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بسماهللالّرحمنالّرحیم 

هد�ی�ف 1.
ا مع السشّٰ �ف �ج اک�ق ا الّ��ول �ف ع�ف �ج

ل�ق و ا�قّ �ف  ا�ف
آ

ما ا �ج  ءام�فّ
آ

ا �ف ر�جّ

�ق  �ف
أ

ا ک  �فّ اإ ک رحم�ق  ا م�ف لد�ف ل�ف ا و ه�ج  �ف �ق دف هد�ی اإ �جعد  ا  �ف لو�ج �ف �ق �ف ا لا�ق �ف ر�جّ

. 2 الوّها�ج

م.۳  �ف الحک�ی �ی �ق العرف �ف
أ

ک ا �فّ ا اإ �ف ا ر�جّ � ل�ف �ف روا و اعف �ی�ف ک�ف
دف
ّ
�ق لل �ف �ق ا �ف عل�ف حج ا لا�ق �ف ر�جّ

پروردگارا! به محّمد و آل محّمد دلهاى خفته ى ما و روحهاى 
یانه ى معارف و احکام الهی و آیات قرآنی  تخدیرشده ى ما را با تاز
آنکه  از  پس  پروردگارا!  بفرما.  هشیار  و  بیدار  اسالمی  حقایق  و 
سرچشمه ى  با  را  ما  دل  و  گشودى  حقیقت  به سوى  را  ما  چشم 
كردى، با جهل و با هوس و با غرور و  زالل معارف َحّقه ات آشنا 

1. سوره ی آل عمران، آیه ی5۳؛ »پروردگارا! به آنچه نازل كردی، گرویدیم و فرستاده]ات[ 
گواهان بنویس.« كردیم؛ پس ما را در زمره ی  ی  را پیرو

كردی، دلهایمان  2. سوره ی آل عمران، آیه ی۸؛ »پروردگارا! پس از آنکه ما را هدایت 
كه تو خود  را دستخوش انحراف مگردان؛ و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار 

بخشایشگری.«
آزار[  آماج  ]و  آزمایش  وسیله ی  را  ما  »پروردگارا!  آیه ی5؛  ممتحنه،  سوره ی   .۳
توانای  خود  تو  كه  ببخشای  ما  بر  و  مگردان؛  یده اند،  ورز كفر  كه  كسانی  برای 

سنجیده كاری.«
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پروردگارا!  َممیران.  را  ما  با عافیت طلبی، دل  و  به نفس  با حّب 
اهل بیت  زبدگان  و  ما  بزرگوار  امامان  و  ما  پیشوایان  كه  آن چنان 
برگزیدى،  خویش  خالفت  به  را  درگاهت  خاّصان  و  )علهیم الّسالم( 

ى آنها هستیم، در پیمودن  كه مّدعی دوستی آنها و پیرو ما را نیز 
كمک و مدد بفرما. راهشان و شناختن سیماى واقعی شان 

مروا 
أ

ا و  کوهق  ال�فّ وا  �ق
آ

ا و  الّصلوهق  اموا  �ق
أ

ا ر�ف 
أ
الا �فی  اهم  مک�فّ �ف  اإ �ی�ف 

دف
ّ
ال

ک�.1 هوا ع�ف الم�ف المعرو�ف و �ف �ج

وجود اّطالعات زیاد، در کنار مطالب گمراه کننده درباره ی امام 
صادق )علیه الّسالم( 

درباره ى امام صادق، حضرت جعفربن  محّمد)صلوات اهلل وسالمه 
گویا  كه روایاِت   علیه( مطالب بسی فراوان است و به همان اندازه 

كلماِت روشنگر و سیره ى دوران زندگی آن حضرت در البه الى  و 
و  گمراه كننده  مطالب  است،  فراوان  ما  یخی  تار اسناد  و  كتب 
حقایق قلب شده و تحریفها و مسخها و گفته هاى جعلی و روشها 
نوشته های...2  در  بزرگوار  این  درباره ى  نیز  دروغین  سیره هاى  و 
كرده بود، در دو سه روز قبل  كه این بزرگواران را احاطه  نظاماتی 
و  فردا  و  شد  بحث  زمینه ها  همین  در  دیگر  مسائل  پاره اى  آن  از 
پس فردا و روز دوازدهم، به شرط حیات و امکان، دو سه مسئله ى 
بنده  را  امروز  میکنیم.  مطرح  ائّمه )علهیم  الّسالم(  زندگی  در  را  دیگر 
دنباله ى بحثهاى دیروز و پریروز قرار میدهم و در این میان سعی 

كه چون در زمین به آنان توانایی  كسانی  1. سوره ی حج، بخشی از آیه ی41؛ »همان 
از  و  كارهای پسندیده وامیدارند  به  و  و زكات میدهند  پا میدارند  بر  دهیم، نماز 

كارهای ناپسند بازمیدارند...«
2. نقص نوار
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كنم. را روشن 

ضرورت فّعالّیتهای فکری قبل از مبارزات و هنگام آن
و  تفّحص  انگیزه ى  اجتماعی،  مسائل  در  كه  كسانی  براى 
سیاسی  مبارزات  همیشه  كه  است  روشن  داشته اند،  تحقیقی 
كه  بگیرد  وقتی صورت  در  باید  قاطع  و  تند  و  فّعالّیتهاى حاد  و 
انجام  یکی  ایدئولوژ و  تبلیغاتی  و  فکرى  فّعالّیتهاى  كافی  بقدر 
كه صاحب یک هدف خاّصی  گر یک عّده مردمی  گرفته باشد. ا
لحظه   آن  در  هستند،  مشّخصی  فکر  طرز  و  معّینی  برنامه ى  و 
فّعالّیت  كمترین  كه  انجام مسائل مورد نظر خود بشوند  مشغول 
كوششی در راه بیان فکر و مرام و عقیده و برنامه و هدف آنان  و 
كامی مواجه  كه این فّعالّیت با نا انجام نگرفته باشد، پیدا است 
كامی ها را كم و بیش  یخ، نمونه ى این نا خواهد شد. ما در طول تار
پذیرش  براى  آماده اى  زمینه ى  اّواًل  مردم  باید  كرده ایم.  مشاهده 
داشته باشند و پیش از پذیرش، شناخت طرز فکری این چنین. 
بعد از این باید بقدر كافی یا بقدر الزم، طرز فکر انگیزاننده ى اینها 
پابه پاى  و هم  از شروع  و هم پیش  باشد؛  روشن شده  مردم  براى 

عمل، مسائل تبلیغی و فرهنگی و فکرى مطرح شود.

شروع جریان فکری شیعه از زمان امام حسن )علیه الّسالم(
ائّمه ى )علهیم  الّسالم( هشتگانه  امامت  و  وقتی كه دوران خالفت 
شروع شد _ یعنی از دوران امام سّجاد)علیه الّسالم( _ وضع بسیار بد 
كه قبل از دوران امام سّجاد)علیه الّسالم(، در  بود. البّته نگفته نماند 
دوران  در  یعنی   _ حسن)علهیما الّسالم(  امام  و  حسین بن  علی  زمان 
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بیست ساله ى مابین شهادت امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( و واقعه ى 
یادى مسائل فکرى و تبلیغاتی شیعه به وسیله ى  تا حّد ز كربال _ 
این  كه  بود،  گرفته  انجام  كاری هایی  فدا شد.  مطرح  شیعیان 
كاری ها هر یک بتنهایی، خود یک وسیله ى تبلیغ مرام تشّیع  فدا
ُحجربن  میشد.  محسوب  شیعه )علهیم  الّسالم(  ائّمه ى  فکر  طرز  و 
كارى بی نظیرى، جان خود را بر سر فکر   َعدى ها1 با شهامت و فدا
بزرگ  صحابه ى  و  رجال  شهادت  و  قتل  بودند.  گذاشته  شیعی 
ُرشید  و  خزاعی2  عمروبن  الَحِمق  مثل  امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(، 
پیشتازان  كه  ُحجربن  َعدى،  یاران  و  ُحجربن  َعدى  و  َهَجرى۳ 
در  را  عظیمی  حركت  هركدام  بودند،  تشّیع  مقاومت  نهضت 
به خواب رفته  و  كه سخت تخدیرشده  روز  آن  جامعه ى اسالمِی 
امام  به وسیله ى  حقایق  بیان  لحاظ  از  هم  آورند؛  به وجود  بود، 
از  را  مردم  و  می نشست  مدینه  مسجد  در  كه  مجتبٰی)علیه الّسالم( 
گاه میکرد و زیربناى تبلیغاتی دستگاه فاسد اموى  حقایق دین آ
را سست و بی بنیاد میکرد و هم از لحاظ فریادهاى قوى و محکم 
كه حجرها و ُرشیدها و عمروبن  الحمق ها و دیگران  و باشهامتی 
گاه شده بود  یادى آ از حنجره میکشیدند، دنیاى اسالم تا حدود ز
كم، در عالم اسالم  كه یک جریان دیگرى غیر از جریان فکرى حا

كندی )شهادت 51 ق( صحابی پیامبر )ص( و از یاران  1. ُحْجربن  َعدی بن  َجَبله 
یه، به مخالفت  كوفه. او در دوره ی خالفت معاو خاّص امام علی)ع( و از بزرگان 
یه  كوفه برخاست و در راه دفاع از والیت حضرت علی)ع( به دستور معاو با او در 

به شهادت رسید. 
امام  یاران  و  پیامبر)ص(  از صحابه ی  ُخزاعی )شهادت 50 ق(  2. َعمروبن  الَحِمق 
ی در جنگ جمل، نهروان و صّفین شركت كرد و عاقبت  علی و امام حسن)ع(. و

یه به شهادت رسید.  به دست مزدوران معاو
امیرالمؤمنین  سّر  اصحاب  و  خاص  یاران  از  ق(   ۶0 )شهادت  َهَجری  ُرَشید   .۳
علی)ع(، امام حسن)ع( و امام حسین)ع( بود. او پیش از حادثه كربال به شهادت 

رسید. 

در  تبلیغی  فّعالّیت  گونه  دو 
آموزشی  تعلیمات  شیعه؛ 
وش های  حسنین)ع( و خــــــر

یاران فداکار ایشان
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دو  به  تبلیغی  فّعالّیت  تبلیغی،  فّعالّیت  گفتیم  اینکه 
اظهار  و  حقایق  بیان  به صورت  یکی  میگیرد:  انجام  صورت 
و  حسن  امام  كار  كه  ایدئولوژى،  و  فکر  تبیین  و  الزم  مسائل 
و  داشتند  قرار  رأس  در  كه  بود،  حسین )علهیماالّسالم(  امام  برادرش 
 اهلل علیه و آله( بودند و از لحاظ فکرى مورد اعتقاد 

ّ
فرزندان پیغمبر )صل

هم  یکی  و  میشدند  محسوب  مسلمانها  عاّمه ى  اطمینان  و 
كه به وسیله ى ُحجرها و ُرشیدها  به صورت فریادهاى پرخروشی 
داعیه ى  كه  فریادها  این  و  میشد  برآورده  عمروبن  الحمق ها  و 
این  میشد.  امضا  بزرگ َمردان  این  خون  با  بود،  آنها  در  تشّیع 
كافی  نبود.  كافی  اّما  بود،  گرفته  انجام  تبلیغی  فّعالّیت  نوع  دو 
خاندان  طرف  از  منّظم  حركت  یک  براى  نبود؟  چیز  چه  برای 
روشن  و  منّظم  به طور  اینها  كه  نبود،  كافی   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

یک حركتی بکنند و زمام حکومت و قدرت را در دست بگیرند و 
كه با موّفقّیت توأم باشد. این حركت هم حركتی باشد 

تحلیل قیام امام حسین)علیه الّسالم(
گر كافی نبود، پس چرا حسین بن  ممکن است سؤال كنید كه ا
كرد؟ درباره ى این مسئله متأّسفانه من االن   علی )علیه الّسالم( قیام 
شهادت  فلسفه ى  مسئله ی  چون  كنم،  بیان  را  مطلب  نمیتوانم 
گر  كه ا حسین بن  علی )علیه الّسالم( در نظر من یک مسئله اى است 
بخواهیم آن را بیان كنیم، الاقل محتاج یک ساعت، یک ساعت 
و نیم توضیح و مقّدمه چینی است. در این زمینه حرف هم هست 
و بنده در یکی از سالهاى گذشته اى كه در محفلی در اینجا بوده ام 
و ممکن است بعضی از شما دوستان در آن شركت داشتید در 
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این زمینه صحبت كرده ام.1 عقیده ى شخص خود من این است 
كرده اند،  كه بعضی فکر  كه حسین بن  علی )علیه الّسالم( نه آن جورى 
گیرش  آنکه ببیند حکومت  از  كه بعد  براى حکومت آمد،  فقط 
كشته شدن هست، به فکر برگشتن بیفتد؛ و  نمی آید و مسئله ى 
كرده اند، فقط براى شهادت  كه بعض دیگرى تصّور  نه آن چنان 
نبود،  حکومت  براى  فقط  نبود.  دو  این  از  هیچ كدام  نه،  آمد؛ 
كه حساب  كاماًل مشهود بود  كیفیت رفتار آن حضرت،  چون از 
كه فکر آینده ى خونین خود  كاماًل روشن بود  كرده؛  شهادت را هم 
كرده. فقط براى شهادت نبود، چون خودش  را و اصحاب خود را 
میفرمود كه دارم میروم براى اینکه حق را اقامه كنم و امر به معروف 
كنم؛ و برداشت شیعیان معاصر آن حضرت از این  و نهی از منکر 
كه آن بزرگوار براى ایجاد یک محیط اسالمی  حركت جز این نبود 
گر بنده بخواهم آن  تالش میکند. بنابراین یک چیز ثالثی بود و ا
و مبهم  گرچه آن عبارت مجمل  ا  _ را در یک عبارت  ثالث  چیز 
كنم به جاى  كنم و تفصیل را موكول  باشد _ براى شما آقایان بیان 
حسین)علیه الّسالم(  امام  كه  بگویم  باید  مناسب،  فرصت  و  خود 
كه آن واجب تا آن ساعت در  كرد براى انجام یک واجبی  حركت 
 اهلل علیه و آله( 

ّ
اسالم انجام نگرفته بود و حّتی شخص خود پیغمبر )صل

هم نمیتوانست آن واجب را انجام دهد. این واجب جورى است 
و نذیر است  كه بشیر   اهلل علیه و آله( هم 

ّ
كه حّتی شخص پیغمبر )صل

 _ انقالب دینی است  پدیدآورنده ى  انقالب است،  رهبر  یعنی   _

گفتار  كه معّظٌم له میفرمایند، یافت نگردید؛ اّما چهار  1. صوت یا متنی از جلساتی 
قیام  تحلیل  به  كافی  به طور  آن  در  كه  دارد  وجود   52 و   51 سالهای  به  مربوط 
منتشر   مجاهد  امام  دو  كتاب  در  گفتارها  این  است.  شده  پرداخت  حسینی 

گردیده است.

نه  حسین)ع(؛  امام  هدف 
فقط شهـــــــــــادت و نه فقط 

حکومت

http://book-khamenei.ir/


193
...

یس
سیا

ت 
حیا

مت: 
هف

ار 
گفت واجب  این  باید  دیگرى  نفر  یک  دهد؛  انجام  را  آن  نمیتوانست 

بر  و  باشد   اهلل علیه و آله( 
ّ

پیغمبر )صل وجود  ادامه ى  كه  میداد  انجام  را 
كرده باشد و  ى همان ممشا و خّط مشی حركت  همان خط و رو

او حسین بن  علی )علیه الّسالم( است.

هدف اصلی امام حسین)علیه الّسالم(؛ تجدید انقالب اسالمی پیامبر 
 اهلل علیه وآله(

ّ
)صل

انقالب  از تجدید  بود  آن واجب عبارت  بود؟  آن واجب چه 
اسالمی، بعد از پدید آمدن ارتجاع؛ به خط باز آوردن قطار منّظم 
جامعه ى اسالمی، پس از خارج شدن این قطار از خط. حسین بن 
 علی با عمل خود نشان داد كه هرگاه قطار منّظم جامعه ى اسالمی 
از خط منحرف شد، ممشاى انقالبی اسالم هرگاه فراموش شد، 
كرد و این جور باید این قطار را به خط باز آورد؛  باید این جور عمل 
نمیتوانست   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل خود  طبعًا  كه  بود  كارى  این  و 

كه ارتجاع پیش نمی آید؛  بکند؛ چون در زمان رهبر یک انقالب 
ارتجاع مربوط به بعد است.

پس مسئله ى حسین بن  علی )صلوات اهلل علیه( این نبود كه خاندان 
كه حِقّ ازدست رفته ى خود   اهلل علیه و آله( درصدد باشند 

ّ
پیغمبر )صل

این  بگیرند؛  پس  مجّددًا  را  خود  غصب شده ى  حکومت  و  را 
یک مسئولّیتی بود به عهده ى فرزندان حسین بن  علی )علیه الّسالم(، 
بازماندگان بیت نبّوت و ُوّراث مکتب امامت؛ یعنی امام چهارم، 
دوازدهم )علهیم  الّسالم(.  امام  تا  هفتم  امام  ششم،  امام  پنجم،  امام 
میدیدند،  مقتضی  را  موقعّیت  گر  ا بزرگوار  چند  این  از  هر كدام 
كار راه می افتادند و انقالب اسالمی را به وجود  باید به دنبال این 
و  تباه شده  جامعه ى  و  ازدست رفته  حکومِت  و  می آوردند 
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این  برمیگرداندند؛  اصلی  و  اّولی  حالت  به  مجّددًا  را  نابود شده 
امام  از  اهل بیت )علهیم  الّسالم(،  ائّمه ى  دوش  بر  بود  مسئولّیتی  یک 

سّجاد)علیه الّسالم( به این طرف.

دو مسئولّیت امام سّجاد و امام باقر )علهیماالّسالم(؛ تبیین حقایق 
دین و تشکیل یک جمعّیت مجّهز

خب، چه چیزی به عهده ى امام سّجاد و امام باقر )علهیماالّسالم( 
بود؟ دیروز و پریروز گفتیم. اینها دو مسئولّیت براى خود احساس 
كار میکردند: یک مسئولّیت،  ى این دو مسئولّیت  میکردند و رو
تشریح  و  دادن  تطبیق  و  كردن  روشن  و  بود  دین  حقایق  تبیین 
را  آن  اسالمی  جامعه ى  كه  اصولی  همان  اسالمی؛  اصول  كردن 
گروه  ب، یک 

ّ
كرده بود. دّوم، تشکیل یک جمعّیت مهذ فراموش 

بر  و  زمان  حکومت  بر  بتوان  آنها  به وسیله ى  كه  مردمی  مجّهز؛ 
كرد و حق را به حق دار  كار بركنار  قدرت زمان فائق آمد و او را از 
كه علّی بن  الحسین و فرزندش امام باقر )صلوات  بازگرداند؛ و دیدیم 
پریروز،  و  دیروز  بنده  كه  كردند،  كارهایی  راه  این  در  اهلل علهیم( 

آقایان  نظر  از  را  مطلب  این  از  اشاره اى  و  گوشـه اى  و  مختصرى 
گذرانیدم. محترم 

امام صادق )علیه الّسالم( ادامه دهنده ی روش پدر 
صادق)علیه الّسالم(  امام  مورد  در  صادق)علیه الّسالم(؛  امام  اّما  و 
بزرگوارش،  پدر  دو  مورد  در  كه  است  چیزی  همان  عین  مطلب 
یک  نهایت،  شد.  بیان  باقر )علهیماالّسالم(  امام  و  سّجاد  امام  یعنی 
صادق)علیه الّسالم(  امام  دوره ى  در  اینکه  آن  و  دارد  وجود  مسئله 
یک خصوصّیت و ویژگی اى در جامعه ى اسالمی وجود داشت 
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گفت زمان  در  كه  خصوصّیتی  نبود.  خصوصّیت  آن  آن،  از  قبل  كه 

دوره اى  یک  در  امام  كه  بود  این  بود،  صادق)علیه الّسالم(  امام 
در  بنی امّیه  یعنی  بنی هاشم،  دیرین  دشمنان  كه  میکرد  زندگی 
اوایل  بنی امّیه،  دوران  اواخر  بودند.  انحطاط  و  ضعف  نهایت 
در  كه  گفتم  دیروز  است.  صادق)علیه الّسالم(  امام  امامت  نشاط 
خیلی  حاد،  خیلی  مبارزاتش  صادق)علیه الّسالم(  امام  دوران،  این 
مقابل  در  می ایستاد  علنًا  بزرگوار  آن  بود.  قاطع  خیلی  و  صریح 
عرفات  در  منٰی،  در  خدا،  خانه ى  در  جمعّیت  انبوه  توده هاى 
آن  در  مکتب  و  فکر  كه  شعارى  بامحتوا،  شعار  میداد؛  شعار  و 
كِم به حق پیش از  كم منم؛ حا گنجانده شده است. میگفت حا
تا  را میرساند  بود؛ و سلسله  او  پدر  او،  از  بود؛ پیش  من، پدر من 
ائّمه ى اهل بیت )علهیم  الّسالم(؛1  امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(، جّد اعالى 
كه آن روز خلفاى اموى  و این مهم  ترین و حّساس ترین مطلبی بود 
را  آن  روایت  دیروز  میکردند.  حساب  یش  رو و  میترسیدند  آن  از 
كه بر اثر فّعالّیتها و تالشهاى همه جانبه ى  برای شما خواندم. بعد 
یارانش و شیعیانش وضع منقلب شد و  امام صادق)علیه الّسالم( و 
و دشمنان  بنی امّیه فاش شد  و مظالم  كردند  پیدا  گاهی  آ مردم 
ت و خلق شناخته شدند و یک جریانی 

ّ
از نظر مل ت و خلق 

ّ
مل

یک  و  كرد  واژگون  را  اموى  حکومت  جریان  آن  كه  آمد  به وجود 
كار آمدند، وضع عوض  ى  عّده ى تازه نفس به نام »بنی عّباس« رو

شد.

دلیل تشکیل ندادن حکومت توّسط امام صادق )علیه الّسالم( پس از 
سقوط امویان

قبل از اینکه به دنباله ى مطلب بپردازم، یک سؤال در اینجا 

كلینی، ج4، ص4۶۶ كافی،   .1

امام  یح تر  لحـــــــــــن صـــــــــــــــر
صادق)ع( در برابر امویان
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اموى  كه چرا وقتی كه نهضت ضّد  این است  آن  و  باقی میماند 
كوتاه ماند؟ چرا بنی عّباس  كار  شروع شد، بنی هاشم دستشان از 
این  جاى  و  است  به جایی  سؤال  البّته  این  آمدند؟  كار  ى  رو
كسی در زندگی شیعه  گر  كه انسان این سؤال را بکند، اّما ا هست 
و زندگی ائّمه ى شیعه )علهیم  الّسالم(، مخصوصًا امام صادق و امام 
كند، به طور قطع یا اطمینان به این نتیجه  باقر )علهیماالّسالم( مطالعه 
كه براى حکومت یک خاندان انقالبی  كه شرایطی  خواهد رسید 
امام صادق )علهیماالّسالم( ضرورى و حتمی است،  و  باقر  امام  مثل 
به طور  هنوز  مردم  نداشت؛  وجود  بنی عّباس  انقالب  دوران  در 
كامل ساخته نشده بودند؛ آماده نبودند كه كسی مثل آن بزرگوارها 
ابومسلم  انقالب  حقیقت  در  بگیرد.  دست  به  را  حکومت  زمام 
اسالم  عالم  اقطار  همه ى  و  شد  شروع  خراسان  از  كه  خراسانی 
انقالب ده  این  گر چنانچه  ا بود.  انقالب زودرسی  گرفت، یک  را 
بنده  میگرفت،  انجام  آن  از  بعد  سال  بیست  یا  آن  از  بعد  سال 
كه در رأس این انقالب و در رأس حکومت نوی  گمان فراوان دارم 
ائّمه ى  از  یا یکی   _ فرزندش موسی بن  جعفر  یا  امام صادق  بعد، 
اهل بیت )علهیم  الّسالم( _ قرار میگرفت؛ اّما ]آن موقع برای قیام ائّمه[ 

زود بود، مردم هنوز آماده نبودند.
از  بعد  سال   25 امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(  وقتی  ببینید  شما 
رأس  در  نبّوت  خورشید  افول  و   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل رحلت 

و  سّوم  خلیفه ى  یعنی  او،  گذشتگان  میگیرد،  قرار  حکومت 
را  زمینه  آن چنان  سال   22 ظرف  در  دّوم،  خلیفه ى  او  از  پیش 
را  علی)علیه الّسالم(  نمیتواند  اسالمی  جامعه ى  كه  كرده اند  عوض 
 اهلل علیه و آله( پیدا 

ّ
هضم كند. كسانی از صحابه ى نزدیک پیغمبر )صل

ى علی)علیه الّسالم( شمشیر میکشند. اختالفات  به رو كه  میشوند 

زمینه؛ عّلت  نبـــــــودن  آماده 
مشکالت امـــــــام علی)ع( در 

دوران خالفت
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ار 
گفت داخلی به وجود می آید و جنگهاى خانمان سوز و خانمان برانداز، 

و  صّفین  جنگ  و  جمل  جنگ  مثل  میکند؛  پر  را  اسالمی  عالم 
گمان  من  است.  زمینه  آمادگی  عدم  اثر  بر  اینها  نهروان.  جنگ 
گر  ا كه  میفرمود  امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(  اینکه  ت 

ّ
عل میکنم 

هم  باز  من   _ ها«1  ار�ج عف علی  لها  ��ج �ق  �ی  ل�ق
أ
»لا نبود،  جمعّیت  اجتماع 

كه علی)علیه الّسالم(  خالفت را قبول نمیکردم _ به خاطر همین بود 
امام  زمان  در  ناآمادگی،  این  و  است؛  ناآماده  موقعّیت  میدید 
صادق و امام باقر )علهیماالّسالم(، یعنی در زماِن شکوفا شدن نهضت 
كار آمدن نهضت عّباسی و ابومسلم خراسانی  ى  ضّد اموى و رو
بود؛ هنوز زمینه  كمال  به حّد  ابوجعفر منصور،  و  و احمد سّفاح 

آماده نبود.

مــوقعّیت  تحکیـم  با  صادق )علیه الّسالم(  امام  کار  شـدن  سخت 
بنی عّباس

دوستان  شدند.  عوض  اهل بیت )علهیم  الّسالم(  دشمنان  خب، 
جدید  دشمنان  دارند،  دست  در  را  حکومت  امروز  كه  قدیم 
و  داود  بن  ابی عّباس  و  سّفاح  احمد  و  منصور  همان  شدند. 
با  دیروز  كه  بنی العّباس  نمایان  و  مشّخص  چهره هاى  دیگر 
ابراهیم بن  و  محّمدبن  عبداهلل بن  حسن  و  صادق)علیه الّسالم(  امام 
 عبداهلل بن  حسن در یک مجلس دور هم می نشستند و صحبِت 
برانداختن حکومت اموى را میکردند، همین نامردان و نامردمان، 
صادق)علیه الّسالم(  جعفر  امام  را،  محّمدبن  عبداهلل بن  حسن 
عبداهلل بن  یعنی  ابی طالب  آل  شیخ  و  را  ابراهیم بن  عبداهلل  را، 
 حسن مثّنٰی را تحت شکنجه و فشار و عذاب قرار دادند و جاى 

1. نهج البالغه، شریف الرضی،  خطبه ی ۳، ص 50
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وقتى که  تازه نفس  حکومت  یک  شد.  عوض  جبهه ها  و  صفها 
او بسى دشوارتر و سخت تر است. تا  با  کار بیاید، مبارزه ى  ى  رو
که َمظالم آنها  حاال بنى امّیه با امام صادق)علیهالّسالم( روبرو بودند، 
حکومت  رنج  درازى  سالیان  مردم  بود؛  شده  گفته  بازارها  سر  بر 
آزار  از آنها مصیبت و اذّیت و  کرده بودند؛  آنها را به جان تحّمل 
خورده  یانه  تاز آنها  از  بودند؛  گرفته  آنها  را  اموالشان  بودند؛  دیده 
برافروخته  کرده بود و آتشها  بودند؛ حّجاج بن  یوسف شان1 بیداد 
کار آمده  ى  بود. امروز اینها از بین رفته اند، بنى عّباس انقالبى رو
به عنوان  است  سیاه  رسمى شان  لباس  که  بنى عّباسى  است؛ 
نمیدانم  من  نکنید.  فراموش  را  زمینه ها  این  شما  عاشورا!  ماتم 
میکنند  مطالعه  صادق)علیهالّسالم(  امام  زندگى  در  که  کسانى  آن 
که امام صادق)علیهالّسالم( محافظه کارى  و به این نتیجه میرسند 
که  میکرد، چرا این زمینه ها را فراموش میکنند؟ چرا نمیفهمند 

امام صادق)علیهالّسالم( در چه وضعى قرار داشت؟
اّدعا  بنى العّباس  محّمد«؛2  ل 

آ
� حداد  �لّسو�د  ا  هدذ ولو�ذ  �ق �ی و�  کا�ذ »و 

ما  رسمى  لباس  و  میپوشیم  ما  که  سیاهى  لباس  که  میکردند 
کربال است. بنى عّباس با این ِشعار3  کشتگان  است، لباِس ماتِم 
کار آمدند و لباس سیاه را ِشعار خودشان قرار دادند؛ همان  ى  رو

کم  که حا کمان اموی بود و در بیست سالى  1. )95 _  41 ق( او از سنگدل ترین حا
عراق عرب و عجم بود، در سال 73 ق برای جنگ با عبداهلل بن  زبیر به مّکه حمله 
کشت. در زندان او پنجاه  کرد و 120 هزار نفر را در غیر جنگ  کعبه را ویران  کرد و 
ی بشّدت  آنها عریان بودند. و نفر  که شانزده هزار  هزار مرد و سى هزار زن بودند 
کمیل و  به دشمنى با امیرالمؤمنین)ع( و فرزندانش پرداخت و بزرگانى همچون 
کرم)ص(  که مقام خلیفه از پیامبرا قنبر را به شهادت رساند. حّجاج معتقد بود 

باالتر است!
2. مناقب آل ابى طالب)ع(، ابن شهرآشوب، ج3، ص300

3. لباس رسمى و نماد

یبی بنی عّباس با  عــــــــــوام فر
پوشیدن لباس سیاه
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گفت اهل  لباس  میگفت  صادق)علیه الّسالم(  امام  كه  سیاهی  لباس 

جهّنم!  اهل  لباس  میگوید  را  سیدالشهداء  ماتم  لباس  جهّنم! 
اینها  كه  »میدانم  فرمود:  تعبیرى  یک  در  صادق)علیه الّسالم(  امام 
كرده اند به پوشیدن  لباس اهل جهنم را پوشیده اند و مردم را وادار 
كه بنی عّباس به عنوان لباس رسمی انتخاب  آن«1. لباس سیاه 
قدرتی  دستگاه  یک چنین  مقابل  در  بود.  این  عنوانش  كردند، 
یک  با  صادق)علیه الّسالم(  امام  كند؟  چه  صادق)علیه الّسالم(  امام 
به ندرتش،  دست پروردگان  با  اندكش،  یاران  با  وضعّیتی  چنین 
كه شعار انقالبی بنی عّباس آنها را فریب داده  كثرّیت نادانی  با ا
كه اسرار خاندان بنی هاشم  است و در مقابل دشمنان تازه نفسی 
كند؟ آیا این عملی  كند و خروج  را خوب میدانند، آیا باید قیام 
را  صادق)علیه الّسالم(  امام  شیعیان  عدد  منصور  ابوجعفر  است؟ 
امام  براى  كجاها  از  كه  میدانست  سّفاح  احمد  میدانست.  هم 
میفرستند،  پول  برایش  كجاها  از  می آید،  نامه  صادق)علیه الّسالم( 
كدام والیات به او عالقه مندترند، باید هم میدانست، چون  مردم 

اینها دیروز در مقابل بنی امّیه با هم هم جبهه بودند.

معّرفی  تشّیع،  ترویج  برای  صادق )علیه الّسالم(  امام  علمی  اقدام 
بنی عّباس و پرورش نیروهای مجاهد

ابتکار خیلی عالی  امام صادق)علیه الّسالم( باید دست به یک 
كند، زمینه هاى فکرى  بزند؛ اّول باید تبلیغات خود را از نو شروع 
كه  خالفتی  غصب  یعنی  حقیقت  این  با  را  مردم  كند،  آماده  را 
بنی عّباس _ این مّدعیان هاشمی گرى و مخالفان دین بنی هاشم 
كه  بشناساند  باید  اّول  كند.  آشنا  كرده اند،  بنی امّیه  جای  به   _

كلینی،  ج۶، ص44۹ كافی،   .1
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باید  ثانیًا  راهش.  از  البّته  دروغگو یند؛  فاجرند،  فاسقند،  اینها 
كه امام صادق)علیه الّسالم( در  طرز فکر تشّیع را هم _ آن طرز فکرى 
گرفته و تشّیع، زنده ى به آن طرز فکر است _ در بین  رأس آن قرار 
كنار دست او باید  كه  كند. ثالثًا باید آن جمعّیتی را  یج  مردم ترو
كنند و زمینه را از دست دشمن بگیرند  بایستند و حركت و قیام 
امام  و  كند  تربیت  و  دهد  پرورش  كنند  پیدا  ط 

ّ
تسل اوضاع  بر  و 

مسئله ی  اّول  بود.  كارها  این  همه ى  مشغول  صادق)علیه الّسالم( 
مردمی  بنی امّیه  خاندان  مقّر  و  شام  حدود1  در  هنوز  تبلیغات. 
وجود داشتند كه بخصوص براى خاندان امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(، 
نبودند.  قائل  اسالم  از  سهمی  هیچ  بلکه  منزلتی،  و  رتبه  هیچ 
كه  بود  رسانده  جایی  به  را  تبلیغات  بنی امّیه  میکنید؟  تعّجب 
مردم معتقد شده بودند علی)علیه الّسالم( نه فقط از اسالم نیست، 
ى  رو كه  هم  بنی عّباس  كه  بود  معلوم  است.  اسالم  ضّد  بلکه 
كار بیایند، از سلسله ى بنی علی _ یعنی از دشمنان واقعی خود 
اینها  باید  صادق)علیه الّسالم(  امام  كرد.  نخواهند  تبلیغاتی  دفاع   _
كه  را  مردمی  آن  اّول  باید  صادق)علیه الّسالم(  امام  كند.  درست  را 
حسین بن  شدن  كشته  براى  گرفتند،  جشن  كربال  واقعه ى  در 
روحی  و  بنیادى  و  خونین  دشمنان  و  كردند  نذر   علی )علیه الّسالم( 

كند. خاندان امیرالمؤمنین اند روشن 
خاندان  علیه  روز  آن  در  كه  تبلیغاتی  اصاًل  ببینید  شما 
 اهلل علیه و آله( وجود داشته، چه تبلیغاتی بوده؟ با دانستن 

ّ
پیغمبر )صل

و  صادق)علیه الّسالم(  امام  نقش  كه  است  زمینه هایی  چنین 
از نظر خود شما  مسئولّیت اسالمی جعفربن  محّمد )صلوات اهلل علیه ( 

روشن میشود.

1. مرزها.

تصــــــــّورات منفی نسبت به 
ائّمـــــــــه ی معصومین)ع( در 

شام براثر تبلیغات بنی امّیه

صـــــــــــــــــادق)ع(  امام  تالش 
برای شناساندن خانـــــــــدان 

وحی)ع( به جاهالن
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روایتی از آثار تبلیغات منفی بنی امّیه بر ضّد اهل بیت)علهیم الّسالم(
روایتی را در یادداشتهایم دیدم؛ یک عّده اى از بنی َاَود آمدند 
پیش حّجاج بن  یوسف. حّجاج بن  یوسف در چه زمانی است؟ 
كربال؛  در زمان عبدالملک مروان؛ یعنی چند سال بعد از واقعه ى 
امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(.  شهادت  از  بعد  سال  سی  قریب  یعنی 
گذشته، اّما چون  این همه مّدت از دوران امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( 
علی)علیه الّسالم(  نام  ى  رو بوده،  شیعه  شعار  علی)علیه الّسالم(  نام 
جمعّیت  این  از  عّده اى  یک  است.  بوده  فّعالّیت  این همه  هم 
كه  بود  این  هم  خصلتشان  حّجاج بن  یوسف.  پیش  آمدند 
 اهلل علیه و آله( بودند و فرزندان خود و زنان 

ّ
دشمن خاندان پیغمبر )صل

میپروردند.  آل محّمد )علهیم  الّسالم(  دشمنی  با  را  خود  پرده نشین 
در  هم  نفرى  یک  �ف  ها�فی«؛  �ف  ادر�یس �ج داهلل �ج ع�ج ره�  م�ف  ل  ر�ج هم  �ی

�ف »و 

�ف  ا�ج �ج ّ ل علی الححج د�ف كه سرشناس تر بود. »�ف میان این جمعّیت بود 
چون  کلام«؛  �ج م� 

ّ
کل »�ف شد.  حّجاج  محضر  وارد  مرد  این  «؛   �یو��ف

طرف دار حکومت بودند و عالقه مند به خاندان اموى بودند، به 
كم دژخیم صفتی مثل حّجاج بن  كه به حا خودشان حق میدادند 
تندى  با  حّجاج  با  كرد  بنا  كنند.  تندى  یک قدرى   یوسف 
«1؛ حّجاج هم پاسخ  وا�ج ا�ج �فی الحج ّ ل�ف ل� الححج عف

أ
ا كردن. »�ف صحبت 

كت باش، این  كه فضولی نکن، سا گفت  او را با تندى داد. مثاًل 
یش را  ال ل�«؛ مردک رو �ق كه میزنی و از این قبیل. »�ف حرفها چیست 
ر«؛ چرا این جورى با من  م�ی

أ
ها الا ّ

ا ا�ی ل هدف �ق گفت: »لا �ق كرد به حّجاج، 
ح�ف  ها الّا و �ف ّدو�ف �ج ع�ق �ق �ی �ج �ق �ف م�ف �ی �ق ر�یسش و لا ل�ش لا ل�ق حرف میزنی امیر؟ »�ف
است  عرب  قبایل  سرآمد  كه  قریش  »قبیله ى  گفت:  لها«؛  م�ش �ج ّد  ع�ق �ف

مه 
ّ

عال بحاراالنوار،  و  ص22؛  عبدالکریم بن  احمد بن  طاووس،  فرحة الغری،   .1
محّمدباقر  مجلسی، ج 4۶، ص 120
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عرب  قبایل  از  است  دیگرى  بزرگ  قبیله ى  كه  ثقیف  قبیله ى  و 
و  _ هیچ فضیلت  قبیله ى ثقیف است  _ و حّجاج خودش مال 
منقبتی در این دو قبیله نیست مگر اینکه ما هم این فضیلت را 
کم؟«؛ حّجاج  �ج

ا�ق ال ل�: و ما م�ف داریم؛ چرا با من تند حرف میزنی؟«. »�ق
شما  مناقب  نشنفته ایم؛  منقبتی  شما  قبیله ى  از  »ما  گفت: 
گفتن. شما دّقت  كرد مناقب قبیله اش را  چیست؟« مردک شروع 
یک  مناقب  ببینید  میگوید؛  مرد  این  كه  تی  جمال این  به  كنید 
ما�ف  ص ع�ش �ق �ف �ی ال: ما  »�ق قبیله در زمان بنی امّیه چه چیزهایی است. 
نسبت  ما  مجامع  در  كنون  »تا گفت:  ّ�«؛  �ق ا  �ف اد�ی �ف �فی  �جسوء  ک�  دف �ی لا  و 

انجام  بدگویی  و  تنقیص  كمترین   _ سّوم  خلیفه ى   _ عثمان  به 
حّجاج  «؛  �ق �ج �ق م�ف ه 

ف
ه� ال:  »�ق عثمانیم.«  ارادتمندان  همه  ما  نگرفته؛ 

ال: و ما ر�أی  گفت: »درست است، این انصافًا فضیلتی است.« »�ق
گفت: »در میان جمعّیت ما یک نفر عصیانگر و  ّ�«؛  ّى �ق ار�ج ا �ف �ف �ج

خروج كننده ى علیه حکومت وجود نداشته؛ یک اخاللگر از میان 
فضیلتی  هم  این  »بله،  گفت:  «؛  �ق �ج �ق م�ف و  ال:  »�ق نیامده.«  بیرون  ما 
كردید یا نه؟ آن مرد  است.« ضمنًا در جمالت اّول حدیث توّجه 
كه شماها دارید،  میگفت مناقب قابل شمارش؛ مناقب مهّمی 
ما هم آن مناقب را داریم. حال، مناقب قابل شمارش، اینها بود؛ 
ا  د�ف لک ع�ف �� دف ��ق

أ
ا ل وا�د �ف اه�ه الّا ر�ج �ا�ج مسش ی �ق ا مع ا�ج هد م�فّ ال: و ما �ش »�ق

كه  تمام جنگهایی  »در  گفت:  «؛  �ق �ج �ق م�ف لا  و  در  �ق ا  د�ف ل� ع�ف ما  �ف مل�  حف
أ

ا و 

فقط  ما  قبیله ى  از  كرد،  خودش  دشمنان  با  علّی بن  ابی طالب 
بود.« در میان قبیله ى  با علی هم ركاب و همرزم  كه  بود  نفر  یک 
كه در همه ی جنگهاى  به این بزرگی، فقط یک نفر پیدا شده بود 
امیرالمؤمنین _ امیرالمؤمنین تعبیر من است. او گفت: »ابوتراب«، 
كوچک  كه میخواستند علی)علیه الّسالم( را با آن تنقیص و  تعبیری 
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همه ى  چشم  از  بود،  داده  انجام  كه  بزرگی  جرم  این  به خاطر  نفر 
ال:  قبیله افتاد و مردم دیگر هیچ ارزشی براى او قائل نیستند.« »�ق
برای شما منقبتی است،  این هم  گفت: »بله،  «؛ حّجاج  �ق �ج �ق م�ف و 

ل 
أ

الّا �ا هق 
أ

ّو�ج ام�ا رف �ق �ی ّ� ا�ف  �ق ل  ا ر�ج ال: و ما اراد م�فّ »�ق فضیلتی است.« 
ها  �ج

�ف �ق ا�ج لک  عل دف �ف �ق ها 
ا�فّ ل  �ی

�ق ا�ف  �ف ر  �ی حف �ج �ه 
ّ

ک دف �ق او  �ا�ج  ا�ق ا�ج ح�جّ  �ق ها هل  ع�ف

هركه  كه  است  این  مرسوم  ما  قبیله ى  »در  گفت:  ها«؛  ّو�ج رف �ق �ی لم  �ف

تو  آیا  میپرسد:  خود  نظر  مورد  زن  آن  از  كند،  ازدواج  میخواهد 
ابوتراب را دوست میدارى؟ آیا هرگز نام ابوتراب بنیکی به زبان تو 
گر آن زن جواب مثبت بدهد، این ازدواج به هم میخورد  آمده؟ ا
«؛  �ق �ج �ق ال: و م�ف گرفت؛ چون جرم بزرگی است.« »�ق و آن زن را نخواهد 
ولد  ما  و  ال:  »�ق است.«  بزرگی  فضیلت  هم  »این  گفت:  حّجاج 
�ق  سّم�ی �ف �ق  ار�ی �ج ا  �ف �ی

�ف ولد�ق  لا  و   
ً

ا �ف �س�ی لا  و   
ً

ا �س�ف لا  و   
ً

ا عل�یّ سّمی  �ف ک�  دف ا  �ف �ی
�ف

كه  نیامد  دنیا  به  پسرى  فرزند  هیچ  ما  میان  »در  گفت:  «؛  اطم�ق �ف

نامش را پدر و مادر او علی، یا حسن، یا حسین بگذارند؛ و هیچ 
كه پدر و مادرش نام او را فاطمه  دخترى در میان ما به دنیا نیامد 
گفت: »این هم فضیلت بزرگی است.«  «؛  �ق �ج �ق ال: و م�ف بگذارند«. »�ق
اواخر  در  می آید؛  پایین تر  آهسته  آهسته  مدام  طور  همین  ببینید 
ال و  حدیث میرسد به آن نقاط دقیق تر و شایسته ى تفکر بیشتر: »�ق
ر  ح� ع�ش �ف ل� اهلل ا�ف �ق �ق �ف الی الع�ا�ق ا�ف �ق ل الحس�ی �ج

�ف ا�ق ا ��ی هق م�فّ
أ

ر�ق ام�ا دف �ف

از  علی  فرزند  حسین  »وقتی كه  گفت:  رها«؛  دف �ف �ج �ق  و�ف ل  �ق �ق لّما  �ف ر  رف �ج

گر حسین  كه ا كرد  حجاز به عراق می آمد، زنی از قبیله ى ما نذر 
كه  كند. بعد  كشته شود، ده شتر در راه خدا قربانی  در این سفر 
كرد و ده شتر قربانی  كشته شد، این زن به نذر خودش وفا  حسین 
برایش  روز  آن  جامعه ى  كه  مناقبی  اعتنا،  مورد  مناقب  كرد.« 
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گفت: »این  «؛  �ق �ج �ق ال: و م�ف قیمت و ارزش قائل بوده، اینها است. »�ق
�ق م�ف علّی و  را�أ ل الی ال�ج ا ر�ج ال: و دعى م�فّ هم منقبت بزرگی است.« »�ق
گفت: »به یک نفر از قبیله ى  ا«؛  �ف ا و �س�ی دکم �س�ف �ی عم و ارف ال: �ف �. �ق لع�ف

گفت میکنم؛ به  كن،  كه از علی بیزارى بجو و او را لعن  گفتند  ما 
�ق  �ج �ق ال: و م�ف حسن هم لعن میکنم، به حسین هم لعن میکنم.« »�ق

گفت: »به خدا منقبتی است.« واهلل«؛ حّجاج اینجا 

این  باید  بیفتند.  چشم  از  اینها  باید  دیگر.  است  تبلیغات   
ک اموى از حّد یک انسان معمولی در  گروه مخالف حکومت سّفا
كرد،  نظرها فاسدتر شوند. یک مسلمان معمولی را نمیشود لعن 
اّما علی و حسن و حسین )علهیم  الّسالم( باید مورد لعن قرار بگیرند؛ 
جامعه ى  متحّرک  قلب  چون  اینهایند،  شورشها  كانون  چون 
زنده ى اسالمی نام اینها و یاد اینها و آموزشهاى اینها است؛ پس 

باید از چشمها بیفتند. 
م  �ق ا�ف و  ار  الّد�ش دو�ف  عار 

السشّ م  �ق ا�ف دالملک:  ع�ج �ف  �ی م�ف رالموأ ام�ی ا  ل�ف ال  �ق و  ال:  »�ق

كارهاى ما را شنیدى، قضاوت  گفت: »حاال  صار«؛  �ف
أ
صار �جعد الا �ف

أ
الا

كه  امیرالمؤمنین عبدالملک را هم درباره ى ما بشنو اى حّجاج! 
گفت شما نزدیکاِن نزدیک منید؛ و شما بعد از انصار زمان  به ما 
گفت: »بله قبول   اهلل علیه و آله(، انصار و یاورانید.« حّجاج 

ّ
پیغمبر )صل

دارم، این هم منقبتی است.«
كار بیاید،  ى  كه وقتی منصور عّباسی رو شما خیال میکنید 
دلش براى امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( یا براى حسن بن  علی )علیه الّسالم( 
كه بیاید این موهومات  یا براى حسین بن  علی )علیه الّسالم( سوخته 
مردم  ذهن  از  را  فکرى  ى هاى  كج َرو این  را،  بدآموزى ها  این  را، 
منبر  ى  رو بر  میرود  است،  مدینه  استاندار  كه  منصورى  بزداید؟ 
یاد  بدى  به  را  امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(  عام  مأل  در  و  می ایستد 

لّکه دار  برای  بنی عّباس  تالش 
کردن چهره ی اهل بیت)ع(

http://book-khamenei.ir/


205
...

یس
سیا

ت 
حیا

مت: 
هف

ار 
گفت انقالبِی  گروه هاى  از  جمعی  با  خودش  كه  منصورى  میکند؛ 

یاد میکند  به بدى  امام حسن)علیه الّسالم(  از  طرف دار خراسانی ها 
مطرح  آنجا  را  حسن)علیه الّسالم(  امام  زوجات  تعّدد  مسئله ى  و 
آقایانی هم  از آنجا به وجود می آید _ و  میکند و این مسئله اصاًل 
دین منصور و شیعه ى منصورند، 

ّ
كه این قضّیه را میگویند، مقل

كه از فرزندان  نه شیعه ى علّی بن  ابی طالب)علیه الّسالم( _ منصورى 
حسن بن  علی )علیه الّسالم( و از فــــرزنـــــــدان حسین بن  علی )علیه الّسالم( 
یک  در  و  صف  یک  در  اینها  با  كه  منصورى  دارد؛  پرخونی  دل 
به  را  اینها  كارى  فدا میداند،  را  اینها  شهامت  كرده،  كار  جبهه 
چشم دیده، توّجه مردم را به اینها آزموده، خیال میکنید می آید 
ک  موهومات را از سیماى منّور علی و حسن و حسین )علهیم  الّسالم( پا
كرد، بلکه خود  كار را نخواهد  كند و طرف دار اینها شود؟ نه، این 
گرفت و تبلیغات  گرفت؛ و  او دنباله ى رشته ى بنی امّیه را خواهد 
كرد؛ و در نتیجه وضع شیعه در زمان منصور شد مثل وضع شیعه 
عبیداهلل  و  یادبن  ابیه  ز و  حّجاج  و  مروان  و  عبدالملک  زمان  در 
درست  باید  كسی  چه  را  اینها  اموى.  گذشتگان  دیگر  و  یاد  ز
كه  را  مرحله اى  نو همان  از  باید  امام صادق  امام صادق.  كند؟ 
كند؛ مبارزات تبلیغاتی و  كرد، شروع  امام سّجاد)علیه الّسالم( شروع 
یکی خود را با كمال شّدت، آن چنان كه میتواند، تعقیب  ایدئولوژ
دست  از  كه  را  جمعّیتی  دهد؛  سروسامان  را  شیعه  حزب  كند؛ 
گرد بیاورد؛ باز همان تشکیالت  كند و  رفته اند، باز دور هم جمع 
كند؛ وقتی كه زمینه آماده شد، حركت  منّظم را از نو احیاء و زنده 
بر  كه  صادق)علیه الّسالم(  امام  خود  كلمات  در  كند.  قیام  و  كند 
كلمات  منبرها خوانده میشود و شماها می شنوید، مضمون این 
وجود دارد. همین نکته ای كه االن من گفتم، تقریبًا خیلی صریح 

مضمونش وجود دارد.

برای  صادق)ع(  امام  تالش 
منسجم کـــــــــــردن تشکیالت 
شیعـــــــــــــــــه در ابتدای دوران 

بنی عّباس
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کم بودن جمعّیت شیعیان واقعی در زمان امام صادق )علیه الّسالم(
در »كافی« شریف است این روایت، و از این قبیل، چندین 
من  آنچه  گفتم  شما  به  دّوم  و  اّول  روزهاى  بنده   _ است  روایت1 
جمع  من  كه  خروارى  از  مشتی  است؛  خروار  از  مشتی  میگویم، 
در  بیشترش  خیلی  كه  است،  كتابها  در  كه  خروارى  نه  كرده ام، 
كسل كننده  گر بخواهم همه را بگویم براى شما  كتابها است. و ا
_ مردی در مدینه  اشاره ای میکنم  آنها  از  به بعضی  است؛ فقط 
می آید پیش امام صادق)علیه الّسالم( و پیشنهاد قیام میدهد _ زمان 
چرا  نمیکنید،  قیام  چرا  شما  »آقا  میگوید:   _ است  بنی عّباس 
كارى  خروج نمیکنید، چرا حکومت را نمیگیرید، چرا نمیکنید 
یم  كه باید بکنید؟« امام صادق)علیه الّسالم( میگوید: »بلند شو برو را 
بیرون مدینه«، مثل اینکه محل و مکان، امن نبوده، بلند میشوند 
میخوانند.  نماز  و  میرسند  جایی  یک  به  میروند.  بیرون  شهر  از 
كه نماز خواندند، میگوید: »من دیدم امام صادق)علیه الّسالم(  بعد 
گوسفندهای اطراف ما،  با اشاره به  گهان برگشت طرف من و  نا
گر من بقدر این گوسفندها آدم داشتم، حركت2 میکردم.«  فرمود: ا
گوسفندها را شمردم،  كردم و  این شخص میگوید: »برگشتم نگاه 

گوسفند است.« كه هفده  دیدم 
این وضع  به  بنی العّباس  آمدن  كار  ى  از رو بعد  حزب تشّیع 
كند،  درآمده بود. امام صادق)علیه الّسالم( باید بسازد، باید درست 
آورده اند؛  به وجود  دشمنانش  كه  سنگهایی  از  بتراشد  آدم  باید 
مطلب  سال  ده  نبود.  معلوم  مطلب  اّول،  ساِل  ده  كرد.  شروع  و 
گرفتاری هایی داشتند، دشمنانی بودند  مکتوم بود. بنی العّباس 

ة عدد المؤمنین.
ّ
كلینی، ج2، ص242، باٌب فی قل كافی،   .1

2. قیام

صادق)ع(  امام  استفاده ی 
از ده ســـــــــــــــــال اّول حکومت 
ویج  بنی عّباس بــــــــرای تــــــــــر

معارف شیعی

http://book-khamenei.ir/


207
...

یس
سیا

ت 
حیا

مت: 
هف

ار 
گفت اینها  با  باید  بنی عّباس  كه  دیگر  جاهای  از  و  یمن  از  و  شام  از 

امام  به  اینکه  به  لذا  و  میکردند  اداره  را  امور  باید  میجنگیدند، 
مجالی  نتیجه  در  نمیرسید.  بپردازند  بخواهند  صادق)علیه الّسالم( 
براى امام صادق)علیه الّسالم( به وجود آمد. این چندین هزار روایت را 
یم. بعد كه منصور فارغ و آرام شد، دید عجب،  ما از آن ده سال دار
علی)علیه الّسالم(  فرزندان  بنی امّیه  زمان  در  كه  كارهایی  همان 
است،  آشنا  او  است.  شده  شروع  كارها  همین  نو  از  میکردند، 
منصور  دست  بنی علی)علیه الّسالم(  برنامه ى  است،  روش شناس 
كرده اند؛ میداند اینها چه  كاره اند، میداند از راه  كار  است، با هم 
میداند  آمده،  به وجود  بزرگ  انقالبهاى  كه  است  آموزشها  همین 
پوالدین  مردان  كه  است  تعلیم  و  درس  حلقه هاى  همین  در  كه 

كه به امام صادق)علیه الّسالم( پرداخت. ساخته میشوند؛ این بود 
به  تبعید  بار  یک  بود؛1  تبعید  مّدتها  صادق)علیه الّسالم(  امام 
االن  كه  عراق۳  شهرهاى  از  دیگر  یکی  به  تبعید  بار  یک  حیره2، 
اسمش یادم نیست. شخصی میگوید رفتم حیره، سه روز ماندم، 
كنم؛ از بس محکم اطراف  نشد با امام صادق)علیه الّسالم( مالقات 
گرفته بودند و داستان خیارفروش4 و داستانهاى دیگر  خانه اش را 
كه  فهمیدند  چون  است.  فراوان  ماشاءاهلل  الی  كه  ذلک  غیر  و 

آموزشهاى تبلیغاتی شروع شده.

مه محّمدحسین مظّفر، ص52. 
ّ

یخ الّشیعه، عال 1. تار
اّول  خلیفه ی  دو  منصور  و  سّفاح  و  داشت  قرار  نجف  نزدیکی  در  شهر  این   .2
بغداد،  شدن  ساخته  از  پس  و  داشتند  اقامت  شهر  این  در  مّدتی  بنی عّباس 

پایتخت این سلسله به این شهر منتقل شد.
كوفه.  .۳

امام  روایت،  این  بر  بنا  ص171.  ج47،  مجلسی،  محّمدباقر  مه 
ّ

عال بحاراالنوار،   .4
ی خود را شبیه خیارفروش ها درمی آورد  صادق)ع( در حیره تحت نظر بوده اند و راو

و با این حیله به حضور امام)ع( میرسد.
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گذشت و  یک مقداری از دوران امام صادق)علیه الّسالم( به این 
یک مقدار به سامان دادن بسیارى از نابسامانی هاى تشکیالت 
شیعه و ایجاد برنامه هاى خیلی مهم. مسئله ى مهّم دیگر، كمک 
امام  زمان  كه در  حانه اى 

ّ
انقالبهای مسل  1... دادن فکرى است. 

مسئله ى  بسیار  خودش  این  و  میگرفت  انجام  صادق)علیه الّسالم( 
كه  مهّمی بود. بنده چند روز قبل از این به شما آقایان قول دادم 
ان شاءاهلل صحبت  و  كنم  امامزاده ها صحبت  به  راجع  روز  یک 
میکنم؛2 اّما چون وقت كم شده و مطالب مانده، تردید پیدا كردم 
كاملی بکنم یا نه؛ میترسم  كه آیا میتوانم یک صحبت مفّصل و 

نتوانم، لذا این حدیث را اینجا نقل میکنم.

قیام زیدبن  علی در نظر معصومان )علهیم الّسالم(
بی رحمانه  و  بشــّدت  یدبن  علی بن  الحسین  را  ز بعضــــــی 
»از  فرمود:   اهلل علیه و آله( 

ّ
كرم )صل ا پیغمبر  كه  یدى  ز همان  میکوبند؛ 

راه خدا شهید خواهد شد  در  كه  آمد  كسی خواهد  فرزندان من 
ى  كه در آن جنگ با او شهید میشوند، روز قیامت بر رو كسانی  و 
میروند.«۳  بهشت  به  همه  از  زودتر  و  میکنند  سیر  ئق  خال دوش 
یدبن  كه به ز مرد جاهِل عامِی عربی دان به خودش حق میدهد 
یدبن  علی چنین شخصّیت بزرگی   علی جسارت و اهانت كند. ز
یدبن  علی همان شخصی است كه امام سّجاد)علیه الّسالم(  است. ز
نقل میفرماید و میگوید: »وقتی خدا این بّچه را به من داد، قرآن 
سهم  �ف ا�ف �ف  �ی م�ف الموأ م�ف  رٰى  �ق ا�ش اهلل  »ا�فّ  آمد:  آیه  این  دیدم  كردم،  باز  را 

1. نقص نوار
كتاب حاضر.  گفتار نهم  كنید به  2. رجوع 

۳. امالی، شیخ صدوق، ص۳۳0 )با اندكی تفاوت(
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ار 
گفت  »1» لو�ف �ق �ق �ی و  لو�ف  �ق �ق �ی

�ف اهلل  ل  �ی ��ج �فی  لو�ف  ا�ق �ق �ی �ق  �فّ الحج لهم  ا�فّ  �ج اموالهم  و 

گفته؛  پیغمبر  كه  است  فرزندى  همان  این  فهمیدم  میفرماید:» 
فرموده   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل چون  ید«.  ز گذاشتم  را  اسمش  لذا 

ید است. امام سّجاد)علیه الّسالم( میگوید: »وقتی كه  كه نامش ز بود 
دو  حضرت   _ آمد  این  از  بعد  هم  دیگر  آیه ى  یک  آمد،  آیه  این 
كه  یدى است  ز این همان  كه  فهمیدم   _ باز میکنند  را  قرآن  بار 
كه  فراوانی  مسائل  دیگر  و  است.«؛2  گفته   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

ید است. درباره ى ز

موضع امام صادق )علیه الّسالم( نسبت به قیام محّمدبن  عبداهلل
كه بعد از   یکی دیگر از مجاهدین زمان امام صادق)علیه الّسالم( 
ید در زمان بنی امّیه بوده و او زمان بنی العّباس _  كرده _ ز ید قیام  ز
محّمدبن  عبداهلل بن  حسن بن  حسن بن  علی بن  ابی طالب  است؛ 
نوه ى حسن مثّنٰی، صاحب نفس زكّیه. امام صادق)علیه الّسالم( به 
كتابهاى ما، در نوشته هاى ما، در  كرد. در  كمک  این مرد خیلی 
قرار داده اند،  مورد طعن  را هم بشّدت  بزرگوار  این  ما،  گفتارهاى 
كه  روایاتی  آن  گفت  كنم، خواهم  گر مجال صحبت پیدا ا و من 
نقل  محّمدبن  عبداهلل  به  راجع  صادق)علیه الّسالم(  امام  كالم  از 
محّمدبن  عبداهلل  با  امام)علیه الّسالم(  میکند  خیال  آدم  كه  شده، 
موافق نبوده، معنایش چیست. آن روایات را رد نمیکنیم، درست 

است، اّما معنای صحیحی دارد.

1. سوره ی توبه، بخشی از آیه                              ی 111. »در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به 
كه  بهای اینکه بهشت برای آنان باشد، خریده است؛ خریده است؛همان كسانی 

ُكشته میشوند.« در راه خدا میُکشند و 
ص  ج ۳،  ی، 

ّ
حل یس  ابن ادر المستطرفات(،  )و  ی  الفتاو لتحریر  ی  الحاو الّسرائر   .2

۶۳7
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میکند  نقل  »مقاتل الّطالبّیین«1  كتاب  در  اصفهانی  ابوالفرج 
امام  به  بود،  نشسته  خانه اش  در  محّمدبن  عبداهلل بن  حسن  كه 
ید  صادق)علیه الّسالم( نامه نوشت یا پیغام داد كه شما تشریف بیاور
منزل ما، با شما كارى دارم . امام)علیه الّسالم( آمد. گفت: »یابن رسول 
نه؟«  یا  كنید  همکارى  من  با  حاضرید  قیامم؛  درصدد  من  اهلل! 
تعبیر »بیعت« است و بیعت یعنی همکارى. »حاضرید دست 
همکاری به من بدهید یا نه؟« امام فرمودند: »من از ورود در این 
كه حاال بعد از 1۳00 سال دارم نگاه میکنم،  كار معذورم.« بنده 
امام)علیه الّسالم(  گر  ا و  بوده؛  معذور  امام)علیه الّسالم(  واقعًا  می بینم 
میرفت در باند محّمدبن  عبداهلل بن  حسن، امروز ما شیعه و تشّیع 
بعد  انقالب  ده ها  تا  باشد  امام)علیه الّسالم(  كه  بوده  الزم  نداشتیم. 
محّمدبن  عبداهلل  بیاید.  به وجود  محّمدبن  عبداهلل بن  حسن  از 
هم  محّمدبن  عبداهلل  ندارم.«.  حرفی  رسول اهلل!  » یابن  گفت: 
مثل من درباره ى امام قضاوت داشت. وقتی دید امام)علیه الّسالم( 
قبول نکرد، حمل نکرد بر اینکه امام)علیه الّسالم( محافظه كار است، 
دارد؛  دوست  را  جانش  امام)علیه الّسالم(  ترسیده،  امام)علیه الّسالم( 
گوینده ى این شعر است:  كه امام صادق)علیه الّسالم(  چون میداند 
است.  زبانها  گویاترین  شعر،  زبان  ها«.2  ّ

ر�ج س�ق  �ی �ف ال�فّ س  �ف ال�فّ �ج ام�ف  »ا�ش

زمان هم  آن  و علمای  و شعرا  به شعر  راجع  كنم،  گر وقت  ا بنده 
زبان  با  امام صادق)علیه الّسالم(  گفت.  باز دو سه جمله اى خواهم 

1. مقاتل الطالبّیین، ابوالفرج اصفهانی، ج1، ص170
كتاب مناقب آل ابی طالب)ع(، ابن شهر آشوب، ج4، ص 275 به  2. این شعر در 
رّبها / فلیس  الّنفیسة  بالّنفس  امام صادق)ع( نسبت داده شده است؛  »اثامن 
كه  هم ثمن.«؛ ترجمه: »من با جان عزیزم با خدا معامله میکنم 

ّ
كل لها فی الخلق 

هیچ چیز در بین مخلوقات ارزش جان را ندارد ]فقط خداوند ارزش آن را دارد[.«
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ار 
گفت و  زمان  آن  تمام مسلماناِن  و  پیروانش  تمام  به  را  پیام خود  شعر، 

با  با چیزهاى عزیزم  و  با جانم  بعد رساند. میگوید من  زمانهاى 
كف دستم است. امام صادق  خدا معامله میکنم؛ یعنی جانم 
كف دستش است. محّمدبن  عبداهلل بن  راست میگوید، جانش 
یک چنین  صادق)علیه الّسالم(  امام  كه  میداند  هم   حسن)علیه الّسالم( 
شخصّیتی است، او كه از مرگ نمیترسد؛ لذا گفت عرضی ندارم. 

امام)علیه الّسالم( بلند شد از منزل محّمدبن  عبداهلل آمد بیرون.
امام  پسرهاى  از  تا  دو  مجلس  آن  در  كه  مینویسد  ابوالفرج 
موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  یکی  بودند؛  نشسته  صادق)علیه الّسالم( 
امام  هفتم،  امام  یعنی  موسی بن  جعفر  عبداهلل بن  جعفر.  یکی  و 
صادق)علیه الّسالم(  امام  وقتی كه  موسی بن  جعفر، )صلوات اهلل علیه(. 
و  آقازاده  این دو  به  كرد  رو  آمد، محّمدبن  عبداهلل  بیرون  از خانه 
ید، بیعتم را از شما ]هم[ برداشتم.«  گفت: »شما هم با پدرتان برو
استفاده ای  برداشتم« چه  از شما  را  »بیعتم  این جمله ى  از  شما 
كرده  میکنید؟ تا برسیم به دنباله ى حدیث. معلوم میشود بیعت 
با  كه  را  بیعتی  برداشتم« یعنی چه؟ یعنی  تو  از  را  بودند. »بیعتم 
گردنت برداشتم. پس موسی بن  جعفر و عبداهلل بن  كردى، از  من 
با  پدرشان،  بودن  با   _ صادق)علیه الّسالم(  امام  فرزند  دو   _  جعفر 
این  آیا  بودند.  كرده  بیعت  عبداهلل بن حسن)علیه الّسالم(  محّمدبن  
امام  مخالفت  با  و  صادق)علیه الّسالم(  امام  اجازه ى  بدون  بیعت، 
موسی بن  براى  شما  گر  ا را  چیزى  چنین  بوده؟  صادق)علیه الّسالم( 
 جعفر )علیه الّسالم( احتمال بدهید، من احتمال نمیدهم؛ با اشاره ى 

امام صادق)علیه الّسالم( بوده است.
گفت: »از شما هم  كرد به این دو آقازاده،  محّمدبن  عبداهلل رو 
ید؛ من از شما صرف نظر میکنم.«  بیعت را برداشتم؛ با پدرتان برو

بیعت کردن امام کاظم )ع( و 
با محّمدبن  عبداهلل؛  برادرش 
امام  بر رضایت  شاهــــــــــــدی 

صادق)ع( از قیام او
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از  دید  میرفت،  كوچه  در  داشت  وقتی كه  صادق)علیه الّسالم(  امام 
كه موسی)علیه الّسالم(  پشت سرش صداى پا می آید؛ برگشت، دید 
محّمدبن  ابتا!  »یا  كه:  گفتند  آمدید؟  چرا  فرمود:  عبداهلل اند.  و 
ید پیش  برو ید.« فرمود: »برگردید  برو گفت شما هم   عبداهلل به ما 
كه  من  نیامدم.  جان  به خاطر  آمدم،  كه  من  محّمدبن  عبداهلل. 
دوست  را  جانم  كه  بود  این  به خاطر  نه  نکردم،  بیعت  محّمد  با 
ید.« امام دو فرزندش را  داشتم. من مصلحت نبود باشم، شما برو
مجّددًا فرستاد پیش محّمدبن  عبداهلل.1 این را »مقاتل الّطالبّیین« 
كتاب معروف و معتبر پیش سّنی و شیعه. امام اینها را  میگوید؛ 
وجود  هم  دیگرى  فراوان  ماجراهاى  میکرد.  تأیید  میکرد،  كمک 
كسل كننده است، ثانیًا تقریبًا تکرار  گفتن اینها اّواًل  كه حاال  دارد 
مجموع  از  باید  شما  كه  را  نتیجه اى  آن  یعنی  میشود،  محسوب 
هر  برای  و  بگیرید  میتوانید  روایت  این  از  بگیرید،  مطالب  این 
صادق)علیه الّسالم(  امام  پس  است.  كافی  هم  یکی اش  منصف 
گروه هاى انقالبِی حاد، پیوند  كه با این  كارهایش این بود  یکی از 

نزدیک داشته باشد.

شواهدی بر عدم مخالفت امام صادق )علیه الّسالم( با قیام بر ضّد 
خلفای جور

كار دیگر امام صادق)علیه الّسالم( را من از یک روایتی نقل   یک 
كتاب  كه  است  الّشیعة«  »وسائل  شریف  كتاب  در  كه  میکنم 
معروفی است و مورد استناد همه ی علما، فقها و بزرگان است. 
امام  می بینیم.  را  روایت  این  سیزدهم  باب  الجهاد«،  »كتاب  در 

1. مقاتل الّطالبّیین، ابوالفرج اصفهانی، ج 1، ص 170
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آ
ّى م�ف ا ار�ج َوَدد�قُ ا�فّ الحف

َ
میفرماید: »ل

مشغول  محّمد )علهیم  الّسالم(  آل  شورشگران  كه  میدارم  دوست 
و  با من، مخارج داخلی  اقدامات حاّدشان بشوند، مخارجشان 

كارهایشان با من. شخصی و 
صادق)علیه الّسالم(  امام  معتقدند  كه  كسانی  آن  ی 

ّ
كل به طور 

روایات  این  مقابل  در  بود،  مخالف  خود  زمان  حاّد  جریانات  با 
گفتم، یک نمونه ى دیگرش را هم  كه یک نمونه اش را قباًل  فراوانی 
كنید،  ی این نکته فکر  حاال میگویم، چه میگویند؟ شما واقعًا رو
كه من نرسیده  كنید، شاید شما به یک نتیجه اى برسید  تأّملی 
»آقا  میگویند:  صادق)علیه الّسالم(،  امام  پیش  می آیند  مکّرر  باشم. 
یکی اش  كه  نمیکنید؟«  حركت  چرا  نمیکنید؟  قیام  چرا  شما 
هفده  روایت  همان  خواندم،  قباًل  كه  بود  صیرفی2  سدیر  روایت 
امام  گر  ا را،  قیام  میکنند  عرضه  امام  به  می آیند  وقتی  گوسفند. 
گر طرز فکر امام، طرز فکر  مخالف با قیام باشد، چه باید بگوید؟ ا
كه چه  باید داد بکشد سر من  بگوید؟  باید چه  مخالف است، 
كارهاییم؟  میگویی مؤمن؟ این حرفها چیست؟ مگر ما براى این 
میخواهم درسم را بگویم، میخواهم حدیثم را بگویم؛ این حرفها 
مخالف  حرفها  این  با  امام)علیه الّسالم(  گر  ا میزنید؟  كه  چیست 
امام)علیه الّسالم(  اّما  دیگر.  بدهد  جواب  این جورى  باید  است، 
كه من چند نفر را دارم،  این جورى جواب نمیدهد. امام میگوید 
كه او اشتباه  و وقتی آن شخص جوابی میدهد امام ثابت میکند 

ی، 
ّ
یس حل 1. وسائل الّشیعة، شیخ حّر عاملی، ج15، ص54، به نقل از سرائر، ابن ادر

ج۳، ص5۶۹
كلینی، ج2، ص242. این روایت در صفحه ی 20۶ تحت عنوان »كم بودن  كافی،   .2

جمعّیت شیعیان واقعی در زمان امام صادق)ع(« ذكر شده است.
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آمادگان  و  را نمیداند و طرف داران و عالقه مندان  میکند؛ زمینه 
دست  به  روایات  این  همه ى  از  هستند.  كم  امام  با  قیام  براى 
كه امام)علیه الّسالم( آماده است، اّما زمینه را آماده نمیداند.  می آید 
كرده اید؟ فکر  شما به نظرتان راجع به این روایات چه می آید؟ فکر 

یش فکر شود. كنید دیگر، این هم یک مسئله اى است و باید رو

مواضع امام صادق )علیه الّسالم( در برابر خلفای زمان
كه درباره ى زندگی امام صادق)علیه الّسالم(  یک مطلب دیگرى 
یاد است، متأّسفانه  الزم است بگویم _ كه با اینکه مطالب خیلی ز
كنم و بروم دنبال بحث را بگیرم  از بقّیه ى مطالب باید صرف نظر 
با  و  زمان  خلفاى  با  صادق)علیه الّسالم(  امام  رفتار  كه  است  این   _
نظر  مورد  خیلی  كه  است  مسئله ای  این  بود؟  چگونه  منصورها 
آمدم،  مجلس  این  به  كه  دّومی  و  اّول  روز  در  بنده  البّته  است. 
كردم، اّما توضیحی ندادم و نمیدانم  یک اشاره اى به این مسئله 
آقایان هم  از  نه؛ شاید بعضی  یا  بودید  آقایان درست ملتفت  كه 
برخورد  من  كه  آنجایی  تا   _ دارد  وجود  متعّددى  روایات  نبودید. 
این  مجموع  كه   _ هست  روایت  شش  پنج  حدود  شاید  كرده ام، 
كه منصور عّباسی امام صادق را خواست، یا  روایات این است 
كردن و  كرد تندى  خود امام به دربار منصور رفت؛ آنجا منصور بنا 
امام)علیه الّسالم( در جواب گفت كه: »اى امیرالمؤمنین! اّیوب مبتال 
كرد و تو بازمانده ى  كرد، یوسف نعمت یافت و شکر  شد و صبر 
می بینی،  ما  از  كه  را  بدی هایی  یعنی  كن!«1  صبر  دودمانی؛  آن 
منصور  كه  آمده  روایتها  این  از  برخی  در  كن.  صبر  كن،  تحّمل 
برو؛ در بعضی جاها هم محّبتی پیدا  گفت  عصبانی شد، مثاًل 

مه محّمدباقر مجلسی، ج47، ص1۹۳
ّ

1. بحاراالنوار، عال

بر  مبنی  وایاتی  ر وجــــــــــــــــود 
در  صادق)ع(  امام  خضـــوع 

برابر  منصور عّباسی
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گفت كرد و حضرت را در آغوش گرفت و بوسید. چند روایِت این جورى 

هست. ما باید وارد شویم و اصاًل ببینیم این روایات چیست.
این  میکنم،  عرض  روایات  این  درباره ى  كه  اّول نکته اى 
ى اش ربیع  كه هست، راو كه همه ی این پنج شش روایتی  است 
كسی  آن  حاجب  ربیع  كیست؟  حاجب  ربیع  است.  حاجب 
او  خود،  نزدیکان  تمام  میان  در  گشته  عّباسی  منصور  كه  است 
كرده براى دربانی و مالزمت دائمی. منصور، مّکه هم  را انتخاب 
كه رفت، او را با خودش برد؛ این در روایات هست. او در بغداد 
ى، جناب ربیع  هم با منصور بود، در حیره هم با منصور بود. راو
كوچک  جاهاى  از  مثال  میماَند؟  كسی  چه  مثل  این  است! 
یک  شما  كنید  فرض  یم.  نرو باال  و  بزرگ  جاهاى  بزنیم،  كوچک 
و  جنگ  و  ستیزه  حال  در  او  با  دائمًا  كه  ید  دار خونی اى  دشمن 
به  با شما همین طور است. دوستان شما هم  او هم  و  مبارزه اید 
بعد  مبارزه میکنند.  و  او میجنگند  با  او،  با  اّتکاء دشمنی شما 
گرفتارى ای  یک  یا  هستید،  دیگرى  شهر  در  یا  زندان  در  شما 
ید، یا در این دنیا نیستید. حال این دشمن بیاید این دوستان  دار
شما را دانه دانه ببرد، بگوید شماها چرا مبارزه میکنید؟ اربابتان، 
گفت  را بوسید،  افتاد به پاى من، پاى من  رئیستان آن روز آمد، 
كردم و من جزو مخلصین و دوستان تو هستم. این حرف  غلط 
براى سركار چقدر حجّیت دارد؟ ربیع حاجب، یار نزدیک وفادار 
كه  كاملش هم هست _ نقل میکند  كه مورد اطمینان  منصور _ 
منصور  گفت،  چنین  كه  بعد  آمد،  صادق)علیه الّسالم(  امام  بله، 
اینکه  براى  بیاید،  باورش  اینکه شیعه  براى  منتها  گفت.  چنین 
نسلهاى بعد دست به دست این حرف را برای همیشه در میان 
كه نقل میکند، دو سه تا فضیلت  كنند، این ماجرا را  خود حفظ 

راوی  منصور؛  مالزم  بیِع  ر
امام  خضـــــــــــــوع  وایــــات  ر

صادق)ع(  در  برابر  خلیفه
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كه  فضیلتهایی  منتها  میشمرد؛  صادق)علیه الّسالم(  امام  براى  هم 
به حال منصور ضررى ندارد. مثاًل میگوید امام صادق آمد وارد 
تا وارد شد، منصور  كه لبهاى امام میجنبد.  مجلس شد، دیدم 
حضرت  و  شد  بلند  گهان  نا بود،  عصبانی  خیلی  قباًل  اینکه  با 
لب  زیر  رسول اهلل!  »یابن  كه:  پرسیدم  بعد  گرفت.  آغوش  در  را 
فورًا  میکند،  نگاه  شیعه  وقتی  »دعا«.  گفت:  میخواندید؟«  چه 
كه امام ما دعایی  ذهنش متوّجه فضیلت امام)علیه الّسالم( میشود، 
دیگر  كرد؛  منصرف  خودش  از  را  عّباسی  منصور  كه  بود  بلد 
نامرد، در قالب یک منقبت، یک  ربیِع  این  كه  ملتفت نمیشود 
تو  به  بزرگ  امام صادق)علیه الّسالم( داد و یک دروغ  به  بزرگ  فحش 
كه از باب اینکه میگویند دروغگو   گفت؛ و خوشمزه اینجا است 
به  را  صادق)علیه الّسالم(  امام  ورود  داستان  ربیع  است،  كم حافظه 
كه من  گذشته، تا آنجایی  كه بین اینها  محضر منصور و جریانی 
كه  كرده اند  بعدی جعل  ُروات  یا  نقل میکند.  دیده ام، سه جور 
گر جعل نکرده اند و روایات به طور صحیح  یم؛ یا ا خب حرفی ندار
به ربیع حاجب میرسد، ربیع سه جور قضّیه را نقل كرده و این سه 
كه اینها سه بار اّتفاق  جور با هم منافات دارد.1 نمیشود بگوییم 
با تفاوتهاى اساسی؟  افتاده. یعنی این قدر مشابه و درعین حال 
یک جا میگوید امام این دعا را خواند، یک جا میگوید امام آن 
چنین  من  به  قباًل  امام  میگوید  جا  یک  خواند،  را  دیگر  دعاى 
گفت، یک جا میگوید بعدًا چنین گفت، یک جا میگوید منصور 
كاماًل متناقض است و در  كه با همدیگر  گفت؛ حرفهایی  چنان 
یک نقل صحیح، این همه تناقض و تعارض ممکن نیست. پس 

1. اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، شیخ حّر عاملی، ج 4، ص 211 و 212
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گفت كه توّجه داشته باشید  این یک نکته است درباره ی این روایات 

ی آن، ربیع حاجب است. راو

وجود روایاتی مبنی بر برخوردهای تند امام صادق )علیه الّسالم( 
با خلیفه

كه در مورد این روایات باید توّجه داشته  یک مطلب دیگرى 
روایات دیگرى هم  روایات،  این  كه در مقابل  این است  باشید، 
این  از  دسته ای  است.  روایات  این  ضّد  درست  كه  دارد  وجود 
راِم  آدم  را در حضور منصور، یک  امام صادق)علیه الّسالم(  روایات، 
ذلیِل دست بسته ى مطیِع عافیت طلِب عزیزجانی معّرفی میکند 
ق منصور میترسد. وقتی منصور او را میخواهد، بنا 

ّ
كه از یک شال

كردن و بعد هم راه می افتد میرود و بعدش  گریه  میکند هاى هاى 
ت میکند. دسته ای دیگر از این 

ّ
هم آن جور پیش منصور اظهار ذل

روایات، همین امام صادق)علیه الّسالم( را در مقابل همان منصور _ 
نه در مقابل یک منصور دیگر _ به صورت یک آدم پرخاش جوى 
میکند  بنا  برخوردهایش  در  میکند؛  معّرفی  مخالف  بهانه گیِر 
او یک سؤالی  او »جّبار« خطاب میکند.  به  كوبیندن؛  را  منصور 
از امام میکند براى اینکه دل امام را به دست بیاورد و امام براى 
كه من میفهمم انگیزه ى سؤال تو چیست و منظور  اینکه بفهماند 
كنی، یک جواب  تو حّل مشکلی نیست و میخواهی دل مرا نرم 
سخِت قرصی در مقابلش میدهد. منصور میگوید: »یا اباعبداهلل! 
این  ى من می نشیند، چیست؟« منظورش  رو بر  كه  این مگسی 
آزارش  اهلل«.  ئق  خال من  »خلٌق  این  بله،  بگوید  امام  كه  است 
حدیث  فالن   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل است.  این چنین  است،  این 

كه امام  گفته است. منظور منصور این است  را درباره ى مگس 
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از  كند و ضمنًا یعنی ما  صادق)علیه الّسالم( را به این حرفها سرگرم 
كردیم و به شما ارادتمندیم. امام)علیه الّسالم(  شما مسئله اى سؤال 
«1؛ این مگس را خدا فرستاده  �هق ا�ج �ج � الحج  �ج

ّ
ل دف در جواب میگوید: »ل�ی

ناتوان!  اى  عاجز!  اى  یعنی  كند.  ذلیل  آن  با  را  جّبار  مردمان  تا 
كه البّته باز شواهد  یم؛  خب، یک دسته هم این جور روایات دار
دیگرى هم هست، فقط این یکی نیست؛ و بنده یادداشت هایی 
بحث  مناسب  چون  بخوانم،  نمیشود  حاال  متأّسفانه  كه  دارم 
و  است  تحقیقی  و  تتّبعی  حرفهاى  نیست؛  منبرى  و  مجلسی 

براى اهلش است.
جنابعالی  و  بنده  است؟  درست  روایات  این  از  كدام  حاال 
علیه(  تعایل  اهلل  مجلسی)رضوان  مه ی 

ّ
عال مرحوم  »بحاراالنوار«  كتاب 

كتاب.  اّولی است، در آن  باز میکنیم، یک روایت، آن روایت  را 
كتاب. مجلسی  یک روایت هم روایت دّومی است باز در همان 
مجلسی  محّدث  كند.  جمع  را  روایات  میخواسته  حقیقت  در 
هزار  چندین  داشته  بنا   _ مجلسی  مه ی 

ّ
عال مجلسی،  فاضل   _

حدیث  خود  گذشته ى  از  و  خود  طرف  از  شیعه  كه  را  روایت 
را  كار  این  و  كند  جمع  مجموعه اى  یک  در  كرده،  نقل  و  كرده 
جدا  هم  از  را  اینها  و  میداشتم  هّمت  باید  من  حاال  كرده.  هم 
جمع  را  روایات  او  چیست؟  مجلسی  تقصیر  نکردم،  و  میکردم 
زندگی  و  شده  ذكر  هم  پهلوى  متناقض  روایت  چند  این  و  كرده 
همه ى  با   _ سّجاد)علیه الّسالم(  امام  زندگی  و  صادق)علیه الّسالم(  امام 
 _ دارد  احادیث  و  نقلها  در  بزرگوارها  این  زندگی  كه  تناقضهایی 
كار  ى این مسئله  كه رو كنار هم در بحار هست و بنده  همه اش 
میکنم، عمده ى منبع تحقیقم كتاب بحاراالنوار مجلسی است. 

1. مناقب آل ابی طالب)ع(، ابن شهرآشوب، ج4، ص251

هـــــــــدف عاّلمه مجلسی)ره( 
وایات  از کنــــــــــــــار هم آوردن ر

متضاد
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گفت پریروز1  یا  دیروز  كه  را  حدیثی  آن  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  درباره ی 

برده ى  من  میگوید  یزید  به  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  كه  كردم  نقل 
حماسِی  شعر  آن  كرده2؛  نقل  بحار  در  مجلسی  هستم!  تو  ذلیل 
كه به یزید خطاب میکند و میگوید: »ما  پرشور امام سّجاد را هم 
كنار نخواهیم آمد و با شما خوب نمیشویم،  با شما یک روز هم 
بکشیم«۳،  را  شما  میخواهیم  ما  بکشید،  را  ما  میخواهید  شما 
كه  كرده؛ این به عهده ى من و شما است  مجلسی در بحار نقل 
كدام درست است. یم و تشخیص بدهیم  كنار هم بگذار اینها را 

ذلیل  را  امام  كه  روایتهایی  آن  آیا  است؟  درست  كدام  حاال 
كه نشان میدهد امام از جان خود  معّرفی میکند، آن روایتهایی 
كردن  زندگی  بیشتر  روز  چند  براى  كه  میشده  ک  بیمنا این قدر 
فرعون  مقابل  در  كه  بود  حاضر  كردن،  عمر  بیشتر  سال  چند  یا 
نام  منصور  درباره ى  را  »فرعون«  تعبیر  همین  خود  كه   _ زمان 
كند درست است؟  و خضوع  تسلیم شود  و  كند  كرنش   _ برده4 
علی)علیه الّسالم(  فرزند  را  صادق)علیه الّسالم(  امام  كه  روایتی  آن  نه  یا 
امام  كنی.  غلّو  خیلی  نمیخواهد  ساده؛  خیلی  میکند؟  معّرفی 
علّی بن  ابی طالب)علیه الّسالم(  فرزند  از  غیر  مگر  صادق)علیه الّسالم( 
خانه ى  كه  داد  دستور  منصور  وقتی  گفت.  هم  خودش  است؟ 
كه  است  پیدا  و   _ بزنند  آتش  مدینه  در  را  صادق)علیه الّسالم(  امام 
كه  كسی آتش نمیزند _  هنگامی  كه  خانه ى یک عاِلم طرف دار را 

كتاب حاضر 1. صفحه ی 42 
مه محّمدباقر مجلسی، ج4۶، ص1۳۸

ّ
2. بحاراالنوار، عال

۳. همان، ج45، ص175؛ »التطمعوا أن تهینونا فنکرمکم/ و أن نُکّف األذی عنکم 
و تؤذونا. واهلل یعلم أّنا ال نحّبکم/ و ال نلومکم أن ال تحّبونا«؛ ترجمه: »این طمع را 
یم و یا ما را اذّیت كنید  گرامی بدار نداشته باشید كه به ما اهانت كنید و ما شما را 
یم و شما  كه ما دوستتان ندار كنیم. خدا میداند  و ما از آزار دادن شما خودداری 

كه ما را دوست نداشته باشید.« را هم سرزنش نمی كنم 
4. همان، ج47، ص۳0۹
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رى«؛ من 
�ف اع�ا�ق ال�شّ ا ا�ج گفت: »ا�ف امام از درون آتشها می آمد بیرون، 

ی«.1 خانه ى  المص��ف �ف محّمد  ا�ج ا  »ا�ف كهنم.  یخِی  تار فرزند آن دودمان 
گرفتن خانه،  من را آتش میزنید؟ به خیالتان امام صادق با آتش 
از میان خواهد رفت؟ به خیالتان تسلیم خواهد شد؟ من فرزند 
یشه شان در جامعه ى اسالمی بسی كهن است.  آن كسانی ام كه ر
امام  میگوید.  هم  راست  یم؛  دار جاى  جامعه  این  اعماق  در  ما 
حسین بن  علی  خون  خود،  رگهاى  میان  در  صادق)علیه الّسالم( 
مادرش  خون  دارد،  را  علّی بن  ابی طالب)علیه الّسالم(  خون  دارد،  را 
 اهلل علیه و آله( را 

ّ
زهراى اطهر)علهیاالّسالم( را دارد، خون پیغمبـر اسـالم )صل

كند؟ دارد؛ او چـرا زبـونی 
طفیلی  را  صادق  امام  روایت،  یک  است:  روایت  دو  اینجا، 
و  و عافیت طلب و جان عزیز  بنی عّباس معّرفی میکند  دستگاه 
كرنش كن و تسلیم شو  از ترس مرگ، اشک ریز و در مقابل منصور، 
فرزند علّی بن  را  امام صادق)علیه الّسالم(  روایت دیگر،  زبون. یک  و 
 ابی طالب)علیه الّسالم( و حسین بن  علی)علیه الّسالم( معّرفی میکند. به 
اینها  نظرم  به  با شما.  كدامش درست است؟ تصمیم  نظر شما 
دلیلش   _ معها«  »قیاساتها  كه  است  قضایایی  آقایان2  قول  به 
دیگرى  حرف  نمیخواهد،  دیگرى  دلیل   _ است  خودش  با 

نمیخواهد.
بنابراین نصیحت من به آن كسانی كه عربی بلدند و میتوانند 
عربی  ِصرف  به  و  می بینند  را  روایت  این  و  كنند  معنا  را  عربی 
كه بعد از هزار سال و چند  بلد بودن، به خودشان حق میدهند 
برای  امام صادق  را درباره ى  و دشمنام دشمن  این فحش  قرن، 

كلینی، ج1، ص47۳ كافی،   .1
2. منطق دانان
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ار 
گفت كنند،  َاعقاب امام صادق)علیه الّسالم( و َاعقاب فکری منصور نقل 

سعدى  بردارند.  دست  دشنام گویی  از  یک قدرى  كه  است  این 
تیرى  مثل  نشنیدم؛  من  داد،  فحش  من  به  نفرى  »یک  میگوید: 
كه انداخت و به من نخورد. تو این تیر را برداشته اى آمده اى  بود 
میرسانی؟«1  من  به  را  فحش  این  میکنی؟  فرو  من  پهلوى  در 
صادق)علیه الّسالم(  امام  به  و  كردند  جعل  فحشی  روزی  یک  آنجا 
یخ  تار طول  در  و  را  فحش  این  برداشتی  حاال  تو  دادند،  نسبت 
در  محکم  دیگر  بار  یک  جدّیت  با  و  میکنی  حمل  خودت  با 
پهلوى امام صادق)علیه الّسالم( فرو میکنی؛ این خوب است؟ این 
صادق)علیه الّسالم(؟  امام  شیعه ى  میگویند  را  این  است؟  درست 
این را میگویند عالقه مند به امام صادق)علیه الّسالم(؟ چرا وقتی كه 
كنید، قضاوت میکنید؟ همین  نمیفهمید و نمیتوانید استنباط 
مداركش  اینها  تمام  كردم،  ترجمه  و  خواندم  االن  كه  روایاتی 
مقابل  در  دیگر.  است  بحاراالنوار  كتاب  همین  است؛  موجود 
این روایات چه میگویی؟ میگویی تقّیه است؟ تقّیه را هم معنا 
و  جانبی  به طور  روز  یک  نیست.  این جورى  تقّیه  نخیر،  میکنم. 
حاشیه ای، بحثی در باب تقّیه میکنیم.2 فعاًل به طور خالصه این 

را بگویم ،چون میترسم نرسم به تقّیه.
م،  ک�ف م�ی  � �یّ �ق �ق کارى  هم�  »در  میفرماید:  صادق)علیه الّسالم(  امام 
است  روایتهایی  از  این   .5»4 �ف �ی

�فّ �ف  � �ج مسح  و   ۳ دف �ی �ج �ف ر�ج  �ش در  مگ� 

1. بوستان سعدی، باب هفتم، در عالم تربیت، حکایت: »اندر نکوهش غّمازی و 
مذّمت غّمازان«.

كتاب حاضر. گفتار دهم    .2
۳. شراب انگور
كفش 4. ُخّف: 

كلینی،  ج2، ص217 كافی،   .5

تبیین صحیح مسئله ی تقّیه
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میرسند،  روایت  این  به  وقتی كه  یعنی  نمیفهمند؛  خیلی ها  كه 
یک  است.  خصوصّیتی  چه  دارای  واژه  دو  این  كه  میمانند 
روایات  برخی  در  نیست.  تقّیه بردار  كه  هست  سلسله مطالبی 
گفته اند.  را  چیز  دو  روایات  بعضی  در  گفته اند1،  را  چیز  سه 
ک دارد.  كه فقط دو چیز و فقط سه چیز نیست؛ مال پیدا است 
كه نبیذ بخور، نمیخورم  كنند  گر چنانچه من را مجبور  میگوید ا
گر بگویند تو را  و تقّیه نمیکنم. »تقّیه نمیکنم« یعنی چه؟ یعنی ا
میُکشیم، میگویم بُکشید، من نبیذ نمیخورم، شراب نمیخورم، 
مسکرات نمیخورم. چرا؟ براى خاطر اینکه او امام است، او پیشوا 
است؛ اسالم و تشّیع پیشواى مست نمیخواهد. خب، وقتی امام 
كه  دارد  حّساسّیت  این قدر  مسئله اى  یک  در  صادق)علیه الّسالم( 
كه  ی تقّیه اى  مسئله ى رهبرى و پیشوایی را مالحظه میکند و رو
بحق، دین او و دین پدران او است و باید هم باشد، تکیه میکند 
�ف ل�«؛2 هركه تقّیه ندارد،  �ق ل� لا د�ی �یّ �ق ا�أی«، »م�ف لا�ق �ج

آ
�ف ا ى و د�ی �ف �ق د�ی �یّ �ق _ »ال�قّ

گر بنا  دین ندارد، و واقعًا همین طور است _ در عین حال میگوید ا
گر میکشند، بکشند؛ این  باشد من مست شوم، تقّیه نمیکنم؛ ا

مسئله ى رهبرى است.
طاغوت  مقابل  در  است  رهبر  كه  صادقی  امام  میگویم  من 
است،  قرآنی  رهبر  و  خودش  مخالِف  جبهه ى  رهبر  و  زمان 
كند تا سیزده قرن  یخ حمل  ت را تار

ّ
نمیتواند ذلیل شود و این ذل

بعد؛ این منافی با مقام امام است؛ اینجا اصاًل جاى تقّیه نیست. 
كه تصّور میکنند و  عالوه بر اینکه تقّیه اصاًل معنایش این چیزی 

كرده اند، نیست. معنا 

1. همان، ج۳، ص۳2
مه محّمدباقر مجلسی، ج۶4، ص10۳

ّ
2. بحاراالنوار، عال
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ار 
گفت صادق)علیهالّسالم(  امام  و  آمد  سر  صادق)علیهالّسالم(  امام  دوران 

از دنیا رفت، درحالى که منصور نتوانست یک بهانه ى بّینى پیدا 
کند. بقدرى تشکیالت  که امام صادق را از بین ببرد و نابود  کند 
کارهایش مدّبرانه  امام صادق)علیهالّسالم( مستحکم است، بقدرى 
و عاقالنه است و بقدرى دوستان و هواخواهانش _  هواخواهان 
احساسى را عرض میکنم _ در اطراف او هستند و در اقطار عالم 
اهللعلیهوآله( 

ّ
اسالمى و در همه ى آفاق، حدیث از قول او، از پیغمبر)صل

چنین  و  گفت  چنین  جعفربن  محّمد)علیهالّسالم(  که  میشود  نقل 
امام  علنى  کشتن  براى  مقتضى  وضع  که  گفت  چنین  و  گفت 
را  صادق)علیهالّسالم(  امام  منصور  نمى آید؛  پیش  صادق)علیهالّسالم( 

مسموم میکند.

دو ضربه ی امام صادق )علیهالّسالم(به منصور بعد از شهادتشان:
امام)علیهالّسالم( در آخرین لحظات زندگى اش، عالوه بر ضربات 

گذشته، دو تا ضربت دیگر هم احتیاطًا به منصور میزند:

1( وصّیت برای گریه ی بر ایشان در ِمنٰی

بماند. خب،  او مکتوم  کشته شدن  اّواًل نمیگذارد مسئله ى 
میگویند  مردم  ُمرده.  بستر  در  صادق)علیهالّسالم(  امام  ظاهرًا 
امام  شد.  کشته  نمیگویند  کرد؛  فوت  جعفربن  محّمد)علیهالّسالم( 
پولى  یک  باشد.  مکتوم  قضّیه  این  نمیگذارد  صادق)علیهالّسالم( 
معّین میکند، میگوید از حاال تا هفت سال، هر سال شیعیان و 
ى مسلمانها _ در موسم حج دور هم جمع 

ّ
دوستان من _ و به طور کل

شوند و براى من گریه کنند.1 این سؤال به وجود مى آید که خاندان 

ج  طوسى،  شیخ  تهذیب،  ص244؛  ج 4،  صدوق،  شیخ  الفقیه،  یحضره  ال  من   .1

عّلت خودداری منصور از به 
امام  علنی  رساندن  شهادت 

صادق)ع(

←
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بوده اند؛  مخالف  كارها  این  با  همیشه   اهلل علیه و آله( 
ّ

پیغمبر )صل
گر  ا نمیکردند؛  گریه  اینها  و  میرفت  دنیا  از  عزیزشان  فرزندشان، 
كوتاهی میکردند؛ تا سالیان دراز ماتم  گریه ى  گریه میکردند، یک 
كه دوستان  نمیگرفتند؛ چرا امام صادق)علیه الّسالم( دستور میدهد 
بیایند  سال  هفت  من،  بستگان  من،  كسان  من،  اهل بیت  من، 
مجلس  تشکیل  و  ایجاد  خوِد  اّواًل  كنند؟  گریه  آنجا  و  منٰی  در 
گریه ى امام صادق مسائلی را در اطراف امام صادق زنده میکند: 
كردند؟ مرضشان چه بود؟ بعد یک نفر آهسته بیخ  آقا چرا فوت 
این  كه  ثانیًا نشان میدهد  آقا مسموم شدند.  كه  او بگوید  گوش 
جّدم  كه  است  گریه اى  سنِخ  بکنید،  باید  من  براى  كه  گریه اى 

امام سّجاد)علیه الّسالم( چهل سال آن را ادامه داد.
گریه ى درازمّدت  گریه ى حساب شده،   _ گریه  چرا مسئله ى 
گریه ى حضرت  و طوالنی _ در خاندان پیامبر اّتفاق افتاد؟ یکی 
یک  به  كه   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل دختر  است،  زهرا)علهیاالّسالم( 

كه  آورده  فراهم  گونه ای  به  را  وضع  و  كرده  گریه  خاّصی  شکل 
دیگر،  گریه ی  كردند.  خطر  احساس  گریه  آن  از  مخالفین  و  رقبا 
كه چهل سال به هر مناسبتی  گریه ى امام سّجاد)علیه الّسالم( است 
گوسفند  كرده. قّصاب دارد  گریه  براى حسین بن  علی )علیه الّسالم( 
را  گریه  و  كردن  گریه  براى  میدهد  قرار  بهانه اى  را  این  میکشد، 
كه  گریه هایی  گفت.  نمیشود  كه  حرفی  گفتن  براى  بهانه اى 
كرد  گریه هایی مقّرر  امام سّجاد)علیه الّسالم( آن روز براى شیعیانش 
از  بعد  شیعه  شورشی  گروه  اّولین  كه  تّوابین  میفهمیدند.1  آنها  و 
از  حسین)علیه الّسالم(،  امام  قبر  سر  آمدند  هستند،  كربال  واقعه ى 

َبا َعْبِد 
َ
۹، ص 144؛ وسائل الّشیعة، شیخ حّر عاملی، ج1۹، ص 174؛ »َسِمْعُت أ

ْوَقَف ِلکّلِ َمْوِسٍم َمااًل ُیْنَفُق ِفیِه.«
َ
ْیِه َسْبَعَة َمَواِسَم  َفأ

َ
ْن ُیَناَح  َعل

َ
ْوَصی أ

َ
اهلِل)ع(  أ

مه محّمدباقر مجلسی، ج4۶، صص 10۸ ـ 111
ّ

1. بحاراالنوار، عال

در  حساب شده  یه های  گـــــــر
یخ تشّیع تار
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گفت به وجود  تّوابین  و نهضت  كردند؛ هم پیمان شدند  گریه ها  همان 

شکل  عراق  در  بنی امّیه  حکومت  رفتن  بین  از  اساِس  و  آمد 
كه امام باقر)علیه الّسالم( بسی  گریه اى است  گریه ى سّوم هم  گرفت. 
كرد. خب، شیعیان ملتفتند؛  حساب شده و دقیق معّین و مقّرر 
نوحه  و  ندبه  و  زارى  و  گریه  اهل   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل خاندان 

نیست. این یک ضربه.

2( گرفتن بهانه از منصور با معّرفی چند وصی در وصّیت نامه

منصور  نمیگذارد  صادق)علیه الّسالم(  امام  دّوم؛  ضربه ى 
جانشین او را بشناسد؛ جانشیِن خودش را مکتوم میکند. منصور 
نامه اى  یک  فورًا  می شنود،  را  صادق)علیه الّسالم(  امام  فوت  خبر  تا 
گر جعفربن  محّمد وصّیتی  كه: »ببین ا كم مدینه  میفرستد به حا
كه  كرده، فورًا او را بکش.« چون او  كسی را وصّی خودش  كرده و 
كه بعد  كه هنوز امام صادق)علیه الّسالم( نشده  هنوز بزرگ نشده، او 
حکومت  دستگاه  گلوى  در  استخوانی  و  شود  زحمت  اسباب 
صادق  امام  به  راجع  منصور  خود  كه  همان طور  شود؛  عّباسی 
گلوگرفته.  در  استخواِن  ی«1؛  �ل�ق �فی  ر�ف  المع�ق ى  �ج السش ا  »هدف میگفت: 
این  نکند؛  رشد  تا  بُکشیم  را  او  االن  هست،  هركه  او  وصّی  پس 
كه مسئله اى نیست. هر  نطفه پرورش پیدا نکند. حاال وصایت 
پدری از دنیا میرود، فرزندى دارد و او را وصّی خودش قرار میدهد؛ 
وصایت این است. اّما منصور با منطق این خانواده آشنا است؛ 
وصّیت  خاّصی  نفر  یک  به  گر  ا چه؛  یعنی  وصّیت  كه  میداند 
یعنی  چه.  یعنی  است،  من  وصّی  من  از  بعد  او  گفتند  و  كردند 
از  باید  و شیعیان من  بگیرى  باید  را  كار من  از من دنبال  بعد  تو 

مه محّمدباقر مجلسی، ج47، ص170
ّ

1.  بحاراالنوار، عال
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اّما  نمیفهمید،  درست  را  چیزها  این  بنی امّیه  كنند.  اطاعت  تو 
گفت  می شناسد.  را  خاندان  این  و  است  آشنا  خودش  منصور 
طرف  از  بکشید.  را  او  فورًا  كرده،  وصّیت  كسی  چه  به  ببینید 
كه جعفربن  استاندار مدینه آمدند خانه ى امام صادق)علیه الّسالم( 
قرار  خود  وصّی  را  كسی  چه  رفته،  دنیا  از  كه   محّمد )علیه الّسالم( 
نفر  كردند، دیدند پنج  باز  گفتند وصّیت نامه اش هست.  داده؟ 
و  پسرهاى خودش  تا  دو  كرده؛ یکی اش منصور است،1  را وصّی 
كسی را باید  كه در اینجا چه  گیج شده بود  دو نفر دیگر!2 منصور 
كه امام صادق)علیه الّسالم( در  بکشد!۳ این هم ضربت دیگرى بود 

آخرین لحظات به منصور زد. 

سیره ی امام کاظم)علیه الّسالم(
امام صادق)علیه الّسالم( از دنیا رفت و منصور در مقابل موسی بن 
اّول  در  موسی بن  جعفــــر )علیه الّسالم(  گرفت.  قرار   جعفر )علیه الّسالم( 
كارهاى پدر و ادامه ى راه پدر شد _ البّته مخفی  امامت مشغول 
را  حضرت  نتوانست  منصور  و   _ آرام  و  تی  تشکیال و  زیرزمینی  و 
بکشد و ُمرد. بعد از منصور، مهدى عّباسی پسرش و بعد هادى 

1. خنده ی حّضار.
َجْعَفٍر  ُبو 

َ
أ ّیَ 

َ
ِإل َبَعَث   :

َ
َقال ْحِوّیِ  الّنَ وَب  ّیُ

َ
أ ِبی 

َ
أ »َعْن  ص۳10؛  ج 1،  كافی،  كلینی،   .2

َبْیَن  َو  كْرِسّیٍ  ی 
َ
َعل َجاِلٌس  ُهَو  َو  ْیِه 

َ
َعل ُت 

ْ
َفَدَخل َتْیُتُه 

َ
َفأ ْیِل 

َّ
الل َجْوِف  ِفی  َمْنُصوُر 

ْ
ال

ُهَو  َو  ّیَ 
َ
ِإل کَتاِب 

ْ
ِبال َرَمی  ْیِه 

َ
َعل ْمُت 

َّ
َسل ا  ّمَ

َ
َفل  :

َ
َقال كَتاٌب.  َیِدِه  ِفی  َو  َشْمَعٌة  َیَدْیِه 

َقْد  محّمد  ْبَن  َجْعَفَر   
َ

ّن
َ
أ ُیْخِبُرَنا  ْیَماَن 

َ
ُسل ْبِن  محّمد  كَتاُب  ا 

َ
َهذ ِلی:   

َ
َفَقال َیْبکی 

 :
َ

َقال كُتْب.  ا ِلَی:   
َ

َقال ُثّمَ  َجْعَفٍر؟  ِمْثُل  ْیَن 
َ
أ َو  ثًا 

َ
َثال راِجُعوَن   ْیِه 

َ
ِإل ا 

َ
ِإّن َو  هلِلَِّ  ا 

َ
َفِإّن َماَت 

ْمُه  ی َرُجٍل َواِحٍد ِبَعْیِنِه َفَقّدِ
َ
ْوَصی ِإل

َ
كاَن أ كُتْب ِإْن  : ا

َ
کَتاِب ُثّمَ َقال

ْ
َفکَتْبُت َصْدَر ال

ُبو 
َ
أ َواِحُدُهْم  َخْمَسٍة  ی 

َ
ِإل ْوَصی 

َ
أ َقْد  ُه 

َ
ّن
َ
أ َجَواُب 

ْ
ال ْیِه 

َ
ِإل َفَرَجَع   :

َ
َقال ُعُنَقُه.  اْضِرْب  َو 

ْیَماَن َو َعْبُد اهلِل َو ُموَسی َو َحِمیَدُة.«
َ
َمْنُصوُر َو محّمد ْبُن ُسل

ْ
َجْعَفٍر ال

۳. خنده ی حّضار.
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گفت پسر مهدى، و بعد هارون برادر هادى _ پسر دیگر مهدى و نوه ى 

وسط  در  كه  نفرى  سه  دو  این  رسیدند.  حکومت  به   _ منصور 
فاصله شدند، البّته اوضاع مختلفی دارند؛ مهدى یک جور بود، 
آن  نه  نداشتند،  را  منصور  وضع  هیچ كدام  بود؛  یک جور  هادى 
را؛ ولی هارون یک فرد برجسته اى  نه آن پختگی  را،  كارآزمودگی 
خیلی  چیزفهم،  خیلی  مقتدر،  خیلی  خلیفه ى  هارون  است. 

باهوش و دقیقی است.
موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  امامت  شکوفایی  دوراِن  دوران،  و 
در  توانسته  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  كه  است  دورانی  و  است 
كسانی  و  بیاورد  دست  به  موّفقّیتهایی  سال  چند  این  عرض 
انجام  خالل  این  در  انقالب  سه  دو  كند.  جمع  خود  دور  را 
است؛    _ فّخ  شهید   _ حسین بن  علی  انقالب  یکی  كه  میگیرد؛ 
كسی به نام علی و از دودمان  كسی است به نام حسین فرزند  او 
زمان  در  كه  حسنی  سادات  از  و  مجتبٰی)علیه الّسالم(  حسن  امام 
موسی بن  جعفــــــر )علیه الّسالم(  كمک  به  موسی بن  جعفــر )علیه الّسالم(، 
تبلیغی _ و شهید میشود.  و  كمکهاى مالی  البّته   _ قیام میکند 
او  باز عقب می اندازد.  را  كار  زمینه ى  او،  انقالب  سركوب شدن 
امروز  كه  امامزاده هایی است  از همان  و  بیت  اهل  بزرگان  از  هم 
داده اند  حق  خودشان  به  كسانی  و  نشناخته اند  را  اینها  مردم 
درباره ى  پیغمبر  اّما  بیندازند.  چشمها  و  نظرها  از  را  اینها  كه 
حسین بن  علی، شهید فّخ هم حرف دارد. در یک روایتی پیغمبر 
كسی به نام حسین بن  علی در فّخ  كه »از فرزندان من  میفرماید: 
ی نزدیک مدینه _ شهید میشود.«1 و »یاران حسین بن  علی 

ّ
_ محل

كه با او هستند _ اجر دو شهید خواهند  كسانی  در قیامت _ آن 

1. مقاتل الّطالبّیین، ابوالفرج اصفهانی، ص 2۸۹

از  امام کاظــــم)ع(  پشتیبانی 
قیام شهید فّخ

http://book-khamenei.ir/


228
نی)علیهالّسالم(

مهرزمانحس


 اهلل علیه و آله( خبر از شهادت او داده بود. خب، 
ّ

داشت.«1 پیغمبر )صل
كه براى اهل بیت)علهیم الّسالم( یک چیز بزرگ  شهادت مطلبی نبود 
به  مربوط  این  بودند.  شهادت  آماده ی  همه  باشد؛  سنگینی  و 
این  شهدا،  دیگر  درباره ى  است.   _ فّخ  شهید   _ حسین بن  علی 
و  عزیزالقدر  بزرگواِر  مرد  یک چنین  نشده.  نقل  پیغمبر  از  تعبیر 
از امام هفتم و شورشگر بنی هاشم و  تابع امام هفتم و حرف شنو 

بنی الحسن.
امام هفتم آهسته آهسته قضایاى انقالبِی حاد را به مرحله ى 
گر انسان وضعّیت را بیشتر مطالعه  تضادهاى ظاهرى میکشاند. ا
كند، شاید به چیزهای بیشتری دست یابد. البّته مطالعات من 
كامل نیست؛  كامِل  در زمینه ى زندگی موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( 
صادق)علیه الّسالم(  امام  زندگی  زمینه ى  در  بگویم  نمیخواهم 
مطالعه  كمتر  موسی بن  جعفر  زمینه ی  در  اّما  است،  صددرصد 
كنون به آن رسیده ام، این است كه موسی بن  دارم؛ ولی جایی كه تا
اجتماعِی  نیاز  شاید  میکرد.  مطرح  بی پرده تر  را  قضایا   جعفر  
از  كه  داشتند  احتیاج  مردم  میکرد.  ایجاب  این جور  روز  آن 
بیشترى  خاطر  تقویت  شیعه  عالی  رهبرى  و  امامت  قدرت  مركز 
مجادالت  و  میدهد  انجام  هفتم  امام  كه  حركاتی  كنند.  پیدا 
هارون  با  برخوردهایش  در  او  كه  وضعی  و  عّباسی  هارون  با  او 
تأثیرى  شاید  میگیرد،  پیش   _ است  قاطع  و  صریح  خیلی  كه   _
كه  داشته در تشجیع شیعیان دوردست. خبرها به آنها میرسید 
اینها تشجیع  و  با هارون حرف زد  گفت و این جور  امام این جور 

كار آمده بود. ى  میشدند. هارون هم تازه رو

مه محّمدباقر مجلسی، ج 4۸، ص 170
ّ

1. همان؛ بحاراالنوار، عال

صـــــــراحت امام کاظم)ع( در 
ون برخورد با هار
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به  حّق خالفت  اختصاص  بر  کاظم )علیه الّسالم(  امام  کنایی  تأکید 
ایشان، در حضور هارون

انسان  كه  احادیثی  اّما  شنفته اید؛  یاد  ز را  حدیث  این 
جهتی  چه  در  كه  بداند  باید  بفهمد،  را  جهتش  باید  می شنود، 
كه به حج میرود،  است و رو به چه چیزى دارد. هارون در سفرى 
میشود،   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل حرم  وارد  و  مدینه  می آید  وقتی كه 

به  است،  صحیحی  پایه ى  بر  خالفتش  كند  ثابت  اینکه  براى 
بر  درود  عّم«؛  �ف  ا�ج �ی ک  عل�ی »الّسلام  میگوید:   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

به  میرسد،  پسرعمو  به  پسرعمو  خالفت  خب،  پسرعمو!  اى  تو 
خیلی  است،  طبیعی  خیلی  این   _ نمیرسد  كه  دوردست ها 
روشن است _ خب، پسرعمو نزدیک است. نمیدانم شما این را 
كه بنی العّباس یک سلسله اى دارند مثل بنی علی.  میدانید یا نه 
گرفت و او از امام  ما میگوییم امام موسی بن  جعفر از امام صادق 
امام حسن  از  او  و  از حسین بن  علی  او  و  امام سّجاد  از  او  و  باقر 
 اهلل علیه و آله(. 

ّ
از پیغمبر )صل او  از علّی بن  ابی طالب )علهیم  الّسالم( و  او  و 

كرده  بنی عّباس هم یک چنین سلسله اى براى خودشان درست 
گرفت و او  بودند، میگفتند منصور از عبداهلِل سّفاح _ ابوالعّباس _ 
از برادرش ابراهیِم امام و او از پدرش محّمد و او از پدرش علی و او از 
پدرش عبداهلل و او از پدرش عّباس و عّباس از پیغمبر! یک چنین 
كرده بودند و خودشان را احق و  سلسله اى براى خودشان درست 
اولٰی به امامت و خالفت معّرفی میکردند. هارون براى اینکه این 
عّم«. موسی بن  جعفر  �ف  ا�ج �ی ک  عل�ی »الّسلام  كند، میگوید:  تثبیت  را 
گفت: »الّسلام  كه هارون  كه در حرم پیغمبر است تا شنفت  هم 
ک  �ف عّم«، صدایش را بلند میکند و میگوید: »الّسلام عل�ی ا�ج ک �ی عل�ی
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�«1؛ درود بر تو اى پدر، اى نیا! یعنی فورًا زد توی دهن هارون،  ا ا�ج �ی

مال  خالفت  پس  هستی،  او  پسرعموى  بگویی  میخواهی  تو  كه 
از  پسرعمو  كه  است  این  ک  مال گر  ا یم.  او فرزند  كه  من  است؛  تو 
پسرعمو به خاطر قوم و خویشی ارث خالفت و امامت ببرد، خب 

كه بیشتر باید از پدر، ارث خالفت و والیت ببرم.2 من 

برابر  در  کاظم )علیه الّسالم(  امام  توّسط  فدک  مرزهای  بازتعریف 
هارون

هارون میداند كه خاندان بنی هاشم خار راه او است و خواهد 
است  فکر  به  لذا  شناخته؛  هم  را  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  بود، 
كه موسی بن  كاله بگذارد، به فکر است  كه سر موسی بن  جعفر را 
كند. این جریان بین منصور و   جعفر )علیه الّسالم( را یک جورى قانع 
و قّصه ی بسیار جالبی  امام صادق)علیه الّسالم( هم وجود داشت. 
رفت،  یادم  متاّسفانه  كه  بگویم  امروز  را  آن  داشتم  قصد  بود، 
حاال آن را نمیگویم و این را میگویم. یک روز هارون با موسی بن 
چه  به  و  بود  كجا  در  مالقات  این  كرد.  مالقات   جعفر )علیه الّسالم( 
به  هارون  كردند.  مالقات  اجمااًل  نیست؛  معلوم  بود،  صورت 
به  را  فدک  من  است  چطور  كه  گفت  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( 
شیعه  كه   شعارى 

ْ
اّول آخر،  بود.  كرده  خوبی  فکر  برگردانم؟  شما 

دختر  بود.  فدک  شعار  كرد،  اعالم  را  خودش  موجودّیت  آن  با 

مه محّمدباقر مجلسی، ج 4۸، صص 1۳5 و 1۳۶
ّ

1. بحاراالنوار، عال
گذشته است، معّظم له  كه حدود یک ساعت و نیم از شروع جلسه  2. در این لحظه 
صلواتی  با  حاضر،  جمعّیت  اّما  باشند  شده  خسته  حاضران  كه  میکنند  تصّور 
بلند، اشتیاق خود را برای شنیدن ادامه ی بیانات اعالم میکنند و جلسه بیست 

دقیقه ی دیگر ادامه می یابد.
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گفت كسانی  مال  خالفت  كند  ثابت  اینکه  براى   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

گرفته اند و بر مسند قدرت نشسته اند،  كه آن را در دست  نیست 
كرده اید.«؛ یعنی چه؟ یعنی شما مردم  گفت: »فدک مرا غصب 
پیغمبر  خلیفه ى  نمیتواند  كه  ظالم  ظالمید.  هستید،  غاصبی 
كم اسالمی باشد. این یک  باشد، خلیفه ى مظهر عدل باشد، حا
شد،  كهنه  شعار  این  اّما  بود.  مّدتی  تا  شعار  این  و  بود  شعارى 
بر  كه غصب كنندگان فدک  بود  روزى شعار  در  تمام شد. فدک 
كسی  كننده ى فدک رفته، آن  كار بودند؛ بعد از آنکه غصب  سر 
كه فدک از او غصب شده، رفته، دیگر فدک نمیتواند شعار  هم 
كربال  كه حسین بن  علی )علیه الّسالم( در ماجراى  باشد. لذا می بینیم 
كرده؟ مگر  كسی غصب  از فدک نامی نمیَبرد. آخر، فدک را چه 
یه بشورند؟  كه با نام فدک علیه معاو كرده  یه فدک را غصب  معاو
و  افتادند  مرْدرندى1  فکر  به  زمان  طول  در  خلفا  از  نفر  چند  اّما 
 _ علی)علیه الّسالم(  فرزندان   _ را  بنی هاشم  ما  اینکه  براى  گفتند 
عمربن  عبدالعزیز  یکی  برگردانیم؛  اینها  به  را  فدک  كنیم،  آرام  را 
است. عمربن  عبدالعزیز به گمانم _ البّته این را یقین ندارم _ از آن 
یخ است؛ مثل انوشیروان عادل!2. امام  چهره هاى مزّوِر دروغین تار
میمیرد؛  بعد  و  میشود  خلیفه  مرد  »این  فرمود:  صادق)علیه الّسالم( 
وقتی ُمرد، مردم اهل زمین بر او میگریند و اهل آسمانها او را لعنت 
جمله ى  از  هم  عمربن  عبدالعزیز  بود.  كار  یا ر چون  میکنند«؛۳ 
كرده. خیلی هنر  كه فدک را رد  مفاخر و محاسنش )!( این است 
كرده، یک باغستانی را برگردانده! از جمع هزاران باغستان دیگرى 
كه بنی هاشم  كه از مردم خورده، حاال یکی را هم داده، به قیمتی 

1. مرْدرندی یا مرْدرند، از اصطالحهای رایج در زبان و لهجه ی خراسانی است.
2. خنده ی حّضار. 

مه محّمدباقر مجلسی، ج4۶، ص251
ّ

۳. بحاراالنوار، عال

یز اموی؛  عمر بن  عبدالعــــــــــــز
یبکار ّور و فر خلیفه ی مز
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یکی  داده.  حّق الّسکوت  خودش  خیال  به  مثاًل  كند؛  كت  سا را 
كه به موسی بن  جعفر  دیگر از این مرْدرندها، هارون الرشید است 
گفت چطور است فدک را به شما برگردانم؟ میخواست فدک را 
آنها  از  را  فرزندان علی)علیه الّسالم(  به خیال خود، شعار  و  برگرداند 
كه دادم. حاال  بگیرد؛ بگوید شما حرفتان چیست؟ فدک را هم 

ببینید امام چه جوابی میدهد.
�فّ  »اإ میکنم:  نقل  آشوب1  شهر  ابن  »مناقب«  از  من  را  روایت 
ی«  �ج

أ
ا �ی

ک �ف ل�ی رّدها اإ
أ

ى ا  ��قّ
ً

دکا دف �ف � �ف ع�ف �ف �ج ول لموسى �ج �ق د کا�ف �ی �ی هارو�ف ال��ش

_ معلوم میشود یک بار هم نبوده، چند بار مکّرر به موسی بن  جعفر 
مکّرر  بدهیم.  شما  به  را  فدک  این  میخواهیم  ما  آقا   _ بود2  گفته 
كنم.«  هارون میگفت: »اجازه بدهید فدک را به شما بدهم و رد 
اّما حضرت ِابا میکردند و میگفتند: »نه، فدک را نمیخواهم.« او 
تا  �«؛  عل�ی لّح 

أ
ا ى  »��قّ میکردند.  ِابا  حضرت  اّما  میکرد،  اصرار  مدام 

میکنم  خواهش  كه  كرد  الحاح  و  اصرار  هارون  وقتی  یک  اینکه 
لا  ال)علیه الّسالم(:  �ق »�ف بدهم.  شما  به  را  فدک  این  من  بدهید  اجازه 
را  فدک  اّما  بگیرم،  را  فدک  »حاضرم  فرمود:  حدودها.«؛  �ج لّا  اإ ها  دف �ف

آ
ا

كامل میگیرم؛ با همان مرزهاى واقعی اش فدک را از تو میگیرم.« 
یک  فدک  خب،  است؟«  كجا  فدک  »مرز  �دودها؟«؛  ما  و  ال:  »�ق

ها  �ف �ّدد�ق ال: اإ باغستانی است و روشن است دیگر؛ مرزى ندارد. »�ق
گر مرزهاى فدک و حدود فدک را بگویم، از پس  �ّدها.«؛ فرمود: »ا لم �ق

لّا  ّدک اإ ح�قّ �ج ال: �ج دادن فدک منصرف میشوى و نخواهی داد.« »�ق
ّول 

أ
ّما الحّد الا

أ
ال: ا .«؛ هارون گفت: »به جان جّدت میدهم.« »�ق عل�ق �ف

منتهی الیه  است«؛  عدن  كشور  فدک،  اّول  »مرز  فرمود:  «؛  عد�ف �ف

1. مناقب آل ابی طالب)ع(، ابن شهرآشوب، ج4، ص۳20
2. »كان یقول« فعل ماضی استمراری است.
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گفت كرد.  د«؛ رنگ هارون تغییر  �ی الّ��ش  � ر و�ج �یّ عف �ق »�ف جنوبی جزیرةالعرب. 

ال:  گفت: »چه میگویی؟ فدک تا آنجاها است؟« »�ق !«؛ 
ً

ها �ی ال: اإ »و �ق

است«؛  سمرقند  فدک،  دّوم  »حّد  فرمود:  د.«؛  �ف سم��ق ا�فی  ال�شّ الحّد  و 

كه  آنجایی  خراسان؛  انتهاى  اسالمی،  كشور  مشرق  منتهی الیه 
كبود  هارون  صورت  ه�«؛  و�ج ّد  ار�ج »�ف است.1  روسها  دست  امروز 
«؛ فرمود: »مرز سّوم، تونس است«؛ یعنی  �ق �یّ �ق ر�ی

�ف ال�ش اإ شد. »و الحّد ال�شّ
صورت  ه�«؛  و�ج ا�وّد  »�ف روز.  آن  اسالمِی  كشور  غربی  منتهی الیه 
ال:  گفت: »اى واى!«؛ »�ق �«؛ بی اختیار  ال: ه�ی هارون سیاه شد. »و �ق
چهارم،  »حّد  فرمود:  .«؛  �ق �ی

�ف رم�ی اإ و  ر  رف الحج لی  �ی مّما  ح�  ال�ج �ف  ��ی ع  الّ�ا�ج و 

قرار دارد«؛  ارمینّیه و جزایر  كه  آنجایی  یا است؛ در  كناره هاى در
روز.  آن  اسالمی  كشور  شمالی  منتهی الیه  مدیترانه،  یاى  در كنار 
گفت:  هارون  ى ء«؛  سش ا  ل�ف �ق  �ج �ی لم  �ف د  �ی الّ��ش ال:  »�ق فرمود،  را  این  وقتی 
جاى  بیا  »پس  لسى.«؛  محج لی  اإ  

ْ
حّول �ق »�ف نماند!«2  چیزى  ما  »براى 

�ّدها.«؛  �ق لم  ها  �ّدد�ق �ف  اإ ى  �ف �فّ اإ ک  علم�ق
أ

ا د  �ق موسى:  ال  »�ق بنشین!«  من 
فدک  كنم  معّین  گر  ا كه  »گفتم  فرمود:  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( 
گرداند.« یعنی چه؟ یعنی شعار تشّیع  چیست، تو آن را برنخواهی 
امروز شعار تشّیع، حکومت است.  بود احمق!  روزى فدک  یک 
گرفته اى. این را هارون فهمید.  حکومت مال ما است و تو آن را 
 1۳00 از  بعد  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  شیعه ى  امروز  كه  را  آنچه 
سال نمیفهمد و بزور باید به او فهماند، هارون آن روز میفهمید. 
ل�«؛ تصمیم قتل موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  �ق �ق م علی  لک ع�ف د دف ع�ف »�ف

گرفته شد. هارون، موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( را  از همین مجلس 

ی بود و  كشور اّتحاد جماهیر شورو 1. در زمان ایراد این بیانات، سمرقند از شهرهای 
ط ازبکستان است.

ّ
ی، تحت تسل پاشی شورو پس از فرو

2. خنده ی حّضار. 

از  برخی  اشتباه  شنــــــاخت 
شیعیان از امام کاظم)ع(
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كتفا نکرد و  كرد و حّتی ا به زندان انداخت و به حبس ابد محکوم 
كه او تا آخر عمر در حبس باشد. طاقت نیاورد 

وضعّیت شیعیان در زمان موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(
كه  است  آن چنان  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  شیعیان  وضع 
پیکر  وقتی كه  نمیکنید؟  باور  كند.  ک  بیمنا و  بترساند  را  هارون 
با  اّول  آوردند،  بیرون  زندان  از  را  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  مطّهر 
به  آخرش  میکردند،  حمل  تخته پاره ای  ی  رو بر  حّمال  تا  چهار 
كفن  یاد،  ز جمعّیت  شنفته اید.  خیلی  كه  را  اینها  رسید؟  كجا 
هارون،  گوش  زیر  كجا؟  جنازه؛  تشییع  مردمی،  حضور  قیمتی، 
كه عّده اى از  آیا از زبان اهل ذكر مصیبت نشنیده اید  در بغداد! 
دوستان موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( آمدند پیش سندى بن  شاهک 
كه بگذار ما اماممان را ببینیم؟1 اینها  _ همان زندانبان معروف _ 
كرده  كن بغداد بودند. شیعه در بغداد نفوذ پیدا  كجا بودند؟ سا
كوشش و تالش امام صادق)علیه الّسالم(  بود، به خاطر چندین سال 
از  یکی  كه  ندارى  خبر  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(.  امام  بعد  و 
بزرگان دانش در تشّیع، نوه ى سندى بن  شاهک است؟ از رجال 
علم شیعه، یکی »كشاجم«2 است؛ نوه ى سندى بن  شاهک! زن 
سندى بن  شاهک هم شیعه ى موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( است _ 
یعنی  حفیدش  و  است  كرده  تربیت  فرزندانی  و   _ شد  یا  بود،  یا 
علم.  بزرگان  از  است،  كشاجم  سندی بن  شاهک،  فرزندزاده ی 

1. امالی، شیخ صدوق، ص 14۹
او  لقب  كشاجم  چهارم.  قرن  شعرای  از  محمود بن  حسین بن  سندی بن  شاهک   .2
است كه مخّففی از صفات او _ كاتب، شاعر، ادیب، اهل جدل و منطق _ است. 

كتابهای فراوانی نوشت و در سال ۳50.ق از دنیا رفت. او 

کثرت شیعیان در بغداد
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گفت بود  بود. همین زمینه  كرده  و نفوذ پیدا  گسترش  شیعه در بغداد 

علّی بن  موسی الّرضا )علیه الّسالم(  كه  كرد  ناچار  را  مأمون  بعدها  كه 
كنار دستش نگاه دارد و براى  را از مدینه فرا خواَند و در خراسان 
ظاهر  به صورت  بیاورد،  پایین  شیعه  نظر  از  را  او  حیثّیت  اینکه 
خالفت و بعد والیتعهدى را به او بدهد؛ و نشاط تشّیع بیشتر شد 
و شد تا زمان امام جواد و امام هادى و امام عسکرى )علهیم  الّسالم(؛ 
تی،  تشکیال لحاظ  از  شیعه  آخر،  امام  سه  این  دوران  در  كه 
كه  است  همین  براى  و  بود؛  استقامت  و  قدرت  نهایت  در 
مجالش  میکشنـــــد؛  سالگـــــی   25 در  را  جــــواد)علیه الّسالم(  امام 
برسد.  سالگی    ۶5 به  صادق)علیه الّسالم(  امام  مثل  كه  نمیدهند 
امام  نوه اش  و  42سالگی  در  نیز  را  هادى)علیه الّسالم(  امام  پسرش 
این  طول  در  میکشند.  2۸ سالگی  در  هم  را  عسکرى)علیه الّسالم( 
مّدت 2۸ سال یا 42 سال، دائمًا هم در زندان یا در تبعید بودند. 
چندین بار امام هادى)علیه الّسالم( زندانهاى طویل المّدت رفته بود. 
بود.  خفقان  در  و  محدودّیت  در  فشار،  در  شیعه  دوران،  این  در 
كار بود، اّما مجال خروج، تنگ  هرچند تشکیالت تشّیع مشغول 

و امکان قیام، منتفی بود.

ضرورت استغفار از قضاوتهای اشتباه درباره ی ائّمه)علهیم الّسالم(
كجاییم ما؟  ائّمه ى ما این جور بودند برادر! چه میگوییم ما؟ 
منّور  چهره هاى  این  از  و  یخ  تار بزرگ َمردان  این  از  كنیم  استغفار 
آنچه  از  كنیم  استغفار  اسالم.  یخ  تار فقط  نه  انسانّیت،  یخ  تار
كنون درباره ى اینها می اندیشیدیم، از آن قضاوتهاى عجوالنه یا  تا
كه درباره ى این بزرگ َمردها  مغرضانه یا ناشیانه و ساده لوحانه اى 

از  مأمــــــــــــون  انگیـــــــــــــــــزه ی 
به  رضا)ع(  امام  فراخواندن 

خراسان

تشکیالت  قدرت  افـــــــــزایش 
شهادت  به  علل  از  شیعه؛ 
امام  سه  تبعید  و  رساندن 

آخر)ع(

http://book-khamenei.ir/


236
نی)علیهالّسالم(

مهرزمانحس


كه  صادق)علیه الّسالم(،  امام  به  نسبت  كنیم  استغفار  كرده ایم. 
قضاوت  بد  و  میزدیم  حرف  بد  و  میکردیم  فکر  بد  او  درباره ى 
عافیت طلبی هاى  خود،  تنبلی هاى  خود،  ضعفهاى  میکردیم. 
جرم  و  گذاشتیم  صادق)علیه الّسالم(  امام  گردن  به  را  همه  خود، 
كردیم. ]ایشان[ این جور نبوده. بنده به طور  خودمان را سنگین تر 
كه اهل  قاطع میدانم، اّما به شما تحمیل نمیکنم. آنهایی  از شما 
آدم  عّده  یک  از  نیستید،  كه  آنهایی  كنید؛  تحقیق  تحقیقید، 
غبار  یک قدرى  و  كنند  تحقیق  كه  بخواهید  بی غرض  منصِف 
یخ  اوهام و خرافات و تحریفها را از چهره ى این خورشیدهاى تار
ائّمه ى  درباره ى  ما  كه  است  قضاوتی  جور  چه  این  كنند.  ک  پا

یم؟ هدی )علهیم  الّسالم( دار

همه ی امامان )علهیم الّسالم(؛ همرزم امام حسین )علیه الّسالم(
همدلهــــاى  حسین)علیه الّسالم(،  همرزمان  كـــــــردم؛  عــــــرض 
حسین)علیه  الّسالم(، پادرركابان پیکار با ظلم، طالق دهندگان دنیا، 
زندگی ها، آرامشها، راحتی ها، آسودگی ها، عافیتها، پولها و مقامها 
_ مثل خود علی)علیه الّسالم( _ همه را انداختند در مقابل حقیرها و 
زبونها و ذلیلهاى عافیت طلب و دنیاجو؛ فکر را برگزیدند و راه را. 
این  و  كرده اند  نقل  را  حدیث  این  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  زمان  از 
ائّمه ى  كارهاى  سرلوحه ى  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  از  بعد  حدیث 
هلها«؛2 یک آزادمرد نیست 

أ
1 لا �ق ماطف

ّ
ه الل

ف
د� ه�  و لا �ّ�  �ی

أ
شیعه بوده: »ا

كه این آب دهان سگ را جلوى اهلش بیندازد؟ این زندگی تلخ 

ماظة: باقیمانده ی غذای بین دندانها
ُ
1. ل

2. تحف العقول، ابن شعبه حّرانی، ص ۳۹1
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ار 
گفت را  ابلهانه و زبونانه  ت را، این عافیت طلبِی احمقانه و 

ّ
را، این ذل

كه به همین قناعت میکنند؟ یک آزادمرد  بیندازد جلوى آنهایی 
امام  و  آزادمرد؛  آن  منم  چرا،  گفت  باقر)علیه الّسالم(  امام  نیست؟ 
گفت منم و ائّمه ى  گفت منم و موسی بن  جعفر  صادق)علیه الّسالم( 
و  آزادمردان  این  آنهایند  كه  كردند  ثابت  همه  شیعه )علهیم  الّسالم( 
گرفتند  شیعیانشان هم دنبال آنهایند. اینها از امام سّجاد الهام 
گرامی  براى ما  امروز خاطره ى عاشورا  و  از عاشورا؛  امام سّجاد  و 
گرامی نیست و فهم عاشورا براى  است، اّما عمل عاشورا براى ما 
كلمه و قدم به قدم عاشورا برای  كلمه  ما مهم نیست؛ درحالی كه 

ما الهام بخش است.
جهاد با نفس، رأس همه ى جهادها است؛ منتها اشتباه نشود 
_ همچنان كه دلشان میخواهد اشتباه شود _ جهاد با نفس، ضّد 
جهاد با دشمن خدا نیست؛ در راه جهاد با دشمن خدا است. 
كن تا نفست دیگر این قدر به زمین نیفتد،  با نفِس خودت جهاد 
ل اهلل  �ی ل �فی ��ج ا�ق �ق بعد آن وقت برو به سوى خدا، برو در راه خدا؛ »�ف

«.12 آیه ى قرآن با تو حرف میزند. �ف �ی م�ف سک و �ّ��ف الموأ �ف �ف الّا �ف
ّ

کل لا �ق

ذکر مصیبت حضرت عّباس)علیه الّسالم(
و حاال ما به یاد آن خاطره ى پرشکوه، دور هم جمع شده ایم؛ 
طومار  از  را  حقایقی  ان شاءاهلل  پرشکوه،  خاطره ى  آن  بركت  به  و 
خاطره ى  آن  بركت  به  و  دانسته ایم؛  محّمد )علهیم  الّسالم(  آل  زندگی 
باشکوه، درسهاى اسالمی را مرور میکنیم؛ و به بركت آن خاطره ى 
با  هم  را  خودمان  عمل  درسها،  این  دنبال  كنیم  سعی  پرشکوه، 

عهده دار  جز  كن؛  پیکار  خدا  راه  در  »پس  ۸4؛  آیه ی  از  بخشی  نساء،  سوره ی   .1
شخص خود نیستی؛ و]لی[ مؤمنان را ]به مبارزه[ برانگیز...«

عمل  گـــــــرامیداشت  وم  لــــــــز
عاشورا در کنار خاطره ی آن

جهاد با نفس؛ در راه جهاد با 
دشمن
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كنیم. آنها تطبیق 
نام  معمواًل  كه  است  روزى  است؛  محّرم  نهم  روز  امروز 
یعنی  میشود؛  برده  كربال  فاجعه ى  در  افراد  كارترین  فدا از  یکی 
امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(، برادر  فرزند  ابوالفضل العّباس)علیه الّسالم(، 
عزیز حسین)علیه الّسالم(. سّید بن طاووس _ صاحب لهوف _1 در اّول 
كتاب لهوف، كه كتاب مرثیه و روضه و مقتل است، یک جمله اى 
كه در  گر این فجایع نبود  كه خیلی مهم است. او میگوید: »ا دارد 
انسانّیت كشی ها در  و  انسان كشی ها  این  گر  ا گرفت،  انجام  كربال 
كه اصاًل نباید از یک انسان  گر این وحشیگری هایی  كربال نبود، ا
شش ماه ى  بّچه ى  یک  اصغر،  علی  كشتن   _ نبود  شود،  ناشی 
این  گر  ا  _ كجاست!  انسانّیت  دیگر  پدرش!  آغوش  در  تشنه لب 
در  میگرفتیم،  عید  ما  را  عاشورا  روز  نبود،  تکان دهنده  قضایاى 
روز شکوه  اینکه  براى خاطر  لباس عید میپوشیدیم،  روز عاشورا 
و افتخار است«؛2 میگوید: »ما این روز را عید میگرفتیم.« چرا؟ 
جلوه ى  روز  است،  تشّیع  شکوه  روز  انسانّیت،  شکوه  روز  چون 
كه در این روز  كنیم  شیعه است. واقعش هم همین است. اّما چه 
گرفته و ما وقتی به یاد آن فجایع می افتیم،  یادی انجام  فجایع ز
بی اختیار منقلب و متأّثر میشویم و گریه میکنیم و اشک میریزیم؛ 

و این طبیعی است.

هوف علی قتلی الّطفوف، سّیدبن طاووس، ص4
ّ
1. الل

2. در این قسمت جلسه میفرمایند: »فراموش نکنم یک مطلبی را _ وسط ذكر مصیبت 
كتابی است به نام »سرگذشت راست«  هم هست اّما درعین حال بگویم _ آقایان! 
ینب )س( _ خواهر حسین بن  علی)ع( _  است. با زبان  كه سرگذشت حضرت ز
خوبی نوشته شده است. برای فرزندان شما خیلی خوب است؛ یکی از آقایان به 
گمانم در این مجلس هم آورده اند.  كتاب را پسندیدم.  من ارائه دادند و من این 
برای  ید.  برو و بعد  را بخرید  كتابها  این  از  ید هركدام یکی  بیرون میرو كه  آقایانی 

فرزندانتان نافع است. همه بخرید.«
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گفت و یکی از این شکوهمندی ها، آن شکوهی است كه عاملش و 

دارنده ی نقشش، فرزند امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( ابوالفضل العّباس 
اهلل العلّی  وهق الا �ج كبودشده ...1 لا �ول و لا �ق است. این لبهای تشنه و 
م ... به محّمد و آل محّمد ما را از دوستان و پیروان آل محّمد  �ی الع�ف

قرار بده ...2

1. نقص نوار.
2. نقص نوار.
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