تعدّد اوالدهای موسی بن جعفر علیهما السالم

در برخی تواریخ تعداد اوالدهای حضرت اماا ااا

علیا اسالا

1

را تاا شصا دخرار و رالار ها نقا اارد

اند و این رق اگر امرر ها باشاد بارای عاد ای ایسااد ماوان مای اااد در ایان چمیاا با

ااد نترا مای

توان اشار نمود:
ب ا اعرمااام نن چمااان و اثاارت زرچناادان ازااراد در نن عصاار ،اوالدهااای نن حضاارت تع اداد وی ا و

 1نال ا

عسی ی ن ود ام ؛ ماااان حساچ در نن چمان زرچندان بالیار داشراد
 2اچ باب زرمان ریام ر اار صالی اهلل علیا و نسا و مال نالا
اسالاا

با بلار زرچناد اچ درگاا اسهای ،اماا علیا

نیااچ اااین اردنااد؛ اگاار ت لیوااات و نمااوچ هااای یاار دیااای عواماا امااروچی ن ااود ایاان مقاادار

زرچنددارشدن برای ازراد عسیر و نتوهید ب نظر نمی رمید!
 3بچرگااان و صاااحر نامااان در چم اان هااای قاادی اوالد چیاااد داشااراد ا ا امااورات چناادگی و امااوان و دارایاای
هااای خااود را با دما اوالدهاینااان بدهاااد ،و ایاان مالااال روا داشاار و اااااون نیااچ در مملتا مااعودی
این ام

در چمان اما مومای بان عع ار علیهماا اسالا  ،اادا بچرگای ،باا عظما تار اچ زرچناد ب زصا

ریام ر اار صلی اهلل علی و نس ؟
 4در همان چمان ا می گویااد مومای ابان عع ار علیهماا اسالا
اا بااای اسع ااا

اااد اوالد داشاار انااد؟! در تاااریخ نمااد

اوالد چیااد داشار اناد ،ارا نمای ررمااد

هااار هااچار اااودل اچ بااای اسع ااا

گهااوار هااای

قیمری داشراد ا هر ادا یک سَلِ و بعضی دو سَلِ و ررمرار داشرراد
 5بالاایاری بودنااد در تاااریخ ا ا ماای خوامااراد نال ا امیراسماانماین علاای علی ا اسال ا

را ماقاار

اااااد؛

یتاای اچ نن هااا مروا ا ع اماای و دیگااری هااارون اسرشااید علیهمااا اسلعا ا بودنااد ،ا ا امااا علی ا اسال ا

بااا

اچدیاد اوالد در مقاب این خوامر ی دشماان ایالرادگی اردند
 6امااا علیا اسالا

بااا هاار زرچناادی ،مُ لوای دیااای تربیا ماای اردنااد و هاار ااادا با هاار ماارچمیای ماای

رزراد دین صحیح علوی را ترویج می نمودند
 -1یادداش برداری شد اچ ما ر نقای محر االم

 7هاایک ااادا اچ دخررهااای حضاارت اچدوا نتردنااد ااا م ااادا عامومااان باا بهاناا دامااادی حضاارت در
داخ چندگی اینان رخا اااد و ب نن علی علی اسال

نمیر رماناد

