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چکیده: نویسنده در نوشتار حاضر، به ارائه دو یادداشت پیرامون تاریخ بغداد اقدام 
نموده است و بررسی های تازه درباره مطالبی در تاریخ بغداد دست یازیده است.
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Abstract: The author of this article has presented 
two notes on the history of Baghdad. Besides, he 
has carried out some new research on some issues 
in the history of Baghdad.
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 يف سياق 
ً
يخ بغداد، مشيرا يقّدم الكاتب يف املقال احلايل خاطرتني حول تار
يخ بغداد. ذلك إىل البحوث اجلديدة حول بعض املطالب يف تار
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ی راد - داَمــت َبَرکاُته و إفاضاُتــه - ، بنا بر  کــه جناب حجت اإلســام و المســلمین آقای مهــدو چنــدی پیــش 

محّبتی که به بنده ابراز می فرمایند، شماره ای از مجلۀ گرامی و بسیار سودمند »آینۀ پژوهش« را برای این بنده 

که  گوزلو  با »ای میل« مرحمت فرموده بودند و این بنده در مقام تقدیر از مقالۀ فاضل ارجمند آقای ذکاوتی قرا

کرده  یخ بغداد َخطیب بغدادی انتخاب  که از تار سال هاســت از نوشته هایشــان بهره می برم، دربارۀ مطالبی 

که افسوس  که ضمن آن به عرض ایشان رساندم  کردم  ی راد عرض  بودند، چندکلمه ای به حضور آقای مهدو

کتاب های مشــهور مثل األغانی،  د از بســیاری از 
ّ
که سال هاســت من در اوراق پیش و پس هر مجل می خورم 

َباء َذَهبی، اإلصابة ابن َحَجر؟ضر؟، ِحلیة األولیاء أبی  یخ بغداد، َطَبقات الّشــافعیة ُســبکی، ِســَیر أعاِم الّنُ تار
ُنَعیم و بسیاری از دیگر کتاب ها یادداشت برداری هایی کرده ام و نمی دانم این کتاب ها به دست چه کسانی 

ی  کار خوب آقای ذکاوتی سرمشق بگیرم و پیرو کاش بتوانم در این چند روزۀ آخر ُعمرم از این  خواهد افتاد و 

ی راد و آقــازاده محترم ایشــان که دســت دســت اندرکار ترتیب و تنظیــم آن مجله  کنــم. حضــرت آقــای مهــدو

هستند، مخلص را بر این نّیت تشویق فرمودند، ولی بدبختانه و به قول آن بدهکاری که به طلبکارش گفت: 

»دو ســال اســت که از شــما می خواهم لطفًا شــش ماه به من مهلت و فرصت دهید و شــما این ِاســتهمال مرا 

ُکو فرصت؟«     نادیده می گیرید و 

ُکو فرصت؟ گردم،  ی راد، قربانت  حاال بنده هم عرض می کنم ای جناب آقای اسماعیل مهدو

که اخیرًا جناب عالی یا به امر والِد معّظمتان و یا به ابتکار خودتان، اخیرًا توسط این جوان فاضل  ولی از آنجا 

ی، 
َ
َمُه اهّلُل َتعال

َّ
متتّبع که روش و طرز کار ادبی اش مرا به یاد ایام جوانی ام می اندازد، یعنی آقای سهیل یاری َسل

که موضوع آن، موازی و مشــابه  کنم، لذا در مقام اجابت امرتان دو یادداشــتی  که چیزی عرض  امر فرموده اید 

یخ بغداد نقل فرمــوده بودند، به عرض  ــی آن را از تار
َ
کــه آقای ذکاوتی َحِفَظــُه اهّلُل َتعال همــان دو مطلبــی اســت 

خواننــدگان محتــرم و ارجمنــد مجله معتبر و مفید »آینۀ پژوهش« می رســاند و امیدوارم که إن شــاءاهّلل انتشــار 

گزلو به نحوی که مقالۀ اخیرشــان به آن پرداخته اســت، ادامه یابد و خدای نخواســته  مقاالت آقای ذکاوتی قرا

نــه خــود ایشــان و نــه دیگری مبادا مبادا فکــر کند که این حقیر ناچیز پیرانه ســر و آخر ُعمــری در مقام معارضه 

یــس و تحریر مطالب  یک ســالگی از تدر کــه دیگر حاال در نودو یــا خودنمایــی هســتم. این بــاب را برای خودم 

مفصل و تحقیق و تحشــیۀ متون بازمانده ام به صورت »اشــتغالکی علمی« باز کنم تا شــوق نوشتن را در خود 

ینت و توفیق خدمت به فرهنگ اسامی عاطل و بی بهره نمانم.  زنده نگهدارم و از ز

ُل.
ُ
َوّک یِه الّتَ

َ
وفیُق و َعل و ِمَن اهّلِل الّتَ  

که آقای ذکاوتی یادداشت فرموده بود، عرض می کنم: در پیرِو مطلب ششمین 

که دربارۀ »َزنادقه«ی قرن دوم  م الُهَدی)رض( در ُغَرر و ُدَرر)َامالی(، ضمن فصلی 
َ
1. حضرت سّیدمرتضی َعل

بیان می فرماید، چنین می گوید:

که محمد بن ســلیمان بن علی عباســی او  یکی از این زندیقان عبدالکریم بن ابی الَعوجاء اســت و هنگامی 

که  که من چهار هزار حدیث  که مرا می کشید، بدانید  گفت: »حال  کرد و فرمان به قتلش داد به او  را دستگیر 
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گنجانده ام«.1 همۀ آن ساخته و پرداختۀ خودم است و دروغ در میان احادیث شما 

ی اضافــه می کنــد که چند نفر از مشــاهیر نیز به َجعــل و َوضع حدیث مّتهم انــد، از جمله همان  بنــده، مهــدو

روه« )تقریــب، ص 545( و نزد ما  بوه و َهّجَ
َّ

ُمقاِتــل بن ســلیمان خراســانی که ابــن َحَجر)رض( می فرمایــد: »َکذ

م.
َ
شیعیان أبوُهَریۀ َصحابی. واهّلُل أعل

* * *
یهما - و در پیــرو دومین 

َ
ــواُة اهّلِل َعل

َ
2. حــاال مطلبــی را دربــارۀ حضــرت بــاب الَحوائج موســی بن جعفــر - َصل

گرامی هــر کس به ســلیقه و نظر خود هر برداشــت  یادداشــت آقــای ذکاوتــی بــه عرض برســانم که خواننــدگان 

کــه می خواهــد از آن برگیــرد و پیــش از نقــل مطلــب باید عرض کنــم که این مطلــب را از کتاب  و ِاســتنتاجی 

ثین شیخ َصدوق ابن بابویه  ــاُم« تألیف شــریف حضرت ِثَقة الُمَحّدِ ُمســَتطاب »ُعیوُن أخباِر الّرِضا َعَلیِه الّسِ

ّوِ مقام و عظمت شــخصیت حضرت صدوق همیــن بس که مورد 
ُ
یــه - نقــل می کنــم. در ُعل

َ
- ِرضــواُن اهّلِل َعل

که: »ُمرَســات« شــیخ َصدوق در حکم »ُمســَندات« است. با  یهم - اســت 
َ
اتفاق فرقۀ ناجیه - ِرضواُن اهّلِل َعل

این همه َصدوق)رض( این حکایت یا روایت را مسندًا چنین روایت می فرماید:

ُب و الُحَســیُن بُن ابراهیَم بِن  َثنا علّیُ بُن عبِد اهّلِل الَوّراُق و الُحَســیُن بُن ابراهیَم بِن احمَد بِن ِهشــاِم الُمَکّتِ
َ

َحّد

تاتانَة2... َعن ُسفیاَن بِن ِنزاٍر: قال:

گفــت: آیا می دانیــد چه کســی تشــّیع را به من  کــه  روزی، بــه خدمتگــزاری، بــاالی ســر مأمــون ایســتاده بــودم 

گفت: پدرم، رشــید، تشــّیع را به من آموخت)یاد  که نمی دانیم.  گفتند: ســوگند به خدای  آموخت؟ همگان 

گفــت: او آنان را  گفتنــد: چگونــه چنیــن بــود در حالی که رشــید افــرادی از اهل بیت را کشــت؟ مأمون  داد(. 

که: »الُملُک َعقیٌم«! و ســپس در طول این روایت مأمون  به خاطر پادشــاهی و ســلطنت خود می کشــت؛ چرا 

حکایت می کند که چگونه در ســفری که در خدمت پدرش به حّجِ بیت اهّلل مشــّرف شده بود، چون به مدینه 

تشــّرف حاصــل کردنــد، هــارون به حاِجبان گفــت: هیچ کس از فرزنــدان مهاجر و انصار و بنی هاشــم نزد من 

ی هر که شرفیاب می شد، می گفت: فان پسر فانم  کان خود را بگوید. از این رو نیاید، مگر اینکه نام پدر و نیا

که هارون با مراعات نسبت و شرافت و مقام و مرتبۀ او،  و نوۀ فان مرد هاشمی یا ُقَرشّی یا مهاجر یا از انصارم 

یست دینار به او می بخشید ... . از پنج هزار تا دو

که من در خدمت پدر ایستاده بودم، َفضل بن َربیع، پیشکار و رئیس دربار، شرفیاب شد و به عرض  یک روز 

کــه مــردی به دیدار امیر آمده اســت که می گوید: موســی بــن جعفر بن محمد بن علی بن الحســین بن  رســاند 

علــی بــن ابی طالب ؟مهع؟ اســت. پدرم به من و دیگرانی که در خدمتش بودند، فرمود: مواظب باشــید و رســم 

یــد و بــه حاجــب فرمان داد که آن حضرت را با احترام فراوان همراهی کند تا بر همین بســاط و  ادب را نگهدار

که پیرمردی  گذارد و ما همچنان منتظر تشریف فرمایی او ایستاده بودیم  که خودم بر آن نشسته ام قدم  فرشی 

کی  که حا که عبادت او را فرسوده ساخته و در پیشانی و بینی او ساییدگی و خراشی  که روشن بود  پشت  گوژ

از ســجده های طوالنی بود،3 مشــهود بود و تا رشــید را دید خواســت که از االغی که بر آن ســوار بود، پیاده شود 

ید و حاجبان، آن جناب را از اینکه  که پای ُجز بر همین بســاز مگذار کشــید: نه نه ... به خدا  که رشــید فریاد 

پیاده شــود، بازداشــتند. ما همۀ آن جناب را با نهایت احترام و ُبزرگداشــت می نگریســتیم و ایشان هم چنان 

1. األمالی، ج 1، ص 138.
َثنا 

َ
وا َحّد

ُ
ل اند که اینــان همه: قال یه و محمد بن موســی الُمَتَوّکِ 2. و از جملــه ِرجــال ایــن حدیــث: علی بن ابراهیم بن هاشــم و محمد بن علی بن ماجیلو

علّیُ بُن ابراهیَم بِن هاشٍم َعن أبیه َعن عثماَن بِن عیسی نیز در روایت مذکورند و دربارۀ همۀ این ُروات در پایان عرایضم به معّرفی خواهم پرداخت.
راعاِت الَکثیرة.

َ
یلِة و الّض و جَدِة الّطَ یارت حضرت موسی بن جعفر ـ علیهما الّسالم ـ چنین آمده است: َحلیِف الّسَ 3. در ز

مطلبیرادربارۀحضرت حاال
بابالَحوائجموسیبنجعفر
یهمـــــا-ودر

َ
اهّلِلَعل

ُ
ـــــواة

َ
-َصل

قای آ یادداشت پیرودومین
که ذکاوتیبهعرضبرســـــانم
کسبه گرامیهر خوانندگان
سلیقهونظرخودهربرداشت
میخواهد که ِاســـــتنتاجی و
ازآنبرگیـــــردوپیـــــشازنقل
که کنم مطلـــــببایدعـــــرض
کتـــــاب از را مطلـــــب ایـــــن
ضا الّرِ ُمسَتطاب»ُعیوُنأخباِر
ـــــاُم«تألیفشریف َعَلیِهالّسِ
ثینشیخ الُمَحّدِ ِثَقة حضرت
َصدوقابـــــنبابویه-ِرضواُن
یـــــه-نقـــــلمیکنـــــم. اهّلِلَعلَ
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که حاجبان و دولت مردان در دو طرف ایشان قرار داشتند به ما نزدیک می شدند تا به همان  سواره در حالی 

کرد تا انتهای بساط در معّیت ایشان بود و  فرش و بساط رسیدند و هارون برخاست و از آن حضرت استقبال 

کنار هم نشستند  گرفت به صدر مجلس آورد و هر دو  صورت و دو دیدۀ مبارک ایشان را بوسید و دستشان را 

کرد ... .     کردن از ایشان  گفتن و احوال پرسی  و هارون به تمام معنی متوّجه ایشان بود و شروع به سخن 

کرات بســیار  کــه هــارون مذا ی قصــد ترجمــۀ همــه روایــت را نــدارد و به اختصــار عــرض می کنــد  بنــده مهــدو

مفّصل و دوســتانه و به همۀ معانی به صورت ظاهر صمیمانه! با ایشــان می داشــت و حضرتشــان را با عنوان 

»پســرعمو« مخاطب قرار می داد و حضرت امام به ایشــان نصایح و ارشــاداتی فرمودند و چون حضرت موسی 

که سوار شوند هارون نیز برخاست و سروصورت و چشمان ایشان را بوسید و سپس  بن جعفر؟امهع؟ برخاستند 

ید و برای  بــه مــن و بــه امیــن و ُمؤَتَمــن رو کرد و گفت: عبــداهّلل و محمد و ابراهیــم4 جلوتر از عمو و ســرورتان برو

ید و تا خانۀ ایشــان در خدمتشــان باشــید ... و  حضرتشــان رکاب بگیرید و لباسشــان را بر مرکوب مرّتب ســاز

ابوالحسن موسی بن جعفر؟امهع؟ به رازداری و آهستگی به من مژدۀ خافت داد و فرمود: چون نوبت به تو رسید 

کن ... . و تو ماِلک آن منصب شدی، به فرزندانم نیکی 

یســت دینار توســط فضل بن ربیع برای ایشــان در کیســۀ  چــون هنــگام حرکــت و تــرک مدینه رســید، پدرم دو

که این ایام تنگدستم و إن شاءاهّلل پس از  کن هارون می گوید  گفت به ایشان عرض  کرد و به او  سیاهی تقدیم 

کرد. این بیش از این خدمت خواهم 

من به پدر عرض کردم که یا امیرالمؤمنین به فرزندان مهاجران و انصار و همه ُقَرشیان و بنی هاشم و به کسانی 

که َحَســب و َنَســِب ایشــان را به درســتی نمی شــناختید پنج هزار دینار و کمتر از آن مرحمت می فرمایید، ولی 

یست دینار می دهید؟!  که از ایشان فرمودید فقط دو به موسی بن جعفر با همۀ احترام و ِاجال و بزرگداشتی 

گر من آنچه را که الزمۀ َشــأن  کت باش و بــدان ا یعنــی کمتریــن وجهــی که به کســی داده اید. پدرم گفت: ســا

و مقــام موســی بــن جعفر اســت به ایشــان تقدیم می کــردم از اینکه فردا صدهزار شمشــیر به دســت که همه از 

کنند در امان نیســتم. هر چه این مرد و خاندانش تنگ دســت تر  شــیعیان و دوســتان ایشــان اند در برابرم قیام 

باشند، برای من به سامت و آرامش نزدیک تر است.

ی راد - داَمت َبَرکاُتکم و إضافاُتکم - خوب، حضرت حجت االسام و المسلمین آقای مهدو

که باشــد با نام هایی  ن و تصادف هم  و از لحاظ تفّنُ
َ
ی راد علی القاعده َول حضرت حجت االســام آقای مهدو

ویــه و َمعَبــد و ابــن شــَریح و ُطَویس و عریــض نباید 
ُّ
مثــل ابراهیــم موصلــی و اســحاق موصلــی و ُمخــارق و َعل

آشــنایی داشــته باشــید )مگــر از ُعلّیــه خواهر هــارون که البته بــه برکت قصیده شــافیۀ ابوفــراس - رضوان اهّلل 

کــه یکی از مهم ترین  علیــه - ، او را و عمویــش ابراهیــم را الُبــد می شناســید(، از این رو عرض می کنم ُمخارف 

کــه هم ردیف ابراهیم  یــان اواخــر قــرن دوم و اوایل قرن ســوم هجری اســت  و مطبوع تریــن موســیقی دانان و ُمَغّنِ

کــه شــهرت ادبی و شــاعرانۀ آنهــا و رفعت مقامشــان در  گاه برتــر و باالتــر از آن دو  و اســحاق موصلــی اســت و 

موســیقی معلوم اســت، شــناخته می شــود. هــر کس عاقه مند بــه احوال و آثــار و شــیرین خوانی های مخارق 

دات بیســت و چند جلدی )چون در 
ّ
ف َمقاِتل الّطالبیین( و مجل ِ

ّ
اســت به »األغانی« ابی الفرج اصفهانی )مؤل

د 18 چاپ دارالّثقافه 
ّ
کند، خصوصًا به مجل دات مختلف اســت( مراجعه 

ّ
چاپ های متعّدد، آن َعَدد مجل

که از ص 253 تا 288 به شــرح حال او اختصاص دارد. مخارق اختصاص و وابســتگی به هارون و مأمون و 

امین و معتصم عباسی دارد و بسیار در نزد هارون مقّرب و محبوب بوده و در سفر و َحَضر در جمله همراهان 

او می بوده است و در حلقۀ نزدیکان هارون جای داشته است.            

4. مأمون و امین و شاید ابراهیم بن مهدی، عموی هارون.

کهیکیازمهمترینو ُمخارف
موسیقیدانان مطبوعترین
یـــــاناواخـــــرقـــــرندوم وُمَغّنِ
ســـــومهجری اوایـــــلقرن و
و ابراهیم کههمردیف است
گاه اســـــحاقموصلیاستو
برتروباالترازآندوکهشهرت
ادبیوشـــــاعرانۀآنهاورفعت
معلوم موسیقی در مقامشان
است،شـــــناختهمیشود.هر
احوال بـــــه عاقهمند کـــــس
شـــــیرینخوانیهای و ثار آ و
»األغانی« به اســـــت مخارق
ف ِ

ابیالفـــــرجاصفهانی)مؤلّ
دات َمقاِتلالّطالبیین(ومجلّ
)چون جلدی بیســـــتوچند
درچاپهـــــایمتعـــــّدد،آن
مختلـــــف ـــــدات مجلّ َعـــــَدد
 کند،خصوصاً مراجعه است(
قافه

ّ
د18چاپدارالث بهمجلّ

کـــــهازص253تـــــا288بـــــه
شرححالاواختصاصدارد.



سال بیست و هشمت،مشارۀاول،فروردین و اردیهبشت81631396

اته  یخیااهتۀاا  ده یااه تشاددای 

یه الّسام - ، ص 50 تا 54، چاپ سنگی 
َ
ا - َعل )عیون اخبار الرّضِ

مرحومم،  جّد  ُکُتب  از  که  کتابی  تنها  وله، 1316ق. 
ُ

َنجم الّد مرحوم 

ک من بنده است(.
ّ
آخوند ماعلی اکبر شمس آبادی دامغانی، در تمل

که ُمرَســات  کردم  که در ابتدای این مطلب عرض  گرچه همان طور 

یهم 
َ
َصــدوق؟ضر؟ بــه اجماع فقهای متأّخر از ایشــان - ِرضــوان اهّلل َعل

أجَمعیــن - در حکــم ُمســَندات اســت، با ایــن همه بــرای اطمینان 

ی  ــه و شــخص جنــاب آقــای مهــدو
ّ
خاطــر خواننــدگان فاضــل مجل

راد - داَمــت َبَرکاُتــه - عــرض می کنــم: همــۀ ِرجــال ایــن روایــت مورد 

توثیق انــد و جالــت قــدر بعضــی از آنها مســتغنی از تعریف اســت. 

اینک فهرست وار و با استفاده از »ِرجال شیخ طوسی؟ضر؟« و »َتنقیح 

الَمقال ماَمقانی؟حر؟« عرض می کنم:    

علی بن عبداهّلل الوّراق: ردیف 8377،تنقیح الَمقال

ب. ردیف 2799 حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام الُمَکِتّ

یاد بن جعفر، تنقیح المقال، ردیف 365 احمد بن ز

حسین بن ابراهیم بن تاتانة، تنقیح المقال، 2800

کیــد: ِثَقة فی  علــی بــن ابراهیم بن هاشــم، تنقیح المقــال، 8104 با تأ

الحدیث، ثبٌت معتمٌد صحیح الَمذَهب.

کــه از مشــایخ حضرت صدوق اســت و  محمــد بــن علــی ماجیلویه 

مکّررًا از او روایت می فرماید:

رجال طوسی، ص 491، تنقیح المقال، ردیف 11138

محمد بن موسی بن المتوکل، تنقیح المقال، ردیف 11421

علی بن ابراهیم بن هاشم، تنقیح المقال، ردیف 8103

ابراهیم بن هاشم، تنقیح المقال، ردیف 326

رجــال   .7800 ردیــف  تنقیح المقــال،  عیســی،  بــن  عثمــان 

م.
َ
ی ِبحاِلهم أعل

َ
طوسی)رض(، ص 355 و 380. اهّلُل َتعال

که بر حسب تکلیف جناب حجت االسام و  به پایان رسید آنچه را 

ی راد - داَمت َبَرکاُته - به تحریر آن  المسلمین آقای محمدعلی مهدو

ف شده بودم و تبّرکًا و تیّمنًا به نام مبارک حضرت باب الحوائج 
ّ
مکل

موســی بــن جعفــر؟امهع؟ ، ایــن چنــد صفحــه اّولیــن نوشــته های ایــن 

ضعیف ناچیز در ابتدای سال 1396 شمسی است.

ــی ســّیِدنا محّمــد و آِلــِه 
َ
ــی اهّلُل َعل

َّ
میــَن و َصل

َ
و الَحمــُد هّلِل َرّبِ العال

الّطاِهریَن. 

فقیر فانی احمد مهدوی دامغانی  

دوم فروردین 1396   

حاال بر می گردم به تتّمٔه روایت حضرت صدوق؟ضر؟:

بســیار  شــنید،  و  دیــد  چنیــن  آوازه خــوان  ُمخــارق  کــه  همیــن   ...

گفت: یــا امیرالمؤمنین من  خشــمگین شــد و برخاســت و به هارون 

بنــده در خدمــت شــما به مدینه آمده ام و بیشــتر َمَدنیــان از من توّقع 

گــر از مدینه بروم و بر آنان وجهــی نپردازم و چیزی  بخششــی دارنــد و ا

میانشــان تقســیم نکنم، مرحمت و تفّضــل امیرالمؤمنین و توّجه تان 

بــر مــن و تقّرب و محّل و رتبه و منزلتم در امیرالمؤمنین بر آنان روشــن 

کــه ده هــزار دینــار به مخــارق بدهند.  نمی گــردد. هــارون فرمــان داد 

کــه ایــن مرحمتی بــرای پرداخت بــه اهل  مخــارق بــه عرض رســاند 

که باید آن را بگزارم.  گردن دارم  مدینه اســت، ولی خودم نیز وامی بر 

کرد ده هزار دینار دیگر به او داده شــود. دیگــر بار ُمخارق  هــارون امــر 

کــرد: می خواهــم دخترانم را شــوهر دهــم و بــرای جهیزّیۀ آنان  عــرض 

نیازمنــدم و هــارون )بــرای ســومین بــار( ده هــزار دینار دیگر بــه او داد 

و بــاز مخــارق گفت: اســتدعایم این اســت که ملک معّینــی را عطا 

فرمایید تا عوایدش را صرف هزینۀ خود و آنان که هزینه شان بر گردن 

که سالی ده  من است نمایم. هارون فرمان داد تا زمین یا مزرعه ای را 

کرد که  کنند و اضافه  هزار دینار درآمد دارد به »ِاقطاع« به نام او ثبت 

آن سی هزار دینار فورًا به ُمخارق پرداخت شود و چنین شد.

کرد برخاســت و فورًا به حضور حضرت  یافت  که وجوه را در ُمخارق 

موســی بن جعفر - علیهما الّســام - شرفیاب شد و به عرض معّظٌم 

کــه: »از رفتــار این ملعون با شــما و وجه ناچیــزی را که به  ــه رســانید 
َ
ل

کردم و سی  گاه شدم. چاره اندیشی  کرد آ حضور مبارکتان پیشکش 

ی که سالیانه ده هزار دینار درآمد 
ّ
هزار دینار نقد و سنِد ِاقطاع مستقل

دارد از او گرفتم. به خدای سوگند که نه به این سی هزار دینار و نه به 

آن مســتقّل نیــازی ندارم و آن را جز برای تقدیــم به حضرتتان نگرفتم 

که پیشــکش می کنم و به َاشــهاِد ُشــهود  و اینک این ســی هزار دینار 

ِاقطاع را به شما وامی گزارم.

حضــرت موســی بن جعفر به مخارق فرمودند: خــدای بر تو در مالت 

برکــت مرحمت فرمایاد و پاداش نیک به تو دهاد. من کســی نیســتم 

کــه دینــاری از ایــن وجــوه َبرگیرم و یا ِاقطــاع را بپذیرم و دل وابســتگی 

و نیکــوکاری تــو را می پذیــرم. برخیــز و بــه نزد هــارون برگــرد و امید که 

همواره به راه راست بمانی، دیگر در این

. کردم و الَحمُدهّلِلّ که بیشتر آن را ترجمه  عی  پایان روایِت مفّصل ُمَمّتِ


