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 .۱نگاهی کوتاه به زندگی و
زمانه آن حضرت

فــرا رســیدن ســالروز شــهادت
موالیمــان حضــرت امــام کاظــم
(علیهالســام) را بــه محضــر امــام عصــر
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف)
ّ
همــهی
و
ارادتمنــدان و دوســتداران آن
حضــرت تســلیت عــرض میکنیــم.
خداونــد تبــارک و تعالــی همــه را
جــزو بهتریــن پیــروان و شــیعیان
آن حضــرت قــرار دهــد ،مــا را
در صــراط والیــت آن حضــرت
ثابتقــدم بــدارد ،در دنیــا تأســی
بــه ســیره آن حضــرت و زیــارت
مضجــع تابنــاک او و در آخــرت
شــفاعت و حشــر بــا آن حضــرت
را روزی همــهی مــا قــرار دهــد.

نکاتی درباره امام موسی کاظم
(علیهالسالم)
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در ایــن جلســه بــه مناســبت شــهادت
آن امــام ،مطالبــم را ضمــن چنــد نکته
خدمــت عزیزانــم تقدیــم میکنــم.

نکتــه اول ناظــر بــه فضــای عمومــی
زندگــی آن حضــرت اســت .والدت
باســعادت امــام کاظــم (علیهالســام) در
چهــار یــا پنــج ســال بعــد از افــول
بنیامیــه واقــع شــده اســت کــه
حــدود ســال  ۱۲۸هجــری قمــری
میشــود .حیــات پربرکــت ایــن
امــام بــزرگ تــا ســال  ۱۸۳ادامــه
پیــدا میکنــد کــه مجموعــ ًا ۵۵
ســال ،عمــر شــریف آن بزرگــوار
اســت .در بیستســالگی و در ایــام
خالفــت منصــور (علیهاللعنــة)
بــه امامــت میرســند .حــدود
ســیوپنج ســال ایــام امامــت آن
بزرگــوار اســت و طبــق نقل مشــهور،
در بیســت و پنجــم مــاه رجــب
ســال  ۱۸۳بــه شــهادت رســیدند.
بخشــی از عمــر مبــارک خــود را
در مدینــه بودنــد و قســمتی را در
بغــداد ســپری کردنــد کــه طبــق
بررس ـیها ،حــدود چهــارده ســال را
در زندانهــای مختلــف گذراندنــد.
حــدود ســیزده ســال پایانی عمرشــان
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در ایــام هــارون (علیهاللعنــة) بــود.
عمدتــ ًا از ایــن شــهر بــه آن شــهر
و از ایــن زنــدان بــه آن زنــدان و
تحــت فشــارهای خاصــی بودنــد.
قبــل از هــارون هــم همینطــور
بــوده ،منتهــا در دوران هــارون،
وضعیــت خیلــی خاصــی داشــتهاند.

 .۲بردباری

آن وجــود مقــدس و نازنیــن در
(ســاماهللعلیهماجمعین)
سلســله ائمــه هــدی
بــه لقبهایــی مشــهور اســت کــه
«کاظــم» از همــه مشــهورتر اســت .به
آن حضــرت صابــر هــم میگوینــد.
دوســتان حضــرت هــم بــر اســاس
تجربیاتشــان ایــن بزرگــوار را
بابالحوائــج نامیدهانــد؛ چراکــه از
رهگــذر توســل بــه آن امــام بــزرگ
در ســاحت قــدس ربوبــی ،بســیاری
از خواســتهها و حوائجشــان محقــق
شــده اســت .امــا لقــب کاظــم از همه
مشــهورتر اســت کــه ضمنــ ًا پیــام
خیلــی روشــنی دربــاره شــخصیت آن
بزرگــوار دارد و از دوســتان حضــرت
توقــع اســت کــه ماننــد آن امــام،
کاظــم باشــند؛ یعنــی ســعه صــدر،

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مدیریــت خشــم ،و حلــم و بردبــاری
بیکــران داشــته باشــند .البتــه ایــن
ویژگــیِ مشــترک همــهی امامــان
(علیهمالســام) اســت؛ منتهــا دربــاره امــام
کاظــم (علیهالســام) بــه علــت وضعیــت
ایــام امامــت آن بزرگــوار و اذیــت
و آزارهــای فــراوان و رفتارهــای
نامناســبی کــه بــا آن حضــرت
صــورت میگرفــت ،و در مقابــل،
واکنــش خردمندانــه و فوقالعــاده
ســازنده ،متیــن ،بســیار شــیرین در
برابــر آن رفتارهــای تلــخ ،صفــت
بردبــاری ،بیشــتر خــود را نشــان داد.
ایــن ویژگــی در جریــان تکامــل
شــخصیت مؤمــن و ســیر بــه ســوی
خــدای متعــال و صیانــت از اخــاق
و ایمــان او ،تأثیــر روی محیــط
پیرامونــی او و نیــز حســن خلــق
و معاشــرت بــا ســایرین ،بســیار
پیشبرنــده اســت .وقتــی کــه نزدیــک
اسـت دیــگ خشــم بــه جــوش آید و
آتشــی برافروختــه شــود ،ولــی انســان
بــا بهرهگیــری از ایمــان و بــا تــوکل
بــه پــروردگار متعــال ایــن حالــت
انفجــاری را در خــود مدیریــت
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کنــد ،هــم ضربــه نخــورد و هــم
ضربــه نزنــد ،ســپس متناســب بــا
ظــروف و وضعیــت از ایــن امــکان
الهــی کــه در اختیــار او اســت ،بــه
عنــوان یــک وســیله دفاعــی اســتفاده
کنــد ،ایمانــش تقویــت و در میــان
اطرافیانــش محبــوب میشــود.

اتفــاق ،تحمــل خــود را از دســت
میدهنــد و حالــت غضــب و خشــم
در آنــان شــکل میگیــرد .در آن
لحظــه قیافههایشــان از جهــت
باطنــی کامــ ً
ا حیوانــی میشــود.
در ایــن مــوارد افــراد کنتــرل دهــان
و رفتــار و اقداماتشــان را ندارنــد.

در هــر صــورت بایــد هــر وقــت
کــه نــام امــام کاظــم (علیهالســام) بــرده
میشــود ـ کــه فــراوان هــم بایــد در
زندگــی مــا نــام آن حضــرت بــرده
شــود و به هر مناســبتی از آن بزرگوار
یــاد کنیــم و بــه ایشــان توســل کنیــم
ـ از خــدای متعــال بخواهیــم کــه
بــه برکــت ایــن امــام بــزرگ ،مــا
را نیــز در مدیریــت قــوه غضبیــه
و تســلط بــر خشــم یــاری کنــد.

در مــوارد ســطح پایینتــر نیــز خشــم
نابجــا و مبتنــی بــر هیجــان نفســانی
و بــدون کنتــرل عقــل ،آســیبهای
اساســی بــه بنیانهــای ایمــان
شــخص وارد میکنــد و ســتونهای
َــرک
ایمــان انســان مؤمــن را ت َ
میانــدازد .همــه بایــد ایــن ویژگــی
را از امــام کاظــم (علیهالســام) بخواهیــم.

اگــر انســان گرفتــار غضــب شــود
و غضبــش طبــق مبنــای نفســانیاش
غلیــان کنــد ،گاهــی او را دههــا ســال
از نظــر ســلوکی عقــب میانــدازد و
طومــار ایمــان انســان را میپیچــد.
کســانی کــه خشــمهای اینچنینــی
دارنــد ،گاهــی بــا کوچکتریــن

نمونهای از بردباری حضرت
یکــی از مــواردی کــه حضــرت،
خشــم خــود را فروخوردنــد،
ماجــرای خیلــی مشــهور برخــود
ایشــان بــا یکــی از نــوادگان خلیفــه
دوم بــود .آن شــخص مرتــب بــه
حضــرت دشــنام مــیداد ،جلــوی
مســجد میآمــد و حرفهایــی کــه
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در حــد خــودش و دیگــران بــود،
متوجــه حضــرت میکــرد .چنــد
بــار اصحــاب خواســتند حســاب او
را برســند؛ ولــی حضــرت اجــازه
ندادنــد تــا اینکــه یــک بــار امــام
کاظــم (علیهالســام) بــه چنــد نفــر از
رفقــا و اصحــاب گفتنــد :فــردا بیاییــد
ســراغ آن شــخص برویــم .آنهــا
خیلــی خوشــحال شــدند و پیــش
خــود گمــان کردنــد کــه حســابی
ادبــش میکنیــم .بــا ایــن قصــد بــا
امــام (علیهالســام) همــراه شــدند .ســراغ
او را گرفتنــد ،دیدنــد در مزرعــهاش
مشــغول کار اســت .حضــرت بــدون
هماهنگــی وارد کشــتزارش شــدند .او
نیــز دوبــاره شــروع کــرد بــه پرخــاش
کــردن کــه محصــوالت مــرا از بیــن
بردیــد و  ....حضــرت نزدیکــش
رفتنــد و بــا او بگــو و بخنــد کردنــد.
او هــم دیــد کــه چنــد نفــر هــم
همــراه حضــرت هســتند و احســاس
کــرد کــه ممکــن اســت اتفاقــی
بیفتــد ،ســاکت شــد .حضــرت
احوالپرســی کردنــد ،بــا او گــرم
گرفتنــد و بــه او گفتنــد :امیــد داری
امســال چقــدر محصــول بــرداری؟
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گفــت :دویســت دینــار .حضــرت
کیســهای حــاوی ســیصد دینــار بــه
او تقدیــم کردنــد و مقــداری بــا او
مالطفــت کردنــد .آن شــخص وقتــی
ایــن رفتــار امــام (علیهالســام) را دیــد،
حالــش دگرگــون شــد .ایــن همــان
قاعــده قرآنــی اســت کــه میگویــد:
الســيِّئَة؛[]۱
« َو يَــدْ َر ُؤ َن بِال ْ َح َســنَةِ َّ
و بــدى را بــا نيكــى مىزداينــد».
مؤمــن بــا زیبایــی جــواب زشــتیها
را میدهــد .اگــر کســی بــا تــو بــدی
کــرد ،تــو هــم بــه او بــدی کــردی
کــه ایــن مردانگــی نیســت .مردانگــی
ایــن اســت کــه تــو در برابــر رفتــار
بــد دیگــران خوبــی کنــی .آن فــرد از
مریــدان حضــرت شــد و بــه مســجد
رفــت .وقتــی حضــرت وارد شــد،
محبــت و فروتنــی کــرد و عــذر
خواســت و بعــد هــم گفــتَّ :
«اللُ
ـث يَ ْج َعـ ُ
ـم َحيْـ ُ
ـل رِ َســالَتَ ُه؛[]۲
أ ْع َلـ ُ
خــدا بهتــر مىدانــد رســالتش را
كجــا قــرار دهــد» .ســپس حضــرت
بــه اصحــاب فرمودنــد :کــدام بهتــر
بــود؛ رفتــار شــما کــه میخواســتید
او را بزنیــد و بــه خیــال خــود ادبــش
کنیــد ،یــا کاری کــه مــن کــردم؟[]۳
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معجــزه حلــم و بردبــاری و کظــم
غیــظ ،چنیــن اثــری دارد .قــرآن کریم
هــم در وصــف مؤمنــان همیــن تعبیــر
را بــهکار میبــرد و میفرمایــدَ « :و
ال ْ ِ
ـن الْغَيْـ َ
ـن َعــنِ
ـظ َو الْعافيـ َ
كاظميـ َ
ـاس و َّ
ـنين؛[]۴
اللُ يُ ِ ُّ
حــب ال ْ ُم ْح ِسـ َ
النَّـ ِ َ
و خشــم خــود را فــرو مىبرنــد و
از مــردم درمىگذرنــد و خداونــد
نكــوكاران را دوســت دارد» .اشــباه
چنیــن برخــوردی فــراوان اســت؛
هــم در زندگــی خــود حضــرت ،هــم
در زندگــی ســایر ائمــه (علیهمالســام).
مثــ ً
ا یکبــار حضــرت فرزندانــش
را دور هــم جمــع کــرد و بــه آنهــا
وصیــت کردنــد؛ از جملــه فرمودنــد:
«اگــر کســی در گــوش راســت شــما
بــه شــما دشــنام داد ،بعــد در گــوش
چــپ شــما عذرخواهــی کــرد یــا
حتــی گفــت مــن چیــزی نگفتــه
بــودم ،شــما از او قبــول کنیــد».
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بایــد از ایــن نــام و لقــب مشــهور
امــام (علیهالســام) بهرههــا ببریــم کــه
بــه آن خیلــی نیــاز داریــم؛ مخصوصـ ًا
ایــن روزهــا کــه گرفتاریهــای
اقتصــادی ،کرونــا ،محدودیتهــا
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و فشــارهای روانــی ،زندگیهــا را
بــر آد م تنــگ میگیــرد ،حوصلههــا
را ســر میبــرد و اعصابهــا را
خــرد میکنــد .الزم اســت ایــن
ویژگــی را در خــود پــرورش دهیــم.

 .۳دعا ،عبادت و استغفار

نکته بســیار برجســته دیگر در زندگی
و ســیره امــام کاظــم (علیهالســام) ،دعــا،
مناجــات ،اســتغفار ،ســحرخیزیهای
طوالنــی ،اشــکهای فــراوان و
نالههــا در پیشــگاه حضــرت حــق
اســت .زنــدان ،فرصــت و فراغتــی
بــرای حضــرت پیــش آورد کــه
طبــق گــزارش زندانبانهــا ،ایشــان
غــرق در دعــا و مناجــات و نمــاز
و اســتغفار بودنــد .اینکــه انســان بــا
حضــرت حــق گفتگو کنــد ،عاشــقانه
حــرف بزنــد ،محبانــه نمــاز بخوانــد
و روزه بگیــرد ،محبانــه و عاشــقانه
برنامههــای عبــادی خویــش را انجــام
دهــد ،متضرعانــه از خــدای متعــال
کمــک بخواهــد ،از ســر ندامــت،
اســتغفار فــراوان داشــته باشــد؛
اینهــا جــزو زیرســاختهای ایمانــی
انســان مؤمــن محســوب میشــود.
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همیــن فصــل مفصلــی کــه در بــاب
دعــای مــکارم اخــاق داریــم،
مخصوصـ ًا همــان چهــار رکنــی که در
صــدر دعــا ذکــر شــده کــه بــه آنهــا
اشــاره کردیــم ،یعنــی رفتــن به ســوی
کمــال ایمــان و برتریــن درجــات
یقیــن و بــه دســت آوردن زیباتریــن
نیتهــا ،بهرهمنــد شــدن از بهتریــن
اعمــال ،مبنــا و زیرســاخت و اســاس
ارتبــاط عاشــقانه بــا پــروردگار
متعــال اســت .نمــاد ایــن ارتبــاط
عاشــقانه و ادبورزی مؤمنانــه در
ســاحت قــدس ربوبــی ،ســحرخیزی
اســت ،مناجــات اســت ،ســجدههای
طوالنــی اســت و اســتغفار .ایــن
(علیهمالســام)
مــوارد ســیر ه ائمــه هــدی
بــوده و در زندگــی امــام کاظــم
(علیهالســام) جلــوه ویــژهای دارد .نوعــ ًا
خلوتهــای اولیــا ،مســتور اســت و
گزارشهــای اندکــی از آنــان داریــم؛
(علیهالســام)
امــا از حضــرت کاظــم
گزارشهــای فــراوان رســیده کــه
علتــش زنــدان اســت .زندانبانــان
میدیدنــد کــه حضــرت شـبها چــه
میکنــد ،روزهــا چــه کار میکنــد،
نمــازش چطــور اســت ،ســجدهاش
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چگونــه اســت ،راز و نیازهایــش
چیســت ،ذکرهایــش چیســت.
خیلیهــا هــم بــا دیــدن عبــادات
حضــرت ،متحــول میشــدند.
تــاوت قــرآن فــراوان و بســیار زیبــا
کــه مخاطــب را زمینگیــر میکــرد،
از دیگــر خصوصیاتشــان بــود .بــرای
مــا فقــط حســرت اســت و تمنایــی
اســت کــه بــه دل میمانــد .واقعــ ًا
حــق اســت کــه انســان در دنیــا
متقیانــه و پارســایانه ،و بــا حســاب
و کتــاب زندگــی کنــد بــه امیــد
اینکــه امــام کاظــم (علیهالســام) را ببینــد
و بــا صــوت آن حضــرت قــرآن را
اســتماع کنــد؛ چراکــه عالیتریــن
بهــرهای اســت کــه ممکــن اســت
در بهشــت الهــی بــه کســی بدهنــد.
دو ســه جملــه هــم از حضــرت
مشــهور اســت کــه یکــی ایــن جملــه
ـم َّ
ـن َعبْـ ِ
ـد َ
ك
ـب مِـ ْ
الذنْـ ُ
اســتَ « :ع ُظـ َ
ـن عِنْـ ِ
ـد َ
ك؛[]۵
ـو مِـ ْ
َف ْليَ ْح ُســنِ ال ْ َع ْفـ ُ
گنــاه بنــدهات بــزرگ اســت ،پــس
بایــد گذشــت تــو نیــز نيــك باشــد».
ایــن جملــه در ســجده وارد شــده،
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و حضــرت در سجدههایشــان
آن را زیــاد میفرمودنــد .تعبیــر
بســیار عجیبــی اســت! جملــه دیگــر
ـم اِن ّــى اَ ْســئَ ُل َ
ک
ایــن اســت« :اَل ّل ُهـ َّ
ــو ِ
ــو
الر َ
ت َوال ْ َع ْف َ
احــ َه عِنْــدَ ال ْ َم ْ
ّ
ِ
ْ
ِ
ســاب؛[ ]۶خدایــا از تــو
عِنْــدَ الح
آســودگى هنــگام مرگ و گذشــت در
وقــت حســاب را درخواســت دارم».
انشــاءاهلل مــا هــم در ســجدههای
خــود از ایــن دعاهــا بهرهمنــد باشــیم.

 .۴گرهگشایی و کارگشایی
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ســخاوت و بخشــش و گرهگشــایی
و کارگشــایی از زندگــی دیگــران،
جلوههــای
جــزو
اینهــم
ویــژه و برجســته زندگــی امــام
کاظــم (علیهالســام) اســت .حضــرت
مقــداری فعالیتهــای کشــاورزی
داشــتند کــه درآمــدی از آن فراهــم
میشــد .مؤمنــان هــم نــذر و نیــاز
و وجوهــات خــود را بــه حضــرت
میرســاندند .کیســههای طــای
امــام کاظــم (علیهالســام) مشــهور
بــوده ،یعنــی کار راه میانداختــه
اســت؛ حتــی بــرای معاندیــن،
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کــه نمونــهاش را عــرض کردیــم؛
چهرســد بــه دوســتان کــه بمانــد.

 .۵جهادی همیشگی

امــام کاظــم (علیهالســام) ،مظهــر جهــاد
و اســتقامت در راه خــدای متعــال
اســت .ایشــان در زندگــی هیــچ
آرام و قــراری نداشــتند ،هم ـهاش در
فعالیــت و برنامهریــزی و طراحــی
و اقــدام ســپری شــده اســت .کل
زندگــی آن حضــرت را میتــوان
در واژه جهــاد خالصــه کــرد .بــه
تعبیــر رهبــر عزیــز و عالیقدرمــان،
داشــتند.
مســتمر
مبــارزه
انســان وقتــی زندگــی آن حضــرت
را مطالعــه میکنــد ،میفهمــد کــه
تحــت هیــچ شــرایطی بــار مجاهــدت
از دوش انســان مؤمــن برداشــته
نمیشــود .مؤمــن بایــد همــواره
در حــال جهــاد و تــاش باشــد .از
یــک طــرف در مصــاف خصــم خــدا
و دشــمنان خــدا باشــد ،و از ســوی
دیگــر در حــال خدمــت بــه مؤمنــان
و بنــدگان خــدا باشــد .ایـن زندگــی،
زندگــی پســندیده در پیشــگاه
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پــروردگار متعــال اســت .همــان
(علیهمالســام)
کاری کــه همــهی ائمــه
در کل حیــات پربرکتشــان داشــتند،
امــام کاظــم (علیهالســام) نیــز در دوران
بســیار ســخت و پیچیــده خــودش
در اوج داشــت .دنبــال آرمــان غدیــر
بودنــد و رهگیــر تحقــق حاکمیــت
الهــی در جلــوه والیــت علیبــن
ابیطالــب (علیهالســام) .همــهی ائمــه
(علیهمالســام) اینطــور بودنــد ،امــام
کاظــم (علیهالســام) نیــز بــه شــکل بســیار
جــدی دنبــال همیــن مســئله بودنــد
و در ایــن راه تــاش میکردنــد.
ســیوپنج ســال ایــام امامــت آن
حضــرت ،از مقاطــع پیچیــده و
(علیهمالســام)
حســاس دوران ائمــه
اســت .عباســیها در دوران امــام
کاظــم (علیهالســام) بــه اوج قدرتشــان
رســیدند و دیگــر از توطئههــا در
اطــراف و اکنــاف حاکمیتشــان
کــه خیلــی هــم گســترده بــود ،هیــچ
نگرانــی نداشــتند .از آفریقــا تــا
اروپــا تــا ایــران ،تــا خــود حجــاز
و عــراق ،منطقــه بســیار وســیعی
تحــت حــوزه آنــان بــود .خــراج
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و امکانــات گســترده و حاکمیــت
مســتقر ،ایــن دوره را خــاص کــرده
بــود .در خراســان ،آفریقــا ،موصــل،
دیلمــان ،جرجــان ،آذربایجــان،
ارمنســتان ،هــر جــا کــه دشــمنی
بــود ،همــه را ســرکوب کــرده و بــه
اوضــاع مســلط شــده بودنــد .قلمــرو
خیلــی وســیع و فتوحــات تــازه هــم
داشــتند .بــه ایــن دوره میگوینــد
عصــر طالیــی خالفــت عباســی .هــم
از جهــت وســعت و هــم از جهــت
اقتــدار ،دوران خاصــی اســت .نــه
مثــل اواخــر بنیامیــه اســت ،نــه
مثــل اوائــل بنیعبــاس اســت کــه
یــک مقــدار تزلــزل بــوده؛ لــذا محــور
اصلــی جریــان خالفــت ،مقابلــه بــا
امــام کاظــم (علیهالســام) و شــیعیان آن
حضــرت بــود .در نتیجــه اوضــاع
بســیار ســخت و پردردســر و پــر از
(علیهالســام)
اذیــت و آزاری بــرای امــام
بــه وجــود آمــد .عباســیان چــون از
جاهــای دیگــر گرفتــاری نداشــتند،
دســت بــه هــر کاری میزدنــد؛
از گمــاردن جاســوس بگیریــد کــه
مرتــب مراقبــت کننــد تــا حمایــت
از مخالفــان خــط امامــت .بــه
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آنهــا خیلــی میــدان میدادنــد و
بــرای علمایشــان مثــل مالکبــن
انــس و ابــو یوســف ،میــدان و
کرســی درس درســت میکردنــد.
اقــدام دیگــر ایجــاد اختــاف بیــن
شــیعیان بــود .انســان وقتــی مطالعــه
میکنــد ،میبینــد گویــا از یــک
جــای مشــخص بــه جریانــی مثــل
اســماعیلیه و فطحیــه دامــن زده
میشــد بــرای اینکــه پیــروان
اهلبیــت را فرقهفرقــه کننــد ،کــه
ایــن کار را هــم کردنــد .جریــان
واقفیــه نیــز همینطــور درســتشــد.

نفــوذ امــام (علیهالســام) .حضــرت در
داخــل دربــار هارونــی نفــوذ داشــتند،
ماجــرای علیبــن یقطیــن را همــه
شــنیدهاید .در ســطح وزیــر در دربــار
حضــرت نفــوذ دارنــد یــا حتــی
در بیــن خانمهایــی کــه در دربــار
هســتند نمونههایــی نقــل شــده کــه
اینهــا از ارادتمنــدان امــام کاظــم
(علیهالســام) هســتند .یعنــی گســترهای
از ارادت وجــود دارد ،ایــن نفــوذ
معنــوی و تدابیــر ،تدابیــری کــه خــود
حضــرت داشــتند اینهــا کار را در
ایــن بخــش خیلــی پیــش میبــرده.

غــرض اینکــه امــام (علیهالســام) در چنیــن
وضعیتــی قــرار داشــت .بــا ایــن حال
مبــارزه خســتگیناپذیر ،البتــه بســیار
حسابشــده ،برنامهریزیشــده و
بــا دقــت ،شــیوه آن حضــرت بــود.

مبــارزه خســتگیناپذیر پیــام دارد:
ایــن راه اســتقامت و مجاهــدت
فــراوان میطلبــد .کســانی کــه
(علیهالســام)
مدعــی دوســتی بــا امــام
هســتند ،هیچوقــت نبایــد خســتهو
دلســردشــوند و کــم نیاورنــد .آدم از
برخــی افــراد چیزهایــی میشــنود
کــه خنــدهاش میگیــرد .ابتالئــات
بعــد از ایــن بیشــتر هــم خواهــد
شــد ،وضعیــت پیچیدهتــری هــم
در پیــش خواهــد بــود .منتهــا اساس ـ ًا
ابتالئــات مــا مگــر قابــل مقایســه

ممکــن اســت بگوییــد چــرا زودتــر
از اینهــا توطئــه قتــل امــام (علیهالســام) را
عملــی نکردنــد؟ در ایــن ســی و پنــج
ســال و در ایــام امامــت ائمــه علیهــم
الســام ،ســالهای قابــل مالحظ ـهای
اســت .پاســخ یــک کلمــه اســت؛
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اســت بــا آنچــه اولیــای خــدا بــه
آن مبتــا بودنــد؟ حضــرت بــا
زندگــی خــود ،بــه پیــروان خویــش
پیــام ایســتادگی در برابــر اســتکبار
را دادنــد .بــرای فائــق آمــدن بــر
مشــکالت بایــد مجاهــدت کننــد،
در کنــار امــام حــق باشــند ،زیــر
پرچمــش باشــند و خســته نشــوند.

اســت .بســط فرهنــگ توحیــدی،
اندیش ـههای نــاب اســامی ،تقویــت
مبانــی اعتقــادی دوســتان و عمــوم
مــردم ،روشــنگری فکــری ،اغنــای
عقلــی و پــرورش فکــر آنهــا،
تربیــت شــاگرد ،ایجــاد کرســیهای
درس و مباحثــات فکــری ،همیشــه
دســتور کار ایشــان بــوده اســت.

 .۶فعالیت فرهنگی

در زمــان امــام کاظــم (علیهالســام) ،از یک
طــرف جناحهــا و فرقههــا بودنــد
کــه عــرض کردیــم .از طــرف دیگــر
نهضــت ترجمــه بــود کــه از ُســریانی
و پهلــوی و یونانــی و هنــدی ،بــه
عربــی کتابهــای گمراهکننــده
ترجمــه میکردنــد .جریــان برامکــه
در دربــار خیلــی فعــال بــود و اینهــا
را بســط م ـیداد؛ لــذا همهجــا پــر از
انــواع و اقســام فرقههــا و حرفهــا
و حدیثهــا بــود .کاری کــه امــام
(علیهالســام) در ایــن محیــط انجــامداد،
از یــک طــرف دنبــال کــردن نهضــت
علمــی و فرهنگــی شــیعه بــود کــه
پــدر بزرگــوار و جــد اطهــر ایشــان،
(علیهماالســام)
امــام باقــر و امــام صــادق
بــه شــکل فراگیــر آن را ایجــاد

نکتــه بعــدی هــم بــرای مــا خیلــی
درس دارد؛ زیــرا بــه زمانــه مــا
شــباهت فراوانــی دارد و آن ،مبارزه و
(علیهالســام)
جهــاد فرهنگــی امــام کاظــم
اســت .در فهرســت مجاهدت ایشــان،
عــاوه بــر مجاهــدت سیاســی،
رفتــن بــه مصــاف جریــان خالفــت
غاصــب ،مواجــه بــا آنهــا و طراحــی
بــرای زمینگیــر کــردن آنهــا کــه
مصداقهایــش خیلــی زیــاد اســت،
یکــی دیگــر از کارهایشــان ،مجاهدت
خســتگیناپذیر در فضــای فکــری
و فرهنگــی بــود .انســان احســاس
میکنــد اینهــم جنبــه زیرســاختی
و مبنایــی دارد و جــزو برنامههــای
جــدی و اهــداف اولیــای الهــی
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کــرده بودنــد .در عرصــه تدریــس و
ادامــه آن مباحثــات و مخصوصــ ًا در
محــور مباحــث کالمــی ،حضــرت
فعالیتهــای جــدی داشــتند
و آن معــارف را بســط دادنــد.
از طرفــی هــم اقــدام گســترده در
برابــر تهاجــم فکــری و فرهنگــی
ملحــدان و زندیقیــان و ســایر
گروههــای منحــرف بــود؛ از
مانویــان ،مزدکیهــا و زرتشــتیها
گرفتــه تــا معتزلــه و اشــاعره و
مرجئــه .بــه ایــن گروههــا ،خــوارج،
صوفیــهُ ،غــات ،کیســانیه ،زیدیــه
و اســماعیلیه را نیــز اضافــه کنیــد.
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امــام کاظــم (علیهالســام) بــه مــا مقابلــه
هوشــمندانه ،قــوی ،مســتدل و
خردمندانــه بــا جریــان تهاجــم فکری
و فرهنگــی را از طریــق تقویــت مبانی
اعتقــادی ،حلقــات فکــری و پــرورش
فکــر یــاران و جامعــه مخاطبــان
آمــوزش داد .حضــرت موفــق شــدند
جبهــه فرهنگــی گســتردهای در
برابــر ایــن تهاجــم فرهنگــی تــدارک
ببیننــد و خــط اســام نــاب را در
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آن اوضــاع ،صیانــت و حفــظ کننــد.
دشــواریهای
وجــود
بــا
سیاســی و پیچیدگیهــا ،حــدود
ســیصد شــاگرد تربیــت کردنــد
کــه اســم آنهــا میدرخشــد؛
امثــال محمدبــن ابیعمیــر،
حســنبن محبــوب ،صفوانبــن
یحیــی ،و احمدبــن محمدبــن
ابینصــر بزنطــی کــه در جریــان
مناظرههــا حضــور فعــال داشــتند.

تشابه زمان ما با زمان امام
(علیهالسالم)
موسی کاظم
ایــن حرکــت حضــرت بــرای امــروز
مــا خیلــی درس دارد .روزگار مــا هــم
همینگونــه اســت؛ فضــای مجــازی
و تهاجــم گســترده فرهنگــی کــه
رهبــر عزیزمــان از آن در مرحلـهای به
تهاجــم ،در مرحل ـهای بــه شــبیخون،
و در مرحلــ ه دیگــر بــه ناتــوی
فرهنگــی تعبیــر کردنــد ،باعــث شــده
زمــان مــا نیــز ماننــد آن دوران شــود.
در چنیــن وضعیتــی کــه تضــارب
اندیشــهها و فرقههــا و نحلههــا و
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حرفهــای جدیــد و شــبهات اســت،
دوســتان اهلبیــت (علیهمالســام) بــه
تأســی از امــام کاظــم (علیهالســام) ،بایــد
ســرمایهگذاری جــدی روی تقویــت
مبانــی فکــری و پــرورش عقــل خــود
داشــته و بــرای آن برنامهریــزی
جــدی داشــته باشــند تــا بــه ســامت
از ایــن معرکــه بیــرون بیاینــد.
تقویــت مبانــی توحیــدی ،ارتبــاط
بــا معــارف نــاب ،مباحــث اعتقــادی
و کالمــی ،بایــد واقعــ ًا در محافــل
دوســتان اهلبیــت ،در خانههــا،
مدرســهها ،مســاجد و مراکــز دینــی
جــاری باشــد .رســانههای دولتــی،
وظایفشــان خیلــی ســنگینتر
اســت .آمــوزش و پــرورش و
دانشــگاهها ،خیلــی وظیفــه دارنــد؛
ولــی بیشترشــان وظایفشــان را زیــر
ده درصــد انجــام میدهنــد .ظرفیــت
خالــی در ایــن میــان وجــود دارد.

 .۷معارف کاظمی

نکتــه هفتــم اینکــه مــا در برداشــت
از ســیره آن امــام (علیهالســام) بایــد
ســراغ مخــزن بســیار بزرگــی از
معــارف برویــم کــه خوشــبختانه بــا
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آنهمــه ســختگیری،از امــام کاظــم
(علیهالســام) بــه مــا رســیده کــه بایــد
خیلــی قــدرش را بدانیــم .مجموعهای
حضــرت دارنــد کــه مــا اســمش را
میگذاریــم «هشــامیه» .هشــامبن
حکــم از یــاران برجســته و شایســته
امــام اســت کــه ائمــه (علیهمالســام) بــه
او افتخــار میکننــد .از همانهایــی
اســت کــه بــه مصافهــای فکــری
مــیرود ،مناظــره میکنــد ،جــواب
میدهــد و روشــنگری میکنــد.
حضــرت ضمــن گفتگویــی بــا
ایشــان ،فهرســتی از توصیههــا را
بــه هشــام میکننــد کــه در کتــاب
شــریف تحــف العقــول آمــده اســت.
اگــر خواســتید مراجعــه کنیــد ،بدانیــد
کــه در منابــع دیگــری هــم نقل شــده
و مجموعــه مفصلــی اســت .چــه ایــن
مجموعــه ،چــه ســایر مجموعههایــی
کــه از امــام کاظــم (علیهالســام) نقل شــده،
عمدتــ ًا بــر مــدار عقــل ،پــرورش
خــرد و تفکــر اســت .راهــش را
حضــرت یــاد میدهنــد ،اهمیتــش را
میگوینــد و موازیــن آن را مطــرح
میســازند .خیلــی فوقالعــاده
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اســت .ســپس دســتورالعملهای أَ ْعدَ ائِنَــا؛ خوشــا بــر شــيعيان مــا كــه
خیلــی روشــن اخالقــی دارنــد کــه در غيبــت قائــم بــه رشــته واليــت مــا
انشــاءاهلل بــه آن مراجعــه میکنیــد .چســبيدهاند و بــر دوســتى مــا برجــا
هســتند و از دشــمنان مــا بيزارنــد».
بــرای روشــنایی چشــم و دلتــان خیلــی شــورانگیز اســت .فرمودنــد
یــک جملــه هــم از امــام کاظــم کــه بهشــت و ســعادت قریــن آن
(علیهالســام) میگویــم کــه در پاســخ بــه شــیعیان مــا کــه در عصــر غیبــت
یونسبــن عبدالرحمــن کــه خطــاب امــام (علیهالســام) زندگــی میکننــد و بــه
بــه حضــرت میگویــد :قائــم آل ریســمان والیــت مــا چنــگ میزننــد،
محمــد شــما هســتید ،فرمودنــد :بــر مــواالت مــا ثابتقــدم میماننــد،
َ
ـم بِال ْ َحـ ِّ
ـم نمیلرزنــد ،در برائــت از دشــمنان
«أنَــا ال ْ َقائِـ ُ
ـق َو ل َ ِكــنَّ ال ْ َقائِـ َ
الَّـ ِ
ـر الْ ْر َ
ـن أَ ْعــدَ اءِ مــا محکــم و اســتوار میماننــد.
ض مِـ ْ
ـذي يُ َطهِّـ ُ
َّ
الل ِ َع َّــز َو َج َّــل َو يَ ْم َلؤُ َهــا َعــدْ ً
ال ســپس طــی تعبیــر قشــنگی فرمودنــد:
ـو «أُولَئِـ َ
َك َمــا ُملِئَـ ْ
ـم؛ آنهــا
ـك مِنَّــا َو ن َ ْحـ ُ
ـوراً َو ُظ ْلمــ ًا ُهـ َ
ـت َجـ ْ
ـن مِنْ ُهـ ْ
ــن ُول ْ ِ
ــدي؛ منهــم از مــا هســتند و مــا هــم از آنهــا
ــس م ِ ْ
اَل ْ َخام ِ ُ
قائــم بالحــق هســتم ،ولــى آن قائمــى هســتیم» .قســمت دومــش ســنگینتر
كــه زميــن را از دشــمنان خــداى اســت .کاش میشــد مقــداری
عــز و جــل پــاك كنــد و آن را پــر راجعبــه آن صحبــت کــرد .در ادامــه
از عدالــت نمايــد ،چنانکــه پــر از فرمودنــدَ « :قــدْ َر ُضــوا بِنَــا أَئ ِ َّم ـ ًة َو
جــور و ســتم شــده اســت ،پنجميــن َر ِ
ـم
ـم ِشــي َع ًة َف ُطوبَــى ل َ ُهـ ْ
ضينَــا بِهِـ ْ
ـم ُطوبــى ل َ ُهــم و ُهــم و َّ
الل ِ َم َعنَــا
فرزنــد مــن باشــد» .غــرض مــن ثُـ َّ
ْ َ
ْ َ
َ
ــو َم الْقِيَا َمــةِ؛[]۷
ایــن نکتــه اســت کــه بــرای زمــان فِــي َد َر َجاتِنَــا يَ ْ
مــا اســت .حضــرت میفرماینــد :آنــان بــه امامــت مــا راضــی شــدند،
«طوبَــى  ل ِ ِشــي َعتِنَا ال ْ ُمتَ َم ِّس ِ
ُ
ين مــا هــم بــه شــیعه بــودن آنهــا
ــك َ
ب ِ ُحبِّنَــا فِــي َغيْبَــةِ َقائ ِ ِمنَــا الثَّابِتِيــن  راضــی هســتیم .خوشــا بــه آنــان،
ــن بازهــم خوشــا بــه آنــان ،بــه خــدا
ــرا َءة ِ م ِ ْ
َع َلــى  ُم َواالتِنَــا َو الْبَ َ
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قســم کــه در قیامــت بــا مــا و در
درجــات مــا هســتند» .چــه بشــارت
عجیبــی اســت! شــبیه ایــن روایــت
فــراوان داریــم ،منتهــا میخواســتم
از زبــان امــام کاظــم (علیهالســام) بــه
شــما بشــارت بدهــم .انشــاءاهلل
جــزو همیــن گــروه باشــید و باشــیم.

 .۸تأثیر پذیرفتن انقالب اسالمی
(علیهالسالم)
از اقدامات امام کاظم

نکتــه پایانــی عبــارت اســت از
اینکــه جریــان نهضــت اســامی و
انقــاب ایــران ،همــهاش بــه امــام
کاظــم (علیهالســام) برمیگــردد .اینکــه
ایــران بــرای ایــن کار بــزرگ در
عصــر غیبــت و مقدمهســازی بــرای
ظهــور آمــاده شــد و ایــن گام بلنــد
را برداشــت کــه انشــاءاهلل بتوانــد
کاملــش کنــد ،از ســرمایهگذاری
امــام کاظــم (علیهالســام) بــود .از یــک
طــرف فرزنــد عزیزشــان ،حضــرت
شــمس الشــموس ،حضــرت علیبــن
موســی الرضــا (علیهآالفالتحیةوالثنــاء) در
ایــران هســتند کــه ســرمایهگذاری
مبنایــی اســت .از طــرف دیگــر
(ســاماهللعلیها)
حضــرت فاطمــه معصومــه
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ایــن
در ایــران حضــور دارنــد.
ْ
خورشــید اســت و آنْ مــاه .ســتارهها
هــم در کل ایــران پراکنــده هســتند.
در همیــن تهــران امامــزاده صالــح
(علیهالســام) را داریــم و در شــیراز حــرم
ســوم اهلبیــت ،یعنــی حضــرت
احمدبــن موســی را داریــم .ســایر
فرزنــدان و احفــاد و ذریــه حضــرت
موســیبن جعفــر (علیهالســام) کــه بــه
ایــران آمدنــد ،ایــران را بــا اهلبیــت
(علیهمالســام) خویشــاوند کردنــد .ســاداتی
کــه در ایــران گســترش پیــدا کردنــد،
از رهگــذر وجــود نازنیــن امــام
کاظــم (علیهالســام) اســت .بشــارت
انقــاب اســامی کــه در روایــت
مشــهور هســت کــه مــرد بزرگــی
از قــم قیــام خواهــد کــرد ،اینهــم
از امــام کاظــم (علیهالســام) اســت.
قصــد داشــتم عــرض ارادت
مختصــری در حــد یــک جلســه
بــه محضــر آن حضــرت کــرده
باشــیم .انشــاءاهلل قدرشــناس و
ثابتقــدم باشــیم و ایــن مســیر را
برویــد تــا آن روز بــزرگ و موعــود.
15
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مروری به صلوات بر امام
(علیهالسالم)
موسی کاظم
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چنــد جملــه از صلــوات ســیدبن
طــاووس را جهــت حســن ختــام
جلســ ه بــرای شــما میخوانــم.
دربــاره حضــرت چــه تعبیرهــا و
جمعبنــدی زیبایــی داردَ « .و ِ
ــي
ص ِّ
الْب ْ َــرارِ َو إ ِ َمــامِ الْخْ يَــارِ َو َعيْبَــةِ
السـ ِ
الْن ْ َــوارِ َو َوارِ ِ
ـكينَةِ َو ال ْ َو َقــارِ
ث َّ
َو ال ْ ِح َكــ ِم َو ْالثَــارِ ال َّ ِ
ــذي َ
 ك َ
ان
يُ ْحيِــي َّ
الليْـ َ
ـحرِ
السـ َهرِ إِلَـ
ـى السـ َ
َّ
ـل ب ِ َّ
اص َلــةِ ِ
ال ْســت ِ ْغ َفارِ؛ جانشــین
ب ِ ُم َو َ
نیکــوکاران و پیشــواى خوبــا ن و
خزانــه انــوار و وارث آرامــش و
متانــت و حکمتهــا و آثــار ،آنکــه
همــواره شــب را بــا بیــدارى تــا
ســحر ،بــا بــه هــم پیوســتن اســتغفار
زنــده مىداشــت» .همــان آقایــی کــه
همــه شــب را بیــدار بــود و همـهاش
«حل ِ ِ
يــف
در حــال اســتغفار بــود و َ
ــجدَ ة ِ َّ
الط ِوي َلــةِ» ،بــا ســجده
َّ
الس ْ
طوالنــی مأنــوس بــودَ « .و ُّ
الد ُمــو ِع
يــرةِ» ،گریههــای فــراوان
ال ْ َغ ِز َ
يــرة ِ َو
داشــتَ « .و ال ْ ُمنَ َ
اجــاة ِ ال ْ َكث ِ َ
ِ
ــات ال ْ ُمتَّ ِ
َّ
ص َلــةِ ال ْ َج ِمي َلــةِ؛
الض َرا َع
راز و نیــاز بســیار و نالههــاى
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بههمپیوســته داشــت» .تــا میرســد
ـد ب ِ ُّ
بــه اینجــاَ « :و ال ْ ُم ْض َط َهـ ِ
الظ ْلــ ِم َو
ـورِ؛ پايمــال شــده بــه
ال ْ َم ْقبُــورِ بِال ْ َجـ ْ
ســتم ،و دفنشــده بــه بىعدالتــى».
ایــن جملــه از خصائــص امــام کاظــم
(علیهالســام) اســت و راجعبــه امــام
دیگــری نداریــمَ « .و ال ْ ُم َعـ َّ
ـذ ِ
ب فِــي
ـجو ِن َو ُظ َلــ ِم ال ْ َم َطامِيــرِ؛
السـ ُ
َق ْعــرِ ُّ
ّ
معــذب در عمــق زندانهــا و
و
تاريكيهــاى زيرزمينهــا» .آن
امامــی کــه او را در ســیاهچالهها
الســا ِ
ق
شــکنجه میدادنــد« .ذِي َّ
ــوض ب ِ َح َل ِ
ِ
ــق ال ْ ُقيُــودِ َو
ال ْ َم ْر ُض
ال ْ َجنَــا َزة ِ ال ْ ُمنَــا َدى  َع َليْ َهــا ب ِ ُ
ــذ ِّل
ال ْســتِخْ َف ِ
ـده ِ
ِ
ـى جـ ِّ
ـوارِدِ َع َلـ َ
اف َو الْـ َ
ال ْ ُم ْص َط َفــى  َو أَبِيــهِ ال ْ ُم ْرت ََضــى  َو أُ ِّمهِ
َســيِّدَ ة ِ الن َِّســاءِ بِــإ ِ ْر ٍ
ْصـ ٍ
ـوب َو
ث َمغ ُ
َو َلءٍ َم ْسـ ُل ٍ
وب؛[ ]۸بــا ســاق كوبيــده،
بــه حلقههــاى زنجيرهــا ،و جنــازهاى
كــه بــا خــوارى و ســبك انگاشــتن بر
آ ن جــار زده شــده ،وارد شــونده بــر
جــدش مصطفــى و پــدرش مرتضــى
و مــادرش َســرور بانــوان ،بــا ارثــى
غصبشــده و حكومتــى ربــوده».
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خداونــد تبــارک و تعالــی را بــه حــق
امــام کاظــم (علیهالســام) و بــه حقیقــت
آن حضــرت قســم میدهیــم مــا را
در تأســی بــه آن بزرگــوار موفــق
بــدارد .مــا را از شــیعیان آن حضــرت
مقــرر فرمایــد .نظــام مــا ،رهبــر
مــا ،ملــت مــا در کنــف حمایــت
ولــیاش حفــظ کنــد .گرفتاریهــای
گوناگــون ،ویروسهــای اخالقــی،
ویروسهــای فکــری ،ویروسهــای
جســمی ،کرونــای منحــوس و انــواع
و اقســام آن را از کافــه دوســتان و
ارادتمنــدان حضــرت دور ســازد.
همــه را بــه ســامت بــدارد ،بیمــاران
مــا ،مخصوص ـ ًا کســانی کــه گرفتــار
ایــن بیمــاری هســتند ،شــفا کرامــت
فرمایــد .گذشــتگان مــا بــا حضــرت
کاظــم (علیهالســام) محشــور کنــد و
از شــفاعت آن حضــرت بهرهمنــد
فرمایــد .موانــع ظهــور را مرتفــع
ســازد .دشــمنان آن حضــرت،
دشــمنان اســام و مســلمین را
بیــش از ایــن خــوار و ذلیــل کنــد
و چشــمان مــا بــهزودی زود بــه
جمــال امــام زمانمــان روشــن کنــد.
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