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 برائت امام صادق از فرزندش عبد اهلل

ادِق   لَام   -وَ قَاَل الص َّ هِ:  -عَلَيْهِ الس َّ ه  لَيَْس عَلَى شَيْ »فِي ابْنِهِ عَبْدِ الل َّ ا َأنْت مْ عَلَيْهِ، وَ  ِإن َّ ه  ءٍ مِم َّ ِإن ِي َأبْرَُأ مِنْه ، بَرِئَ الل َّ
 «.مِنْه  

 
 111االعتقادات، شیخ صدوق، ص 

 

 مرجئه  فرزند امام صادق علیه السالم از

 ٌ هِ هَذَا م ْرِجئٌ َكبِير هِ ع قَاَل: وَ قَْد خَرََج مِْن عِنْدِهِ عَبْد  الل َّ  .وَ َأن َّ َأبَا عَبْدِ الل َّ
ِ عَبْد   ه  دَخََل عَلَيْه ى خَرََج فَس ئَِل عَْن ذَلَِك  وَ َأن َّ ا رَآه  َسكََت َحت َّ حَد ِث  َأْصحَابَه  فَلَم َّ هِ يَوْماً وَ ه وَ ي  الل َّ

 ِ ه  مَِن الْم رِْجئَة  .فَقَاَل َأ وَ مَا عَلِمْت مْ َأن َّ
 

 113( ص كنگره شیخ مفیدالفصول املختارة، الشیخ املفید،)
 

 

 کالم مرحوم مریداماد درباره حممد بن مسلم

ذكر أبو عبد الل  ه الذهبي في مختصره : محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمر بن دينار وابن ابي يحيى ، 
 .٧١١حديث واحد توفى « م » وعنه ابن مهدي ويحيى بن ابي يحيى ، فيه لين وقد وثق له في 

 181 ص   1ج  ،املري داماد األسرتآبادي  ،اتلعلیقة ىلع إختیار معرفة الرّجال 
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 رشیک قاضیماجرای 

يه بن نصير، قال: حدثني محمدبن عيسى، عن الحسن ابن على بن فضال، عن  حدثني حمدو
يك  يبة الازدى ومحمدبن مسلم الثقفي عند شر عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: شهد أبوكر
بشهادة وهو قاض، فنظر في وجوههما مليا، ثم وقال في حرف الميم: محمد بن العلاء هو أبوكريب 
الهمداني ال كوفي، سمع أبا بكر بن عياش وعمر بن عبيد، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما، مات 

 .سنة ثمان وأربعين ومأتين
 .كريب " بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء تحتها نقطتان وبالباء الموحدة"

يبة الازدي  المذكور في قلت: أبوكريب الهمداني الذي ذكره في جامع الاصول كأنه غير أبي كر
 .الكتاب، وربما يزعم أنهما واحد

بير محمد بن العلاء بن كريب شيخ للبخاري والذهبي في مختصره وصفه  وفي القاموس: أبوكريب كز
 .بالازدي وحكم عليه بالجهالة، ولعل ذلك من جهة تشيعه

يك بن عبدالله النخعي أبوعبدالله ال كوفي يك قال في ميزان الاعتدال: شر القاقضي  قوله: عند شر
 .الحافظ الصادق أحد الائمة، وروي عن ابن معين أنه صدوق ثقة، الا أنه يغلط ولا يتقن

يك تخليطا  .وعن القطان أن في أصول شر
يكا خلط باخرة فقال: مازال مخلطا، ثم يطعن فيه بأنه  وأنه قيل ليحيى بن سعيد: زعموا أن شر

 .كان يتشيع



. 

يقول: )علي خير البشر فمن أبي فقد كفر قال: وروى أبو داود الرهاوي أنه سمع ش يكا يروي و ر
يك )لكل نبي وصي ووراث وأن علي وصيي ووارثي  (وروى شر

يان فاطميان ! فبكيا، فقال لهما: مايبكيكما؟ قالا له: نسبتنا إلى اقوام لايرضون بأمثالنا  قال: جعفر
رضى بأمثالنا ان يكونوا أن يكونوا من اخوانهم لما يرون من سخف ورعنا، ونسبتنا إلى رجل لاي

يك، ثم قال: اذا كانت الرجال  من شيعته، فان تفضل وقبلنا فله المن علينا والفضل، فتبسم شر
فلتكن امثال كم، ياوليد اجزهما هذا المرة قال فحججنا فخبرنا ابا عبدالله )عليه السلام( بالقصة 

يك شركة الل  ه يوم القيامة بشراكين من نار.  فقال: مالشر
 183، ص 1، ج معرفة الرجال املعروف بـ رجال الكيش إختیار

 
 

 علیه السالم کالم مهم ابن قتیبه درباره حمدودیت شدید نقل فضائل امریاملؤمننی

 

 ...وأهملوا من ذكره أو روى حديثاً من فضائله، حتى تحامى كثير من المحدثين أن يتحدثوا بها...
 

يَنوري، ابن قتيبة  ، االختالف يف اللفظ والرد ىلع اجلهمیة   35 صادلِّ
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 وصیت امام صادق علیه السالم

ق ِي َّ قَالَ  ِ   َأن َّ دَاو دَ بَْن َكثِيرٍ الر َّ ى َأبَا َجعْفَرٍ وَ اْجتَمََع ِإلَيْه جَمَاعَةٌ مِْن َأهِْل  وَفَدَ مِْن خ رَاَسانَ وَافِدٌ ي كَن َّ
َ الْ ك وفَةَ خ رَاَسانَ فَسََأل وه  َأْن يَحْمَِل لَه ْم  ِ فَوَرَد ً وَ مَسَائِلَه ْم فِي الْفَتَاوِي وَ الْم شَاوَرَة َأْموَالًا وَ مَتَاعا

يَارَتِهِ قََصدَه ْم  فَنَزََل وَ زَارَ َأمِيرَ الْم ؤْمِنِينَ ع وَ رََأى فِي نَاِحيَةٍ رَج لًا وَ َحوْلَه   ا فَرَغَ مِْن زِ جَمَاعَةٌ فَلَم َّ
َالِي ُ قَاَل فَبَيْنَا َنحْن  فَوَجَدَه ْم ِشيعَةً ف   يِْخ فَسََألَه ْم عَنْه  فَقَال وا ه وَ َأب و حَمْزَةَ الث ُم قَهَاءَ وَ يَْسمَع ونَ مَِن الش َّ

دٍ ع فَشَهَِق َأب و حَ  ٌّ فَقَاَل ِجئْت  مَِن الْمَدِينَةِ وَ قَْد مَاَت َجعْفَر  بْن  م حَم َّ َ ج ل وٌس ِإْذ َأقْبََل َأْعرَابِي  وَ  مْزَة
ةٍ قَاَل َأْوصَى ِإلَى ابْنِهِ عَبْدِ الل َّ  ِيَدِهِ اْلَأْرَض ث م َّ َسَأَل اْلَأْعرَابِي َّ هَْل سَمِعَْت لَه  بِوَِصي َّ هِ وَ ِإلَى ضَرََب ب

نَا دَل َّ عَلَى ِ ال َّذِي لَْم ي ِضل َّ ه َمْد  لِل َّ َ اْلح ورِ فَقَاَل َأب و حَمْزَة ِ م وسَى وَ ِإلَى الْمَنْص  غِيرِ وَ مَن َّ  ابْنِه عَلَى  الص َّ
 َ يْنَا  اْلَأْمرَ الْعَظِيمَ وَ وَثَبَ  الْ كَبِيرِ وَ َستَر ث م َّ َأقْبَلْت  عَلَيْهِ وَ ق لْت  لَه   ِإلَى قَبْرِ َأمِيرِ الْم ؤْمِنِينَ فََصل َّى وَ َصل َّ

 .فَس ِرْ لِي مَا ق لْتَه  
َ ذ و عَاهَةٍ وَ دَ  َ اْلَأمْرَ فَقَاَل بَي َّنَ َأن َّ الْ كَبِير غِيرِ بَِأْن َأْدخََل يَدَه  مََع الْ كَبِيرِ وَ َستَر ل َّ عَلَى الص َّ

ه  قِيَل َأنْتَ  ور  مَْن وَِصي ُ ى ِإذَا َسَأَل الْمَنْص  ورِ َحت َّ  .بِالْمَنْص 
 َ َ الْم َ وَ مَعِي ال  وَ الث ِيَاب  وَ الْمَسَائِل  وَ قَاَل اْلخ رَاَسانِي ُ فَلَْم َأفْهَْم َجوَاَب مَا قَالَه  وَ وَرَْدت  الْمَدِينَة

ى َشطِيطَةَ وَ مِنْدِيلٌ   .كَانَ فِيمَا مَعِي دِْرهَمٌ دَفَعَتْه  ِإلَي َّ اْمرََأةٌ ت سَم َّ
ْجت  الد ِ  ِ فَعَو َّ َ لَا يَْستَْحيِي مَِن اْلحَق  ه َ دِْرهٍَم فَقَالَْت ِإن َّ الل َّ َ فَق لْت  لَهَا َأنَا َأْحمِل  عَنِْك مِائَة مَ وَ ْره

 َ َاِس فَل ِ َطرَْحت ه  فِي بَعِْض اْلَأكْي ا َحَصلْت  بِالْمَدِينَة ِ ابْن ه   م َّ ه َسَألْت  عَِن الْوَصِي ِ فَقِيَل لِي عَبْد  الل َّ



. 

اٌب فََأنْكَرْت  ذَلَِك فِي نَْفسِي وَ اْستَْأذَنْت  وَ  دَخَلْت   فَقََصْدت ه  فَوَجَْدت  بَاباً مَْرش وشاً مَْكن وساً عَلَيْهِ بَو َّ
 ً  .بَعْدَ اْلِإْذِن فَِإذَا ه وَ جَالٌِس فِي مَنِْصبِهِ فََأنْكَرْت  ذَلَِك َأيْضا

اعَةِ قَاَل نَعَمْ  ادِِق ع اْلِإمَاِم الْم ْفتَرَِض الط َّ  .فَق لْت  َأنَْت وَصِي ُ الص َّ
رَاهِِم زَكَاةٌ قَاَل خَمْسَة  دَرَا ِائَتَيْنِ مَِن الد َّ  .هِمَ ق لْت  كَْم فِي الْم

ِائَةِ قَاَل دِْرهَمَاِن وَ نِْصٌف   .ق لْت  فَكَْم فِي الْم
ق  بِغَيْرِ ش ه ودٍ مَاءِ هَْل ت طَل َّ ج وِم الس َّ  .ق لْت  وَ رَج ٌل قَاَل لِاْمرََأتِهِ َأنِْت َطالٌِق بِعَدَدِ ن 

 ً ج وِم رَْأس  اْلجَوْزَاءِ ثَلَاثا  .قَاَل نَعَْم وَ يَْكفِي مَِن الن ُ
 .فَعَِجبْت مِْن َجوَابَاتِهِ وَ َمجْلِِسهِ 

 
 133،ص 1ج  مؤسسة اإلمام املهدى،قطب ادلين الراوندي ،اخلرائج و اجلرائح 

 

 بخشش موسی بن جعفر

يما، وكان يبلغه، عن الرجل أنه يؤذيه، فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار، وكان  وكان سخيا كر
دينار، ومائتي دينار، ثم يقسمها بالمدينة، وكان مثل يصر الصرر ثلاث مائة دينار، وأربع مائة 

 صرر موسى بن جعفر، إذا جاءت الإنسان الصرة فقد استغنى.
 

 15 ، ص 13تاريخ بغداد ، اخلطیب ابلغدادي، دار الغرب اإلساليم ، ج 
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 علیه السالم مادر گرامی امام کاظم

دِ بِْن َأْحمَدَ  د  بْن  َيحْيَى عَْن م حَم َّ هِ بِْن َأْحمَدَ عَْن عَلِي ِ بِْن اْلح سَيْنِ عَِن ابِْن ِسنَاٍن عَْن م حَم َّ عَْن عَبْدِ الل َّ
 َ اةٌ مَِن اْلَأْدن هِ ع قَاَل: حَمِيدَة  م َصف َّ اِس َسابِِق بِْن الْوَلِيدِ عَِن الْم عَل َّى بِْن خ نَيٍْس َأن َّ َأبَا عَبْدِ الل َّ

هَِب مَا زَالَِت اْلأَ  ِ الذ َّ ةِ مِْن َكسَبِيكَة ِ لِي وَ اْلح ج َّ ه ً مَِن الل َّ ى ُأد ِيَْت ِإلَي َّ كَرَامَة ْملَاك  َتحْر س هَا َحت َّ
 بَعْدِي.

 
 544، ص 1، ج ط االسالمیة -الاكيف

 

 گریه های هارون !

وقال منصور بن عمار: ما رأيت أغزر دمعًا عند الذكر من ثلاثة: الفضيل بن عياض، 
 .والرشيد، وآخر
القواريري: لما لقي الرشيد الفضيل قال له: يا حسن الوجه، أنت المسئول عن قال عبيد الل  ه 

عَْت بِهِم  الَأْسبَاب{ ]البقرة:  [ ؛ قال: الوصلة ٧11هذه الأمة؟ حدثنا ليث عن مجاهد: }وَتَقَط َّ
 التي كانت بينهم في الدنيا، فجعل هارون يبكي ويشهق.

 311، ص 1ج  ابلازمكتبة نزار مصطىف  تاريخ اخللفاء، السیويط،
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 هزار درهم گرفت 011شاعری که برای جسارت به حرضت زهرا سالم اهلل علیها 

 
دخل مروان بن أبي حفصة، وسلم الخاسر، ومنصور النمري على الرشيد، فأنشده قصيدته التي 

 :يقول فيها
 أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام

 :وشدة الأحداج وأنشده النمري قصيدته التي يقول فيهاوأنشده سلم: حضر الرحيل 
 إن المكارم والمعروف أودية أحلك الل  ه منها حيث تجتمع

، فأمر لكل واحد منهم بمائة ألف درهم، فقال له يحيى بن خالد: يا أمير المؤمنين، مروان 
علي محمد بن شاعرك خاصة، قد ألحقتهم به؟ قَاَل: فليزد مروان عشرة آلاف َأْخبَرَنَا أبو 

ثَنَا أحمد بن العباس العسكري، قَاَل:  يا، قَاَل: حَد َّ ثَنَا المعافى بن زكر الحسين الجازري، قَاَل: حَد َّ
ثَنَا عبد الل  ه بن محمد بن موسى بن حمزة مولى بني هاشم،  ثَنَا عبد الل  ه بن أبي سعد، قَاَل: حَد َّ حَد َّ

ثَنِي أحمد بن موسى بن حمزة، قَالَ  : َأخْبَرَنِي الفضل بن الربيع، قَاَل: رأيت مروان بن قَاَل: حَد َّ
أبي حفصة قد دخل على المهدي بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء فيهم سلم 
الخاسر وغيره، فأنشده مديحا له، فقال له: من؟ قَاَل: شاعرك مروان بن أبي حفصة، فقال له 

 :المهدي: ألست القائل
يالا أقمنا باليمامة بعد معن  مقاما ما نريد به ز

 وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا؟



. 

قد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال، لا شيء لك عندنا، جروا برجله، فجر برجله حتى 
أخرج، فلما كان في العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراء، وإنما كانت الشعراء تدخل 

في كل عام مرة، قَاَل: فمثل بين يديه، وأنشده قصيدته التي يقول على الخلفاء في ذلك الحين 
 :فيها

 طرقتك زائرة فحي خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها
 قادت فؤادك فاستقاد وقبلها قاد القلوب إلى الصبا فأمالها

 :قَاَل: فأنصت لها حتى بلغ إلى قوله
 هل تطمسون من السماء نجومها بأكفكم أو تسترون هلالها

يل بلغها النبي فقالها  أو تدفعون مقالة عن ربكم جبر
 شهدت من الأنفال آخر آية بتراثهم فأردتم إبطالها

يعني: بني علي وبني العباس، قَاَل: فرأيت المهدي وقد تزاحف من صدر مصلاه حتى صار 
ألف درهم،  على البساط إعجابا بما سمع، ثم قَاَل له: كم هي بيتا؟ قَاَل: مائة بيت فأمر له بمائة

 قَاَل: فإنها لأول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني العباس
 

 181-183، ص 13تاريخ بغداد، اخلطیب ابلغدادي، ت: بشار، ج 
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 هارون و عشق کنیز پدر

يات بسنده عن ابن المبارك قال: لما أفضت الخلافة إلى الرشيد وقعت  أخرج السلفي في الطيور
ية من جواري  المهدي، فراودها عن نفسها، فقالت: لا أصلح لك، إن أباك قد في نفسه جار

طاف بي، فشغف بها، فأرسل إلى أبي يوسف، فسأله: أعندك في هذا شيء؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين، أو كلما ادعت أمة شيئًا ينبغي أن تصدق، لا تصدقها فإنها ليست بمأمونة، قال ابن 

ي قد وضع يده في دماء المسلمين وأموالهم يتحرج عن المبارك: فلم أدر ممن أعجب: من هذا الذ
حرمة أبيه، أو من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين، أو من هذا فقيه الأرض 

 وقاضيها، قال: اهتك حرمة أبيك، واقض شهوتك، وصيره في رقبتي.
 

 313 ، ص1ج  مكتبة نزار مصطىف ابلاز تاريخ اخللفاء، السیويط،
 
 

يه قال: دعا الرشيد أبا يوسف ليلًا فأفتاه، فأمر له بمائة ألف وأخرج  عن إسحاق بن راهو
درهم، فقال أبو يوسف، إن رأى أمير المؤمنين أمر بتعجيلها قبل الصبح، فقال: عجلوها، 
فقال بعض من عنده: إن الخازن في بيته والأبواب مغلقة، فقال أبو يوسف: قد كانت 

 ففتحت.الأبواب مغلقة حين دعاني، 
 313 ، ص1ج  مكتبة نزار مصطىف ابلاز تاريخ اخللفاء، السیويط،
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 زیارت هارون از قرب رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سّلم

زار الرشيد قبر الن بي  صلى الل  ه عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الل  ه! يابن عم! يفتخر 
 أبَه.بذلك. فتقدم موسى بن جعفر فقال: السلام عليك يا 
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 درخواست هارون از امام موسی بن جعفر علیه السالم

شِ  ا حَبََس هَار ون  الر َّ بِي ِ قَاَل: لَم َّ ادٍالْم هَل َّ دِ بِْن عَب َّ د  بْن  خَالِدٍ الْبَرْقِي ُ عَْن م حَم َّ يد  َأبَا ِإبْرَاهِيمَ وَ رَوَى م حَم َّ
ِشيد  فَدَعَا َيحْيَى بَْن خَالِدٍ  َ الر َّ ر َبِْس َتحَي َّ َ فِي اْلح لَائَِل وَ الْم عِْجزَاِت وَ ه و َ الد َّ م وسَى ع وَ َأْظهَر

 َ ِ الْعَجَائِِب َأ لَا ت دَب ِر  فِي َأْمرِ   الْبَرْمَكِي هَذَا فَقَاَل لَه  يَا َأبَا عَلِي ٍ َأ مَا تَرَى مَا َنحْن  فِيهِ مِْن هَذِه
 َ ج ِل تَْدبِيراً ي رِيح نَا مِْن غَم ِهِ فَقَاَل لَه  َيحْيَى بْن  خَالِدٍ الْبَرْمَكِي ُ ال َّذِي َأرَاه  لََك يَا َأمِير  الْم ؤْمِنِينَ َأْن الر َّ

هِ َأفْسَدَ عَلَيْنَا ق ل وَب ِشيعَتِنَا  عَلَيْهِ وَ تَِصلَ   تَم ن َّنَ   .رَِحمَه  فَقَْد وَ الل َّ
اه  وَ هَار ون  لَا يَعْلَم  ذَلِكَ وَ كَا  .نَ َيحْيَى يَتَوَل َّ

لَامَ وَ ق ْل لَه  يَق ول  لََك ا بْن  عَم َِك فَقَاَل هَار ون  انْطَلِْق ِإلَيْهِ وَ َأْطلِْق عَنْه  اْلحَدِيدَ وَ َأبْلِغْه  عَن ِي الس َّ
ِيٌن عَن ِي لَا ُأخَل ِيكَ  ه  قَْد َسبََق مِن ِي فِيَك يَم ا َسلََف  ِإن َّ َ عَم َّ ِ وَ تَْسَألَنِي الْعَْفو ى ت قِر َّ لِي بِاْلِإَساءَة َحت َّ

 َ اَي مَنْقََصةٌ وَ هَذَا َيحْيَى بْن  خَالِدٍ ه و  مِنَْك وَ لَيَْس عَلَيَْك فِي ِإقْرَارِكَ عَارٌ وَ لَا فِي مَْسَألَتَِك ِإي َّ



. 

يرِي وَ َصاِحب  َأْمرِي فَسَلْه  بِقَدْ  ً ثِقَتِي وَ وَزِ د  بْن   رِ مَا َأْخر ج  مِْن يَمِينِي وَ انْصَرِْف رَاِشدا قَاَل م حَم َّ
ادٍ فََأخْبَرَنِي م وسَى بْن  َيحْيَى بِْن خَالِدٍ َأن َّ َأبَا ِإبْرَاهِيمَ ع قَاَل لِيَْحيَى يَا َأبَا عَلِي ٍ َأنَا مَ  مَا عَب َّ ي ٌِت وَ ِإن َّ

ْ مَ  ِ عَلَي َّ َأنَْت وَ َأْولِيَائِي بَقَِي مِْن َأجَلِي ُأْسب وعٌ اْكت م وَاِل وَ َصل  ِ عِنْدَ الز َّ َ اْلج م عَة وْتِي وَ ائْتِنِي يَوْم
 َ ةِ وَ عَادَ ِإلَى الْعِرَاِق لَا يَرَاكَ وَ لَا تَرَاه  لِن ق َّ اغِيَة  ِإلَى الر َّ ْفِسَك ف رَادَى وَ انْظ رْ ِإذَا َسارَ هَذَا الط َّ

ه  يَْأتِي عَلَيْك ْم فَاحْذَر وه  ث م َّ قَاَل يَا َأبَا عَلِي ٍ َأبْلِغْه  عَن ِي  فَِإن ِي رََأيْت  فِي نَجْمِكَ  وَ َنجِْم و لْدِكَ وَ نَجْمِهِ َأن َّ
ِيَك يَوْمَ اْلج م عَةِ فَي خْبِر كَ بِمَا تَرَى وَ َستَعْلَم  غَداً ِإذَا جَ  اثَيْت َك يَق ول  لََك م وسَى بْن  َجعْفَرٍ رَس ولِي يَْأت

ِ وَ اْحمَر َّ  لَام  فَخَرََج َيحْيَى مِْن عِنْدِه ِ وَ الس َّ الِم  وَ الْم عْتَدِي عَلَى َصاِحبِه هِ مَِن الظ َّ ْت بَيْنَ يَدَِي الل َّ
ِ فَقَاَل لَه   ِ وَ مَا رَد َّ عَلَيْه تِه ى دَخََل عَلَى هَار ونَ فََأخْبَرَه  بِقِص َّ ْن لَْم هَار ون  إِ   عَيْنَاه  مَِن الْب كَاءِ َحت َّ

اٍم فَمَا َأْحسََن حَالَنَا ةَ بَعْدَ َأي َّ ب و َّ ِع الن ُ ا كَانَ يَوْم  اْلج م عَةِ ت و ف ِيَ َأب و ِإبْرَاهِيمَ ع وَ قَْد خَرََج هَار ون   -يَد َّ فَلَم َّ
ِ ث م َّ د فَِن  ى نَظَر وا ِإلَيْه اِس َحت َّ اس  فَافْتَرَق وا ِإلَى الْمَدَائِِن قَبَْل ذَلَِك فَُأْخرَِج ِإلَى الن َّ ع وَ رََجَع الن َّ

  فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَق ول  مَاَت وَ فِرْقَةٌ تَق ول  لَْم يَم تْ 
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