسالمى در عصر امام هادى  

 ٢٠٤… پرهيز از تحريك آردن حاآمان و آارگزارانشان. ١    

 ٢٠٧… هاى دينى رّد تحريكات فكرى و شبهه. ٢    

 ٢٠٧… خواهى علمى در برابر دستگاه حكومت و عالمان وابسته هماورد. ٣    

 ٢١٨…  دستگاه حكومتىگسترش دامنه نفوذ در. ٤    

 

 ٢٢١… سازى گروه شيعه  و تكميل و ايمن)عليه السالم(حضرت امام هادى: بخش دوم 

 ٢٢١… )عليه السالم( و قضيه نوه بزرگوارش حضرت مهدى)عليه السالم(امام هادى. ١  

 ٢٣١… ايمنى بخشيدن به شيعه و آماده آردن آنان براى مرحله غيبت. ٢  

 ٢٣٢… سازى عقيدتى ايمن  

 ٢٣٨… هاى منحرف گيرى آن حضرت در برابر غاليان و فرقه موضع  

 ٢٤٠… سازى عقيدتى پديده زيارت و نقش آن در ايمن  

 ٢٤٠… زيارت جامعه آبيره: اّول  

 ٢٤٢… )عليهم السالم(بيت برگزيدگى اهل. ١   

 ٢٤٢… )عليهم السالم(بيت حرآت اهل. ٢   



 ٢٤٥… هاى فكرى تشّيع بنيان. ٣   

 ٢٤٩… بيت دوستان اهل. ٤   

 ٢٦١… زيارت غدير: دّوم  

 ٢٦٧… سازى علمى ايمن   

 ٢٦٨… سازى تربيتى ايمن   

 ٢٧٣… سازى امنيتى ايمن   

 ٢٧٤… الف ـ بر حذر داشتن شيعه از نوشتن بعضى از چيزها    

 ٢٧٦… ها ب ـ تغيير نام    

 ٢٧٧… عمومىج ـ برحذر داشتن ياران از گفتن سخنان مهم در اماآن     

 ٢٧٧… د ـ نفوذ در دستگاه دولتى    

 ٢٧٩… سازمان وآال   

 ٢٨١… )عليه السالم(وآيالن امام هادى   

 ٢٨٢… سازى اقتصادى ايمن   

 

 ٢٨٥…  در مسير جاودانگى)عليه السالم(حضرت امام هادى: بخش سوم 

 ٢٨٥… )عليه السالم(شهادت حضرت امام هادى  

  و حضور عوام و خواّص در تشييع جنازه)عليه السالم(تجهيز جنازه حضرت امام هادى  

 ٢٨٨… حضرت آن  

 ٢٩١… اش دفن شد؟  در خانه)عليه السالم(چرا حضرت امام هادى  

 ٢٩٢…  در شهرها)عليه السالم(انتشار خبر شهادت امام هادى  

 ٢٩٤… )عليه السالم(تاريخ شهادت حضرت امام هادى  

 

 ٢٩٧… )عليه السالم(مكتب علمى و ميراث گرانسنگ حضرت امام هادى:  چهارمبخش 

 ٢٩٩… آنندگان حديث آن حضرت  و روايت)عليه السالم(اصحاب امام هادى: مبحث اّول  

 ٣٠٠… ابراهيم بن عبده نيشابورى. ١   

 ٣٠٠… ابراهيم بن محّمد همدانى. ٢   

 ٣٠١… ابراهيم بن مهزيار. ٣   

 ٣٠٢… الّله اشعرى قمى  اسحاق بن عبداحمد بن. ٤   

 ٣٠٢… احمد بن محّمد بن عيسى اشعرى قمى. ٥   

 ٣٠٣… اّيوب بن نوح بن دّراج. ٦   

 ٣٠٣… حسن بن راشد. ٧   

 ٣٠٧… حسن بن على . ٨   

 ٣٠٧… حسن بن على وّشاح. ٩   

 ٣٠٨… داوود بن قاسم جعفرى. ١٠   



 ٣٠٩… رّيان بن صلت. ١١   

 ٣١٠… ظيم حسنىالع عبد. ١٢   

 ٣١٣… عثمان بن سعيد عمرى سّمان. ١٣   

 ٣١٥… على بن مهزيار اهوازى دورقى. ١٤   

 ٣١٧… فضل بن شاذان نيشابورى. ١٥   

 ٣١٨… محّمد بن احمد محمودى. ١٦   

 ٣١٩…محّمد بن حسن بن ابى الخّطاب زّيات. ١٧   

 ٣١٩… محّمد بن فرج رخجى. ١٨   

 ٣٢٠… معاوية بن حكيم بن معاوية بن عّمار آوفى. ١٩   

 ٣٢١… يعقوب بن اسحاق. ٢٠   

 ٣٢١… زنان   

 ٣٢٢… )عليه السالم(هائى از ميراث علمى امام هادى نمونه: مبحث دّوم  

 ٣٢٢… از ميراث تفسيرى آن حضرت. ١   

 ٣٢٣… ميراث آالمى. ٢   

 ٣٣٥… )عليه السالم(از ميراث فقهى امام هادى. ٣   

 ٣٤٣… )عليه السالم(بخشى از دعاهاى امام هادى. ٤   

 ٣٤٨… )عليه السالم(اى از ميراث تربيتى و اخالقى حضرت امام هادى گوشه. ٥   

 ٣٥٧…  فهرست 


