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 شماره صفحه               فهرست مطالب                                                                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همقدّم

  . .   در بيان ثواب گريستن بر مصائب ائمّه طاهرين 

 باب اول : پیغمبر اکرم  

   در بيان نسب شريف و اسم و كنيت و لقب آن حضرت است

     در بيان ابتداى نور شريف آن حضرت

  رت و تاريخ اودر بيان والدت با سعادت آن حض

  و ساير وقايع نزديك ارتحال آن حضرت در بيان وصيّت حضرت رسول 

  كيفيّت وقوع وفات سيّد انبياء ، و كيفيّت تغسيل و تكفين و دفن

  در بيان آنكه بعد از دفن آن حضرت واقع شد

 باب دوم : حضرت زهرا )س(  

   حضرت زهرا در بيان والدت با سعادت 
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   .  در بيان اسماء شريفه و بعضى از فضائل آن حضرت است

  . . در بيان فضائل و مناقب و بعضى از احوال و معجزات آن حضرت است

   در بيان تزويج امير المؤمنين و فاطمه )س(

   در بيان  ظلم هائی كه به حضرت شد و كيفيّت شهادت حضرت فاطمه

 باب سوّم:  حضرت علی 

  در بيان والدت با سعادت آن حضرت

  در بيان كيفيّت شهادت آن حضرت است

  غسل و كفن و دفن آن حضرت و وقايع بعد از شهادتدر بيان كيفيّت 

 باب چهارم : امام حسن 

  در بيان والدت و اسم و لقب و كنيت و حليه و شمايل آن حضرت

   در بيان بعضى از فضايل آن امام حسن

 كه سبب صلح با معاويه شد در بيان احوال بعد از شهادت امير المؤمنين 

در بيان كيفيّت شهادت آن امام مظلوم

 حضرت سیّد شهدا  : باب پنجم

والدت با سعادت آن حضرت سيّد شهدا

 در بيان فضايل و مناقب آن حضرت سيدالشهدا

در بيان توجّه سيّد الشّهداء به جانب مكّه معظّمه است

وارفرستادن حضرت مسلم بن عقيل به جانب كوفه، و شهادت آن بزرگ

بسوى عراقخروج آن از مكه در بيان 

   و وقايع بعد از آنورود امام به سرزمين كربال

. . . . .  شب عاشوراوقايع عصر تاسوعا و 

 . . . .صبح روز عاشورا و خطبه امام و آغاز جنگ

. . .  شهادت جوانان بنی هاشم
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 . . . . . رزم و شهادت حضرت ابا عبداهلل الحسين

 . . . .  خروج كاروان اسرای اهل بيت از كربال

يت به كوفه و وقايع اين شهرورود كاروان اسرای اهل ب

. .و وقايع اين شهر شامورود كاروان اسرای اهل بيت به 

 باب ششم : حضرت سیّد السّاجدین  

 حضرت در بيان والدت و اسم و لقب آن 

  شدايد و احزانى كه بر آن حضرت وارد شد تا هنگامى كه به شهادت رسيد

 باب هفتم : امام پنجم 

 لقب آن حضرتدر بيان تاريخ والدت و اسم و كنيت و 

در بيان آنچه ميان آن حضرت و مخالفان ظاهر شد تا وقت شهادت

 باب هشتم : امام ششم 

در بيان نسب و اسم و كنيت و لقب و تاريخ والدت آن حضرت

ن امام متّقيان واقع شددر بيان بعضى از ستمها كه از جابران به آ

 در وقايع و  تاريخ شهادت آن نير فلك امامت

  در بيان ستمها ئی كه در زمان آن حضرت بر اقارب و شيعيان آن حضرت واقع شد

 باب نهم : امام هفتم 

  و كنيت و لقب آن حضرت است در بيان والدت و نسب و اسم

در شهادت آن حضرت و بعضى از ستمها كه از خلفاى جور بر آن امام مظلوم

 باب دهم : امام هشتم  

  در بيان تاريخ والدت و نسب و اسم و كنيت و لقب آن حضرت

حضرت به شهادت او در بيان خبر دادن آن جناب و پدران بزرگوار آن

در بيان كيفيّت شهادت آن حضرت

 امام نهم : باب یازدهم 

در بيان تاريخ والدت با سعادت و اسم و لقب و كنيت آن حضرت
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 .  ت و بعضى از احوال آن حضرتدر بيان شهاد

 باب دوازدهم:  امام دهم 

. در بيان تاريخ والدت و نسب و اسم و لقب و كنيت آن حضرت

در تاريخ شهادت آن حضرت و بعضى از ستمهائى كه بر آن امام مبين واقع شد

 دهم امام یاز :باب سیزدهم

 در بيان تاريخ والدت و اسم و لقب و كنيت آن حضرت

در بيان تاريخ شهادت آن حضرت

  : امام دوازدهمباب چهاردهم

در بيان تاريخ والدت حضرت صاحب الزّمان

فهرست منابع و ماخذ در تحقيق كتاب 
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  و محزون بودن براى ایشان است مقدّمه در بیان ثواب گریستن بر مصائب ائمّه طاهرین 

اند كه: هر كه به ياد آورد مصيبت ما را و  روايت كرده ابن بابويه به سند موثّق از حضرت امام رضا 

ا ما باشد در درجه ما در روز قيامت؛ و كسى كه به ياد ديگران اند از ما، ب بگريد براى آنچه مرتكب شده

ها گريان باشد؛ و كسى  آورد مصيبت ما را پس بگريد يا بگرياند، گريان نگردد ديده او در روزى كه ديده

كه بنشيند در مجلسى كه در آن مجلس احياى امر ما نمايند و احوال ما و احاديث ما را بيان كنند، نميرد 

 صادق  امام( و على بن ابراهيم به سند حسن از 1)ر روزى كه دلها از ترس و بيم مرده باشنددل او د

روايت كرده است كه: هر كه ما را به ياد آورد، يا ما در نزد او مذكور شويم و بيرون آيد از ديده او آب 

  .1«2»باشداى، حق تعالى گناهان او را بيامرزد هر چند مثل كف درياها  گريه به قدر پر پشه

اند كه: هر كه مهموم و مغموم باشد  روايت كرده صادق  امامشيخ مفيد و شيخ طوسى به سند معتبر از 

براى ستمى كه بر ما رفته است، هر نفسى كه كشد تسبيحى در نامه عملش نوشته شود، و غم او براى ما 

سبيل اللَّه دارد، پس حضرت صادق عبادت باشد، و سرّ ما را پنهان داشتن از دشمنان ما ثواب جهاد فى 

و ايضاً شيخ طوسى به سند معتبر از آن  «1» آب طال نوشته شود. فرمود كه: بايد كه اين حديث به 

حضرت روايت كرده است كه: هر كه از ديده او يك قطره اشك بيرون آيد براى خونى كه از ما ريخته 

اند، حق تعالى  ن ما ضايع كردهشيعياكه از ما يا يكى ازاند، يا عرضى  شده است، يا حقّى كه از ما كم كرده

 « 2».2 متنعّم گرداند.اورا در بهشت ابد اآلباد جاى دهد و

اند از احمد بن يحيى، از مخول بن ابراهيم، از ربيع بن منذر، از  ايضاً شيخ مفيد و شيخ طوسى روايت كرده 

هاى او يك قطره آب  ديدهاى كه از هر بندهفرمود كه:  ه مىشنيدم ك پدرش كه گفت: از امام حسين 
                                                 

1
 .292ص  2علی بن ابراهيم ، تفسير قمی ج  (2).  68امالی شيخ صدوق ص  (1) . 

2
   .194ی ص امالی شيخ طوس (2)  .338امالی شيخ مفيد، ص  (1).  
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بيرون آيد در مصيبت ما اهل بيت، حق تعالى او را در بهشت خلد جاى دهد؛ پس احمد بن يحيى گفت كه: 

مخول بن ابراهيم چنين  عرض كردم كه ايشانبه خدمت خواب ديدم و را در  در شبى امام حسين 

بلى،گفتم: پس سند ميانه من وشما افتاد و  ت فرمود كه:يد؟ حضرروايتى از شما نقل كرد آيا شما فرمود

  .1.شما شنيدمحديث را خود از

اند كه هر مؤمنى  روايت كرده و على بن ابراهيم و ابن بابويه به سندهاى صحيح از امام زين العابدين 

در آب بيرون آيد كه بر روى او جارى شود، حق تعالى  كه از ديده او براى قتل حسين بن على 

ها كرامت فرمايد؛ و هر مؤمنى كه آبى از ديده او بيرون آيد و بر گونه روى او جارى  بهشت براى او غرفه

گردد براى آزارى كه از دشمن به ما رسيده است در دنيا، حق تعالى در بهشت مكان نيكى براى او مهيّا 

از شدّت و حرقت آن مصيبت آب گرداند؛ و هر مؤمنى كه به او رسد آزارى به سبب واليت و محبّت ما و 

از ديده بر روى او روان شود، حق تعالى از وى بگرداند هر آزارى را و ايمن گرداند او را در روز قيامت 

  .2 از غضب خود و از آتش جهنّم

فضيل بن يسار پرسيد: آيا  از صادق  امامقرب االسناد به سند صحيح روايت كرده است كه: حميرى در

شوم، حضرت  كنيد؟ گفت: بلى فدايت را ذكر مىنشينيد و حديث ما  مجالس با يكديگر مى شما شيعيان در

دارم، پس زنده گردانيد امر ما را اى فضيل، و خدا رحمت كند كسى  فرمود: من آن مجالس را دوست مى

ند يا ما را نزد را كه احاديث ما را ذكر كند، امر ما را و دين ما را زنده بدارد، اى فضيل! هر كه ما را ياد ك

او ياد كنند و از ديده او مثل پر مگسى آب بيرون آيد، خدا گناهان او را بيامرزد اگر چه مانند كف دريا 

هاى او  اند از آن حضرت: هر كه ما نزد او مذكور شويم و از ديده ايضاً به سند معتبر روايت كرده .3باشد

ابن بابويه به سند حسن از امام رضا  .4رام گرداندآب جارى شود، حق تعالى روى او را بر آتش جهنّم ح

روايت كرده است كه: آن حضرت به ريّان بن شبيب گفت: اگر خواهى كه در درجات عاليه بهشت با  

ما باشى، پس براى اندوه ما اندوهناك شو و براى شادى ما شاد شو، و بر تو باد به واليت و محبّت ما، كه 

 .5گرداند محشورمى د حق تعالى در روز قيامت او را با آن سنگاگر مردى سنگى را دوست دار

حق تعالى مطّلع شد بر زمين  فرمود كه: ايضاً به سندهاى معتبر روايت كرده است كه: امير المؤمنين  

كنند ما را، و شاد  اى چند اختيار كرد كه يارى مى و ما را از جميع خاليق اختيار كرد، و از براى ما شيعه

                                                 
1
 .116 امالى شيخ طوسى، ص؛ 340 . امالی شيخ مفيد، ص 

2
 .291ص  2علی بن ابراهيم، تفسير قمى،ج.  
 .  103و ابن بابويه،كامل الزيارات ص  36قرب االسناد ص .  حميری، 3
 .104ابن بابويه،كامل الزيارات ص. 4
 .112امالى شيخ صدوق، ص .  5
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شوند براى اندوه ما، و مالها و جانهاى خود را براى ما صرف  د براى شادى ما، و اندوهناك مىشون مى

 1. كنند، ايشان از مايند و بازگشت ايشان به سوى ماست مى

فرمودند: هر كه در مصيبت ما بگريد و صد  و سيّد ابن طاووس روايت كرده است كه: ائمّه طاهرين  

بگرياند بهشت از براى اوست، و  اوست، و هر كه بگريد و پنجاه كس را كس را بگرياند پس بهشت براى

هر كه بگريد و سى كس را بگرياند بهشت از براى اوست، و هر كه بگريد و بيست كس را بگرياند بهشت 

س را از براى اوست، و هر كه بگريد و ده كس را بگرياند بهشت از براى اوست، و هر كه بگريد و يك ك

 .2 براى اوست و هر كه خود را به گريه بدارد بهشت ازت از براى اوست، بگرياند بهش

  ت(در بیان نسب شریف و اسم و کنیت و لقب آن حضرت اس ) باب اول : پیغمبر اکرم 

مشهور در نسب آن حضرت اين است: محمّد بن عبد اللَّه بن عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى 

بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن بن كالب بن مرّة بن لوی 

مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن سالمان بن البنت بن حمل بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم الخليل بن 

تارخ بن ناخور بن شروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بن مالك بن 

. و اشهر آن است كه شلخ بن اخنوخ بن البارض بن مهالئيل بن قينان بن انوش بن شيب بن آدم متو

اسم هاشم، عمرو؛ و اسم عبد مناف، مغيره؛ و اسم قصى، زيد و او را عبد المطلّب، شيبة الحمد بود؛ و اسم

مى مسمّى گرديدند، و گفتند؛ و اسم قريش، نضر بوده؛ و هر يك به سببى از اسباب به آن اسا مجمع نيز مى

 بود، و بعضى گويند كه غابر اسم آن حضرت بود، و اخنوخ، ادريس  گويند كه ارغو اسم هود 

و ابن بابويه به سند معتبر  .3، آمنه دختر وهب پسر عبد مناف پسر زهره پسر كالب بودايشانو مادر است.

ترين مردمم به حضرت ابراهيم  شبيه فرمود كه: من از جابر انصارى روايت كرده است كه حضرت رسول 

مردم بود به آدم در خلقت و خلق، و حق تعالى مرا از باالى عرش   ترين شبيه ، و حضرت ابراهيم 

عظمت و جالل خود به ده نام ناميده، و صفت مرا بيان كرده، و به زبان هر پيغمبرى بشارت مرا به قوم 

را بسيار ياد كرده است، و كالم خود را تعليم من نمود، و مرا ايشان داده است، و در تورات و انجيل نام م

به آسمان باال برد. و نام مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود، يك نام او محمود است و مرا محمّد نام 

ناميد زيرا « احيد»كرد، و مرا در بهترين قرنها و در ميان نيكوترين امّتها ظاهر گردانيد، و در تورات مرا 

ام، جسدهاى امّت من بر آتش جهنّم حرام گرديده است؛ و در  پرستى خدا مبعوث شده ه به توحيد و يگانهك

                                                 
1
   .635شيخ صدوق، الخصال ص .  

2
   . 86سيد بن طاوس ، اللهوف  . 

3
 .203ص  1ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج .  
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ناميد زيرا كه من محمودم در آسمان، و امّت من حمدكنندگانند؛ و در زبور مرا « احمد»انجيل مرا 

ناميد « محمّد»آن مرا نمايد عبادت بتها را؛ و در قر ناميد زيرا كه به سبب من از زمين محو مى« ماحى»

زيرا كه در قيامت همه امّتها مرا ستايش خواهند كرد به سبب آنكه به غير از من كسى در قيامت شفاعت 

خواهند ناميد زيرا كه زمان امّت من به حشر متّصل « حاشر»نخواهد كرد مگر به اذن من؛ و مرا در قيامت 

ناميد زيرا كه « عاقب»دارم؛ و مرا  خدا به حساب مىناميد زيرا كه من مردم را نزد « موقف»است؛ و مرا 

من از عقب پيغمبران آمدم و بعد از من پيغمبرى نيست. و منم رسول رحمت، و رسول توبه، و رسول 

يعنى جامع كماالت، و « قسم»كه از قفاى انبياء مبعوث شدم، و منم « مقفّى»مالحم يعنى جنگها، و منم 

و گفت: اى محمّد! من هر پيغمبرى را به زبان امّت فرستادم، و بر اهل  منّت گذاشت بر من پروردگار من

يك زبان فرستادم، و تو را بر هر سرخ و سياهى مبعوث گردانيدم، و تو را يارى دادم به ترسى كه از تو 

 بر دل دشمنان تو افكندم، و هيچ پيغمبر ديگر را چنين نكردم، و غنيمت كافران را بر تو حالل گردانيدم و

بايست غنيمتها كه از كافران بگيرند بسوزانند، و عطا  براى احدى پيش از تو حالل نكرده بودم بلكه مى

كردم به تو و امّت تو گنجى از گنجهاى عرش خود را كه آن سوره فاتحة الكتاب و آيات سوره بقره است، 

بايست نماز  تهاى گذشته كه مىبراى تو و امّت تو جميع زمين را محلّ سجده و نماز گردانيدم بر خالف امّ

را به تو و امّت تو « اللَّه اكبر»كننده گردانيدم، و  را در معبدهاى خود بكنند، و خاك زمين را براى تو پاك

پيغمبرى ياد   دادم، و ياد تو را به ياد خود مقرون كردم كه هرگاه امّت تو مرا به وحدانيّت ياد كنند تو را به

گروهى از يهود به خدمت  آمدهدر حديث ديگر  .1باد اى محمّد و براى امّت توى تو كنند، پس طوبى برا

آمدند و سؤال كردند كه: به چه سبب تو را محمّد و احمد و ابو القاسم و بشير و نذير و  حضرت رسول 

« احمد»ام در زمين؛ و  اند براى آنكه من ستايش كرده شده ناميده« محمّد»اند؟ فرمود كه: مرا  داعى ناميده

ناميدند براى آنكه حق تعالى در « ابو القاسم»كنند در آسمان؛ و  ناميدند از براى آنكه مرا ستايش مى

نمايد، پس هر كه كافر شده است و ايمان به من نياورده  قيامت بهشت و جهنّم را به سبب من قسمت مى

به من و اقرار نمايد به پيغمبرى فرستد، و هر كه ايمان آورد  به جهنّم مى -از گذشتگان و آيندگان -است

كنم به دين  خوانده است براى آنكه مردم را دعوت مى« داعى»گرداند؛ مرا  من او را داخل بهشت مى

ترسانم به آتش هر كه نافرمانى من كند؛ و  خوانده است براى آنكه مى« نذير»پروردگار خود؛ و مرا 

 .2ن خود را به بهشتدهم مطيعا ناميده است براى آنكه بشارت مى« بشير»

                                                 
1
 .  50و  شيخ صدوق، معانى االخبار ص  127شيخ صدوق، علل الشرايع ص   . 

2
 .158امالى شيخ صدوق، ص  . 
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پرسيد كه: به چه سبب  و در حديث موثّق روايت كرده است كه حسن بن فضّال از حضرت امام رضا 

اند؟ فرمود كه: زيرا كه فرزند او قاسم نام داشت، حسن گفت كه:  پناه را ابو القاسم كنيت كرده پيامبر اكرم

 دانى كه حضرت رسول  ود كه: بلى مگر نمىفرم دانى؟ عرض كردم كه: آيا مرا قابل زياده از اين مى

مگر  پدر جميع امّت است؟ دانى كه حضرت رسول  فرمود: من و على هر دو پدر اين امّتيم؟: مگر نمى

دانى كه على قسمت كننده بهشت و دوزخ است؟ پس پيغمبر پدر قسمت كننده بهشت و دوزخ است،  نمى

فرمود  كنيت كرده است، گفتم: پدر بودن ايشان چه معنى دارد؟ و به اين سبب حق تعالى او را به ابو القاسم

نسبت به جميع امّت خود مانند شفقت پدران است بر فرزندان، و على  كه: يعنى شفقت حضرت رسول 

بهترين امّت آن حضرت است، همچنين شفقت على بعد از آن حضرت براى امّت مانند شفقت آن حضرت 

و امام و پيشواى امّت بود بعد از آن حضرت، پس به اين سبب فرمود كه:  بود زيرا كه او وصى و جانشين

كه:  و در حديث موثّق ديگر روايت كرده است از امام محمّد باقر  اين امّتيم. من و على هر دو پدران

را ده نام بود، پنج نام در قرآن هست، و پنج نام در قرآن نيست، امّا آنها كه در قرآن  حضرت پيغمبر 

ست: محمّد، و احمد، و عبد اهلل، و يس، و نون. و امّا آنها كه در قرآن نيست: فاتح، و خاتم، و كافى، و ا

على بن ابراهيم روايت كرده است كه: حق تعالى آن حضرت را مزّمّل ناميده است زيرا  .«1»مقفّى، و حاشر

طاب مدّثّر به اعتبار رجعت آن كه وقتى كه وحى به آن حضرت نازل شد خود را به جامه پيچيده بود، و خ

اى زنده شو و برخيز و بار ديگر  حضرت است پيش از قيامت، يعنى اى كسى كه خود را به كفن پيچيده

 .1.«2»  مردم را از عذاب پروردگار خود بترسان

را از يك نور  علیفرمود: حق تعالى من و  و در روايت معتبر ديگر وارد شده است كه حضرت رسول  

رده، و از براى ما دو نام از نامهاى خود اشتقاق كرد، پس خداوند صاحب عرش محمود است و من خلق ك

 .2محمّدم، و حق تعالى علىّ اعلى است و امير المؤمنين على است

را ده نام است در  كه حضرت رسول  صفار روايت كرده است به سند معتبر از حضرت صادق 

و طه، و يس، و نون، و مزمّل، و مدثّر، و رسول، و ذكر، چنانچه فرموده  قرآن: محمّد، و احمد، و عبد اهلل،

وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ « 2»وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ « 1»  وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  است

« 5»  يس* وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ« 4»  طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى« 3» يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً

پس «. إنّا أنزلنا إليكم ذكرا رسوال« »8»يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ « 7»  يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ« 6»  ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ

                                                 
1
 . 426شيخ صدوق، الخصال ص  (2). 426شيخ صدوق، الخصال ص . (1).  

2
 . 56ار ص شيخ صدوق، معانى االخب.  
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هاى آن حضرت است، و مائيم اهل ذكر كه حق تعالى در قرآن از نام« ذكر»فرمود:  حضرت صادق 

 .1ذكر كرده است كه هر چه ندانيد از ذكر سؤال كنيد

  در بیان ابتداى نور شریف آن حضرت است
فرمود كه: من و على بن ابى  به سند معتبر از ابو ذر رضى اللّه عنه منقول است كه حضرت رسول 

گفتيم در جانب راست عرش پيش از آنكه خدا آدم را  سبيح خدا مىطالب از يك نور آفريده شديم و ت

بيافريند به دو هزار سال، چون خدا آدم را آفريد آن نور را در پشت او جا داد، و چون در بهشت ساكن شد 

ما در پشت او بوديم، چون نوح در كشتى سوار شد ما در پشت او بوديم، چون ابراهيم را در آتش انداختند 

گردانيد به رحمهاى پاك و مطهّر  شت او بوديم، پيوسته حق تعالى ما را از اصالب پاكيزه منتقل مىما در پ

تا رسيديم به سوى عبد المطلّب، پس آن نور را به دونيم كرد، و مرا در صلب عبد اهلل گذاشت، و على را 

عت داد، و از براى ما در صلب ابو طالب گذاشت، و به من پيغمبرى و بركت داد، و به على فصاحت و شجا

دو نام از نامهاى مقدّس خود اشتقاق نمود، پس خداوند صاحب عرش محمود است و من محمّد، و خداوند 

بزرگوار اعلى است، و برادرم على است، پس مرا براى رسالت و پيغمبرى ستود و على را براى وصايت و 

 .2  امامت و حكم به حق در ميان مردم

 ادت آن حضرت و تاریخ اودر بیان والدت با سع

بدان كه اجماع علماى اماميّه منعقد است بر آنكه والدت با سعادت آن حضرت در هفدهم ماه ربيع األوّل 

اند، و  دانند، و نادرى از مخالفان در هشتم يا دهم ماه مزبور قائل شده شد، اكثر مخالفان در دوازدهم مى

محمّد بن يعقوب كلينى رحمه اللّه گفته است   رمضان واقع شد.اند كه: در ماه مبارك  شاذّى از ايشان گفته

كه: والدت آن حضرت در وقتى شد كه دوازده شب از ماه ربيع االوّل گذشته بود، در سالى كه فيل 

آوردند براى خراب كردن كعبه، و به حجاره سجّيل معذّب شدند، در روز جمعه وقت زوال؛ به روايت 

ز بعثت به چهل سال، و مادرش به آن حضرت حامله شد در ايّام تشريق نزد ديگر: نزد طلوع فجر پيش ا

جمره وسطى، در منزل عبد اللّه بن عبد المطلّب، والدت آن حضرت در مكّه معظّمه شد در شعب ابى طالب 

در خانه محمّد بن يوسف در زاويه برابر از جانب چپ كسى كه داخل خانه شود، و خيزران آن حجره را از 

 .3 انه بيرون انداخت آن را مسجد كرد كه مردم نماز كنند.آن خ

                                                 
1
، 2و  1، يس/ آيهه  2و  1، طه/ آيه 19، جن/ آيه  6، صف/ آيه 144)سور آل عمران/ آيه  512محمد بن صفّار، بصائر الدرجات ص .  

 (. 1، مدثر/ آيه 1، مزمل/ آيه 1قلم/ آيه 
2
 .134شيخ صدوق، علل الشرايع ص  .  

3
 .439ص  1شيخ كلينی، الكافى ج .  
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ماه ربيع االوّل شد   و در كتاب عُدَدِ قويّه گفته است: والدت آن حضرت نزد طلوع صبح روز جمعه هفدهم

بعد از پنجاه و پنج روز از هالك اصحاب فيل يا چهل و پنج روز بعد از آن، يا سى سال بعد از آن؛ بعضى 

اند: در روز دوشنبه بود،  همان روز بود، اشهر آن است كه در همان سال بود، و عامه گفته اند: در گفته

اند: در زمان پادشاهى هرمز فرزند  گويند: هفت سال از پادشاهى انوشيروان مانده بود، بعضى گفته

 انوشيروان بود.

داد و اخبار  رفت گوش مى كه: ابليس به هفت آسمان باال مى شدهروايت  صادق  امامبه سند معتبر از 

متولّد شد او را از سه آسمان منع كردند تا چهار آسمان باال  عيسى حضرت شنيد، چون  سماويّه را مى

متولّد شد او را از همه آسمانها منع كردند، و شياطين را به تيرهاى  رفت، و چون حضرت رسول  مى

يد وقت گذشتن دنيا و آمدن قيامت باشد كه ما با پس قريش گفتند: مى  شهاب از ابواب سماوات راندند.

كردند، پس عمر بن اميّه كه داناترين اهل جاهليّت بود گفت: نظر كنيد اگر  شنيديم كه اهل كتاب ذكر مى مى

شناسند زمانهاى زمستان و تابستان را،  يابند مردم و به آنها مى هاى معروف كه به آنها هدايت مى ستاره

د بدانيد كه وقت آن است كه جميع خلق هالك شوند، و اگر آنها به حال خودند و اگر يكى از آنها بيفت

صبح آن روز كه آن حضرت متولّد شد  بايد حادث شود. شود، پس امر غريبى مى هاى ديگر ظاهر مى ستاره

ارده هر بتى كه در هر جاى عالم بود به رو در افتاده بودند، و ايوان كسرى يعنى پادشاه عجم بلرزيد، و چه

همان است كه نمك شده  -پرستيدند فرو رفت و خشك شد كنگره آن افتاد، و درياچه ساوه كه آن را مى

و وادى سماوه كه سالها بود كسى آب در آن نديده بود آب در آن جارى شد،  -است، نزديك كاشان است

ماى مجوس در و آتشكده فارس كه هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد، و داناترين عل

كشيد و از دجله گذشته و داخل بالد ايشان  آن شب در خواب ديد كه شتر صعبى چند اسبان عربى را مى

و  شدند، و طاق كسرى از ميانش شكست دو حصّه شد، وآب دجله شكافته شد در قصر او جارى شد.

مشرق رسيد، تخت هر  نورى در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گرديد پرواز كرد تا به

توانستند گفت،  پادشاهى در آن صبح سرنگون شده بود، جميع پادشاهان در آن روز الل بودند سخن نمى

علم كاهنان برطرف شد و سحر ساحران باطل شد، هر كاهنى كه بود ميان او و همزادى كه داشت خبرها به 

گفتند زيرا كه ايشان در  شان را آل اللّه مىگفت جدائى افتاد، و قريش در ميان عرب بزرگ شدند، اي او مى

و آمنه گفت كه: و اللّه كه چون پسرم به زمين رسيد دستها را بر زمين گذاشت، سر به  خانه خدا بودند.

سوى آسمان بلند كرد و به اطراف آسمان نظر كرد، پس از او نورى ساطع شد كه همه چيز را روشن كرد، 

گفت كه: زائيدى  يدم، در ميان آن روشنى صدائى شنيدم كه قائلى مىبه سبب آن نور قصرهاى شام را د

 نام كن. بهترين مردم را، پس او را محمّد 
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كنم  گويم و شكر مى چون آن حضرت را به نزد عبد المطّلب آوردند، او را در دامن گذاشت گفت: حمد مى 

همه اطفال سيادت و بزرگوارى دارد، خداوندى را كه عطا كرد به من اين پسر خوشبو را كه در گهواره بر 

پس او را تعويذ نمود به نامهاى اركان كعبه شعرى چند در فضائل آن حضرت فرمود، در آن وقت شيطان 

در ميان اوالد خود فرياد كرد تا همه نزد او جمع شدند گفتند: چه چيز تو را از جا برآورده است اى سيّد 

بايد كه حادثه عظيمى  يابم، مى ال احوال آسمان و زمين را متغيّر مىما؟ گفت: واى بر شما، از اوّل شب تا ح

در زمين واقع شده باشد كه تا عيسى به آسمان رفته است مثل اين واقع نشده است، پس برويد بگرديد و 

تفحّص كنيد كه چه امر غريب حادث شده است؟ پس متفرّق شدند و گرديدند و برگشتند و گفتند: چيزى 

ملعون گفت: استعالم اين كار من است، پس فرو رفت در دنيا و جوالن كرد در تمام دنيا تا به  آن نيافتيم.

اند، چون خواست كه داخل شود مالئكه بر او بانگ  حرم رسيد ديد كه مالئكه اطراف حرم را فرا گرفته

د اى زدند، پس برگشت و كوچك شد مانند گنجشكى از جانب كوه حرا داخل شد، جبرئيل گفت: برگر

كنم بگو كه امشب چه واقع شده است در زمين؟  سؤال مى ملعون! گفت: اى جبرئيل يك حرف از تو

اى  كه بهترين پيغمبران است امشب متولّد شده است، پرسيد كه: آيا مرا در او بهره جبرئيل گفت: محمّد 

  .1شداى دارم؟ گفت: بلى؛ ابليس راضى  هست؟ گفت: نه، پرسيد: آيا در امّت او بهره

چون نزديك  اند: آمنه گفت كه: ابن شهر آشوب رحمه اللّه و صاحب كتاب انوار و غير ايشان روايت كرده

دهشتى بر من غالب شد، پس ديدم مرغ سفيدى را كه بال خود را بر دل من  پناه  پيامبر اكرمشد والدت 

خل شدند و از ايشان بوى مشك كشيد تا خوف از من زايل شد، پس زنان ديدم مانند نخل در بلندى كه دا

شنيدم كه به  گفتند، سخنان مى هاى ملوّن بهشت در بر كرده بودند با من سخن مى شنيدم و جامه و عنبر مى

ها  ها بود از بلور سفيد، و شربتهاى بهشت در آن كاسه سخن آدميان شبيه نبود، و در دستهاى ايشان كاسه

ها، بشارت باد تو را به بهترين گذشتگان و آيندگان محمّد مصطفى بود، گفتند: بياشام اى آمنه از اين شربت

پس از آن شربتها بياشاميدم، نورى كه در رويم بود مشتعل گرديد، و سراپاى مرا فرو گرفت، ديدم  .

گفت:  چيزى مانند ديباى سفيد كه ميان زمين و آسمان را پر كرده بود، صداى هاتفى را شنيدم كه مى

مردم را، و مردانى چند ديدم كه در هوا ايستاده بودند و ابريقها در دست داشتند، مشرق  بگيريد عزيزترين

و مغرب زمين را ديدم و علمى ديدم از سندس بر ياقوت سرخ بسته بودند، و بر بام كعبه نصب كرده 

د، و چون آن حضرت بيرون آمد رو به كعبه به سجده افتا بودند، ميان آسمان و زمين را گرفته بودند.

گفت، ابرى سفيد ديدم كه از آسمان فرود آمد تا  دستها به سوى آسمان بلند كرد با حق تعالى مناجات مى

حضرت را فرو گرفت، پس هاتفى ندا كرد كه: بگردانيد محمّد را به مشرق و مغرب زمين و   آنكه آن
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د، و ديدم آن حضرت را پس ابر برطرف ش درياها تا همه خاليق او را به نام و صفت و صورت بشناسند.

اند، و سه كليد از مرواريد تر در دست  اى پيچيده از شير سفيدتر، و در زيرش حرير سبز گسترده در جامه

گفت كه: محمّد گرفت كليدهاى نصرت و سودمندى و پيغمبرى را. پس ابر ديگر آمد و  داشت، گوينده مى

بگردانيد محمّد را به   ل، و نداى ديگر شنيدم كه:آن حضرت را از ديده من پنهان كرد زياده از مرتبه اوّ

مشرق و مغرب، و عرض كنيد او را بر روحانيان جنّ و انس و مرغان و درندگان، و عطا كنيد به او صفاى 

آدم، و رقّت نوح، و خلد ابراهيم، و زبان اسماعيل، و جمال يوسف، و بشارت يعقوب، و صداى داود، و زهد 

چون ابر گشوده شد حرير سفيدى ديدم كه در دست دارد، و بسيار محكم  .را يحيى، و كرم عيسى 

گفت كه: محمّد جميع دنيا را در تصرّف خود گرفت، پس هيچ چيز نماند مگر  اند، شنيدم گوينده مى پيچيده

اى بودند كه گويا خورشيد از  آنكه در تصرّف او داخل شد، و سه نفر ديدم كه از نور و صفات به مرتبه

ايشان طالع بود، و در دست يكى ابريقى بود از نقره و نافه مشكى، و در دست ديگرى طشتى بود از روى 

گفت كه: اين  زمرّد سبز، و آن طشت چهار جانب داشت، و به هر جانب مرواريدى منصوب بود، و قائلى مى

و گرفت، و در  دنياست بگير اى دوست خدا، پس ميانش را گرفت، گوينده گفت كه: كعبه را اختيار كرد

دست سيم حرير سفيدى بود پيچيده، پس او را گشود و انگشترى از ميان آن بيرون آورد كه شعاع آن 

كرد، پس آن حضرت را هفت مرتبه شست به آن آبى كه در ابريق بود، و آن انگشتر را  ها را حيران مى ديده

ب او گفت، پس آن حضرت را دعا بر ميان دو كتف او زد كه نقش گرفت، و با او سخن گفت، حضرت جوا

« رضوان»كرد، و هر يك او را ساعتى در ميان بال خود گرفتند، و آن كه آنها نسبت به آن حضرت كرد 

خازن بهشت بود، پس روانه شد و به جانب آن حضرت ملتفت شد و گفت: بشارت باد تو را اى مايه عزّت 

 .1 آخرت دنيا و

  :نزدیك ارتحال آن حضرت  وقایعو سایر  در بیان وصیّت حضرت رسول 
و ساير كتب معتبره اهل « 2»  مسلمصحيح و « 1»  مؤلّف گويد كه: حديث دوات و قلم در صحيح بخارى

اند ايشان از ابن عبّاس كه او گريست آن قدر كه  سنّت مذكور است به طرق متعدّده، چنين روايت كرده

ه: روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه، روزى كه درد گفت ك اش سنگريزه مسجد را تر كرد، و مى آب ديده

شديد شد و گفت: بياوريد دواتى و كتفى تا بنويسم از براى شما كتابى كه گمراه نشويد بعد  رسول خدا 

از آن هرگز، پس نزاع كردند در اين، و سزاوار نبود كه نزاع كنند در حضور پيغمبر خود، عمر گفت: رسول 

روايتى ديگر گفت: درد بر او غالب شده است، نزد شما قرآن هست، بس است ما را گويد، به  خدا هذيان مى
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كتاب خدا، پس اختالف كردند اهل آن خانه و با يكديگر مخاصمه كردند، بعضى گفتند: بياوريد تا بنويسد 

براى شما كتابى كه بعد از آن گمراه نشويد، بعضى گفتند كه: قول قول عمر است، چون  رسول خدا 

پس ابن  ازها بلند شد و اختالف بسيار شد نزد آن حضرت، دلتنگ شد و فرمود: برخيزيد از پيش من.آو

و ميان آنكه   پيامبرگفت: به درستى كه مصيبت و بدترين مصيبتها آن بود كه مانع شدند ميان  عبّاس مى

ى عزيز! آيا ا .1 د كردندآن كتاب را از براى ايشان بنويسد، به سبب اختالفى كه نمودند و آوازها كه بلن

اند هيچ عاقل را مجال آن هست كه شك كند در كفر عمر و  بعد از اين حديث كه همه عامّه روايت كرده

كفر كسى كه عمر را مسلمان داند، اگر بقّالى يا علّافى خواهد كه وصيّت كند، كسى مانع وصيّت او شود، 

هد وصيّتى كند كه صالح جميع امّت در آن باشد و خوا كنند، هرگاه رسول خدا  مردم بر او طعنها مى

  كسى مانع او شود، در چنان حالى آن حضرت را آزرده كند و نسبت هذيان به آن حضرت دهد، چگونه

يعنى:    * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ يُوحى فرمايد: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى خواهد بود حال او؟ و حال آنكه حق تعالى مى

شود؛ و  گويد آن حضرت از خواهش نفس خود و نيست سخن او مگر وحى كه به او فرستاده مى سخن نمى

  كنند خدا و رسول او را خدا لعنت كرده است ايشان را در دنيا و آخرت. فرمايد: آنها كه آزار مى مى

 بيماریروايت كرده است كه: چون  از حضرت موسى بن جعفر    سيّد ابن طاووس در كتاب طرف

را طلبيد، سر مبارك خود را در دامان آن حضرت گذاشت و   علیپناه سنگين شد، حضرت  يامبر اكرمپ

مدهوش گرديد، چون اذان نماز گفتند عايشه بيرون رفت عمر را گفت: برو با مردم نماز كن، عمر گفت كه: 

به مسجد آمد با مردم پس ابا بكر  گوئى. أبو بكر پدر تو اولى است به نماز كردن، عايشه گفت: راست مى

ام با شما نماز كنم، و به نزديك محراب  آمده پيامبر اكرمنماز كند، اوّل مردم انكار كردند گفت: من به امر 

چشم مبارك گشود، خبر نماز پرسيد، گفتند: ابو بكر رفته است با  پيامبررفت، هنوز تكبير نگفته بود كه 

، ابا بكر را دور كرد و نشسته با مردم ار به مسجد رفتبا زحمت بسيمردم نماز كند، حضرت آزرده شد 

پس امر كرد او را برداشتند بر منبر نشانيدند، بعد از آن ديگر بر منبر نرفت تا از دنيا رحلت  نماز كرد.

نمود، پس فرمود: هر كه در اين روز در اين ساعت در اين مجلس حاضر شده است از جنّيان و آدميان، 

در می گذارم روم و  گويم به غايبان برسانيد، و حق را مپوشانيد، بدانيد كه من مى ما مىبايد كه آنچه به ش

ميان شما علم اكبر را كه نشان راه دين است و نور هدايت است، او وصىّ من علىّ بن أبی طالب است، و 

بن أبی طالب  ايّها النّاس! علىّ او حبل متين خداست، پس همه چنگ زنيد در او و پراكنده مشويد از او.

اين روز وفا كرده است به عهد خدا، و ادا كرده  گنج علم و حكمت خداست، هر كه دوست دارد او را در

است آنچه واجب است بر او، و هر كه دشمنى كند با او امروز يا بعد از اين در روز قيامت كور و كر 
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لنّاس! امامت را صاحبان هست، و ايشان ايّها ا محشور خواهد شد، از براى او حجّتى نخواهد بود نزد خدا.

را عالمتها هست، حق تعالى اوصاف ايشان را در قرآن مجيد بيان كرده است، من ايشان را براى شما نام 

داند، او على بن  خواند، و تأويل و تفسير آن را مى ام، قرآن را قائدى است كه مردم را به سوى آن مى برده

ت ملك منّان و محرم رازهاى نهان است، ميراث من و جميع پيغمبران أبی طالب است كه وارث علم حكم

دهم شما را در حقّ اهل بيت خود، به درستى كه ايشانند اركان  ايّها الناس! به خدا سوگند مى نزد اوست.

دين و چراغ راه يقين و معدن علم ربّ العالمين، على برادر من و وارث من و وزير من و امين من است، 

من خالفت با اوست، به عهدهاى من او وفا خواهد كرد، پيش از همه كس به من ايمان آورده، بعد  بعد از

از همه از من جدا خواهد شد، در قيامت از همه به من نزديكتر خواهد بود، پس حاضران به غايبان برسانيد، 

پس رو به جانب  .و هر كه پيشواى جماعتى شود و در ميان ايشان از او داناترى باشد او كافر است

گردانيد فرمود كه: يا على! هر كه با تو منازعه كند از زنان من و اصحاب من معصيت   علیحضرت 

من كرده است و هر كه معصيت من كند معصيت خدا كرده است، من از ايشان بيزارم تو نيز از ايشان بيزار 

خداوندا تو گواه   حضرت رسول گفت:حضرت امير گفت: يا رسول اللّه! بيزار شدم من از ايشان،  باش.

پس گفت: يا على! ايشان با يكديگر تمهيد و عهد و پيمان كرده كه بعد از من بر تو ستم كنند، و بر  باش.

  .1آورند، هر كه اين مكر در خاطر او باشد من از او بيزارم اين خيال باطل شب به روز مى

اند به سندهاى خود متواتراً از  ديگران روايت كردهوسى شيخ طبر ،صفار ،شيخ طوسى ،شيخ مفيد ،ابن بابويه

و امّ سلمه و عايشه و غير ايشان كه در  حضرت امير المؤمنين و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق 

براى حاجت ضرورى بيرون رفته بود، حضرت فرمود  آخر آن حضرت، جناب امير المؤمنين  بيماری

حفصه به  مرا و دوست مرا و برادر مرا، پس عايشه به نزد أبو بكر فرستاد وبخوانيد از براى من يار  كه:

نزد عمر فرستاد، ايشان را طلبيدند، چون ايشان حاضر شدند و نظر حضرت بر ايشان افتاد سر و روى خود 

و  چون ايشان برگشتند، باز جامه را دور كرد -به روايتى ديگر رو از ايشان گردانيد -را به جامه پوشانيد

فرمود: بطلبيد از براى من خليل من و حبيب من و برادر مرا؛ باز آن دو ملعونه پدرهاى خود را طلبيدند، 

چون حاضر شدند، حضرت باز رو از ايشان گردانيد يا رو از ايشان پوشانيد، ايشان گفتند كه: ما را 

چون حضرت امير را طلب كرد،  حضرت على )س( خواهد.پس حضرت فاطمه  خواهد على را مى نمى

حاضر شد حضرت او را بر سينه خود چسبانيد و دهان مبارك را بر گوش او گذاشت و جامه خود را بر 
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ريخت، و زمان بسيار با آن حضرت راز گفت و مردم در  روى او كشيد و عرق ايشان بر روى يكديگر مى

يستاده بودند. چون حضرت على پشت خانه آن حضرت جمع شده بودند، و ابا بكر و عمر نيز در بيرون در ا

گفت؟  اين چه راز دراز بود كه پيغمبر با تو مى بيرون آمد، آن دو ملعون و ساير صحابه پرسيدند: 

  .1شود فرمود: هزار باب از علم تعليم من نمود كه از هر بابى هزار باب مفتوح مى

شد مرا طلبيد  پيامبرنگام وفات روايت كرده است كه: چون ه  علیابن بابويه به سند معتبر از حضرت 

و گفت: يا على توئى وصى من و خليفه من بر اهل و امّت من در حيات و ممات من، دوست تو دوست من 

است و دوست من دوست خداست، و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست، يا على هر كه 

كرده باشد در حيات من زيرا كه تو از  منكر امامت تو است بعد از من چنان است كه انكار رسالت من

منى و من از توام، پس مرا نزديك طلبيد هزار باب از علم بر من گشود كه از هر بابى هزار باب مفتوح 

چون فاطمه بسيار گريست، حضرت او را به نزديك خود طلبيد و رازى در گوش او گفت، او  .«1»شود مى

رد، حضرت امير دستش در زير روى آن حضرت بود، پس چون روح مقدّس آن حضرت مفارقت ك شاد شد.

بينش را پوشانيد و جامه بر قامت با كرامتش  هاى حق دست خود را بلند كرد و بر روى خود كشيد و ديده

در گوش تو گفت اندوه تو به شادى   پيامبرپرسيدند: آن چه راز بود كه چون  )س(كشيد، پس از فاطمه 

مرا خبر داد كه اوّل كسى كه  مفرمود كه: پدر )س(تو تسكين يافت؟ فاطمه مبدّل شد، و قلق و اضطراب 

از اهل بيت او به او ملحق خواهد شد من خواهم بود و مدّت حيات من بعد او امتدادى نخواهد داشت، و به 

اين سبب شدّت اندوه و حزن من تسكين يافت زيرا كه دانستم كه مدّت مفارقت من و آن حضرت بسيار 

 .2«2»بود نخواهد

 در بیان کیفیّت وقوع وفات سیّد انبیاء محمّد مصطفى ، و کیفیّت تغسیل و تكفین و دفن و نماز بر آن حضرت،

بدان كه اكثر علماى خاصّه و عامّه را اعتقاد آن است كه ارتحال سيّد انبيا به عالم بقا در روز دوشنبه بوده 

روز بيست و هشتم ماه صفر بوده است، و اكثر علماى  است، و اكثر علماى شيعه را اعتقاد آن است كه آن

اند، و محمّد بن يعقوب كلينى از علماى ما به اين قول قائل شده  عامّه روز دوازدهم ماه ربيع األوّل گفته

است، و قول اوّل أصح و أشهر است. بعضى از علماى عامّه دوّم ماه ربيع، و بعضى اوّل ماه ربيع، و بعضى 

اند، و خالفى نيست كه در آن وقت از  يع، و بعضى دهم ماه ربيع، و بعضى هشتم نيز گفتههيجدهم ماه رب

و در كشف الغمّه از حضرت  سنّ شريف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود، و سال دهم هجرت بود.

روايت كرده است كه: آن حضرت سال دهم هجرت به عالم بقا رحلت نمود و از عمر  امام محمّد باقر 
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يف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود، چهل سال در مكّه ماند تا وحى بر او نازل شد، بعد از آن شر

سيزده سال ديگر در مكّه ماند، چون به مدينه هجرت نمود پنجاه و سه سال از عمر شريفش گذشته بود و 

واقع   االوّل ده سال بعد از هجرت در مدينه ماند، و وفات آن حضرت در روز دوشنبه دوّم ماه ربيع

گفت: يا على به هر كه مصيبتى برسد  ابن شهر آشوب روايت كرده است كه حضرت رسول  .«1»شد

 .1«2» هاست مصيبت مرا ياد كند كه آن عظيمترين مصيبت

و در روايت معتبر ديگر  «.1»  در احاديث معتبره وارد شده است كه آن حضرت به شهادت از دنيا رفت

ن حضرت را زهر داد در ذراع گوسفند، چون حضرت قدرى از آن تناول فرمود، آن فرمود: زن يهوديّه آ

ذراع خبر داد كه من زهرآلودم، پس حضرت آن را انداخت، و پيوسته آن زهر در بدن آن حضرت اثر 

 و عيّاشى به سند معتبر از حضرت صادق  .2«2» كرد تا آنكه به همان علّت از دنيا رحلت نمود مى

است كه عايشه و حفصه آن حضرت را به زهر شهيد كردند. و محتمل است كه هر دو زهر در روايت كرده 

  .3شهادت آن حضرت دخيل بوده باشد

اند كه چون رسول خدا  و شيخ مفيد و شيخ طوسى  شيخ طبرسى و ساير محدّثان خاصّه و عامّه روايت كرده

و بكر و عمر و عبد الرّحمن بن عوف و امثال از دنيا رحلت نمود، منافقان مهاجران و انصار مانند اب 

ايشان، اهل بيت آن حضرت را بر آن حال گذاشتند و به تعزيت ايشان نپرداختند و متوجّه تجهيز آن 

حضرت نگرديدند و رفتند به سقيفه بنى ساعده و متوجّه غصب خالفت شدند، و به اين سبب اكثر ايشان 

بريده را به نزد ايشان فرستاد كه به نماز آن حضرت حاضر   یعلنماز بر رسول خدا را در نيافتند، و 

شوند، و ايشان نرفتند تا آنكه بيعت خود را وقتى تمام كردند كه حضرت را دفن كرده بودند. چون صبح 

فرياد برآورد كه: وا سوء صباحاه، يعنى روز بد بيا كه روز تو است. چون ابو بكر لعين )س( شد، فاطمه 

شيخ طوسى و شيخ طبرسى و  هه بدترين روزهاست. يد، از روى شماتت گفت كه: روز تواين سخن را شن

نمود،  حجّتها بر آن منافقان القا مى  علیاند كه: در روز شورى كه حضرت  ساير محدّثان روايت كرده

رّبين كه مق  را غسل داده باشد با مالئكه  پيامبرفرمود كه: آيا در ميان شما كسى هست به غير از من كه 

گردانيدند، و من  نازل شده بودند با بوها و گلهاى بهشت، و مالئكه از براى من اعضاى آن حضرت را مى

گفتند كه: بپوشانيد عورت پيغمبر خود را تا حق تعالى شما را بپوشاند؟ همه  شنيدم و مى سخن ايشان را مى

 ز من كه كفن كرده باشد حضرت رسول گفتند: نه، باز فرمود كه: آيا در ميان شما كسى هست به غير ا
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باز فرمود كه: آيا به غير از من كسى در ميان  را و دفن كرده باشد آن حضرت را به دست خود؟ گفتند: نه.

از دنيا مفارقت  شما هست كه حق تعالى به سوى او تعزيت فرستاده باشد در وقتى كه حضرت رسول 

گفت  يست، ناگاه شنيدم صدائى از پيش در و گوينده مىگر بر آن حضرت مى)س( نمود، و فاطمه زهرا 

رساند شما  پروردگار شما سالم مى« السّالم عليكم اهل البيت و رحمة اللّه و بركاته»آنكه او را ببينم:  بى

اى است  فرمايد كه: در رحمت و ثواب الهى خلف و عوض هست از هر مصيبتى و تسلّى فرماينده را و مى

اى است از هر فوت شده، پس به تعزيت فرمودن خدا صبر كنيد و بدانيد كه  رك نمايندهاز هر گذشته و تدا

ماند، و السّالم عليكم و رحمة اللّه، و در آن وقت  ميرند و از اهل آسمان كسى باقى نمى همه اهل زمين مى

ده بود، و در ميان ما خوابي نبود در آن خانه به غير از من و فاطمه و حسن و حسين، و حضرت رسول 

باز فرمود كه: آيا در ميان شما كسى هست كه حضرت رسول  جامه بر روى او پوشانيده بوديم؟ گفتند: نه.

حنوط بهشت را به او داده باشد و فرموده باشد كه: آن را سه قسمت كن و به ثلث آن مرا حنوط كن،  

: نه. باز فرمود كه: آيا در ميان شما و يك ثلث را براى دختر من، و يك ثلث را براى خود نگاه دار؟ گفتند

باز فرمود كه: سوگند  از من نزديكتر باشد؟ گفتند: نه. كسى هست كه عهد او به مالقات رسول خدا 

هزار كلمه به او تعليم  دهم شما را به خدا كه آيا به غير از من در ميان شما هست كه رسول خدا  مى

 .1 مه ديگر بوده باشد؟ گفتند: نهاى كليد هزار كل نموده باشد كه هر كلمه

به رياض محمد حضرت   اند: چون روايت كرده كلينى و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت صادق 

را از وفات آن حضرت و جور منافقان امّت حزنى رو داده بود كه به )س( خلد رحلت نمود، حضرت فاطمه 

تعالى جبرئيل را به سوى آن حضرت فرستاد كه دانست. پس حق  غير از حق تعالى كسى شدّت آن را نمى

آمد و دلدارى  هر روز جبرئيل مى نزد آن حضرت سخن گويد و شدّت اندوه آن حضرت را تسكين نمايد.

نزد حق تعالى، و  داد آن حضرت را از قرب و منزلت حضرت رسول  نمود و خبر مى آن حضرت مى

بر ذرّيّه مطهّر آن حضرت واقع خواهد شد از  درجات و منازل آن حضرت، و آنچه بعد از آن حضرت

مصيبتها و محنتها، و آنچه بر دشمنان ايشان واقع خواهد شد از عذابها، و هر كه در اين امّت سلطنتى و 

آن حالت را مشاهده نمود، با امير المؤمنين )س( دولتى به حق يا باطل خواهد يافت. چون حضرت فاطمه 

گويد، حضرت فرمود كه: اى فاطمه هرگاه او به نزد  آيد چنين سخنان مى گفت كه: كسى به نزد من مى 

كرد، آنچه جبرئيل  را خبر مى حضرت امير )س( آمد، فاطمه  پس هرگاه جبرئيل مى تو آيد مرا خبر كن.

نوشت تا آنكه كتابى جمع شد و آن است مصحف فاطمه مشتمل است بر  مى گفت حضرت امير  مى

)س( حضرت فرمود: فاطمه  است. روز قيامت، آن كتاب اكنون نزد حضرت قائم  جميع احوال آينده تا
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هفتاد و پنج روز زنده ماند، و پيوسته در شدّت و الم بود تا به پدر بزرگوار خود ملحق  پيامبر اكرمبعد از 

  1. هم أجمعينگرديد، صلوات اللّه عليها و على أبيها و بعلها و أوالدها الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائ

  كه بعد از دفن آن حضرت واقع شد، و آنچه نزد ضریح مقدّس آن حضرت ظاهر گردیدآندر بیان 
شيخ طوسى روايت كرده است كه: چون خواستند عمارت روضه آن حضرت را بسازند، نزديك سر آن 

به سندهاى  صفّار«.1»شكى ظاهر شد كه به آن خوشبوئى نديده بودند حضرت و نزديك پاى آن حضرت مُ

زندگى من بهتر روزى به اصحاب خود گفت:  پيامبر روايت كرده كه: صادق  امامصحيح معتبر از 

دانيم كه حيات تو براى ما  است براى شما و مردن من بهتر است براى شما، صحابه گفتند: يا رسول اللّه مى

نجات يافتيم، به چه سبب مردن تو  بهتر است و به سبب تو هدايت يافتيم از ضاللت و از كنار گودال آتش

نمايند، پس هر  از براى ما خير است؟ حضرت فرمود: بعد از فوت من، عملهاى شما را بر من عرض مى

كنم كه خدا توفيق شما را زياد گرداند، و هر عمل بد كه از شما  بينم دعا مى عمل نيك كه از شما مى

پس مردى از منافقان گفت: يا رسول اللّه چگونه براى ما  نمايم. بينم براى شما از خدا طلب آمرزش مى مى

دعا خواهى كرد در وقتى كه استخوانهاى تو خاك شده باشد؟ حضرت فرمود: نه چنين است، زيرا كه حق 

ايضا  «.2»شود  پوسد و كهنه نمى تعالى گوشتهاى ما را بر زمين حرام كرده است، و بدن ما در زمين نمى

اند كه: هيچ پيغمبرى و وصىّ پيغمبرى در زمين زياده از  روايت كرده صادق  امامبه سندهاى معتبر از 

رود، و مردم به سوى جاى  ماند تا آنكه روح و گوشت و استخوان او به آسمان باال مى سه روز نمى

  2«.3»رسد  روند، و از دور و نزديك سالم مردم به ايشان مى بدنهاى ايشان مى

غصب  امير المؤمنين  اند كه: چون ابو بكر از يار از آن حضرت روايت كردهايضا به سندهاى معتبر بس

خالفت كرد، حضرت به او گفت كه: آيا رسول خدا تو را امر نكرد كه مرا اطاعت كنى؟ آن ملعون گفت: 

ن الحال اگر پيغمبر را ببينى و تو را امر كند به اطاعت م كردم، حضرت فرمود: كرد مى نه و اگر مرا امر مى

چون به مسجد قبا رسيدند، ابو  آيا خواهى كرد؟ گفت: آرى، حضرت فرمود: با من بيا به سوى مسجد قبا.

 كند. چون از نماز فارغ شد، امير المؤمنين  ايستاده است و نماز مى بكر ديد كه حضرت رسول 

به ابو  ، حضرت رسول اى كند كه تو او را امر به اطاعت من كرده گفت: يا رسول اللّه ابو بكر انكار مى

ام به اطاعت او برو و او را اطاعت كن. آن ملعون بسيار ترسيد و  بكر گفت: من مكرّر تو را امر كرده

با من چنين  شود تو را؟ ابو بكر گفت: حضرت رسول  برگشت و در راه عمر را ديد، عمر گفت: چه مى
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دانى كه اينها از  اند، مگر نمى خود كرده گفت، عمر گفت: هالك شوند امّتى كه چون تو احمقى را والى

 .1 سحر بنى هاشم است

 ؛ در بیان والدت با سعادت آن جناب است )س( باب دوم : حضرت زهرا

روايت كرده است كه: والدت آن جناب پنج سال بعد  كلينى به سند صحيح از حضرت امام محمّد باقر 

هيجده سال و هفتاد و پنج روز بود  شهادتنگام شد، و سنّ شريف آن جناب در ه از بعثت رسول خدا 

و شيخ طوسى در   2«.2»  روايت كرده است و در كشف الغمّه مثل اين را از حضرت صادق «. 1»

اند كه والدت آن حضرت در روز بيستم ماه جمادى الثّانى  مصباح و غير آن و اكثر محقّقان علما ذكر كرده

اند كه: در سال پنجم بعثت بود، و عامّه  در سال دوّم بعثت، و بعضى گفتهاند كه: روز جمعه بود  بود، و گفته

 ، و قول اوّل اشهر و اقوى است.«1»اند كه والدت آن جناب پنج سال پيش از بعثت بود  روايت كرده

در )س( روايت كرده كه والدت حضرت فاطمه  طبرى امامى در داليل االمامه از حضرت صادق 

، پس هشت سال در مكّه ماند و ده ثّانى بود در سال چهل و پنجم والدت رسول خدا بيستم ماه جمادى ال

در سوّم ماه جمادى الثّانى سال يازدهم  سال در مدينه، و هفتاد و پنج روز بعد از وفات رسول خدا 

  3«.2»هجرت به جنان انتقال نمود 

آمد، ديد  كه روزى عايشه به خدمت پيغمبر ابن بابويه به سند معتبر از عبد اللّه بن عبّاس روايت كرده 

دارى فاطمه را يا رسول اللّه؟ فرمود: به خدا سوگند  بوسد، گفت: آيا دوست مى آن جناب فاطمه زهرا را مى

دارم هرآينه دوستى تو نسبت به او زياده خواهد شد، به درستى كه در  كه اگر بدانى چقدر او را دوست مى

ارم رسيدم جبرئيل اذان گفت و ميكائيل اقامت گفت، پس جبرئيل مرا گفت شب معراج چون به آسمان چه

كه: پيش بايست يا محمّد كه با تو نماز كنيم، من گفتم: يا جبرئيل آيا من تقدّم جويم بر تو در نماز، جبرئيل 

وص گفت: بلى به درستى كه خدا فضيلت داده پيغمبران مرسل خود را بر مالئكه مقرّبين، و تو را به خص

پس به جانب راست  زيادتى داده است بر همه عالميان. پس پيش رفتم و با اهل آسمان چهارم نماز كردم.

را ديدم در باغى از باغهاى بهشت، و گروهى از مالئكه را ديدم كه برگرد او برآمده بودند،  ابراهيم 

، پس در آنجا نداى حق تعالى پس از آنجا باال رفتم به سوى آسمان پنجم، و از آنجا به آسمان ششم رفتم

چون به  به من رسيد كه: اى محمّد نيكو پدرى است پدر تو ابراهيم و نيكو برادرى است برادر تو على.

حجب رسيدم، جبرئيل دست مرا گرفت و داخل بهشت گردانيد، چون داخل شدم درختى از نور مشاهده 
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پيچيدند، گفتم: اى حبيب من  ها بر هم مىها و زيور كردم، و در پاى آن درخت دو ملك ديدم كه حلّه

ها و زيورها از كيست؟ گفت: اينها از برادر تو على بن أبی  جبرئيل اين درخت از براى كيست؟ و اين حلّه

پيچند تا روز قيامت. پس قدرى پيشتر  ها مى طالب است، و اين دو ملك پيوسته از براى او زيور و حلّه

تر، پس يك رطب از  تر، و از مشك خوشبوتر، و از عسل شيرين كه نرمرفتم و رطبى مشاهده كردم از مس

تناول كردم، و آن رطب نطفه شد در صلب من، چون به زمين آمدم با خديجه مقاربت نمودم و او به  آنها

فاطمه حامله شد، پس فاطمه حوريّه انسيّه است كه در ظاهر به صورت انسان است و در صفات و اخالق 

بويم و از او بوى بهشت  شوم به سوى بهشت، فاطمه را مى است، پس هرگاه كه مشتاق مىموافق حوريان 

بسيار   پيامبر اند كه: روايت كرده صادق  امام.على بن ابراهيم به سندهاى معتبر از   «.1»  يابم مى

روزها اظهار را، و بر طبع عايشه اين معنى گران بود، چون در بعضى از )س( بوئيد فاطمه  بوسيد و مى مى

نمود، حضرت فرمود: اى عايشه چون مرا به آسمان بردند و داخل بهشت شدم، جبرئيل مرا به  اين معنى مى

هاى آن درخت به من داد تناول كردم، و حق تعالى آن را آبى گردانيد  نزديك درخت طوبى برد و از ميوه

اطمه حامله شد، پس هرگاه كه او را در پشت من، چون به زمين آمدم با خديجه مقاربت كردم و او به ف

  1«.2»  نمايم بويم بوى درخت طوبى از او استشمام مى مى

فرمود كه: حق  حضرت رسول  روايت كرده است كه: صادق  امامدر معانى االخبار به سند معتبر از 

م گفتند: يا رسول ها را، بعضى از مرد تعالى خلق كرد نور فاطمه را پيش از آنكه بيافريند آسمانها و زمين

حضرت فرمود: فاطمه در باطن حوريّه است، و به ظاهر انسيّه است، گفتند:  اللّه مگر او داخل انس نيست؟

آفريد پيش از  حقيقت اين سخن را از براى ما بيان فرما، حضرت فرمود: حق تعالى فاطمه را از نور خود

يد، چون حق تعالى آدم را خلق كرد نور فاطمه را آنكه آدم را خلق كند در هنگامى كه ارواح خاليق را آفر

صحابه گفتند: يا رسول اللّه پيش از آفريدن آدم نور فاطمه در كجا بود؟ فرمود: در  بر آدم عرض كرد.

اى بود در زير ساق عرش. گفتند: خوراك او چه بود؟ فرمود: طعام او تسبيح و تهليل و تحميد حق  حقّه

را خلق كرد و مرا از صلب او بيرون آورد و خواست كه فاطمه را از  م تعالى بود، چون حق تعالى آد

صلب من بيرون آورد، نور فاطمه را سيبى گردانيد در بهشت و جبرئيل آن سيب را براى من آورد و گفت: 

السّالم عليك و رحمة اللّه و بركاته يا محمّد، گفتم: و عليك السّالم و رحمة اللّه اى حبيب من جبرئيل، 

رساند تو را، من گفتم: از اوست سالمتيها، و به سوى  س جبرئيل گفت: اى محمّد پروردگار تو سالم مىپ

پس جبرئيل گفت: يا محمّد اين سيبى است كه حق تعالى به هديه فرستاده  گردد سالمها و تحيّتها. او برمى

                                                 
1
 .365ص 1علی بن ابراهيم ، تفسير قمی ج  (2). 183شيخ صدوق، علل الشرايع ص    (.1) . 



 خالصه زندگی چهارده معصوم ؛ برگرفته از کتاب جالءالعیون عالمه مجلسی
23   

 

برئيل گفت: اى محمّد است به سوى تو از بهشت، پس من آن سيب را گرفتم به سينه خود چسبانيدم، ج

فرمايد: اين سيب را بخور. چون سيب را پاره كردم نورى از آن ساطع گرديد كه من  خداوند جليل مى

كنى بخور و مترس، به درستى كه اين نور كسى است كه  ترسان شدم از آن، جبرئيل گفت: چرا تناول نمى

آسمان او را چرا در ى حبيب من جبرئيلنام او در آسمان منصوره است، و در زمين فاطمه است، گفتم: ا

گويند از براى آنكه قطع كرده  جبرئيل گفت: او را در زمين فاطمه مى گويند و در زمين فاطمه؟ منصوره 

است شيعيان خود را از آتش جهنّم، و دشمنان خود را از محبّت خود بريده است؛ و در آسمان او را 

يَوْمَئِذٍ  فرمايد: كند چنانچه حق تعالى مى ا نصرت و يارى مىنامند براى آنكه محبّان خود ر منصوره مى

 ه 1«2«. »1» يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ

سؤال كردم  ابن بابويه به سند معتبر از مفضّل بن عمر روايت كرده است كه گفت: از حضرت صادق  

نمود،   پيامبر اكرمرت فرمود: چون خديجه اختيار مزاوجت ؟ حض)س( كه چگونه بود والدت فاطمه 

كردند و  زنان مكّه از عداوتى كه به آن حضرت داشتند، از او هجرت نمودند و بر او سالم نمى

گذاشتند كه زنى به نزد او برود، پس خديجه را به اين سبب وحشتى عظيم عارض شد، و ليكن عمده  نمى

بود كه مبادا از شدّت عداوت ايشان آسيبى به آن حضرت  ول غم و جزع خديجه براى حضرت رس

او را صبر  گفت و مونس او بود و حامله شد، فاطمه در شكم با او سخن مى)س( برسد. چون به فاطمه 

داشت، پس روزى حضرت داخل شد شنيد كه  پنهان مى پيامبر اكرمخديجه اين حالت را از  فرمود. مى

گوئى؟ خديجه  و كسى را نزد او نديد، فرمود: اى خديجه با كه سخن مى گويد با شخصى خديجه سخن مى

گويد و مونس من است، حضرت فرمود: اينك جبرئيل  گفت: فرزندى كه در شكم من است با من سخن مى

دهد كه اين فرزند دختر است، او و نسل او طاهر با ميمنت با بركت است، و حق تعالى نسل مرا  مرا خبر مى

جود خواهد آورد، و از نسل او امامان و پيشوايان دين به هم خواهند رسيد، حق تعالى بعد از از او به و

و پيوسته خديجه در اين حالت بود تا   هاى خود خواهد گردانيد در زمين. انقضاى وحى ايشان را خليفه

نان قريش نزديك شد، چون درد زائيدن را در خود احساس كرد به سوى ز)س( آنكه والدت جناب فاطمه 

و فرزندان هاشم كس فرستاد كه نزد او حاضر شوند، ايشان در جواب او فرستادند كه: فرمان ما نبردى و 

قبول قول ما نكردى و زن يتيم ابو طالب شدى كه فقير است و مالى ندارد، و ما به اين سبب به خانه تو 

شنيد بسيار اندوهناك گرديد.در اين  شويم، خديجه چون پيغام ايشان را آئيم و متوجّه امور تو نمى نمى

حالت ناگاه ديد كه چهار زن گندمگون بلند باال نزد او حاضر شده و به زنان بنى هاشم شبيه بودند، خديجه 

از ديدن ايشان بترسيد، پس يكى از ايشان گفت: مترس اى خديجه كه ما رسوالن پروردگاريم به سوى تو، 
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ابراهيم خليل، و دوّم آسيه دختر مزاحم است كه رفيق تو و زن شوهر و ما ظهيران توئيم، منم ساره زوجه 

تو خواهد بود در بهشت، و سوّم مريم دختر عمران است، و چهارم كلثوم خواهر موسى بن عمران است، حق 

تعالى ما را فرستاده است كه در وقت والدت نزد تو باشيم، و تو را بر اين حالت معاونت نمائيم، پس يكى 

ان در جانب راست خديجه نشست، و ديگرى در جانب چپ و سيّم در پيش رو و چهارم در پشت از ايش

اى كه  پاك و پاكيزه فرود آمد، و چون به زمين رسيد نور او ساطع گرديد به مرتبه)س( پس فاطمه  سر.

وشن آنكه از آن نور ر هاى مكّه را روشن گردانيد، و در مشرق و مغرب زمين موضعى نماند مگر خانه

شد، و ده نفر از حور العين به آن خانه در آمدند، و هر يك ابريقى و طشتى از بهشت در دست داشتند، و 

)س( ابريقهاى ايشان مملو بود از آب كوثر، پس آن زنى كه در پيش روى خديجه نشسته بود جناب فاطمه 

سفيدتر و از مشك و عنبر  را برداشت و به آب كوثر غسل داد و دو جامه سفيدى بيرون آورد كه از شير

تر بود، و فاطمه را در يك جامه پيچيد، و جامه ديگر را مقنعه او گردانيد. پس او را به سخن در  خوشبوى

آورد، فاطمه گفت: أشهد أن ال اله الّا اللّه، و انّ أبی رسول اللّه سيّد االنبياء، و انّ بعلی سيّد االوصياء، و 

دهم به يگانگى خدا و به آنكه پدرم رسول خدا بهترين پيغمبران  هى مىولدی سادة األسباط، يعنى: گوا

پس بر هر  هاى پيغمبرانند. است، و شوهرم بهترين اوصياى پيغمبران است، و فرزندانم بهترين فرزندزاده

يك از آن زنان سالم كرد و هر يك را به نام ايشان خواند، پس آن زنان شادى كردند، و حوريان بهشت 

دند، و يكديگر را بشارت دادند و اهل آسمانها يكديگر را بشارت دادند به والدت آن سيّده زنان خندان ش

عالميان، در آسمان نور روشنى هويدا شد كه پيشتر چنان نورى نديده بودند، پس آن زنان مقدّسه با 

ركت است، حق خديجه خطاب كردند و گفتند: بگير اين دختر را كه طاهر و مطهّر است و پاكيزه و با ب

حال پستان در دهانش  تعالى بركت داده است او را و نسل او را، پس خديجه او را گرفت، شاد و خوش

كرد كه اطفال ديگر در ماهى نمو كنند و در ماهى آن قدر  گذاشت، پس فاطمه در روزى آن قدر نمو مى

 .1كرد كه اطفال ديگر در سال نمو كنند نمو مى

   بعضى از فضائل آن حضرت است در بیان اسماء شریفه و 
را نه نام است )س( روايت كرده است كه: حضرت فاطمه  ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق 

نزد حق تعالى: فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكيّه، راضيه، مرضيّه، محدّثه و زهرا، پس حضرت فرمود: 

: خبر ده مرا اى سيّد من، فرمود: يعنى بريده شده دانى كه چيست تفسير فاطمه؟ راوى عرض كرد آيا مى

نمود او را كفوى نبود بر  فاطمه را تزويج نمى اگر امير المؤمنين  است از بديها، پس حضرت فرمود:
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مؤلّف گويد: صدّيقه به معنى معصومه است، و مباركه يعنى صاحب بركت در  .1  روى زمين تا روز قيامت

ات و اوالد گرام، طاهره يعنى پاكيزه از صفات نقص، زكيّه يعنى نموكننده علم و فضل و كماالت و معجز

در كماالت و خيرات، راضيه يعنى راضى به قضاى الهى، مرضيّه يعنى پسنديده خدا و دوستان خدا، محدّثه 

بدان كه اين حديث شريف  گفت، و زهرا يعنى نورانى به نور صورى و معنوى. يعنى ملك با او سخن مى

از جميع پيغمبران و اوصياى ايشان به غير از پيغمبر آخر الزّمان  كند بر آنكه حضرت على  مى داللت

ايضا در كتاب  اند. بر ايشان نيز كرده)س( افضل باشد، بلكه بعضى استدالل بر افضليّت فاطمه زهراء  

)س( حضرت فاطمه علل الشّرائع به سند معتبر روايت كرده است كه از آن حضرت پرسيدند: به چه سبب 

را زهرا گفتند؟ فرمود: زيرا كه حق تعالى آن حضرت را آفريد از نور عظمت خود، چون او را آفريد 

هاى مالئكه را خيره گردانيد، و همگى براى حق  آسمانها و زمين از نور روى او روشن گرديد و ديده

ر است؟ حق تعالى وحى كرد به ايشان تعالى به سجده افتادند و گفتند: اى خداى ما و بزرگ ما! اين چه نو

ام، و از عظمت خود او را خلق  ام، و در آسمان ساكن گردانيده كه: نورى است كه از نور خود آفريده

ام بر جميع  ام، و بيرون خواهم آورد او را از صلب پيغمبرى از پيغمبران خود كه او را زيادتى داده كرده

آورد پيشوايان دين را كه قيام نمايند به امر من و هدايت كنند مردم پيغمبران، و از اين نور بيرون خواهم 

ايضا به  «.1»هاى خود گردانم در زمين بعد از آنكه وحى من منقطع شود  را به دين حق، و آنها را خليفه

را به آن سبب زهرا ناميدند كه چون در )س( سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه: فاطمه 

بخشيد چنانكه ستارگان آسمان اهل  ايستاد، نور او اهل آسمان را روشنى مى ه عبادت مىمحراب خود ب

روايت كرده است كه:  ايضا به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر  «.2»دهند  زمين را روشنى مى

ع دختر از قبائل بسيار خواهد خواست و هر يك از ايشان طم  پيامبر اكرمدانست كه  حق تعالى چون مى

در خالفت آن حضرت خواهند كرد، لذا چون فاطمه به وجود آمد او را فاطمه ناميد زيرا كه خبر داد كه 

خالفت آن حضرت در شوهر و فرزندان اوست، به والدت آن حضرت قطع طمع ديگران از خالفت شد زيرا 

 ه2«.3»  است به معنى قطع و بريدن است« فطم»كه فاطمه مشتق از 

اند كه حق تعالى او را و  ه روايت شده است كه: آن حضرت را براى اين فاطمه ناميدهدر احاديث متواتر

و ابن شهر آشوب روايت كرده است: از امام حسن عسكرى  «.1»  شيعيان او را از آتش جهنّم بريده است

سؤال كردند كه: چرا حضرت فاطمه را زهرا ناميدند؟ فرمود: از براى آنكه روى آن حضرت براى  

درخشيد مانند آفتاب، و در هنگام زوال مانند ماه منير، و نزد غروب  در اوّل روز مى ير المؤمنين ام
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پرسيدند كه: فاطمه را به  صادق  امامو ايضا روايت كرده است: از  شود. آفتاب مانند ستاره روشن مى

ت هست از ياقوت سرخ، و اى در بهش چه سبب زهرا ناميدند؟ حضرت فرمود: براى آنكه از براى فاطمه قبّه

بلندى آن قبّه به قدر يك سال راه است، و به قدرت حق تعالى در ميان هوا ايستاده است، نه از باال عالقه 

دارد كه آن را نگاه دارد و نه از زير ستونى دارد كه بر آن قرار گيرد، و آن را هزار در است، و بر هر درى 

ه را اهل بهشت مانند شما كه ستارگان را در آسمان مشاهده بينند آن قبّ هزار ملك ايستاده است، مى

و ابن شهر آشوب  «.2»  گويند كه: اين قبّه زهرا و نورانى از فاطمه سيّدة النّساء است كنيد، پس مى مى

روايت كرده است كه: كنيتهاى آن حضرت: امّ الحسن و امّ الحسين و امّ المحسن و امّ االئمّه و امّ أبيها بود، 

اسماء آن حضرت: فاطمه و بتول و حصان و حرّه و سيّده و عذراء و زهراء و حوراء و مباركه و طاهره و و 

 .1«3»زكيّه و مرضيّه و محدّثه و مريم الكبرى و صدّيقة الكبرى بود 

  در بیان فضائل و مناقب و بعضى از احوال و معجزات آن حضرت است

اند كه: حضرت رسول  روايت كرده عتبر از امام محمّد باقر شيخ مفيد و ابن بابويه و ديگران به سند م

و ابن «. 1»شود براى خشنودى او  كند براى غضب فاطمه، و خشنود مى فرمود: حق تعالى غضب مى 

فرمود: حق تعالى از   پيامبر اكرمروايت كرده است كه:  بابويه به سند معتبر از موسى بن جعفر 

و ايضاً به سند معتبر از  ه2«.2»  ده است: مريم و آسيه و خديجه و فاطمهزنان چهار كس را اختيار كر

فرمود: حضرت امام حسن و امام حسين  روايت كرده است كه: حضرت رسول  حضرت امام رضا 

  بهترند از جميع اهل زمين بعد از من و بعد از پدر خود، و مادر ايشان بهترين زنان اهل زمين است 

هرگز خون  )س( از طريق مخالفان از مادر انس بن مالك روايت كرده كه: جناب فاطمه  ابن بابويه«. 1»

 ه3«.2»حيض و نفاس نديد 

پرسيدند كه: آنچه رسول خدا  به سند صحيح روايت كرده است كه از حضرت صادق ابن بابويه 

ست؟ حضرت فرمود: فرمود: فاطمه بهترين زنان اهل بهشت است، آيا بهترين زنان اهل زمان خود بوده ا

مريم بهترين زنان اهل زمان خود بود، و فاطمه بهترين زنان بهشت است از اوّلين و آخرين، پرسيدند كه: 

كه فرمودند: حسن و حسين بهترين جوانان اهل بهشتند چگونه است؟ فرمود: به خدا  قول رسول خدا 

شيخ مفيد و شيخ طوسى از  «.1»  گانسوگند كه ايشان بهترين جوانان اهل بهشتند از گذشتگان و آيند

فرمود: فاطمه پاره تن من است، هر كه او را شاد  اند كه: حضرت رسول  طريق مخالفان روايت كرده
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گرداند مرا شاد گردانيده است، و هر كه او را آزرده كند مرا آزرده است، فاطمه عزيزترين مردم است نزد 

 كس از مردان نزد رسول خدا  وايت كرده است كه: هيچايضا به طريق ايشان از عايشه ر«. 2»  من

 1«.3»زهراتر از حضرت  تر از على بن أبی طالب نبود، و از زنان نزد آن حضرت كسى محبوب محبوب

روايت كرده است كه: آن حضرت فرمود كه: در شب  ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام حسن 

ب عبادت خود ايستاده و مشغول بندگى حق تعالى گرديد، و در محرا )س( جمعه مادرم حضرت فاطمه 

كرد از براى  پيوسته در ركوع و سجود و قيام و دعا بود تا صبح طالع شد، شنيدم كه پيوسته دعا مى

كرد،  كرد و از براى خود دعائى نمى برد، و دعا براى ايشان بسيار مى مؤمنين و مؤمنات و ايشان را نام مى

چرا از براى خود دعا نكردى چنانچه از براى ديگران كردى؟ گفت: اى فرزند! اوّل  پس گفتم: اى مادر

اند كه:  ابن شهر آشوب و ديگران از طريق مخالفان روايت كرده«. 1»همسايه را بايد رسيد و آخر خود را 

ستاد اي گفت كه: حضرت فاطمه عابدترين امّت بود، در عبادت حق تعالى آن قدر بر پا مى حسن بصرى مى

به   پيامبر اكرماند كه: روزى  ايضا به اسانيد معتبره روايت كرده  2«.2»كرد  كه پاهاى مباركش ورم مى

گردانيد،  اى پوشيده بود از جلّهاى شتر و به دستهاى خود آسيا مى خانه حضرت فاطمه در آمد، فاطمه جامه

حالت مشاهده كرد، آب از ديده  داد. چون حضرت او را بر آن و در آن حالت فرزند خود را شير مى

مباركش روان شد و فرمود: اى دختر گرامى تلخيهاى دنيا را امروز بچش براى حالوتهاى آخرت، پس 

كنم خدا را بر كرامتهاى او، پس  كنم خدا را بر نعمتهاى او، و شكر مى فاطمه گفت: يا رسول اللّه حمد مى

يعنى: حق تعالى در « 5سوره ضحى/ آيه  »  طِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضىحق تعالى اين آيه را فرستاد وَ لَسَوْفَ يُعْ

  3. قيامت آن قدر به تو خواهد داد كه راضى شوى

  :)س( در بیان تزویج امیر المؤمنین و فاطمه 
اند كه: اين مزاوجت با سعادت در شب پنجشنبه بيست و يكم  ذكر كرده ديگرانشيخ مفيد و ابن طاووس و 

شيخ طوسى در امالى روايت كرده كه: زفاف حضرت امير و «. 1»ل سوّم هجرت واقع شد ماه محرّم از سا

شانزده روز بعد از وفات رقيّه بود، و بعد از رجوع از جنگ بدر و چند روز از ماه شوّال  فاطمه 

در كشف الغمّه از حضرت  4«.2»شنبه ششم ماه ذيحجّه بود  اند كه: روز سه گذشته بود. و بعضى گفته

روايت كرده است كه: تزويج آن حضرت در ماه رمضان، و زفاف در ماه ذيحجّه بود از سال  ادق ص
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 روايت كرده است كه: حضرت رسول  رضا  امامابن بابويه به سندهاى معتبر از «.1»  دوّم هجرت

رد به تزويج فرمود كه: تزويج نكردم فاطمه را به على بن أبی طالب مگر بعد از آنكه حق تعالى مرا امر ك

  1ايشان

فرمود: آمد ملكى به نزد من   پيامبر اكرماند كه:  به سندهاى معتبر از آن حضرت روايت كردهابن بابويه 

فرمايد: فاطمه را تزويج كردم به على،  رساند و مى گفت: يا محمّد به درستى كه حق تعالى تو را سالم مى

وبى را كه بردارد درّ و ياقوت و مرجان، به درستى كه پس تزويج كن او را به على، و امر كردم درخت ط

اهل آسمان شاد شدند براى اين، و زود باشد كه دو پسر از ايشان متولّد شود كه بهترين جوانان اهل بهشت 

 «.1»  باشند، و به ايشان زينت يابند اهل بهشت، پس شاد باش يا محمّد كه تو بهترين پيشينيان و آيندگانى

برخاست كه بيرون رود، فاطمه گفت: اى پدر من طاقت خدمت خانه   پيامبرچون  فرمود:  علی

ندارم، خادمى براى من بگير كه مرا خدمت كند و مرا يارى كند در امور خانه، فرمود: اى فاطمه 

خواهم آنچه  گفت: بگو بلى، فاطمه گفت: اى پدر مى  علی خواهى چيزى كه از خادم بهتر باشد؟ نمى

از خادم، حضرت فرمود: هر روز سى و سه مرتبه سبحان اللّه و سى و سه مرتبه الحمد للّه و سى بهتر است 

و چهار مرتبه اللّه اكبر بگو، كه اين صد تسبيح است در زبان و هزار ثواب دارد در ميزان. اى فاطمه اگر 

ايضا به سند  «.2»و را كند امور دنيا و آخرت ت اين تسبيح را در صبح هر روز گوئى، حق تعالى كفايت مى

روايت كرده است كه: حق تعالى ربع دنيا را مهر فاطمه گردانيد، و بهشت و  معتبر از امام صادق 

كند،  كند و دوستان خود را داخل بهشت مى دوزخ را مهر او گردانيد كه دشمنان خود را داخل جهنّم مى

  2«.3»اند  دت او مبعوث گرديدهاوست صدّيقه كبرى، و جميع پيغمبران گذشته بر معرفت و وال

زرهى  )س( روايت كرده است كه مهر حضرت فاطمه  صادق  امامدر قرب االسناد به سند موثّق از 

)س( هنگام وليمه حضرت فاطمه قطب راوندى روايت كرده است كه در«. 1»ارزيد بود كه به سى درهم مى

هاى  آن نان و مويز بهشت بود، و يك به از ميوهاى از آسمان آورد، و آن سبدى بود كه در  جبرئيل هديه

به دست خود آن را به دونيم كرد، نصف آن را به على و نصف آن را به فاطمه داد   پيامبربهشت آورد. 

ابن شهر آشوب روايت كرده كه: جبرئيل از آسمان   3«.2»اى است از بهشت براى شما  و فرمود: اين هديه

آورد كه قيمت آن برابر جميع دنيا بود، چون آن حضرت آن جامه را )س(  اى از براى حضرت فاطمه حلّه
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پوشيد جميع زنان قريش متحيّر شدند زيرا كه مثل آن نديده بودند و گفتند: از كجا آوردى اين را؟ حضرت 

  1. فرمود: اين از جانب خداست

وحى كرد كه: من از جانب   مپيامبر اكرروايت كرده است كه: حق تعالى به  ايضا از امام محمّد باقر 

على خمس دنيا و ثلث بهشت را به فاطمه بخشيدم، و از براى او در زمين چهار نهر مقرّر ساختم: نهر 

فرات و نيل مصر و نهروان و نهر بلخ، و تو او را در زمين تزويج كن به پانصد درهم تا سنّتى گردد از 

فرمود: يا على! من فاطمه را به تو تزويج كردم به امر   پيامبر اكرمبه روايت ديگر: «. 1»براى امّت تو 

ايضا از جابر انصارى روايت كرده است  «.2»  حق تعالى بر صداق خمس زمين و چهارصد و هشتاد درهم

در پيش بود، جبرئيل از جانب راست و  شد، حضرت رسول  )س( كه: چون شب زفاف حضرت فاطمه 

هزار ملك از عقب آن حضرت بودند و تسبيح و تقديس حق تعالى  ميكائيل از جانب چپ بود، و هفتاد

به روايت ديگر: حضرت امر كرد دختران عبد المطّلب را كه همراه فاطمه «.3»  گفتند تا طلوع صبح مى

بروند، فرح و شادى كنند و رجزها بخوانند و تسبيح و تحميد حق تعالى بگويند، و چيزى كه خدا 

به روايت ديگر: بر  -آن حضرت را بر ناقه سوار كرد گفت: پس حضرت رسول پسندد نگويند، جابر  نمى

 رفتند، حضرت رسول  سلمان مهارش را گرفت و بر دوش هفتاد حوريّه مى -استر اشهب خود سوار كرد

پيامبر رفتند و شمشيرهاى برهنه در دست داشتند، و زنان  و عقيل و حمزه و جعفر و اهل بيت از عقب او مى

خواندند، تا آنكه على و فاطمه را در حجره عزّت و سعادت به  رفتند و رجز مى از پيش او مى  اكرم

اى از شير براى ايشان آورد و به  به نزد ايشان آمد و كاسه  پيامبر اكرميكديگر سپردند. چون صبح شد، 

  2. تو گردد پسر عمّت فاطمه فرمود: بخور فداى تو گردد پدرت، و به امير المؤمنين فرمود: بياشام فداى

 کیفیّت شهادت حضرت فاطمه علیها السّالمظلم هائی که به حضرت شد و  در بیان 

روايت كرده است كه: بسيار گريه كنندگان پنج كس بودند:  ابن بابويه به سند معتبر از امام صادق   

هم اجمعين.  و امّا فاطمه آدم و يعقوب و يوسف و فاطمه دختر محمّد و على بن الحسين صلوات اللّه علي

كه اهل مدينه از گريه او متأذّى شدند و گفتند به او كه:  پس آن قدر گريست بر وفات رسول خدا )س( 

خواست  رفت به مقبره شهداى احد و آنچه مى ما را آزار كردى از بسيارى گريه خود، پس آن حضرت مى

 -لحسين بر مصيبت پدر خود بيست سال گريستگشت. و امّا على بن ا گريست و به سوى مدينه برمى مى

كلينى و ديگران به سند  «.1»و هرگز طعام نزد او نگذاشتند كه گريه نكند.  -و به روايتى چهل سال

بعد از پدر بزرگوار خود هفتاد و )س( اند كه: حضرت فاطمه  روايت كرده صحيح از حضرت صادق 
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آمد به  ت داخل شده بود از مفارقت پدر خود، جبرئيل مىپنج روز در دنيا ماند و حزن شديدى بر آن حضر

داد او را از حال پدرش و مكان او،  كرد و خبر مى داد و خاطر او را خوش مى نزد او و او را تسلّى نيكو مى

اينها را  داد او را به آنچه بعد از او واقع خواهد شد در فرزندان او، و حضرت امير المؤمنين  و خبر مى

از دنيا   پيامبر اكرمابن بابويه روايت كرده است كه: چون  «.2»  و مصحف فاطمه اين است نوشت، مى

گويم از براى كسى بعد از  مفارقت كرد، بالل مؤذّن آن حضرت امتناع كرد از اذان گفتن و گفت: اذان نمى

پدر خود  خواهم كه بشنوم صداى مؤذّن روزى فرمود كه: من مى)س( ، پس حضرت فاطمه  رسول خدا 

گفت، فاطمه پدر خود را و ايّام « اللّه اكبر»را. اين خبر به بالل رسيد، شروع كرد به اذان، چون بالل 

اشهد انّ محمّدا »معاشرت آن حضرت را به ياد آورد و خود را از گريه ضبط نتوانست كرد، چون به 

گمان كردند كه آن حضرت از دنيا  رسيد، فاطمه نعره زد و بر رو در افتاد و غش كرد، مردم« رسول اللّه

از دنيا رفت، پس اذان را قطع كرد و تمام  اذان را كه دختر محمّد   مفارقت كرد، به بالل گفتند: ترك كن

به هوش آمد و بالل را فرمود كه: اذان را تمام كن، او نكرد و گفت: اى )س( نكرد. پس حضرت فاطمه 

ى مرا بشنوى به اذان هالك شوى، پس حضرت فاطمه او را ترسم كه چون صدا بهترين زنان، بر تو مى

 1«.3»  معاف داشت

در وقت وفات به حضرت امير المؤمنين   پيامبر اكرمابن شهر آشوب از جابر روايت كرده است كه: 

 -كنم تو را كه دو ريحانه باغ مرا گفت: سالم خدا بر تو باد اى پدر دو گل بوستان من، وصيّت مى 

از دنيا   پيامبر اكرمرا محترم بدارى، زود باشد كه دو ركن تو خراب شود. چون  -حسين يعنى حسن و

رفت، جناب امير المؤمنين فرمود: اين يك ركن من بود كه خراب شد، چون حضرت فاطمه )س( از دنيا 

ن روايت به اسانيد معتبره از سليم بن قيس هاللى و ديگرا«. 1»رحلت نمود فرمود كه: اين ركن دوّم بود 

به عالم وصال ارتحال نمود، حضرت امير  سلمان و عبّاس گفتند: چون روح مطهّر حضرت سيّد عالم  شده

به تجهيز و تكفين و تغسيل آن جناب  با جبرئيل امين به مقتضاى وصيّت سيّد عالم  المؤمنين 

با يكديگر بيعت كرده  اشتغال نمودند، عمر و ابو بكر و جمعى از منافقان اصحاب كه در زمان رسول 

را از خالفت منع نمايند، فرصت غنيمت  حضرت امير المؤمنين  بودند كه بعد از وفات سيّد عالم 

را در ميان گذاشته به سقيفه بنى ساعده رفتند و در امر خالفت سخن آغاز كردند،  دانسته جنازه رسول 

چون .  ار، امر خالفت ظاهرى بر ابو بكر قرار يافتشمار از مهاجر و انص بعد از منازعه بسيار و مجادله بى

وفائى اصحاب كفر و نفاق ايشان را مشاهده نمود غمگين  سيّد اوصيا از دفن سرور انبياء فارغ شد، بى

                                                 
 .297ص 1شيخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج (3). 241ص  1شيخ كلينی، الكافى ج  (2). 272شيخ صدوق، الخصال،ص  (1). 1
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مهاجران و با خود برداشته به خانه يك يك ازرا  گرديد، چون شب در آمد، امام حسن و امام حسين 

را در غدير خم بر ايشان خواند، و از  پيامبرقوبت الهى بترسانيد، و وصيّت انصار در آمد و ايشان را از ع

شرم به جز بيست و چهار نفر اجابت نكردند. چون صبح  ايشان نصرت و يارى طلبيد، و از آن گروه بى

طالع شد از آن بيست و چهار كس بر بيعت نمانده بودند به غير از چهار كس، تا سه شب آن جناب ايشان 

 -سه كس  و به روايتى -نمود، و به جز چهار كس فرمود و طلب يارى از ايشان مى بيعت دعوت مى را به

 . اجابت ننمودند

چون آن سلطان سرير خالفت، آن كفر و شقاوت را از آن گروه مشاهده فرمود به مسجد در آمد، و در 

اى شافى بر ايشان تمام حجّتهضمن ياد آوری سخنان پيامبر و آيات نازل شده در شأنش مجمع اصحاب 

چون به نزديك رسيد كه مردمان از بيعت آن  جملگى به راستى گفتار او شهادت دادند. مردم كرد و 

ملعون پشيمان گرديده به حق بازگردند، عمر بترسيد و جمعيّت مردم را متفرّق ساخت، حضرت امير 

آن قوم مأيوس گرديد، به امر  به حجره طاهره مراجعت فرمود. چون آن حضرت از هدايت المؤمنين 

به جمع قرآن اشتغال نمود. چون عمر ديد كه جميع مهاجر و انصار به غير از حضرت امير  رسول خدا 

و چهار نفر از خواصّ اصحاب آن حضرت، دين به دنيا فروختند و با آن ملعون بيعت كردند،  المؤمنين 

خوانى، و اللّه كه اگر با تو بيعت  به بيعت خود نمىرا  به ابو بكر گفت: چرا حضرت على بن أبی طالب 

ننمايد، خالفت بر تو قرار نيابد؛ زيرا كه او خليفه به حقّ رسول خدا و اعلم و اشجع و افضل و اقضاى اين 

پس ابو بكر بسوى آن جناب فرستاد و او را به بيعت خود  امّت است، مردمان را به او رجوع بسيار است.

ام كه از خانه بيرون نيايم و رداى مبارك بر دوش  فرمود كه: سوگند خورده اولياء  خواند، حضرت سيّد

نيندازم تا آيات قرآن را جمع نمايم. بعد از چند روز آن كالم اللّه ناطق، قرآن را جمع كرده در كيسه 

مان چون گذاشت و سر آن را مهر كرده به مسجد آمد، در مجمع مهاجر و انصار ندا فرمود: اى گروه مرد

فارغ گرديدم، به امر آن حضرت به جمع قرآن مشغول شدم، و جميع آيات قرآنى و  از دفن سيّد كاينات 

بر من نخوانده باشد و  سور فرقانى را جمع كردم، و هيچ آيه از آسمان نازل نشده كه حضرت رسول 

از كفر و نفاق منافقان آن قوم و چون در آن قرآن چند آيه بود كه  تأويل آن را به من تعليم ننموده باشد.

خشمناك گرديد و به  و فرزندان او صريح بود، عمر آن را قبول نكرد. سيد اوصياء  خالفت على 

  ظهور نمايد. طاهره مراجعت نمود فرمود: اين قرآن را ديگر نخواهيد ديد تا حضرت قائم آل محمّد   حجره

كه اجابت كن خليفه رسول خدا را، حضرت امير المؤمنين فرستاد  پس ابو بكر بار ديگر به خدمت على 

فرمود: اى ملعون! خوش زود بر رسول خدا افترا بستى، جميع مهاجر و انصار از ادانى و اقاصى  

چون اين پيغام را به ايشان رسانيدند،  اى نگذاشتند. دانند كه خدا و رسول به جز من در ميان شما خليفه مى
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گويد على، رسول خدا مرا خليفه نكرده است. پس عمر در خشم شد برجست،  ابو بكر گفت: راست مى

فرمود: عهد شما به  نمايد، على  ديگر باره فرستاد كه: امير المؤمنين ابو بكر تو را طلب مىابوبكر

رسول خدا هنوز نزديك است، مگر فراموش كرديد كه خدا مرا امير المؤمنين خواند، مرا به اين اسم سامى 

شما را امر فرمود كه به اين لقب گرامى بر من سالم كنيد، مگر نشنيديد  ص گردانيده، رسول خدا مخصو

على است امير مؤمنان و سيّد و مهتر مسلمانان و حامل لواء حمد و صاحب  فرمود: كه رسول خدا 

ن خود را بنوازد كرامت و مجد، خداوند عالميان جلّ و عال در روز قيامت او را بر صراط بنشاند كه دوستا

چون اين پيغام به ايشان رسيد، باز عمر  و داخل بهشت سازد، و دشمنان خود را به خوارى در آتش اندازد.

شود، بگذار تا من بروم و سر او را براى  دانم كه او را تا نكشم، امر ما مستقيم نمى برجست و گفت: من مى

ضرت اجابت ننمود و فرمود: من مشغول وصيّتهاى فرستاد باز حابوبكر دوباره در پی علی تو بياورم. 

نمايد،  به اختيار بيعت ايشان را قبول نمى چون آن دو ملعون روسياه دانستند كه على  حضرت رسولم.

شخصى قنفذ نام را كه آزاد كرده عمر بود، در شقاوت عديل آن ملعون بود، و به زشتى رو و به درشتى 

ا خالد بن وليد پليد و جمعى ديگر از بدبختان آن قوم به در خانه اهل خود در ميان ايشان مشهور بود، ب

شرمى آغاز  بيت رسالت و حجره عصمت و طهارت فرستادند و و در اين مرتبه عمر با ايشان بود، و بى

حيائى را از حد بردند. عمر پاى نجس بر در  كردند و فرياد در در خانه اهل بيت رسالت بلند كردند و بى

نمود و  ياد كرد كه: اى پسر ابو طالب در را بگشا، آن شير بيشه شجاعت به امر خدا صبر مىزد و فر

تاب گرديده به عقب در آمد، ، فرمود: اى عمر چه  بى)س( شد، تا آنكه حضرت فاطمه  متعرّض ايشان نمى

انه شما گذارى، عمر گفت: در را بگشا و الّا آتش در خ خواهى، ما را به مصيبت خود نمى از ما مى

خواهى به خانه ما  ترسى مى گفت: اى عمر از خدا نمى)س( سوزانم، حضرت فاطمه  اندازم و شما را مى مى

رخصت درآئى، اين خانه اهل بيت رسالت و بيت الحرام عزّت و جاللت است، از اين حرم محترم شرم  بى

سول خدا، از آن سخنان هيچ پروا حيا و آن دشمن خدا و ر پس آن ملعون بى دار، اين جور و ستم روا مدار.

نكرد و هيزم طلبيد، در خانه اهل بيت رسالت را سوخت و در را گشود، حضرت سيّدة النّساء فرياد برآورد 

حياء لعين ممتنع نشد و سر غالف  باز آن بى كه: يا أبتاه يا رسول اللّه، مانع شد آن ملعون را از داخل شدن.

مظلومه باز فرياد برآورد، باز آن ملعون تازيانه بلند كرد و بر دست  شمشير را به پهلوى فاطمه زد، آن

ا بلند برخاست عمر ر  علیپس  كرد: يا أبتاه! حال اهل بيت خود را ببين. مباركش زد، فاطمه فرياد مى

گردنش را مجروح كرد، خواست او را به قتل رساند پس به خاطر آورد وصيّت كرد و بر زمين زد، بينى و

دست از آن ملعون برداشت و فرمود: اى فرزند   پيامبربه مقتضاى وصيّت  پس على . را  پيامبر

كنم به حقّ آن خداوندى كه گرامى داشته است محمّد را به پيغمبرى، كه اگر  صهّاك حبشيّه! سوگند ياد مى
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توانى  من نمى رخصت من داخل خانه دانستى كه بى نمود، هرآينه مى مرا منع نمى  پيامبر اكرموصيّت 

شد. پس عمر كس به مسجد فرستاد و از ابو بكر و ساير منافقان يارى طلب كرد. فوج فوج از آن منافقان 

آمدند تا آنكه به خانه آن حضرت ريختند، خالد بن وليد شمشير كشيد و بر امير  به يارى آن ملعون مى

و را به قتل رساند، ديگران حضرت حمله كرد، پس حضرت بر او حمله كرد خواست كه ا علیالمؤمنين 

 قسم دادند تا دست از آن ملعون برداشت.  پيامبررا به حقّ 

برخاستند، نزديك شد كه فتنه  سلمان و ابو ذر و مقداد و عمّار و بريده اسلمى به يارى حضرت امير  

را مأمور نكرده است عظيم برپا شود، پس حضرت ايشان را منع كرد و فرمود: مرا با ايشان بگذاريد، خدا م

كه در اين وقت با ايشان جهاد كنم. پس آن كافران ريسمانى در گردن آن حضرت انداختند و بسوى 

 -و به روايت ديگر عمر -مانع شد، پس قنفذ)س( مسجد كشيدند، چون به در خانه رسيدند حضرت فاطمه 

داشت تا  برنمى ت از على اى به بازوى فاطمه زد كه شكست و ورم كرد، باز آن حضرت دس تازيانه

ها و پهلوى آن حضرت را شكستند، فرزندى كه در شكم  را بر شكم آن حضرت فشردند و دنده آنكه در

بر آن )س( داشت كه پيغمبر او را محسن نام كرده بود شهيد كردند، در آن ساعت سقط شد و فاطمه 

بر شكم مبارك آن حضرت زد و فرزند او  ضربت از دنيا رفت. به روايتى ديگر: مغيرة بن شعبه با عمر در

يك او را يارى  رفتند و هيچ را به مسجد كشيدند، آن جفاكاران از پى او مى را شهيد كرد، پس على 

گفتند: چه زود خيانت كرديد با  كردند و مى سلمان و أبی ذر و مقداد و عمّار و بريده فرياد مى كردند. نمى

ود را ظاهر كرديد و انتقام آن حضرت را از اهل بيت او كشيديد. چون هاى خ هاى سينه و كينه  پيامبر

نظر ابو بكر بر آن حضرت افتاد گفت: دست از او برداريد، حضرت فرمود: اى ابو بكر به كدام حق و به 

اى؟ ديروز به امر پيغمبر با من بيعت كردى در غدير خم،  كدام فضيلت و ميراث تو در خالفت تصرّف كرده

ر آن حضرت بر من سالم كردى به امارت مؤمنان. پس عمر شمشير از غالف كشيد و باالى سر آن و به ام

حضرت ايستاد و گفت: اين سخنان را بگذار و بيعت كن، فرمود: اگر بيعت نكنم چه خواهى كرد؟ گفت: اگر 

را به قتل  توانى كه برادر حضرت رسول  بيعت نكنى تو را به قتل خواهم رسانيد، حضرت فرمود: تو مى

شد كه كى  بود، بر تو معلوم مى رسانى؟ به خدا سوگند كه اگر اطاعت امر خدا و وصيّت پيغمبر خدا نمى

 تر است. ضعيف

پس بريده برخاست و گفت: اى عمر و اى ابو بكر آيا شما نبوديد كه رسول خدا امر كرد شما و ماها را كه 

مؤمنان، پس شما از آن حضرت پرسيديد كه: اين را از  برويم و سالم كنيم بر على به امارت و پادشاهى

گوئى؟ فرمود: بلى امر خدا و رسول چنين است، پس رفتيم و بر او سالم كرديم و گفتيم:  جانب خدا مى

كار است؟ بريده گفت: به خدا  السّالم عليك يا امير المؤمنين؟ عمر گفت: اى بريده تو را به اين كارها چه
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معزول باشد،  كه شماها در آن امير باشيد، و خليفه حضرت رسول   نم در شهرىما سوگند كه من نمى

پس سلمان برخاست و گفت: اى ابو بكر از خدا  پس عمر گفت كه بريده را زدند و از مسجد بيرون كردند.

بترس و از مجلسى كه اليق آن نيستى دور شو، حقّ خالفت را به اهلش بگذار و جميع امّت را تا روز 

كار است؟  مت به جهالت و ضاللت مگذار. عمر بر او بانگ زد كه: اى سلمان تو را به اين كارها چهقيا

توانم كرد هرآينه  دانستم كه به شمشير خود يارى اين دين مى سلمان گفت: به خدا سوگند كه اگر مى

ز برخاستند، و هر يك پس ابو ذر و مقداد و عمّار ني.كردم  كشيدم و مردانه در راه خدا جهاد مى شمشير مى

فرمائى؟  و گفتند كه: چه مى حجّتها بر آن اشقياء تمام كردند، پس رو كردند به جناب امير المؤمنين 

كنيم تا كشته شويم، حضرت فرمود كه: خدا  كشيم و با ايشان جهاد مى دهى شمشير مى اگر رخصت مى

را به ياد آوريد، و ابو بكر بر   ر اكرمپيامبرحمت كند شما را، دست از اين اشقيا برداريد و وصيّت 

اى بر باالى منبر و على در زير منبر با تو  گفت، عمر گفت: چه نشسته باالى منبر نشسته بود و سخن نمى

 كند و با تو در مقام محاربه است، رخصت بده تا گردنش را بزنم. بيعت نمى

بزرگوار خود ايستاده بودند، چون اين  بر باالى سر پدر در آن وقت حضرت امام حسن و امام حسين  

سخن را از آن ملعون شنيدند گريستند و به خروش آمدند، و رو به قبر جدّ بزرگوار خود كردند و فرياد 

 ناصر و ياور ببين، پس حضرت امير المؤمنين  برآوردند كه: يا جدّاه يا رسول اللّه! ما را به اين حال بى

و فرمود: گريه مكنيد به خدا سوگند كه ايشان قدرت آن ندارند كه پدر  ايشان را به سينه خود چسبانيد

مقدارتراند كه اين اراده توانند كرد.پس در آن حالت امّ سلمه  تر و بى شما را به قتل رسانند، و از آن ذليل

ابو بكر ها بيرون دويدند و فرياد كردند كه: اى  و امّ ايمن مربّيه آن حضرت از حجره  پيامبر اكرمزوجه 

پس  ها و حسدهاى خود را بر آن حضرت ظاهر كرديد. و اى اشقياى امّت سيّد المرسلين! خوش زود كينه

كار است؟ پس  عمر امر كرد كه ايشان را از مسجد به در كردند، و گفت: ما را با زنان و گفته ايشان چه

و فضايل خود را يك يك  برخاست و رو به سوى مهاجر و انصار كرد، مناقب حضرت امير المؤمنين 

بر خالفت او كرده بود و در روز  بر ايشان شمرد، و از ايشان شهادت بر نصوصى كه حضرت رسول 

غدير و غير آن از مواطن متعدّده به ياد ايشان آورد و حجّت الهى بر ايشان تمام كرد، آن بدبختان گفتند: 

پس عمر ترسيد كه مردم از خالفت ابو بكر  رديم.ك گفتى با او بيعت نمى يا على اگر پيشتر اينها را مى

زنم. حضرت فرمود كه: اى فرزند صهّاك!  برگردند بازگفت كه: يا على بيعت كن و اگر نه گردنت را مى

گوئى به خدا سوگند كه قدرت ندارى، پس خالد بن وليد برجست و شمشير از غالف كشيده و  دروغ مى

گريبان او را گرفت  زنم، حضرت امير المؤمنين  ت را مىگفت: به خدا سوگند كه اگر نكنى گردن

حركتى داد و به دور انداخت، شمشير از دستش افتاد، هر چند سعى كردند كه حضرت دست به بيعت دراز 
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كند نكرد، پس دست آن حضرت را گرفتند و ابو بكر دست نحس خود را دراز كرد و به دست حضرت 

 .1«2» رسانيد

ارد شده است كه: چون آن حضرت را به مسجد درآوردند، رو بسوى مرقد مطهّر در احاديث معتبره و

كادوا يقتلوننی، يعنى: اى برادر! قوم مرا يا بن امّ انّ القوم استضعفونی وكرد و فرمود:   پيامبر اكرم

بيرون آمد كه همه   پيامبر اكرمضعيف گردانيدند، و نزديك شد كه مرا بكشند. پس دستى از قبر 

ختند كه دست رسول خدا است و صدائى ظاهر شد كه شناختند كه صداى آن حضرت است: يا أبا بكر شنا

أكفرت بالّذی خلقك من تراب ثمّ من نطفة ثمّ سوّاك رجال، يعنى: اى ابو بكر آيا كافر شدى به آن خدائى 

معتبر از حضرت  به سندهاى «1 »آفريد از خاك، پس از نطفه، پس تو را درست مردى گردانيد  كه تو را

را به مسجد در آوردند، حضرت سيّدة  اند كه: چون امير المؤمنين  روايت كرده امام جعفر صادق 

مجروح و ناالن و خشمناك و غمگين، با جميع مخدّرات حجرات بنى هاشم از خانه )س( النّساء فاطمه زهرا 

  پيامبر اكرمنزديك ضريح مقدّس آوردند، چون به مسجد درآمد به  بيرون آمده رو به مسجد رسول 

رسيد، به خروش و آواز بلند بگريست و آهى چند از دل پردرد بركشيد و فرياد برآورد كه: اى گروه 

را به  ستمكار و اى قوم غدّار! از پسر عمّم دست بداريد، به حقّ آن خدائى كه پدرم محمّد مصطفى 

دست از آن حضرت برنداريد، پيراهن پدرم رسول خدا  راستى فرستاده كه اگر اين ظلم را فرو نگذاريد و

هاى  را بر سر اندازم، و دست در دامن كبرياى احديّت بزنم و به درگاه ربّ االرباب فرياد برآورم و ناله 

بار از دل افكار بركشم، و درياى غضب الهى را به جوش درآورم، و آهى چند از سينه پردرد بركشم  آتش

بسوزانم و يك متنفّس از شما روى زمين نگذارم، و اللّه كه ناقه صالح نزد خدا از من كه زمين و زمان را 

سلمان گويد كه: من نزديك آن  تر نيست، و بچه او نزد خداوند عالميان از فرزند من عزيزتر نيست. گرامى

نحوى كه به لرزه درآمد و بلند گرديد به  حضرت ايستاده بودم، ديدم كه ديوارهاى مسجد رسول خدا 

توانست نمود. من چون آن حال را مشاهده كردم، بر خود لرزيدم و  اگر كسى خواستى از زير آن عبور مى

آثار غضب الهى را معاينه ديدم، پس به نزديك آن حضرت آمدم و استغاثه نمودم كه: اى سيّدة النّساء، و 

جگرگوشه رسول ثقلين، و اى مادر اى بتول عذرا، و اى خواتون قيامت، و اى بانوى حجله كرامت، و اى 

سبطين، بر اين قوم ببخشا و بر امّت پدر خود رحم نما، شما اهل بيت رحمت و شفاعتيد، چون پدرت 

آن جناب التماس مرا قبول نمود، به حجره  رحمت عالميان بود، شما باعث عذاب الهى بر ايشان مشويد.

رار گرفت، و گرد به نحوى بلند گرديد كه تمام طاهره مراجعت فرمود، و ديوارهاى مسجدبر جاى خود ق

                                                 
ا كمهى اخهتالف، )نسهبت بهه كتهاب جهالء       به  249كتاب سليم بن قيس، ص (2) 410ص  3ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج  (1). 1

 العيون هم اندكی تلخيص شده(.
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گفت: به خدا سوگند كه اگر فاطمه موى سر  و حضرت امام محمّد باقر  «.2»  مسجد را فرو گرفت

پيامبر به مسجد آمد، پيراهن )س( و به روايتى ديگر: چون فاطمه  مردند. گشود هرآينه همه مى خود را مى

اى ابو  را گرفته بود، فرياد زد كه: دست امام حسن و امام حسين پناه را بر سر گذاشته بود و  اكرم

خواهى فرزندان مرا يتيم كنى؟ به خدا سوگند كه اگر بد نبودى موى سر  كار است، مى بكر تو را با ما چه

خواهى همه  كردم. پس مردى از آن گروه به ابو بكر گفت: مى گشودم و به درگاه خدا صدا بلند مى خود مى

  1.«3»  برداشت و حضرت به خانه برگشت ك كنى؟ آن ملعون ترسيد و دست از على را هال

ايضاً سليم بن قيس از سلمان روايت كرده است كه: چون زبير را بردند كه با ابو بكر بيعت كند، با عمر 

ى كه بر توانست كردند نمى اند تو را يارى نمى گفت: اى فرزند صهّاك اگر اين اراذل كه برگرد تو برآمده

برى؟ زبير گفت: چرا نام او را  جوئى و شمشير در دست من باشد، عمر گفت: تو نام صهّاك را مى على تقدّم

نبرم او كنيز زناكارى بود، ملك جدّ من عبد المطّلب بود، جدّ تو نفيل با او زنا كرد و پدر تو خطّاب از او 

حضرت امير المؤمنين از آن پس  و زبير صلح داد. به هم رسيد، او بنده جدّ من بود. پس ابو بكر ميان عمر

دهم شما را كه نشنيديد از حضرت رسول خدا  خطاب كرد به سلمان و ابو ذر و مقداد و زبير كه سوگند مى

فرمود: در جهنّم تابوتى هست كه دوازده كس در آن تابوت هستند، شش كس از گذشتگان و  كه مى 

ر چاهى است در قعر جهنّم، و بر سر آن چاه سنگى افتاده است كه شش نفر از اين امّت، و آن تابوت د

فرمايد كه آن سنگ را از سر چاه بردارند.  خواهد كه جهنّم را مشتعل سازد، امر مى هرگاه حق تعالى مى

شود از حرارت آن چاه، پس من در حضور شما پرسيدم:  دارند، جميع جهنّم مشتعل مى چون سنگ را برمى

فرمود: امّا از پيشينيان پس اين شش نفر: قابيل و فرعون و نمرود و پى كننده ناقه صالح و آنها كيستند؟ 

دو كس از بنى اسرائيل كه بعد از عيسى و موسى دين ايشان را تغيير دادند و امّت ايشان را گمراه كردند. 

كردند كه نگذارند كه  و امّا از اين امّت، پس دجّال است و پنج نفر كه نامه نوشتند و با يكديگر پيمان

خالفت بر وصىّ من قرار گيرد، يعنى: ابو بكر و عمر و ابو عبيده جرّاح و سالم موالى حذيفه و سعد بن 

ام  مكرّر شنيده اى؟ حضرت فرمود كه: پس عثمان گفت: اى ابو الحسن آيا در حقّ من چيزى شنيده العاص.

  2تو استغفار كرده باشد.تو را لعنت كرد، و نشنيدم كه براى  پيامبر اكرمكه 

چون آن مالعين خالفت را از آن حضرت غصب كردند، به اين راضى نشده خواستند كه فدك را از فاطمه 

وَ آتِ ذَا  جنگ گرفته بود، و حق تعالى فرستاد بى آنها را  پيامبراى چند بود كه  بگيرند، و فدك قلعه

فرمايد: كه فدك را به فاطمه بده كه از براى او  حق تعالى مى :و جبرئيل گفت (.26) اسراء/  «حَقَّهُ  الْقُرْبى

                                                 
1
 .238ص  4شيخ كلينی، الكافى ج  (3). 222ص  1احمد بن علی طبرسى، االحتجاج، ج (2) .275االختصاص  (1).   
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تسليم نمود، و در تصرّف وكالى )س( به امر الهى به فاطمه   پيامبرو فرزندان او باشد تا روز قيامت. و 

)س( حضرت فاطمه  یاز دنيا رفت. پس آن مالعين فرستادند و وكال آن حضرت بود تا حضرت رسول 

چون خبر به آن حضرت رسيد، با گروهى از زنان بنى هاشم به نزد ابو بكر آمد و  كردند. را از فدك بيرون

به امر حق تعالى به من داده است، و آن حضرت   پيامبرخواهى از من بگيرى زمينى را كه  مى فرمود:

ر كس را فرمود: حرمت ه پيامبر اى  براى فرزندان خود به غير از اين چيزى نگذاشته است، مگر نشنيده

اى براى  در باب فرزندان او رعايت بايد كرد؟ پس ابو بكر لعين از ترس تشنيع مردم دواتى طلبيد كه نامه

)س(  زهراآن حضرت بنويسد و فدك را رد كند، عمر گفت: تا گواه نياورد براى او منويس، حضرت 

دّعى بايد طلبيد، در باب من كنى كه بيّنه را از م فرمود: آيا حكمى كه در باب همه مسلمانان جارى مى

دهم، پس حضرت  تا گواه نياورى نمىعمر گفت:كنى؟ و حال آنكه فدك را من تصرّف دارم،  جارى مى

اعتبار   و امّ ايمن را آورد كه گواهى دادند، عمر گفت: شهادت على على و حسن و حسين  ؛فاطمه

حسين كودكند، و امّ ايمن زن عجمى است  كند، و حسن و ندارد چون نفع از براى خود و فرزندان خود مى

داد، عمر آن نامه را از )س( اى نوشت به فاطمه  : ابو بكر نامهیبه روايت «.1»و گواهى او اعتبار ندارد 

چنانچه نامه  فرمود: زهراگرفت و آب دهان بر آن انداخت و نامه را پاره كرد، حضرت )س( دست فاطمه 

  1«.2»كند  را پاره كردى خدا شكم تو را پاره

اى را كه حضرت براى او نوشته بود در امر فدك كه حجّت  بيرون آورد نامه)س(  زهرا: حضرت یبه روايت 

گرداند بر ايشان، عمر آن نامه را گرفت و آب دهان پليدش را بر آن انداخت و پاره كرد، پس حضرت با 

رت آويختند براى آنكه حجّت حق زنان بنى هاشم به مسجد درآمدند، و زنان پرده در پيش روى آن حض

 خوانداى در نهايت بالغت و فصاحت  تعالى را بر آن منافقان تمام كند و كفر ايشان را ظاهر گرداند، خطبه

و اوامر و نواهى الهى را بر ايشان بيان كرد، حجّتهاى شافى در امر فدك بر ايشان القا كرد، آنچه فرمود 

در حقّ من گفت كه: فاطمه پاره تن   پيامبر اكرمواهى طلبيد كه تصديق كردند و از آنها گ حضّارهمه 

 .گفتند آریمن است، هر كه او را آزار كند مرا آزار كرده، و هر كه مرا آزار كند خدا را آزار كرده؟ همه 

) پس فرمود: همه گواه باشيد كه ابو بكر و عمر مرا آزار كردند، پس لعن ايشان را ثابت كرد، و اين آيه 

و به خانه برگشت، از ضربتها و آزارهاى ايشان بيمار و رنجور گشت، هرگاه را خواند  (.57زاب/ اح

پرسيدند. تا آنكه  را از او مى)س( آمد، آن دو ملعون احوال فاطمه  به مسجد مى حضرت امير المؤمنين 

اهر كه تشنيع آن حضرت شديد شد، ايشان سعى كردند كه آن حضرت را از خود راضى كنند به ظ بيماری

مردم از ايشان كم شود. آن جناب راضى نشد و فرمود كه: خداوندا تو گواه باش كه ايشان مرا آزار كردند 

                                                 
1
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شوم تا پدر خود را مالقات كنم، آنچه با من  كنم بسوى رسول تو، و از ايشان راضى نمى شكايت مى  و من

  1. كردند به او بگويم

شديد شد، )س( حضرت فاطمه  بيماریگفت: چون  بّاس شنيدم كه مىگويد: از ابن ع پس سليم بن قيس مى

كنم تو را كه بعد از من امامه دختر خواهر من زينب را بخواهى، و  را طلبيد و گفت: وصيّت مى على 

مرا چنانچه مالئكه براى من وصف كردند بسازى، و نگذارى كه احدى از دشمنان خدا در  )تابوت(نعش

پس همان روز فاطمه از دنيا رحلت كرد، پس ابو بكر و عمر به تعزيه حضرت امير  جنازه من حاضر شوند.

چون شب درآمد، حضرت  آمدند و گفتند: تا ما حاضر نشويم نماز بر دختر رسول خدا مكن. المؤمنين 

)س( عبّاس و فضل پسر او و مقداد و سلمان و ابو ذر و عمّار را طلبيد بر جنازه حضرت فاطمه  على 

ز كرد و او را دفن كرد. چون صبح شد، مقداد به ابو بكر و عمر گفت: ما ديشب فاطمه را دفن كرديم، نما

عمر به ابو بكر گفت: نگفتم چنين خواهند كرد؟ عبّاس گفت: فاطمه خود چنين وصيّت كرده بود كه شما بر 

روم او را از قبر به در  كه مى كنيد، و اللّه او نماز نكنيد، عمر گفت: شما كينه قديم خود را هرگز ترك نمى

فرمود: به خدا سوگند اى فرزند صهّاك اگر اين اراده  كنم، امير المؤمنين  آورم و بر او نماز مى مى

چون  بكنى، شمشير خود را از غالف بكشم و در غالف نكنم تا تو را و جماعت بسيارى را به قتل رسانم.

كند. پس  خورد البتّه وفا به آن مى ير المؤمنين قسم مىعمر اين را شنيد ساكت شد، دانست كه چون ام

به سبب ظهور كفر و نفاق تو مرا طلبيد   پيامبر اكرمفرمود: اى عمر  حضرت امير المؤمنين 

)  «فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا» خواست بفرستد تو را به قتل رسانم، حق تعالى اين آيه را فرستاد مى

پس بعد از  به اين سبب دست از كشتن تو برداشت و عذاب تو را به آخرت گذاشت. (.84مريم/ آيه 

شود تا او را نكشيم، ابو  را به قتل رسانند و گفتند: امر ما مستقيم نمى ايشان توطئه كردند كه على 

ملعون را طلبيدند و  كند؟ عمر گفت: خالد بن وليد، پس فرستادند آن بكر گفت كه: اين جرأت را كه مى

خواهيد بداريد اگر چه بر كشتن على  خواهيم تو را بر امر عظيمى بداريم، گفت: مرا بر هر چه مى گفتند: مى

باشد، گفتند: از براى همين طلبيديم تو را، خالد گفت: در چه وقت او را به قتل آورم؟ ابو بكر گفت: در 

چون اسماء بنت عميس كه پيشتر  بگويد گردن او را بزن.وقت نماز در پهلوى او بايست، چون سالم نماز 

على علی )ع( اطالع داد؛ را از طريق كنيزش موضوع زن جعفر طيّار بود، در آن وقت در خانه ابو بكر بود، 

فرمود: بگو خدا تو را رحمت كند، ايشان قدرت آن ندارند، اگر ايشان مرا بكشند كه قتال خواهد كرد  

پس حضرت وضو ساخت و مهيّاى نماز شد، به مسجد در آمد و مشغول  ن و مارقان؟با ناكثان و قاسطا

                                                 
1
 .253. كتاب سليم بن قيس، ص 



 خالصه زندگی چهارده معصوم ؛ برگرفته از کتاب جالءالعیون عالمه مجلسی
39   

 

نماز شد، خالد بن وليد آمد در پهلوى آن حضرت ايستاد، پس ابو بكر در اثناى نماز پشيمان شد، ترسيد 

شمشير بكشد اوّل او را بكشد، پس تشهّد را بسيار طول داد تا آنكه نزديك شد كه  كه چون على 

پس پيش از  اى برپا شود، ترسيد كه اگر سالم بگويد خالد به گفته او عمل كند فتنه در آيد، مىآفتاب 

سالم نماز گفت: اى خالد مكن آنچه را گفته بودم، اگر بكنى تو را خواهم كشت. بعد از آن سالم نماز 

ت فرمود: به خالد گفت: تو را به چه چيز امر كرده بود؟ گفت: به كشتن تو، حضر  علیپس گفت. 

كردم، پس حضرت او را بلند كرد و بر  كرد مى كردى؟ آن ملعون گفت: بلى و اللّه كه اگر مرا نهى نمى مى

اش نشست، شمشير خودش را گرفت كه گردنش را بزند، پس عمر فرياد زد به حقّ  زمين زد و بر سينه

نتوانستند او را از دست كشدش او را خالص كنيد، جميع اهل مسجد جمع شدند  پروردگار كعبه كه مى

مؤلّف گويد: در مدّت بقاى آن حضرت بعد از پدر بزرگوار خود، خالف بسيارى  1«.1» حضرت گرفت.

اند، دانستى كه احاديث معتبر  ميان خاصّه و عامّه هست، از شش ماه بيشتر و از چهل روز كمتر نگفته

 ج روز بوده.داللت كرد بر آنكه بقاى آن حضرت بعد از پيغمبر هفتاد و پن

به من  شهادت بيماریدر )س( در كشف الغمّه از اسماء بنت عميس روايت كرده است كه: حضرت فاطمه 

گذارند و جامه بر روى ايشان  كنند، ايشان را روى تخته مى دانم از آنچه با مردگان زنان مى گفت: قبيح مى

ى دختر رسول خدا من به تو بنمايم شود، اسماء گفت: ا كشند و حجم بدن ايشان بر مردان ظاهر مى مى

ساخت و جامه ) تابوتی( هاى تر را از درخت خرما طلبيد نعشى  ام، پس جريده چيزى را كه در حبشه ديده

چون آن را ديد فرمود: بسيار نيكو است اين، چون ميّت را در ميان )س( بر روى آن افكند، حضرت فاطمه 

گفت: چون من بميرم مرا غسل بده، و )س( شوند، فاطمه  نمى گذارند مرد و زن از يكديگر ممتاز اين مى

چون آن حضرت از دنيا رفت، عايشه آمد خواست داخل شود، اسماء نگذاشت، . كسى را به نزد من مياور

شود، از براى  عايشه رفت به ابو بكر شكايت كرد و گفت: اين زن خثعميه بين من و دختر پيغمبر حايل مى

چون ابو بكر به اسماء اعتراض كرد، اسماء گفت: خود مرا چنين امر كرده است كه  او نعشى ساخته است.

كسى را نگذارم كه به نزد او درآيد، اين نعش را در حال حيات به او نمودم، مرا امر كرد كه چنين چيزى 

ا و اسماء او ر را براى او بسازم. ابو بكر گفت: آنچه گفته است به عمل بياور و برگشت، پس على 

چون خبر )س( اند كه: حضرت فاطمه  در كتاب روضة الواعظين و غير آن روايت كرده «.1»غسل دادند 

آن حضرت به او رسيد امّ أيمن و اسماء بنت عميس و حضرت امير المؤمنين را حاضر ساخت و  شهادت

كنم به  يّت مىگفت: اى پسر عم! از آسمان خبر فوت من به من رسيد و من در جناح سفر آخرتم، تو را وص

پس  فرمود: آنچه خواهى وصيّت كن اى دختر رسول خدا. چيزى چند كه در خاطر دارم، حضرت امير 

                                                 
1
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پس پس ساعتى هر دو گريستند، سبر بالين آن حضرت نشست و هر كه در آن خانه بود بيرون كردند. 

د درآورى، زيرا كه مردان را كنم تو را اوّل كه بعد از من امامه را به عقد خو وصيّت مىفرمود: اينگونه 

چاره از زنان نيست، او براى فرزندان من مثل من است. پس فرمود: براى من نعشى قرار ده، زيرا كه 

مالئكه را ديدم كه صورت نعش براى من ساختند، و اوّل نعشى كه در زمين ساختند آن بود. پس فرمود 

من حاضر شوند يكى از آنها كه بر من ستم كردند و كنم تو را كه نگذارى كه بر جنازه  كه: باز وصيّت مى

حقّ مرا غصب كردند، زيرا كه ايشان دشمن من و دشمن رسول خدااند، و نگذارى كه احدى از ايشان بر 

شيخ  1«.2» ها در خواب باشد من نماز كنند و نه از اتباع ايشان، و مرا در شب دفن كنى در وقتى كه ديده

پرسيدند: اوّل كسى كه از براى او نعش  كرده است: از حضرت صادق طوسى به سند معتبر روايت 

 2قرار دادند كه بود؟ فرمود: حضرت فاطمه )س( بود.

نزديك شد، اسماء بنت )س( حضرت فاطمه  شهادتاند كه: چون  در كشف الغمّه و غير آن روايت كرده

ايتى ديگر غسل كرد نيكوترين به رو -عميس را گفت كه: آبى بياور كه من وضو بسازم، پس وضو ساخت

هاى نو طلبيد، پوشيد و فرمود: اى اسماء! اى  و بوى خوش طلبيد و خود را خوشبو گردانيد و جامه -غسلها

اسماء ساعتى صبر كن، بعد از آن مرا بخوان، اگر جواب نگويم على را طلب كن و بدان كه من به پدر 

بعد از آن آن حضرت را ندا كرد صدائى نشنيد، پس  اسماء ساعتى انتظار كشيد، ام. خود ملحق گرديده

گفت: اى دختر مصطفى، اى دختر بهترين فرزندان آدم، اى دختر بهترين كسى كه بر روى زمين راه رفته 

است، اى دختر آن كسى كه در شب معراج به مرتبه قاب قوسين او ادنى رسيده است.چون جواب نشنيد 

كه مرغ روحش به رياض جنّت پرواز كرده است، پس بر روى آن  جامه را از روى مباركش برداشت ديد

برسى، سالم اسماء  چون به خدمت حضرت رسول  گفت: بوسيد و مى حضرت افتاد و آن حضرت را مى

از در درآمدند و  در اين حال حضرت امام حسن و امام حسين  بنت عميس را به آن حضرت برسان.

قت چرا به خواب رفته است؟ اسماء گفت: مادر شما به خواب نرفته و گفتند: اى اسماء مادر ما در اين و

خود را بر روى آن حضرت  ليكن به رحمت ربّ االرباب واصل گرديده است، پس حضرت امام حسن 

گفت: اى مادر با من سخن بگو پيش از آنكه روحم از جسد  بوسيد و مى افكند و روى انورش را مى

گفت: اى مادر بزرگوار! منم فرزند  بوسيد و مى بر پايش افتاد مى ين مفارقت كند، و حضرت امام حس

پس اسماء گفت: اى دو  تو حسين با من سخن بگو پيش از آنكه دلم شكافته شود و از دنيا مفارقت كنم.

مادر خود را به او برسانيد. پس  شهادتجگرگوشه رسول خدا برويد و پدر بزرگوار خود را خبر كنيد و 
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ون رفتند، چون نزديك مسجد رسيدند صدا به گريه بلند كردند، پس صحابه به استقبال ايشان ايشان بير

دويدند گفتند: سبب گريه شما چيست اى فرزندان رسول خدا؟ حق تعالى هرگز ديده شما را گريان 

ما از دنيا ايد از شوق مالقات او؟ گفتند: مادر  ايد گريان گرديده نگرداند، مگر جاى جدّ خود را خالى ديده

فرمود: بعد از تو  اين خبر وحشت اثر را شنيد، بر رو درآمد و مى چون امير المؤمنين  مفارقت نموده.

خود را به كه تسلّى دهم، پس شعرى چند در مصيبت آن حضرت ادا فرمود كه زمين و آسمان را به گريه 

گر ساخت كه ندانند قبر آن بر دور قبر آن حضرت هفت قبر دي حضرت امير المؤمنين «.1»درآورد 

 به روايتى ديگر: چهل قبر ديگر را آب پاشيد كه قبر آن حضرت در ميان مشتبه باشد. حضرت كدام است.

به روايت ديگر: قبر آن حضرت را با زمين هموار كرد كه عالمت قبر معلوم نباشد، اينها براى آن بود كه 

از نكنند و خيال نبش قبر آن حضرت را به خاطر عين موضع قبر آن حضرت را ندانند و بر قبر او نم

اند كه: در بقيع  به اين سبب در موضع قبر آن حضرت اختالف واقع شده است، بعضى گفته 1«.2»نگذرانند 

و منبر آن حضرت مدفون است،  پيامبر اكرماند: ميان قبر  و بعضى گفته است نزديك قبور ائمّه بقيع 

ر و قبر من باغى است از باغهاى بهشت و منبر من بر درى است از زيرا كه حضرت فرمود: ميان منب

درهاى بهشت. و اصح آن است كه آن حضرت را در خانه خود مدفون كردند، چنانچه روايت صحيحه بر 

اند كه: چون آن حضرت را خواستند كه در قبر  كند. ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده آن داللت مى

، و آن حضرت را گرفت و به قبر  ان قبر پيدا شد شبيه به دستهاى رسول خدا گذارند، دو دست از مي

روايت كرده است كه: هفت كس بر جنازه حضرت  ابن بابويه از حضرت امير المؤمنين  «1» .برد

فاطمه )س( نماز كردند: ابو ذر، سلمان، مقداد، عمّار ياسر، حذيفه، عبد اهلل بن مسعود، و من امام ايشان 

 2«.2»  بودم

 ههههههههههههههههههههههههههههههه در بیان والدت با سعادت آن حضرت حضرت علی :  ؛باب سوّم  

مورّخان آن است كه آن حضرت در روز جمعه سيزدهم ماه رجب، سى سال پس از مشهور ميان محدّثان و

بيست و هشت سال، و   پيامبر اكرمعام الفيل، در ميان كعبه معظّمه متولّد شد، در آن وقت عمر شريف 

شيخ طوسى عليه الرحمه در  «.1»به قولى دوازده سال، و به قولى ده سال پيش از بعثت آن حضرت بود 

روايت كرده است كه والدت موفور السّعاده آن حضرت در  مصباح به سند صحيح از حضرت صادق 

ست. و اگر به هر دو روز احترام و قول اوّل اشهر ا  3،«2»روز يكشنبه هفتم ماه مبارك شعبان واقع شد 
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از يك مادر  نمايند بهتر است، پدر آن حضرت ابو طالب پسر عبد المطلّب بود كه با پدر رسول خدا 

بود، و مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف بود، آن حضرت و برادرانش اوّل هاشمى 

در احاديث معتبره بسيار از طرق خاصّه و عامّه  ند.بودند كه پدر و مادر ايشان هر دو از بنى هاشم بود

كه آن حضرت فرمود: من و على از يك نور خلق شديم، و منظور انظار  اند از رسول خدا  روايت كرده

به روايت ديگر:  -حق تعالى بوديم پيش از آنكه خدا حضرت آدم را خلق كند به بيست و چهار هزار سال

كرديم، چون خدا آدم را آفريد  ست عرش الهى تسبيح و تقديس حق تعالى مىدر جانب را -دو هزار سال  به

آن نور مقدّس را به دو جزء قسمت كرد و هر دو را در صلب حضرت آدم جا داد. چون آدم به زمين آمد، 

را در  ما در صلب او بوديم؛ چون نوح در كشتى نشست، ما در صلب او بوديم؛ چون حضرت ابراهيم 

، ما در صلب او بوديم، به اين سبب آتش به او ضرر نرسانيد. پس از يك جزء آن نور من به آتش انداختند

  1 .هم رسيدم، از يك جزء ديگر على به هم رسيد

: حق تعالى آبى خلق پيامبر فرمود شيخ طوسى از طريق مخالفان از انس بن مالك روايت كرده است كه

د به سه هزار سال، و آن آب را در مرواريد سبزى جا داد تا كرد در زير عرش پيش از آنكه آدم را بيافرين

آنكه حضرت آدم را آفريد، پس آن آب را در صلب او جا داد، چون او را به رحمت خود برد آن آب را به 

كردند از اصالب طاهره انبياء و  صلب شيث منتقل گردانيد، همچنين پيوسته آن آب را از پشتى منتقل مى

ه صلب عبد المطلّب رسيد، پس در آنجا او را به دونيم كرد و نصف آن را به صلب عبد اوصياء تا آنكه ب

اللّه و نصف ديگر به صلب ابو طالب نقل كرد، پس من از نصف آن آبم و على از نصف ديگر، به اين سبب 

اءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ على برادر من است در دنيا و آخرت. پس حضرت اين آيه خواند وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْم

اوست خداوندى كه آفريده از آب بشرى را، پس او را صاحب  يعنى:« 1»نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً 

فرمود: به اين سبب على از من  پيامبر «.2»  نسب و داماد گردانيد، و پروردگار تو بر همه چيز قادر است

شت من است و خون او از خون من است، پس هر كه مرا دوست دارد است و من از عليم، گوشت او از گو

شيخ  «.3»دارد  دارد، و هر كه مرا دشمن دارد به دشمنى من او را دشمن مى به دوستى من او را دوست مى

خواهى  گفت: مىبا على   پيامبر روايت كرده است كه: طوسى به سند معتبر از امام محمّد باقر 

ايم و از  يا رسول اللّه، حضرت فرمود: من و تو از يك طينت خلق شده  ؟ گفت: بلىتو را بشارتى دهم

اند، چون روز قيامت شود مردم را به نام مادرهاى ايشان طلب نمايند  زيادتى طينت ما شيعيان ما خلق شده

 ههههههههههههه 2«.4»اند  زاده كنند زيرا كه حالل مگر شيعيان تو كه ايشان را به نام پدرهاى ايشان طلب مى
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و  ابن بابويه و شيخ طوسى و علّامه حلّى و غير ايشان به سندهاى بسيار از حضرت امام جعفر صادق 

اند كه: روزى عبّاس بن عبد المطّلب با يزيد بن قعنب و  يزيد بن قعنب و عبّاس و عايشه روايت كرده

ر خانه كعبه نشسته بودند، ناگاه فاطمه بنت گروهى از بنى هاشم و جماعتى از قبيله بنى عبد العزّى در براب

ماهه حامله بود و او را درد زائيدن گرفته بود، پس در  نه اسد به مسجد درآمد و به امير المؤمنين 

ام به تو و به هر پيغمبرى  برابر خانه كعبه ايستاد نظر به جانب آسمان كرد گفت: پروردگارا من ايمان آورده

هاى جدّ خود ابراهيم  ام به گفته اى، و تصديق كرده و به هر كتابى كه نازل گردانيدهاى  و رسولى كه فرستاده

كنم از تو به حقّ اين خانه و به حقّ آن كسى كه  كه خانه كعبه بنا كرده اوست، پس سؤال مى خليل 

به سخن گويد، و  اين خانه را بنا كرده است، و به حقّ اين فرزندى كه در شكم من است و با من سخن مى

گفتن خود مونس من گرديده است و يقين دارم كه او يكى از آيات جالل و عظمت توست، كه آسان نمائى 

عبّاس و يزيد بن قعنب گفتند كه: چون فاطمه از اين دعا فارغ شد، ديديم كه ديوار عقب  بر من والدت مرا.

پنهان شد، باز ديوار درست شد به  هاى ما خانه كعبه شكافته شد، فاطمه از آن رخنه داخل شد و از ديده

اذن خدا، چون خواستيم كه در خانه را بگشائيم چندان كه سعى كرديم در گشوده نشد، دانستيم كه امرى 

است از جانب خدا. فاطمه سه روز در اندرون كعبه ماند، چون روز چهارم شد، از آنجائى كه گشوده شده 

، اسد اللّه الغالب على بن أبی طالب را در دست خود داشت بود بازگشوده شد، فاطمه بنت اسد بيرون آمد

گفت: اى گروه مردم به درستى كه حق تعالى برگزيد مرا از ميان خلق خود، و تفضيل داد مرا بر زنان 

حق  اند، زيرا كه حق تعالى برگزيد آسيه دختر مزاحم را، و او عبادت كرد برگزيده كه پيش از من بوده

يعنى: خانه  -موضعى كه عبادت حق تعالى در آنجا سزاوار نبود مگر در حال ضرورتتعالى را پنهان در 

آسان گردانيد، و در بيابان را بر او و مريم دختر عمران را حق تعالى برگزيد و والدت عيسى  -فرعون

بر كرد و  درخت خشك را جنبانيد، و رطب تازه از براى او از آن درخت فرو ريخت، حق تعالى مرا اختيار

ام در ميان  اند، زيرا كه من فرزندى آورده جميع زنان عالميان كه پيش از من گذشتههر دو زيادتى داد و بر 

ون چ ها و طعامهاى بهشت تناول كردم. خانه برگزيده او، و سه روز در آن خانه محترم ماندم و از ميوه

هاتفى از عالم غيب مرا ندا  من بود،خواستم كه بيرون آيم در هنگامى كه فرزند برگزيده من بر روى دست 

ام از  و را آفريدهو ادرستى كه منم خداوند علیّ اعال،  اى فاطمه اين فرزند بزرگوار را على نام كن، بهكرد:

ام، و نام او را از نام مقدّس خود  عدالت خود به او بخشيدهقدرت و عزّت و جالل خود، و بهره كامل از 

ام، و او را  ام، و امور خود را به او تفويض كرده ه آداب خجسته خود تأديب نمودهام، و او را ب اشتقاق نموده

ام، در خانه محترم من متولّد شده است و او اوّل كسى است كه اذان خواهد  بر علوم پنهان خود مطّلع كرده

خت، و مرا به گفت: بر روى خانه من، و بتها را خواهد شكست و آنها را از باالى كعبه به زير خواهد اندا
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عظمت و مجد و بزرگوارى و يگانگى ياد خواهد كرد، اوست امام و پيشوا بعد از حبيب من و پيغمبر من و 

برگزيده من از جميع خلق من محمّد كه رسول من است، و او وصىّ او خواهد بود، پس خوشا حال كسى 

رد و يارى او نكند و انكار حقّ او كه او را دوست دارد و يارى كند، و واى بر حال كسى كه فرمان او نب

 نمايد.

چون ابو طالب فرزند بزرگوار خود را ديد شاد شد، حضرت امير المؤمنين بر او سالم كرد و گفت: السّالم 

درآمد و حضرت امير  عليك يا أبت و رحمة اللّه و بركاته. چون او را به خانه آوردند حضرت رسول 

افتاد، شاد  مثال حضرت رسول  ت، چون نظر حضرت امير بر جمال بىالمؤمنين را گرفت و در دامن گذاش

السّالم عليك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته. پس به قدرت حق تعالى  شد و خندان گرديد و گفت:

فِی   هُمْ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ»  شروع كرد به تالوت سوره مؤمنان، گفت: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

فرمود: به  چون اين آيه را خواند حضرت رسول « 2و  1سوره مؤمنون/ آيه  « »صَالتِهِمْ خاشِعُونَ

آيات بعد از اين را خواند تا  تحقيق كه به تو رستگارى يافتند ايشان. پس حضرت امير المؤمنين 

پس « 11و  10سوره مؤمنون/ آيه  « »مْ فِيها خالِدُونَأُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُ»

يابند، پس حضرت  فرمود: به خدا سوگند كه توئى رهنماى ايشان، و به تو هدايت مى حضرت رسول 

رسول فاطمه بنت اسد را گفت: برو و عمّ او حمزه را بشارت ده به والدت او، فاطمه گفت: چون من بروم، 

گردانم، پس حضرت  رسول خدا فرمود: تو برو كه من او را سير و سيراب مىكه او را شير خواهد داد؟ 

زبان مبارك خود را در دهان او گذاشت و دوازده چشمه از زبان معجز نشان آن حضرت در دهان امير 

به نزد  چون روز ديگر شد، رسول خدا  المؤمنين جارى شد، به اين سبب آن روز را روز ترويه گفتند.

بر آن  را از او گرفت در دامن گذاشت، و باز حضرت امير  حضرت امير المؤمنين فاطمه آمد، 

حضرت سالم كرد و خنديد و بشاشت و شادى كرد، و اشاره نمود كه از آنچه ديروز به من دادى باز عطا 

شادى كرد گفت: به حقّ خداوند كعبه كه حضرت رسول را شناخت، و به اين سبب آن روز   كن، پس فاطمه

مؤلّف گويد: تاريخ والدت آن  1ا روز عرفه گفتند، يعنى حضرت امير المؤمنين رسول خدا را شناخت.ر

ء  حضرت در اين حديث، مخالف اخبار و اقوال گذشته است، و محتمل است كه بناى اين حديث بر نسى

ذى الحجّه بوده باشد، يا آنكه در سال والدت آن حضرت قريش حج در ماه شعبان كرده باشند و آن را 

 به آن اشاره نموديم.  پيامبر اكرمناميده باشند، چنانچه در والدت 

 در بیان کیفیّت شهادت آن حضرت
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مشهور ميان علماى شيعه آن است كه در شب جمعه نوزدهم ماه مبارك رمضان در وقت طلوع صبح، 

لجم مرادى به ضربت خورد بر دست عبد الرّحمن بن م حضرت سيّد اوصياء امير المؤمنين على 

معاونت وردان بن مجالد و شبيب بن بجره و اشعث بن قيس و قطامه دختر اخضر، عليهم جميعاً لعنة اللَّه و 

المالئكة و النّاس اجمعين. چون ثلثى از شب بيست و يكم گذشت، روح مقدّس آن حضرت به رياض 

شصت و سه سال بود، از مشهور آن است كه: عمر شريف آن حضرت در آن وقت  رضوان پرواز نمود.

اند، و از آن حضرت و از حضرت امام محمّد باقر و امام محمّد تقى  چنين روايت كرده حضرت صادق 

بعد از بعثت در مكّه سيزده   پيامبر اكرمموافق مشهور، با  اند. شصت و پنج سال نيز روايت كرده 

بعوث گرديد و به آن حضرت ايمان آورد، سال ماند، و ده سال از عمر شريفش گذشته بود كه آن حضرت م

به سر آورد. چون در خدمت حضرت رسول شروع به جهاد كرد،  پيامبرو ده سال در مدينه با 

يك از ايشان جرأت بر مبارزات او   ساله شد، شجاعان عرب را كشت، هيچ ساله بود؛ چون نوزده شانزده

مدّت امامت آن حضرت  عمر شريفش گذشته بود. نمودند؛ چون در خيبر را كند، بيست و دو سال از نمى

سى سال بود، دو سال و چهار ماه أبو بكر غصب خالفت آن حضرت كرد، و يازده سال عمر غصب خالفت 

غصب خالفت او كرد. چون خالفت به آن حضرت برگشت، قريب   آن حضرت كرد، و دوازده سال عثمان

دّت با منافقان مشغول قتال و جدال بود تا به درجه پنج سال مدّت خالفت آن حضرت بود، در اكثر آن م

اند كه در شب بيست و يكم  كلينى و شيخ طوسى به سندهاى صحيح روايت كرده «.1»شهادت فايز گرديد 

ماه مبارك رمضان، غسل مستحبّ است، و آن شبى است كه اوصياء جميع پيغمبران در آن شب به عالم بقا 

به آسمان باال رفت و موسى در آن شب به رحمت حق واصل گرديد  اند، در آن شب عيسى رحلت كرده

«2.»1 

اند كه گروهى از خوارج در مكّه با يكديگر جمع شدند بعد از واقعه  شيخ مفيد و ديگران روايت كرده

اند، و قصّه نهروان را ذكر  نهروان و گفتند: امرائى كه در ميان مسلمانان هستند همه از راه حق به در رفته

دند و گريستند و بر كشتگان نهروان ترحّم كردند، و با يكديگر هم سوگند شدند كه حضرت امير كر

و معاويه و عمرو بن العاص را در يك شب به قتل آورند و طلب خون خارجيان نهروان را  المؤمنين 

فت: من كشم، عمرو بن بكر گ از امير المؤمنين بكنند، پس عبد الرحمن بن ملجم گفت: من على را مى

كشم، و چنين با يكديگر عهد بستند  كشم، برك بن عبد اللّه گفت: من معاويه را مى عمرو بن العاص را مى

چون ابن ملجم به كوفه درآمد، آن راز را به كسى اظهار نكرد و روزى به خانه مردى از قبيله تيم   كه

در جنگ خوارج پدر و برادر  ين الرباب رفت و قطامه ملعونه را در آن خانه ديد، حضرت امير المؤمن
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او را كشته بود و آن ملعونه در نهايت حسن و جمال بود. چون ابن ملجم آن ملعونه را ديد، آتش محبّتش 

در سينه او مشتعل گرديد و او را به نكاح خود دعوت نمود، آن ملعونه گفت كه: مهر من سه هزار درهم 

الب است، آن ملعون براى مصلحت گفت: آنچه گفتى است و غالمى و كنيزكى و كشتن على بن أبی ط

على بن أبی طالب كه مرا قدرت آن نيست، آن ملعونه گفت كه: او را غافل   قبول كردم به غير از قتل

گردان و بكش، اگر از كشتن رهائى يابى با من عيش خواهى كرد، و اگر كشته شوى ثواب آخرت از براى 

آن ملعون دانست كه آن ملعونه در مذهب با او موافقت دارد، گفت: به چون  تو بهتر از زندگانى دنياست.

ام مگر براى اين كار، آن ملعونه گفت كه: من از قبيله خود جمعى  خدا سوگند كه من نيز به اين شهر نيامده

ه خود كنم كه تو را در اين امر معاونت نمايند، پس آن ملعونه وردان بن مجالد را از قبيل را با تو همراه مى

خواهى تو را به امرى دعوت  ياور گردانيد، و ابن ملجم ملعون شبيب بن بجره را ديد و گفت: اى شبيب نمى

كنم كه باعث شرف دنيا و آخرت تو باشد؟ شبيب گفت كه: آن امر كدام است؟ گفت: آنكه يارى كنى مرا 

بن ملجم كارى بزرگ پيش بر كشتن على بن أبی طالب، شبيب نيز از جمله خوارج بود، پس گفت: اى ا

آيد  شويم، چون به نماز بيرون مى اى و كشتن على آسان نيست، ابن ملجم گفت: در مسجد پنهان مى گرفته

آوريم، پس آن ملعون را نيز با خود متّفق كرد، و در شب نوزدهم ماه رمضان آن  مطلب خود را به عمل مى

لعونه خيمه در مسجد زده بود و مشغول اعتكاف سه ملعون به اين عزيمت به مسجد درآمدند و قطامه م

هاى ايشان بست  هاى حرير بر سينه بود، در آن شب آن مالعين در خيمه او به سر بردند و آن ملعونه جامه

س آن سه ملعون آمدند و به نزديك آن درى كه پو شمشيرها به دستشان داد و ايشان را بيرون فرستاد.

شد نشستند، و پيشتر راز خود را با اشعث بن قيس خارجى  د مىداخل مسج حضرت امير المؤمنين 

گفته بودند و او نيز با ايشان در اين امر متّفق شده بود و به يارى ايشان به مسجد آمده بود، و در آن شب 

گويد: اى ابن ملجم زود باش و حاجت خود را برآور  حجر بن عدى در مسجد بود، ناگاه شنيد كه اشعث مى

شوى. چون حجر اين سخن را شنيد غرض ايشان را فهميد و به اشعث  ح طالع شود رسوا مىكه چون صب

لعين گفت: اى اعور ملعون اراده كشتن على دارى؟ و به جانب خانه آن حضرت دويد كه آن حضرت را 

گويند: امير  چون به مسجد برگشت شنيد كه مردم مى خبر كند، قضا را آن حضرت از راه ديگر رفته بود،

 «.1»المؤمنين كشته شد 

روايت كرده است كه چون ابن ملجم قصد قتل امير  شيخ مفيد به سند معتبر از امام زين العابدين 

را كرد، ديگرى را با خود آورده بود، و ضربت آن ملعون ديگر به ديوار مسجد آمد. چون  المؤمنين 

ملجم ضربتى بر سر آن حضرت زد،  حضرت نزديك محراب آمد و مشغول نماز شد و به سجده رفت، ابن

جاى آن ضربتى آمد كه عمرو بن عبد ود بر سر آن حضرت زده بود. چون صداى مردم بلند شد، بر 
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به مسجد دويدند ابن ملجم را گرفته در بند كردند، و پدر بزرگوار  حضرت امام حسن و امام حسين 

حضرت نشست و امّ كلثوم نزد پاى او نشست و  پس لبابه به نزديك سر آن خود را برداشته به خانه بردند.

هاى مبارك خود را گشود و بسوى حسن و  صداى شيون از خانه آن حضرت بلند شد، پس آن حضرت ديده

نظر كرد و فرمود كه: رفيق اعال و صحبت انبياء و اوصياء بهتر است براى دوستان خدا از  حسين 

ضربت بيشتر مزنيد، اين را فرمود و   ، آن ملعون را يكبقا، اگر من از اين ضربت كشته شوم دنياى بى

را ديدم كه مرا تكليف رفتن  ساعتى مدهوش شد، چون به هوش بازآمد فرمود: در اين وقت رسول خدا 

 1«.2»كند و فرمود كه: فردا شب نزد ما خواهى بود  مى

ست كه حضرت امير المؤمنين روايت كرده ا در قرب االسناد به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر 

كرد،  در شبى كه شربت شهادت چشيد، از خانه به مسجد آمد و مردم را براى نماز صبح بيدار مى 

ناگاه ابن ملجم ضربتى بر سرش زد كه به زانو درافتاد، پس آن ملعون را گرفت و نگاه داشت تا مردم 

را گفت  پس حضرت امير حسن و حسين  رسيدند و آن ملعون را گرفتند و حضرت را به خانه آوردند،

كه: اسير را حبس كنيد و او را طعام و آب بدهيد و او را نيكو رعايت كنيد، اگر من زنده بمانم اگر خواهم 

قصاص خواهم كرد و اگر خواهم عفو خواهم كرد، و اگر از دنيا بروم اختيار با شماست، و اگر عزم كشتن 

شيخ مفيد و شيخ  «.1»نزنيد، و گوش و بينى و اعضاء او را مبريد او نمائيد بيش از يك ضربت به او 

را ضربت زدند و به  اند كه اصبغ بن نباته گفت: چون امير المؤمنين  طوسى به سند معتبر روايت كرده

خانه بردند، من و حارث همدانى و سويد بن غفله با گروهى از اصحاب آن حضرت در خانه آن حضرت 

از خانه  ى گريه از خانه آن حضرت بلند شد، ما همه گريستيم. پس امام حسن جمع شديم، چون صدا

هاى خود برگرديد، آن جماعت رفتند من در خانه آن  گويد كه به خانه بيرون آمد و گفت:امير المؤمنين مى

حضرت ماندم، بار ديگر صداى شيون از خانه آن حضرت شنيدم و من نيز گريستم، باز حضرت امام حسن 

هاى خود برگرديد، گفتم: به خدا سوگند يا بن رسول اللّه كه  يرون آمد و فرمود: نگفتم كه به خانهب 

توانم رفت، بسيار  را نبينم به جائى نمى كند و پايم قوّت رفتار ندارد، و تا على  جانم يارى نمى

يد، چون داخل شدم گريستم. پس داخل شد و بعد از اندك زمانى بيرون آمد و مرا به اندرون خانه طلب

اند، و روى مباركش از  اند و عصابه زردى بر سر مباركش بسته را بر بالشها تكيه داده ديدم على 

اش زردتر بود يا رنگ  بسيارى خونى كه از سرش رفته است چنان زرد شده است كه ندانستم كه عصابه

بر قدم محترمش افتادم و تاب شدم و  مباركش. چون موالى خود را بر آن حال مشاهده كردم، بى

گريستم، حضرت فرمود: اى اصبغ گريه مكن كه من راه  ماليدم و مى هاى خود مى بوسيدم و بر ديده مى
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روى، من بر حال خود و بر  دانم كه بسوى بهشت مى بهشت در پيش دارم، اصبغ گفت: فداى تو شوم مى

 1 .«2»  گريم مفارقت تو مى

را ضربت زدند، اصحاب  اند كه چون امير المؤمنين  تبر روايت كردهكلينى و سيّد رضى به سندهاى مع

كنيد و آن حضرت بر دور او درآمدند و گفتند: يا على وصيّت كن، حضرت فرمود: بالش براى من دو ته 

پسندد،  بزرگوارى اوست و او مىكنم خدا را به حمدى كه در خور  حمد مىمرا تكيه دهيد. پس فرمود: 

دهم به يگانگى خداوند واحد احد صمد چنانچه خود را  ام امر او را و شهادت مى كننده  بعتحالتى كه متادر

گريزد، و هر جانى را  رسد به آنچه از آن مى به آن وصف نموده است، ايّها النّاس هر كس در گريختنش مى

ر كردم در كشند بسوى أجل مقدّرش، و از مرگ گريختن عين رسيدن به مرگ است، و چه بسيار تفكّ مى

ايّام روزگار و تفكّر نمودم در مكنون علم قضا و قدر پروردگار، آن علمى است كه حق تعالى نخواسته 

امّا وصيّت من شما را آن است كه: شرك  هاى غيب مكنون و مخزون است. است كه ظاهر گردد و در پرده

 گردانيد، سنّت و طريقه محمّد به خداوند بزرگوار خود نياوريد و هيچ چيز را در عبادت با او شريك م

را ضايع مكنيد، و كتاب خدا و سنّت آن حضرت را برپا بداريد، و حسن و حسين را كه دو چراغ راه 

هر   هدايتند روشن بداريد، تا از طريقه حق متفرّق نگرديد، محلّ مالمت و مذمّت نخواهيد بود، حق تعالى

خداوند شما  ليف را بر جاهالن سبك گردانيده است.كس را به قدر طاقتش بر او بار كرده است و تك

پروردگارى است رحيم، و پيشواى شما امامى است دانا، و ملّت شما دينى است درست. من ديروز 

نمايم، پس دلى به دنيا  مصاحب شما بودم و امروز محلّ عبرتم از براى شما، و فردا از شما مفارقت مى

ه كسى در سايه درختى نشسته باشد، و آن سايه به زودى از سر او نبسته بودم، و در دنيا چنان بودم ك

بگردد، يا آنكه باد خاشاكى چند نزد او جمع كرده باشد و به زودى پراكنده گرداند، يا آنكه پاره ابرى 

و من در ميان شما مجاورى بودم كه   سايه بر سر كسى افكنده باشد و به زودى آن سايه از سر او بگردد.

نمود و روحم به مأل اعال متعلّق بود، به زودى از من بدنى خواهيد  روزى با شما مجاورت مى بدنم چند

كرديد، و شجاعتهائى كه از او  ديد خالى از روح، و ساكن بعد از آن حركتها كه از او مشاهده مى

ناقب ربّانى كه شنيديد، و علوم الهى و م هائى كه از او مى ديديد، و خاموش خواهد بود بعد از آن خطبه مى

گرفتيد، بايد كه پند گيريد از حال من، و از ساكن شدن حركتهاى من، و از بيكار ماندن  از او فرا مى

كنم شما را وداعى كه  گوى بليغى، وداع مى تر است شما را از هر سخن دهنده اعضاى من، زيرا كه پند

ورهاى مرا، و بزرگيهاى مرا و آنچه از قدر برم شما را بار ديگر، در رجعت قيامت خواهيد ديد ز انتظار مى
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چون من از ميان شما بروم، قدر مرا خواهيد  و منزلت من از شما پنهان است در آن روز ظاهر خواهد شد.

اگر باقى بمانم خود ولىّ خون خود خواهم  شناخت، چون ديگرى به جاى من نشيند مرا ياد خواهيد كرد.

گاه ماست، پس اگر عفو كنيد عفو از براى من قربت است و از براى  بود، و اگر بروم فنا و نيستى وعده

خواهيد كه حق تعالى شما را بيامرزد،  شما حسنه است، پس عفو كنيد و از بديهاى مردم درگذريد، آيا نمى

زهى حسرت بر صاحب عقلى كه عمرش در قيامت بر او حجّت باشد، يا ايّام زندگانى او را به بدبختى و 

گردد ايشان را از اطاعت حق  ازد، بگرداند خدا ما را و شما را از آنها كه رغبت دنيا مانع نمىشقاوت اند

شود، به درستى كه ما همه از براى مرگ آفريده  تعالى و بعد از مرگ بر ايشان عذابى و شدّتى نازل نمى

ك ضربت بر و فرمود: ي روى كرد بسوى امام حسن   ايم و بازگشت ما به سوى مرگ است، پس شده

 «.1»  او بيشتر مزن به جاى يك ضربت كه بر من زده است، هر چند اگر بيشش بزنى گناهكار نيستى

كلينى و ابن بابويه و شيخ مفيد و شيخ طوسى و ساير محدّثان به طريق بسيار از حضرت امام حسن و امام 

اراده وصيّت نمود،  ين اند كه چون امير المؤمن و سليم بن قيس هاللى روايت كرده موسى كاظم 

را وصىّ و  هاى شيعه خود را جمع كرد، و حضرت امام حسن  جميع فرزندان و اهل بيت و سركرده

خليفه خود گردانيد، و نص بر امامت آن حضرت نمود، و كتابهاى الهى و صحف پيغمبران و علوم 

زات ساير پيغمبران را به آن و ساير آثار آن حضرت و آثار و معج گذشتگان و سالح و زره رسول خدا 

مرا امر كرد كه تو را وصىّ خود گردانم و  حضرت تسليم نمود و فرمود: اى فرزند گرامى! رسول خدا 

مرا وصىّ خود گردانيد و  كتابها و اسلحه كه نزد من است به تو تسليم نمايم چنانچه حضرت رسول 

تو شود،  شهادتا كه تو را امر كنم كه چون وقت كتابها و اسلحه خود را تسليم من نمود، و امر كرد مر

و  برادرت حسين را وصىّ خود گردانى و اينها را به او تسليم نمائى. پس رو كرد بسوى امام حسين 

كه چون وقت شهادت تو شود، فرزند خود علىّ بن الحسين را وصىّ  فرمود: امر كرد تو را رسول خدا 

گردانيد و فرمود: رسول  م نمائى، پس رو به جانب علىّ بن الحسين خود گردانى و اينها را به او تسلي

خود، پسر خود محمّد بن على را وصىّ خود گردانى و اينها  شهادتتو را فرموده است كه در وقت  خدا 

  1 «.2»و از جانب من او را سالم برسان. را به او تسليم نمائى، چون او را دريابى از جانب رسول خدا 

اند كه آن  وصيّت آن حضرت را چنين روايت كرده يد و شيخ طوسى از حضرت امام حسن شيخ مف

اين چيزى است كه وصيّت  پدرم رسيد، چنين ما را وصيّت كرد: شهادتحضرت فرمود: چون هنگام 

و پسر عم و مصاحب آن حضرت، اوّل وصيّت  كند به آن على بن أبی طالب برادر محمّد رسول خدا  مى

رسول خدا و برگزيده اوست، او  دهم به كلمه ال اله الّا اللّه و به آنكه محمّد  ت كه شهادت مىمن آن اس
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دهم كه خدا زنده خواهد كرد  را به علم خود برگزيده و او را به دانائى خود پسنديده است، گواهى مى

است به آنچه در  آنهائى را كه در قبرهايند، و سؤال خواهد كرد مردم را از علمهاى ايشان، و عالم

كنم اى حسن و تو نيكو وصىّ هستى براى من، وصيّت  هاى ايشان پنهان است. پس تو را وصيّت مى سينه

، چون من از دنيا بروم اى فرزند اصحاب من  كنم تو را به آنچه وصيّت كرده است مرا رسول خدا  مى

گريه كن و دنيا را مقصود بزرگ خود  با تو موافقت ننمايند، پس مالزم خانه خود باش و بر گناهان خود

كنم تو را اى فرزند كه نماز را در وقت فضيلت بجا آورى، و زكات را به اهل آن  وصيّت مى قرار مده.

رو باشى، و عدالت  برسانى در وقتش، و هر چه بر تو مشتبه باشد نزد آن خاموش باشى، و در كارها ميانه

سلوك كنى، و مهمان را گرامى دارى، و بر  ايگان خود نيكونمائى در حالت خشنودى و غضب، و با همس

ارباب مشقّت و بال ترحّم نمائى، و خويشان را نوازش كنى، و مسكينان را دوست دارى و با ايشان 

هاست، و آرزوهاى خود را كوتاه كنى، و  همنشينى نمائى، و فروتنى كنى نزد خدا و خلق كه بهترين عبادت

ى، و ترك كن دنيا را و خواهش آن را از دل به در كن، زيرا كه تو گرو مرگى و پيوسته در ياد مرگ باش

كنم به ترس خداوند جبّار در پنهان و آشكار، و  تو را وصيّت مى نشانه تيرهاى بالئى و افتاده بيماريهائى.

اگر تو را كنم از پيشى گرفتن در گفتار و كردار پيش از آنكه تأمّل نمائى در عاقبت آن،  تو را نهى مى

امرى از امور آخرت رو دهد ابتدا كن به آن و به تأخير مينداز، چون تو را رو دهد امرى از امور دنيا در 

آن امر تأنّى نما تا بر تو معلوم شود كه رشد و صالح تو در آن است، زنهار كه حذر كن از جاهائى كه 

ند، به درستى كه همنشين بد فريب بر محلّ تهمت است و از مجلسى كه گمان بد به اهل آن مجلس مى

اى فرزند! پيوسته كار كن باش از براى خدا، و از فحش و هرزه خود را  دهد همنشين خود را. مى

كننده باش، و با برادران از براى رضاى خدا  ها امركننده باش و از بديها نهى زجركننده باش، و به نيكى

دار، و با فاسقان مدارا كن كه ضرر به دين تو  برادرى كن، و صالحان را براى صالح ايشان دوست

نرسانند، و فاسقان را به دل دشمن دار و از اعمال ايشان كناره كن تا آنكه مثل ايشان نباشى، زنهار بر سر 

اى فرزند! در معيشت  راهها منشين، و ترك كن مجادله را و با كسى كه عقل و علمى ندارد منازعه مكن.

رو باش، و بر تو باد در عبادت  سراف نكنى و تنگ نگيرى، در عبادت خود نيز ميانهرو باش كه ا خود ميانه

به عبادتى كه بر آن مداومت نمائى و طاقت آن داشته باشى، و مالزم خاموشى باش تا از بالهاى زبان به 

ن سالمت باشى، و از براى خود به آخرت اعمال صالحه بفرست تا غنيمت يابى، و سعى كن در ياد گرفت

خيرات تا دانا گردى، در همه حال مشغول ذكر خداوند ذو الجالل باش، و از اهل خود خردان را رحم كن و 

بزرگان و پيران ايشان را تعظيم كن، و از هيچ طعامى مخور تا قدرى از آن را پيش از خوردن تصدّق 

ود از آتش جهنّم، پيوسته است و سپرى است براى اهل خ  كنى، بر تو باد به روزه داشتن كه آن زكات بدن
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با نفس خود در حذر باش و از شرّ دشمن خود اجتناب كن، و بر تو باد به مجالسى كه ياد خدا در آن 

شود، و دعا در درگاه خدا بسيار بكن. اينها وصيّتهاى من است. اى فرزند در نصيحت و خيرخواهى تو  مى

كنم كه با برادر خود محمّد نيكو  ا وصيّت مىتقصير نكردم، اينك هنگام جدائى من است از تو.و تو ر

دارم؛ امّا  دانى كه من او را دوست مى سلوك كنى، به درستى كه او جفت توست و فرزند پدر توست و مى

برادرت حسين پس با تو از يك مادر و پدر است، و تو را در باب او احتياج به وصيّت نيست، و خدا 

نمايم كه احوال شما را به اصالح آورد و شرّ طاغيان و ظالمان را از  ىخليفه من است بر شما، از او سؤال م

شما دور گرداند، صبر نمائيد تا امر خدا نازل شود به فرح شما، و حولى و قوّتى نيست مگر به خداوند علىّ 

  1. عظيم

روزى از  بود، گفت: اند از امّ موسى كه خدمتكار حضرت امير المؤمنين  و به سند ديگر روايت كرده 

گفت: اى دختر اندك زمانى من بعد از اين با شما خواهم  آن حضرت شنيدم كه با دختر خود امّ كلثوم مى

دهى، حضرت  بود، امّ كلثوم فرياد برآورد كه: اى پدر بزرگوار اين چه خبر وحشت اثر است كه به ما مى

كرد  بار از روى من پاك مىرا در خواب ديدم كه به دست مبارك خود غ فرمود: امشب حضرت رسول 

باكى نيست آنچه بر تو بود به جاى آوردى، و سه روز بعد از آن آن حضرت  گفت: يا على بر تو و مى

چون حضرت را به خانه آوردند، امّ كلثوم فرياد برآورد، حضرت فرمود: اى فرزند گريه  ضربت خورد.

گويد كه: يا  كند بسوى من مى شاره مىبينم و به دست خود ا را مى مكن، در اين وقت حضرت رسول 

سيّد رضى الدّين روايت كرده است  «.1»  على زود بيا به نزد ما كه آنچه نزد ماست از براى تو بهتر است

كه در سحر آن شبى كه صبحش آن حضرت را ضربت زدند فرمود: در اين وقت نشسته بودم، مرا خواب 

شد، به آن حضرت شكايت كردم از جور اين امّت، حضرت  نزد من حاضر پيامبر اكرمدر ربود، ديدم كه 

نفرين كن بر ايشان، گفتم: خدا به عوض ايشان نيكوتر از ايشان مصاحبان به من عطا كند، و به  فرمود:

  2«.2»عوض من ايشان را مصاحبان بد بدهد 

صبح آن شب ه دردر شبى ك اند كه امير المؤمنين  شيخ مفيد و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده

ضربت خورد، براى نماز شب به مسجد نيامد و در تمام آن شب بيدار بود و به عبادت حق تعالى اشتغال 

: در صبح  نمود، امّ كلثوم گفت: يا امير المؤمنين بيدارى و اضطراب تو در اين شب چيست؟ على  مى

از در داد، امّ كلثوم گفت: اى پدر اين شب شهيد خواهم شد، پس در اين وقت مؤذّن حضرت آمد و نداى نم

توان گريخت. روايت  فرمود: از قضاى الهى نمى امشب ديگرى را بگو تا با مردم نماز گزارد، على 

                                                 
1
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2
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ام و  فرمود: هرگز دروغ نگفته كرد مى آمد به اطراف آسمان نظر مى اند كه: در تمام آن شب بيرون مى كرده

است كه مرا وعده شهادت داده. چون نداى صبح شنيد، گريست  ام، اين شبى نشنيده دروغ از رسول خدا 

و شعرى خواند كه مضمونش اين بود: كمر خود را براى مرگ محكم ببند كه مرگ البتّه به تو خواهد 

رسيد، و جزع مكن از مرگ چون به وادى تو درآيد. چون به صحن خانه آمد، مرغابى چند در آن خانه 

 على  كردند؛ چون خواستند كه ايشان را دور كنند، رفتند و فرياد مىبودند، سر راه بر آن حضرت گ

كنندگان نوحه   فرمود: بگذاريد ايشان را كه ايشان فريادكنندگانند بر من، و بعد از ايشان بر من نوحه

اند كه: چون آن ملعون را به حبس بردند، امّ كلثوم  شيخ مفيد و ديگران روايت كرده «.1»خواهند كرد 

ام،  ام پدر تو را كشته اى دشمن خدا امير المؤمنين را كشتى، آن ملعون گفت: امير المؤمنين را نكشته گفت:

امّ كلثوم گفت: اميد دارم كه او از اين ضربت شفا يابد و حق تعالى تو را در دنيا و آخرت به عذاب خود 

ام كه آن  و هزار درهم ديگر دادهام  معذّب گرداند، آن ملعون گفت كه: آن شمشير را به هزار درهم خريده

ام كه اگر ميان اهل زمين قسمت كنند آن ضربت را هرآينه همه را  اند، ضربتى بر او زده را به زهر آب داده

 اند كه امير المؤمنين  روايت كرده در بعضى از روايات معتبره از امام جعفر صادق  هالك كند.

ار قبر در چهار موضع از براى حضرت بسازد، در مسجد را امر كرد كه چه فرزند خود امام حسين 

كوفه و در رحبه و در نجف و در خانه جعدة بن هبيره، براى آنكه مالعين خوارج و بنى اميّه موضع قبر آن 

  1«.2»جسد مطهّر آن حضرت را بيرون آورند  حضرت را ندانند، مبادا كه اراده كنند

  رت و وقایعى که بعد از شهادت آن حضرت حادث شددر بیان کیفیّت غسل و کفن و دفن آن حض

به كشتى نشست، كشتى  منقول است كه چون حضرت نوح  در احاديث معتبره از حضرت صادق 

آمد تا به خانه كعبه و هفت شوط بر دور خانه كعبه طواف كرد، پس حق تعالى وحى نمود به او كه از 

آور و داخل كشتى كن، پس نوح به زير آمد، آب تا را بيرون  كشتى به زير رو و جسد مبارك آدم 

زانوى او بود، تابوتى كه جسد آدم در آن بود بيرون آورد به كشتى برد، چون كشتى به مسجد كوفه رسيد 

را در نجف دفن كرد و در پيش روى حضرت  در آنجا قرار گرفت، حضرت نوح به امر الهى جسد آدم 

تراشيد و براى دفن آن حضرت  براى حضرت امير المؤمنين  آدم قبرى براى خود ساخت، و صندوقى

 در كتاب فرحة الغری به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق «.1»در پيش سينه خود قرار داد 

بعد از آنكه ضربت خورد، به حضرت امام حسن و امام  روايت كرده است كه حضرت امير المؤمنين 

، مرا غسل دهيد، كفن كنيد و حنوط كنيد، چون مرا بر جنازه نهيد، گفت: چون من از دنيا بروم حسين 

                                                 
1
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رود از  پيش جنازه را مالئكه برخواهند داشت، شما عقب آن را برداريد، و به هر طرف كه پيش جنازه مى

اى و خشتى چند مهيّا كرده، پس مرا در لحد  ساخته اى و لحد عقبش برويد تا آنكه خواهد رسيد به قبر كنده

چون آن  د و خشت بر من بچينيد، پس يك خشت از باالى سر من برداريد و در قبر نظر كنيد.گذاري

داريد، عقب آن  حضرت را غسل دادند، ندائى از يك جانب خانه شنيدند كه: اگر شما پيش جنازه را برمى

ا دفن داريد پيش جنازه خود برخواهد خاست. چون آن حضرت ر بر خواهد خاست، و اگر عقب آن را برمى

كردند، يك خشت از باالى سر آن حضرت برداشتند و در قبر نظر كردند كسى را در قبر نديدند، ناگاه 

صداى هاتفى را شنيدند كه: امير المؤمنين بنده شايسته خدا بود، حق تعالى او را به پيغمبر خود ملحق 

كه اگر پيغمبرى در مشرق بميرد و كند حق تعالى به اوصياء بعد از پيغمبران، حتّى آن گردانيد، و چنين مى

 1«.2»وصىّ او در مغرب بميرد، البتّه حق تعالى آن وصىّ را به پيغمبر ملحق گرداند 

ايضا به سند معتبر روايت كرده است كه امّ كلثوم روايت كرد: آخر سخنى كه پدرم به دو برادرم حسن و  

نم مرا غسل دهيد، پس خشك كنيد بدن مرا حسين گفت آن بود كه: اى فرزندان من! چون از دنيا رحلت ك

به آن بردى كه بدن رسول خدا و فاطمه را بعد از غسل به آن خشك كردم، پس مرا حنوط كنيد به حنوط 

رود شما از  جدّ خود، و مرا بر روى تخت بخوابانيد و عقب تخت را برداريد، به هر طرف كه پيش تخت مى

ع جنازه پدر خود بيرون رفتم، چون به نجف رسيديم، پيش تخت بر امّ كلثوم گفت: من به تشيي عقب برويد.

كلنگى برگرفت. چون يك  زمين فرود آمد، پس برادرانم عقب آن را بر زمين گذاشتند، و امام حسن 

اى در آن قبر بود كه به قلم سريانى دو سطر بر  كلنگ بر زمين زد، قبر كنده و لحد ساخته پيدا شد و تخته

به اين مضمون: بسم اللَّه الرحمن الرّحيم، اين قبرى است كه ساخته است نوح پيغمبر براى آن نوشته بود 

على وصىّ محمّد پيش از طوفان به نهصد سال. چون آن حضرت را به قبر گذاشتند، ناپيدا شد، ندانستيم 

شما را صبر به زمين فرو رفت يا به آسمان باال رفت، ناگاه صداى منادى را شنيدم كه گفت: حق تعالى 

 2. مصيبت سيّد شما و حجّت خدا بر خلقنيكو كرامت فرمايد در

را ضربت زد، امام حسن  ايضا به سند معتبر روايت كرده است كه چون ابن ملجم لعين امير المؤمنين  

از آن جناب پرسيد: اين ملعون را بكشيم؟ فرمود: نه و ليكن او را حبس كن، چون من از دنيا بروم او  

در روايت ديگر فرمود: «. 1»بكشيد، و مرا در پشت كوفه در قبر دو برادر من هود و صالح دفن كنيد را 

  3«.2»در قبر برادرم هود دفن كنيد 
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حضرت امير  شهادتاند كه چون هنگام  شيخ مفيد و سيّد ابن طاووس به سندهاى معتبر روايت كرده

چون من از دنيا بروم، مرا بر روى تختى گفت:  شد، به امام حسن و امام حسين  المؤمنين 

بگذاريد و عقب آن تخت را برداريد كه پيش تخت خود برخواهد خاست، مرا ببريد بسوى غريّين كه 

صحراى نجف است، در آنجا سنگ سفيدى خواهيد ديد پس كلنگى بر آن سنگ بزنيد، در آنجا قبرى و 

اى نجف بردند، سنگ سفيدى ظاهر شد كه لوحى از ساج ظاهر خواهد شد. چون آن حضرت را به صحر

نورى از آن ساطع بود، چون قبر را كندند لوحى از ساج ظاهر شد، در آن نوشته بود: اين آن چيزى است 

راوى گفت: حضرت را در آنجا دفن كرديم و شاد  ذخيره كرده است. كه نوح براى علىّ بن أبی طالب 

مى بودن آن حضرت نزد حق تعالى، در اثناى راه جماعتى از برگشتيم به سبب آنچه بر ما ظاهر شد از گرا

شيعه برخوردند كه نماز بر آن جناب را در نيافته بودند، چون اين خبرها را به ايشان نقل كرديم گفتند: ما 

هر چند كنديم  ايد. رفتند بر سر قبر آن جناب، و چون برگشتند گفتند: خواهيم ببينيم آنچه شما ديده نيزمى

ايضا در كتاب فرحة الغرى به سند معتبر از عبد الرحيم قصير روايت كرده است كه گفت:  1. يافتيمچيزى ن

فرمود: در قبر نوح مدفون شد، گفتم: كدام نوح؟  ،سؤال كردم از قبر امير المؤمنين  از امام باقر 

صدّيقى قرار داد، اى صدّيق اين امّت بود، و خدا قبرش را در قبر  گفت: نوح پيغمبر، پس فرمود: على 

خبر داد اهل بيت خود را به شهادت آن حضرت و به موضعى  عبد الرّحيم به درستى كه حضرت رسول 

فرستاد، و خبر  كه در آن مدفون خواهد گرديد، و حق تعالى حنوط او را با حنوط برادرش رسول خدا 

آن حضرت شد، وصيّت  شهادتيك چون نزد داد پيغمبرش را كه مالئكه قبر آن حضرت را خواهند كند.

را كه: چون من از دنيا بروم، مرا غسل دهيد و حنوط كنيد، در شب  كرد دو پسر خود حسن و حسين 

رود شما از عقب برويد، و مرا دفن كنيد در  جنازه مرا پنهان برداريد، و به هر طرف كه پيش جنازه مى

ه شما را يارى خواهند كرد بر دفن من در شب از گيرد، با آنهائى ك قبرى كه جنازه من بر آن قرار مى

روايت است  در حديث معتبر ديگر از امام صادق  «.1»مالئكه، و قبر مرا هموار كنيد كه كسى نداند 

خوارج   كه با جنازه آن حضرت، همين چهار نفر بيرون رفتند و شب در صحراى كوفه دفن كردند، از ترس

  2«.2»اى از براى قبر نگذاشتند  و نشانه و غير ايشان قبر را هموار كردند

اند كه چون از غسل و كفن آن حضرت فارغ شدند، شترى پيدا شد، جنازه آن حضرت را بر  روايت كرده

آن شتر بار كردند و آن شتر روانه شد، از عقب شتر آمدند تا آنكه شتر در صحراى نجف ايستاد، چون نظر 

فتند، ندانستند كى كنده است آن قبر را. چون جنازه آن حضرت را از اى يا كردند نزديك پاى شتر قبر كنده
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سر آن حضرت پيدا شد، و مرغان سفيد بسيار در ميان آن ابر پرواز   شتر فرود آوردند، ابر سفيدى نزديك

به سند ديگر روايت  1.كردند. چون بر آن حضرت نماز كردند و دفن كردند آن ابر و مرغان ناپيدا شدند مى

است كه آن حضرت وصيّت نمود كه: چون من از دنيا بروم، در زاويه راست خانه لوحى خواهيد كرده 

اى كه حاضر شود براى من مرا در آن كفن كنيد. بعد از  يافت، مرا بر روى آن لوح بخوابانيد، هر جامه

حمن الرّحيم اين آن حضرت، لوح را در زاويه آن خانه ديدند، در آن لوح نوشته بود: بسم اللّه الرّ شهادت

لوح را ذخيره كرده است نوح پيغمبر از براى على بن أبی طالب. در دهليز خانه كفنى يافتند كه بر روى آن 

چون متوجّه غسل شدند جسد  كرد. حنوطى گذاشته بود كه نور آن حنوط بر روشنى روز زيادتى مى

بينى جسد  گفت: نمى ن به امام حس گشت، پس امام حسين  مبارك آن حضرت سبك بود خود مى

فرمود كه: اى ابا عبد  گردد، حضرت امام حسن  حضرت امير المؤمنين چه بسيار سبك است خود مى

كنند در غسل آن حضرت، پيدا نيستند. چون از نماز فارغ شدند،  اللّه با ما جماعت ديگر هستند كه مدد مى

شنيدند، صداهاى  ى راه صداى بال مالئكه را مىپيش جنازه برخاست و ايشان عقب را گرفته رفتند، در اثنا

رسيد تا آنكه رسيدند به آن قبرى كه حضرت براى ايشان  تسبيح و تقديس مالئكه به گوش ايشان مى

بر او  وصف كرده بود، پيش جنازه بر زمين آمد پس عقب جنازه را بر زمين گذاشتند، اوّل امام حسن 

شيخ طوسى و ديگران به  «.1»نچه آن حضرت وصيّت كرده بود چنا نماز كرد، بعد از آن امام حسين 

پرسيد از سبب خم شدن عمارتى كه  اند كه ابن مسكان از حضرت صادق  سندهاى معتبر روايت كرده

گويند، حضرت فرمود: چون جنازه حضرت  مى« حنّانه»در سر راه نجف اشرف واقع است كه اكنون آن را 

  2«.2»  ذرانيدند، ميل كرد منحنى شد براى تأسّف و حزن بر آن حضرتاو گ  را پيش امير المؤمنين 

اند كه هشام ابن عبد الملك از امام محمّد باقر  روايت كرده صادق  امامقطب راوندى به سند معتبر از 

در آن شب كشته شد، مردمى كه در غير  سؤال كرد كه: مرا خبر ده شبى كه علىّ بن أبی طالب  

ند به چه عالمت دانستند كه آن حضرت كشته شده است؟ آن حضرت فرمود كه: در آن شب شهر كوفه بود

جوشيد، همين  داشتند، از زير آن سنگ خون تازه مى تا طلوع صبح در هر جاى زمين كه سنگى برمى

وفات يافت، و در شبى كه يوشع بن نون شهيد شد،  عالمت ظاهر شد در شبى كه هارون برادر موسى 

ابن شهر آشوب  «.1»شهيد شده بود  كه عيسى به آسمان رفت، و در شبى كه امام حسين  و در شبى

چون مؤمن بميرد، آسمان و زمين چهل صباح بر او  فرمود كه:  پيامبراز ابن عبّاس روايت كرده است كه 

كنند، پس  كنند، چون امامى بميرد چهل سال گريه مى كنند، چون عالمى بميرد چهل ماه گريه مى گريه مى

                                                 
 . 387ص  2.  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج 1
 .682امالى شيخ طوسى، ص  (2). 388ص  2ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج  (1). 2



( سایت آستان وصال     astanevesal.ir  ن  )نورالثقلیی جلسه آموزش مداح

 همدان 

                                                                                                                                               56 

 

فرمود كه: يا على چون تو شهيد شوى، آسمان و زمين بر تو چهل سال خواهد گريست. پس ابن عبّاس 

در كوفه شهيد شد، تا سه روز آسمان خون باريد، هر سنگ را كه  چون حضرت امير المؤمنين  گفت:

  1«.2»جوشيد  داشتند از زيرش خون تازه مى از زمين برمى

بر منبر برآمد و  از دنيا رفت امام حسن  قول است كه چون امير المؤمنين در احاديث معتبره منه

اى در نهايت فصاحت و بالغت ادا نمود و فرمود: از ميان شما مفارقت كرده است مردى كه سبقت  خطبه

شد، به روايت ديگر فرمود: ايّها النّاس در اين شب قرآن نازل  «.1»  اند بر او در كماالت پيشينيان نگرفته

در اين شب عيسى به آسمان باال رفت، در اين شب يوشع بن نون شهيد شد، در اين شب پدرم امير 

المؤمنين شهيد شد، به خدا سوگند كه سبقت نخواهد گرفت بر او بسوى بهشت احدى از اوصياء كه پيش 

فرستاد، علم  جنگى مىچون او را به   پيامبر اكرماند و بعد از او خواهند بود، به درستى كه  از او بوده

گشت تا  رفت و ميكائيل از جانب چپ او، برنمى داد، جبرئيل از جانب راست او مى خود را به دست او مى

كرد، طال و نقره به ميراث نگذاشته است مگر هفتصد درهم كه از  حق تعالى فتح را بر دست او جارى مى

به روايت ديگر: از براى امّ  «.2»ل خود بخرد خواست كنيزى از براى اه عطاهاى او زياده آمده بود، مى

طلبند مزد صبر  اند، از خدا مى كلثوم بخرد، به درستى كه در مصيبت او اهل مشرق و مغرب صاحب تعزيه

خود را، پس گريه بر آن حضرت غالب شد، نتوانست سخن گفت، اهل مسجد خروش برآوردند. پس 

منم پسر بشير، منم   اسد منم حسن پسر محمّد مصطفى فرمود: هر كه مرا شناسد شناسد، و هر كه نشن

نذير، منم پسر داعى بسوى خدا، منم پسر سراج منير، منم پسر آن كسى كه حق تعالى او را براى  پسر

رحمت عالميان فرستاد، منم از اهل بيتى كه حق تعالى رجس را از ايشان دفع كرده و از گناهان پاك كرده 

شد، منم از اهل بيتى كه حق تعالى  ، منم از اهل بيتى كه جبرئيل بر ايشان نازل مىكردنى است ايشان را پاك

  قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى  مودّت و واليت ايشان را واجب گردانيده است چنانچه فرموده

 2 «.3»  اين حسنه مودّت ما اهل بيت است« 23سوره شورى/ آيه  »ناً وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْ

پس فرمود كه: خبر داد مرا جدّم رسول خدا كه بعد از او دوازده امام از اهل بيت و برگزيدگان او خواهند 

بود كه همه شهيد خواهند شد به شمشير يا به زهر، پس آن حضرت از منبر فرود آمد، مردم با او بيعت 

 د و وفا به بيعت خود نكردند.نمودن

 در بیان والدت و اسم و لقب و کنیت و حلیه و شمایل آن حضرت ؛ حسن امامباب چهارم :  

                                                 
 .385 ص 2ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج  (2). 143قطب راوندی، قصص األنبياء،ص  (1). 1
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شنبه نيمه  در شب سه اند كه والدت شريف امام حسن  ذكر كرده ديگرانشيخ مفيد و شيخ طوسى و  

اند؛ اسم شريف آن حضرت حسن  ماه مبارك رمضان سال سوّم هجرت واقع شد، بعضى سال دوّم نيز گفته

ام پسر بزرگ هارون ناكه شبّر در لغت عرب حسن است، وبود، و در تورات اسم آن حضرت شبّر است زير

اند؛ القاب آن حضرت: سيّد و  ابو محمّد است، بعضى أبو القاسم نيز گفته ،كنيت آن حضرتنيز شبّر بود؛

جتبى و زاهد وارد شده است. ابن بابويه به سندهاى سبط و امين و حجّت و برّ و نقى و امير و زكى و م

به  )س(متولّد شد، حضرت فاطمه  روايت كرده كه چون امام حسن  معتبر از امام زين العابدين

پس او    پيامبر اكرمگيرم در نام او بر  گفت كه: او را نامى بگذار، گفت: سبقت نمى امير المؤمنين 

آوردند، آن حضرت فرمود: من شما را نهى نكردم كه در   پيامبردمت را در جامه زردى پيچيدند به خ

 1؟ پس آن جامه زرد را انداخت و آن حضرت را در جامه سفيدى پيچيد. جامه زرد نپيچيد او را

مكيد، پس از امير  به روايت ديگر: زبان خود را در دهان آن حضرت كرد و زبان آن حضرت را مى 

نخواهم گرفت در نام او،   اى؟ آن حضرت فرمود: بر تو سبقت را نامى گذاشتهپرسيد كه: او  المؤمنين 

گيرم، پس حق تعالى امر كرد به جبرئيل كه: از  فرمود: من نيز سبقت بر پروردگار خود نمى  پيامبرپس 

براى محمّد پسرى متولّد شده است برو بسوى زمين سالم مرا به او برسان و او را تهنيت به او بگوى و 

بگو كه: على نسبت به تو به منزله هارون است به موسى، پس او را مسمّى كن به اسم پسر هارون، آن 

حضرت فرمود كه: اسم او چه بود؟ جبرئيل گفت: اسم او شبّر بود، حضرت فرمود: لغت من عربى است، 

ن امام حسين جبرئيل گفت: حسن نام كن. پس او را حسن نام كردند كه شبّر در لغت عربى حسن است. چو

وحى كرد كه:پسرى از براى محمّد متولّد شده است، برو او را  متولّد شد، حق تعالى به جبرئيل  

تهنيت بگو، و بگو كه: على از تو به منزله هارون است از موسى، پس او را به نام پسر ديگر هارون 

رسانيد، حضرت فرمود: نام  پيامبربه مسمّى گردان، چون جبرئيل نازل شد بعد از تهنيت پيغام ملك علّام را 

آن پسر چه بود؟ جبرئيل گفت: شبير، حضرت فرمود: زبان من عربى است، جبرئيل گفت: او را حسين نام 

ايضاً از آن حضرت روايت كرده است كه:  «.1»كن كه به معنى شبير است، پس او را حسين نام كردند 

 2«.2»  به قدر مدّت حملمگر  فاصله نبود ميان امام حسن و امام حسين 

 روايت كرده كه حق تعالى به هديه فرستاد براى رسول خدا  صادق  امامابن بابويه به سند معتبر از 

به روايت ديگر: نام آن حضرت را بر حريرى نوشته  هاى بهشت. نام امام حسن را با جامه حريرى از جامه

در بعضى از كتب معتبره روايت  «.1»اشتقاق كرد را از آن  نام امام حسين    پيامبربود فرستاد، 
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اى از  عرض كرد: من در خواب ديدم كه پاره  محمداند كه امّ الفضل زن عبّاس به خدمت حضرت  كرده

تن تو در دامن من بود، حضرت فرمود: ان شاء اللّه فرزندى از براى فاطمه به هم خواهد رسيد تو متكفّل 

متولّد شد، آن حضرت او را به امّ الفضل داد كه به  زودى امام حسن  تربيت او خواهى شد، پس در آن

روايت كرده است كه  صادق  امامقطب راوندى از  «.2»شير قثم پسر عبّاس آن حضرت را شير داد 

افكند،  آمد به نزد فرزندان شيرخواره فاطمه، آب دهان معجز نشان خود را در دهان ايشان مى مى  پيامبر

 1«.3»  گفت: تو ايشان را شير مده را مى)س(فاطمه 

را به معراج بردند، ده   پيامبرروايت كرده است كه چون  به سند معتبر از امام محمّد باقر  كلينی

متولّد  ركعت نماز به زمين آورد، نمازهاى واجب همه دو ركعتى بود. چون امام حسن و امام حسين 

 «.1»هفت ركعت اضافه كرد، حق تعالى از براى او اجازه فرمود براى شكر اين نعمت  پيامبر اكرمشدند، 

هاى مباركش  ديدهسرخ و سفيد بود، در كشف الغمّه روايت كرده است كه رنگ مبارك امام حسن

گشاده و بسيار سياه بود، دو خدّ مباركش هموار بود و برآمده نبود، ريش مباركش انبوه بود، موى سر خود 

دن آن حضرت در نور و صفا مانند نقره صيقل زده بود، سرهاى استخوان آن حضرت گذاشت، گر را بلند مى

روتر بود، خضاب به سياهى  كنده بود، ميان دوشهايش گشاده بود و ميانه باال بود، از همه مردم خوش

روايت  ايضاً از امير المؤمنين  «.2»كرد و موهايش مجعّد بود، بدن شريفش در نهايت لطافت بود  مى

تر بود از ساير مردم، جناب امام  شبيه پناه  پيامبر اكرماز سر تا سينه به  ده است كه امام حسن كر

  2«.3»تر بود  در ساير بدن به آن حضرت شبيه حسين 

 :  امام حسندر بیان بعضى از فضایل آن 

: حسن و حسين سيّد فرمود  پيامبر اكرماند كه  محدّثان خاصّه و عامّه به اسانيد متواتره روايت كرده

 3«.2»  در بسيارى از آن روايات مذكور است كه پدر ايشان بهتر است از ايشان«.1»جوانان اهل بهشتند 

فرمود: به حسن بخشيدم مهابت و حلم  اند كه حضرت رسول  ايضا از طريق خاصّه و عامّه روايت كرده

ويه از طريق مخالفان از ابن عمر روايت ابن باب«. 1»خود را، و به حسين بخشيدم جود و رحمت خود را 

دو تعويذ بود كه ميان آنها پر بود از پرهاى  كرده است كه بر بازوى جناب امام حسن و امام حسين 

  4«.2»  بال جبرئيل
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حسن و حسين بهترين  فرمود:  پيامبر اكرمابن بابويه به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه 

شيخ طوسى و ديگران  «.1»  من و پدر ايشان، و مادر ايشان بهترين زنان اهل زمين است اهل زمينند بعد از

فرمود: هر كه حسن و حسين را دوست   پيامبر اكرماند كه  به طريق مخالفان از ابو هريره روايت كرده

 1.«2»  كه ايشان را دشمن دارد مرا دشمن داشته استتحقيق كه مرا دوست داشته است، هردارد به 

پيامبر اند كه روزى  ابن بابويه و شيخ طوسى و حميرى و غير ايشان به سندهاى معتبر بسيار روايت كرده 

فرمود:  مى  پيامبر اكرمرا امر فرمود كه كشتى بگيريد با يكديگر،  امام حسن و امام حسين   اكرم

تر را بر كوچكتر بزرگاى حسن بگير حسين را و بر زمين زن، حضرت فاطمه گفت: عجب دارم چگونه 

  2كند. كنم و جبرئيل حسين را تحريص مى آن حضرت فرمود: من حسن را تحريص مىدهى، جرأت مى

به من گفت: هر چيزى را  روايت كرده است كه عمران بن حصين گفت: روزى حضرت رسول ابن بابويه 

عمران  عنى حسن و حسين در دل آدمى محلّى است، هيچ چيز در دل من محلّ اين دو پسر را ندارد، ي

دانى از دوست  دارى؟ رسول خدا فرمود: اى عمران آنچه تو نمى گفت: تو اين قدر ايشان را دوست مى

ايضا  «.1»  دانى، به درستى كه خدا مرا امر كرده است به محبّت ايشان داشتن ايشان زياده است از آنچه مى

پس من  مرا به دوستى حسن و حسين  خدا گفت: امر كرد رسول  روايت كرده است كه ابو ذر مى

  پيامبردارم براى آنكه  دارد من او را دوست مى دارم، هر كه ايشان را دوست مى ايشان را دوست مى

پيامبر ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر روايت كرده است كه  3«2»  داشت ايشان را دوست مى

ر زند به عروة الوثقى كه حق تعالى در قرآن فرموده است كه فرمود: هر كه خواهد چنگ د  اكرم

گسستن ندارد، پس بايد كه علىّ بن أبی طالب و حسن و حسين را دوست دارد، به درستى كه حق تعالى 

شيخ مفيد از طريق مخالفان روايت كرده است  «1».دارد  ايشان را در عرش عظمت و جالل خود دوست مى

دارم، و هر كه من او  : هر كه حسن و حسين را دوست دارد من او را دوست مىفرمود  پيامبر اكرمكه 

را دوست دارم خدا او را دوست دارد، و هر كه خدا او را دوست دارد داخل بهشت گرداند، و هر كه آنها 

را دشمن دارد من او را دشمن دارم، و هر كه را من دشمن دارم خدا او را دشمن دارد، و هر كه خدا را 

  4«.2»شمن دارد داخل جهنّم گرداند د
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فرمود: حسن و حسين دو گوشواره عرشند، و   پيامبر اكرمايضا از طريق ايشان روايت كرده است كه  

اى ضعفا و مساكين را، حق تعالى به او ندا كرد  فرمود: بهشت با حق تعالى گفت: در من ساكن گردانيده

هشت بر خود باليد چنانچه ام به حسن و حسين، پس ب ينت دادهكه: آيا راضى نيستى كه من ركنهاى تو را ز

  اكرمپيامبرهريره روايت كرده است كه: روزى ايضا از طريق مخالفان از ابو «.1»بالد  خود مىعروس بر

تابانه به زير آمد رفت ايشان را ساكت گردانيد و  را شنيد، پس بى بر منبر صداى گريه حسن و حسين 

 1«.2»تاب شدم كه گويا عقل از من برطرف شد  صداى گريه ايشان بىاز ه:برگشت فرمود ك

فرمود: حق تعالى ذريّه هر   پيامبر اكرماند كه  ايضا به طريق بسيار از جابر و ديگران روايت كرده 

پيغمبرى را از صلب او بيرون آورد، و ذريّت مرا از صلب من و على بيرون آورد. به روايت ديگر: از 

شوند به غير از فرزندان فاطمه كه  بيرون آورد، فرزندان دختر هر كس به پدر خود منسوب مىصلب على 

رفتم  ايضا از جابر روايت كرده است كه گفت: روزى به خدمت حضرت رسول  «.1»  من پدر ايشانم

كو فرمود كه: نيكو شترى است شتر شما، ني ديدم كه حسن و حسين را بر پشت خود سوار كرده بود و مى

سوارانيد شما، پدر شما بهتر است از شما. اين حديث را به سندهاى بسيار از طرق عامّه از آن حضرت 

  2«.2»اند  روايت كرده

  پيامبر اكرماند كه گفتند: ما روزى در خدمت  ايضا به سند مخالفان از ابن عبّاس و غير او روايت كرده

سرخ آورد مملوّ از مشك و عنبر، گفت: السّالم عليك يا  نشسته بوديم كه جبرئيل نازل شد، جامى از بلور

كند تو را كه به اين  رساند، تو را به اين جام تحيّت فرمود، امر مى رسول اللّه، حق تعالى تو را سالم مى

درآمد به قدرت الهى به  جام تحيّت كنى على را و دو فرزند او را. چون جام در كف حضرت رسول 

  گفت، پس بر زبان جارى كرد: بسم اللّه« اللّه اكبر»و سه مرتبه « ال اله الّا اللّه»سخن آمد سه مرتبه 

، پيامبر اكرم، پس بوئيد آن را «2و  1سوره طه/ آيه  »  طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى  الرّحمن الرّحيم

المؤمنين در آمد به سخن آمد  داد، چون به دست امير پس به رسم تحيّت به حضرت امير المؤمنين 

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ   گفت: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

رسم امانت و تحيّت به ، پس حضرت امير المؤمنين آن را بوئيد، به «55سوره مائده/ آيه  »  وَ هُمْ راكِعُونَ

تسليم نمود، چون به كف آن حضرت در آمد باز به سخن آمد گفت: بسم اللّه  حضرت امام حسن 

، پس جناب «3 -1سوره نبأ/ آيه  »  عَمَّ يَتَساءَلُونَ* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ* الَّذِی هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ  الرّحمن الرّحيم

داد، چون به كف آن جناب در آمد،  و بر وجه تحيّت به جناب امام حسين  آن را بوسيد امام حسن 
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سوره شورى/  »  قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى  به زبان گويا گفت: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ   اللّه الرّحمن الرّحيمداد، باز به سخن آمد و گفت: بسم  پيامبر اكرم، پس به «23آيه 

تا آخر آيه، پس آن جام در كف آن حضرت ناپيدا شد ندانستيم كه به « 35سوره نور/ آيه  »  الْأَرْضِ

 پيامبر اكرمايضا از طريق ايشان روايت كرده است كه روزى «.1»  آسمان باال رفت يا به زمين فرو رفت

رغى آمد از هوا بر دست آن حضرت نشست گفت: السّالم عليك يا نبیّ اللّه، و بر نشسته بود ناگاه م 

دست امير المؤمنين نشست گفت: السّالم عليك يا وصیّ رسول اللّه، پس بر دست هر يك از امام حسن و 

چرا بر دست أبو بكر  نشست گفت: السّالم عليك يا خليفة اللّه، حضرت فرمود كه: امام حسين 

نشينم كه معصيت خدا در آن كرده باشند،  آن مرغ به قدرت حق تعالى گفت: من بر زمينى نمى ننشستى؟

 .1«2»چگونه بر دستى نشينم كه معصيت خدا بسيار كرده باشد 

جناب امام حسن و امام حسين  فرمود كه:  پيامبر اكرماند كه  عامّه و خاصّه به طرق متواتره روايت كرده

ايضا از كتاب حلية  «.1»م به امر امامت نمايند و خواه از جور ظالمان پنهان دارند دو امامند، خواه قيا 

را حالت   پيامبر اكرماالولياء و مسند احمد و كتب بسيار از كتب معتبره روايت كرده است كه روزى 

يامده نزول وحى به هم رسيد، چون بازآمد فرمود: ملكى بر من نازل شد كه پيش از اين هرگز بر زمين ن

بود، از حق تعالى رخصت طلبيد كه بر من سالم كند بشارت دهد مرا كه حسن و حسين بهترين جوانان اهل 

به اسانيد بسيار از كتب عامّه روايت كرده است كه  «.2»  بهشتند، و فاطمه بهترين زنان اهل بهشت است

  .2«3»  صورت و سيرت اى با من در گفت كه: شبيه گرديده به جناب امام حسن   پيامبر اكرم

   و سبب صلح کردن آن حضرت با معاویه در بیان بعضى از احوال آن است بعد از شهادت امیر المؤمنین 
 اند كه بعد از شهادت امير المؤمنين  ابن بابويه و شيخ مفيد و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده

رف ربّانى و حقايق سبحانى ادا نمود فرمود: مائيم بر منبر برآمد، خطبه بليغى مشتمل بر معا امام حسن 

تريم، مائيم اهل بيت  حزب اللّه كه غالبيم، مائيم عترت رسول خدا كه از همه كس به آن حضرت نزديك

رسالت كه از گناهان و بديها معصوم و مطهّريم، مائيم يكى از دو چيز بزرگ كه رسول خدا به جاى خود 

ما  انّی تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه و عترتی، و مائيم كه حضرت رسول در ميان امّت گذاشت فرمود: 

گوئيم، به  را جفت كتاب خدا گردانيد و علم تنزيل و تأويل قرآن را به ما داد، در قرآن به يقين سخن مى

 جانب خدا بر شما واجب كنيم، پس اطاعت كنيد ما را كه اطاعت ما از ظنّ و گمان تأويل آيات آن نمى

يا أَيُّهَا الَّذِينَ »شده است، و اطاعت ما را به اطاعت خود و رسول خود مقرون گردانيده است، فرموده است: 
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پس حضرت فرمود:  «.1« »59سوره نساء/ آيه  « »آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ

توانند رسيد  شينيان بر او سبقت نگرفتند به عمل خيرى، و به او نمىدر اين شب مردى از دنيا رفت كه پي

كرد،  و جان خود را فداى او مى  پيامبر اكرمكرد با  آيندگان در هيچ سعادتى، به تحقيق كه جهاد مى

فرستاد، جبرئيل از جانب راست و ميكائيل از جانب  او را با رايت خود به هر طرف كه مى  پيامبر اكرم

كرد بر دست او. در شبى به عالم بقا رحلت كرد كه حضرت  گشت تا حق تعالى فتح مى بود، برنمىچپ او 

عيسى در آن شب به آسمان رفت، در آن شب يوشع بن نون وصىّ حضرت موسى از دنيا رفت. از طال و 

اى اهل خواست كه خادمى بر نقره از او نماند مگر هفتصد درهم كه از بخششهاى او زياد آمده بود و مى

پس گريه در گلوى آن حضرت گرفت و خروش از مردم برآمد، پس فرمود كه: منم فرزند  خود بخرد.

كننده بسوى خدا به امر خدا، منم فرزند سراج منير، منم از خانه  بشير، منم فرزند نذير، منم فرزند دعوت

مطهّر گردانيده است، منم از اى كه حق تعالى رجس را از ايشان دور كرده است، ايشان را معصوم و  آباده

قُلْ ال »اهل بيتى كه حق تعالى در كتاب خود مودّت ايشان را واجب گردانيده است، فرموده است كه: 

، «23سوره شورى/ آيه  « »وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً  أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى

پس حضرت بر منبر نشست و عبد اللّه بن  اى كه حق تعالى در اين آيه فرموده است محبّت ماست. حسنه

عبّاس برخاست گفت: اى گروه مردمان اين فرزند پيغمبر شماست و وصىّ امام شماست با او بيعت كنيد، 

اجب است حقّ او بر ما. پس مردم اجابت او كردند گفتند: چه بسيار محبوب است او بسوى ما، چه بسيار و

من   مبادرت نمودند و با آن حضرت بيعت به خالفت كردند، آن حضرت با ايشان شرط كرد كه: با هر كه

صلحم شما صلح كنيد و با هر كه من جنگ كنم شما جنگ كنيد، ايشان قبول كردند، اين در روز جمعه 

ف آن حضرت به سى و هفت سال بيست و يكم ماه مبارك رمضان بود در سال چهلم هجرت، عمر شري

از منبر به زير آمد، عمّال به اطراف و نواحى فرستاد، حكّام و  رسيده بود، پس حضرت امام حسن 

 1 «.2»امراء در هر محل نصب كرد، عبد اهلل بن عبّاس را به بصره فرستاد 

اند كه چون خبر  هايضا شيخ مفيد و ابن بابويه و قطب راوندى و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرد

و بيعت كردن مردم با امام حسن به معاويه رسيد، دو جاسوس فرستاد بسوى  شهادت امير المؤمنين 

بر اين مطّلع شد هر  بصره و ديگرى بسوى كوفه كه آنچه واقع شود بنويسند، چون حضرت امام حسن 

ت خود نمود، در بيان فضل و قرابت و اى به معاويه نوشت و او را تكليف بيع دو را طلبيد و گردن زد، نامه

فرستى و مكرها و  استحقاق خالفت خود در آن نامه حجّتهاى شافى درج نمود، نوشت كه: جواسيس مى
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چون نامه  انگيزى، گمان دارم كه اراده جنگ دارى، اگر چنين است من نيز مهيّاى آن هستم. ها برمى حيله

چه مقتضاى كفر و نفاق او بود در آن نامه درج كرد و به به معاويه رسيد، جوابهاى ناماليم نوشت، آن

خدمت حضرت فرستاد، لشكر گرانى برداشت و متوجّه عراق شد، جاسوسى چند به كوفه فرستاد به نزد 

بودند، از ترس شمشير امير المؤمنين به  جمعى از منافقان و خارجيان كه در ميان اصحاب امام حسن 

رو بن حريث و اشعث بن قيس و شبث بن ربعى و امثال ايشان از منافقان و كردند، مثل عم جبر اطاعت مى

دهم  خارجيان، به هر يك از ايشان نوشت كه: اگر حسن را به قتل رسانى من دويست هزار درهم به تو مى

ها  كنم. به اين حيله نمايم و لشكرى از لشكرهاى شام را تابع تو مى و يك دختر خود را به تو تزويج مى

ر آن منافقان را به جانب خود مايل گردانيده از آن حضرت منحرف ساخت، حتّى آنكه حضرت زرهى در اكث

روزى در اثناى نماز، يكى از  شد. پوشيد براى محافظت خود از شرّ ايشان و به نماز حاضر مى زير جامه مى

ضرت نكرد، آن زره پوشيده بود اثرى در آن ح  آن خارجيان تيرى انداخت به جانب آن حضرت، چون

ها بسوى معاويه نوشتند پنهان از آن حضرت و اظهار موافقت با او نمودند، پس خبر حركت  مالعين نامه

رسيد، بر منبر برآمد و ثناى الهى ادا كرد،  كردن معاويه به جانب عراق به سمع شريف امام حسن 

يك از اصحاب آن حضرت جواب  چايشان را بسوى جهاد آن ثمر شجره ملعونه كفر و عناد دعوت نمود، هي

تعدادی نيز كه عازم جنگ شده بودند به فريب معاويه و يا با طال های او خود را فروخته و به وی  نگفتند.

چون آن منافقان اين سخنان را از حضرت شنيدند،  خيانت كردند. امام  در جمع لشكريانش خطبه ای خواند

خواهد با معاويه صلح كند و خالفت را به  شود كه مى معلوم مىبه يكديگر نظر كردند گفتند: از سخنان او 

  او واگذارد، پس همه برخاستند گفتند: او مثل پدرش كافر شد، به خيمه آن حضرت ريختند و اسباب

حضرت را غارت كردند، حتّى مصلّاى حضرت را از زير پايش كشيدند، رداى مباركش را از دوشش 

و سوار شد، اهل بيت آن حضرت با قليلى از شيعيان دور آن حضرت را ربودند، پس اسب خود را طلبيد 

گفتند لجام اسب  گرفتند. چون به ساباط مداين رسيد، ملعونى از قبيله بنى اسد كه او را جراح بن سنان مى

به روايت ديگر: بر پهلوى  آن حضرت را گرفت، خنجرى بر ران مباركش زد كه تا استخوان شكافت.

فت: كافر شدى چنانچه پدر تو كافر شد، پس مالزمان و مواليان حضرت آن ملعون را مباركش زد و گ

گرفتند به قتل رسانيدند، آن حضرت را در عمارى نشاندند به مداين بردند به خانه سعد بن مسعود ثقفى 

و پس سعد جرّاحى آورد . كه از جانب آن حضرت والى مداين بود نزول اجالل فرمود، او عمّ مختار بود

جراحت آن حضرت را به اصالح آورد، اكثر رؤساى لشكر آن حضرت به معاويه نوشتند كه: ما مطيع و 

كنيم، پس در  منقاد توئيم، پس زود متوجّه عراق شو، چون نزديك رسى ما حسن را گرفته به تو تسليم مى

او را در خيمه همان شب عبيد اللّه از معسكر خود گريخت و به لشكرگاه معاويه رفت، چون صبح شد 
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نيافتند، پس با قيس بن سعد نماز صبح كردند، او براى مردم خطبه خواند گفت: اگر اين خائن با امام خود 

خيانت كرد شما خيانت مكنيد، از غضب خدا و رسول انديشه نمائيد، با دشمنان خدا جنگ نمائيد. ايشان به 

شدند. پس معاويه نامه  لشكر معاويه ملحق مىگريختند به  ظاهر قبول كردند، هر شب جمعى از ايشان مى

حضرت نوشت، نامهاى منافقان اصحاب آن حضرت را كه به او نوشته بودند و اظهار اطاعت كرده   ديگر به

بودند با نامه خود به نزد آن حضرت فرستاد، در نامه نوشت كه: اصحاب تو با پدرت موافقت نكردند با تو 

حضرت چون نامه معاويه و  نامهاى ايشان است كه براى تو فرستادم. نيز موافقت نخواهند كرد، اينك

نامهاى منافقان اصحاب خود را خواند، بر گريختن عبيد اهلل و سستى لشكر او و نفاق لشكر خود مطّلع 

خواستم كه حق را زنده  از اصحاب خود مأيوس گرديد، در جواب نامه معاويه نوشت كه: من مىو  گرديد

را بميرانم و كتاب خدا و سنّت پيغمبر را جارى گردانم، مردم با من موافقت نكردند، اكنون  گردانم و باطل

دانم كه به آن شرطها وفا نخواهى كرد، شاد مباش به اين پادشاهى كه  كنم به شرطى چند، مى با تو صلح مى

اند،  پشيمان شدهبراى تو ميسّر شد، به زودى پشيمان خواهى شد چنانچه ديگران كه غصب خالفت كردند 

پس پسر عمّ خود عبد اللّه بن الحارث را فرستاد به نزد معاويه  بخشد. و پشيمانى براى ايشان سودى نمى

كه عهدها و پيمانها از او بگيرد و نامه صلح را بنويسد، نامه را چنين نوشتند: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، 

ابو سفيان كه متعرّض او نگردد به شرط آنكه او عمل صلح كرد حسن بن على بن أبی طالب با معاويه بن 

كند در ميان مردم به كتاب خدا و سنّت رسول خدا و سيرت خلفاى شايسته، به شرط آنكه بعد از خود 

احدى را بر اين امر تعيين ننمايد، و مردم در هر جاى عالم كه باشند از شام و عراق و حجاز و يمن از شرّ 

ها و مالها و زنان و اوالد خود  ب علىّ بن أبی طالب و شيعيان او ايمن باشند بر خانهاو ايمن باشند، و اصحا

از معاويه به اين شرطها عهد و پيمان خدا گرفته شد، و بر آنكه براى حسن بن على و برادرش حسين و 

و  ساير اهل بيت و خويشان رسول خدا مكرى نينديشد، و در آشكار و پنهان ضررى به ايشان نرساند،

احدى از ايشان را در افقى از آفاق زمين نترساند، حقّ هر صاحب حقّى را به او برساند، هر ساله از خراج 

نكند، و در  داراب جرد پنجاه هزار درهم به آن حضرت برساند، و آنكه سبّ حضرت امير المؤمنين 

در بعضى از كتب معتبره  «.1»  كردند. قنوت نمازها ناسزا به آن حضرت و شيعيان او نگويند چنانچه مى

گريان به نزد آن حضرت رفت و خندان  امام حسين  اند كه بعد از صلح امام حسن  روايت كرده

بيرون آمد، از سبب آن پرسيدند فرمود: به نزد امام خود رفتم از او سؤال كردم: چه باعث شد تو را كه 

 1 «.2»  بيرون آمدمشد، راضى شدم و اعثرا باويه گذاشتى؟ فرمود: آنچه پدر توخالفت را به مع
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 گفت: چگونه امام حسن  ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه سدير صيرفى به امام باقر 

امام باشد و حال آنكه خالفت را به معاويه گذاشت؟ حضرت فرمود: بس كن او داناتر بود به آنچه كرد، 

ايضا روايت كرده است كه  «.1»داد  امر عظيمى رو مىشدند و  كرد شيعيان همه مستأصل مى اگر نمى

آمد گفت: چرا مداهنه كردى با  گفتند به خدمت حضرت امام حسن  مردى كه او را ابو سعيد مى

كننده است؟ حضرت فرمود:   دانستى كه حق از توست و او ظالم است و بغى معاويه و صلح كردى و مى

نب خداوند عالميان، جايز نيست كه كسى رأى مرا نسبت به سفاهت اى ابو سعيد هرگاه من امام باشم از جا

ام  دهد در هر كارى كه به عمل آورم، خواه مصالحه و خواه محاربه، هر چند وجه حكمت در آنچه كرده

بينى كه چون حضرت خضر كشتى را شكست و آن پسر را كشت و ديوار را برپا  مخفى باشد. آيا نمى

من داشت، براى آنكه وجه حكمت در آن فعلها مشتبه بود. چون حكمت آنها بر داشت، موسى قول او را دش

اى به سبب ندانستن وجه  او ظاهر شد، راضى گرديد، همچنين كار من نيز چنين است، بر من به خشم آمده

مگر آنكه  ماند  كردم يك شيعه من بر روى زمين نمى حكمت در فعل من، اگر من با معاويه صلح نمى

 1«.2»شد كشته مى

 در بیان کیفیّت شهادت آن امام مظلوم 

اشهر ميان علماء اماميّه آن است كه شهادت آن حضرت در آخر ماه صفر واقع شد، بعضى در هفتم آن ماه  

اند، بعضى در بيست و هشتم از سال چهل و نهم هجرت؛ و عمر شريف آن حضرت در آن وقت به  گفته

اند، اوّل اشهر است، چنانچه كلينى به سند معتبر از  و نه گفتهچهل و هفت سال رسيده بود، بعضى چهل 

چون از دنيا رفت، عمر شريف  روايت كرده است كه حضرت امام حسن  حضرت امام جعفر صادق 

ابن ابى  «.1»چهل سال زندگانى كرد  پيامبر اكرماو چهل و هفت سال بود در سال پنجاهم هجرت، بعد از 

اند كه عمر شريف آن حضرت چهل و  روايت كرده هانى از امام جعفر صادق الحديد و أبو الفرج اصف

  2«.2»اند كه چهل و شش سال بود  هشت سال بود. به سند ديگر از آن حضرت روايت كرده

اند كه: در سال  اند، بعضى گفته آن حضرت، خالف كرده شهادتدر كتاب استيعاب گفته است كه: در وقت  

اند؛ و عمر شريف آن حضرت را چهل و پنج سال  عضى پنجاه و يكم هجرت نيز گفتهپنجاهم هجرت بود، و ب

در كشف الغمّه از حضرت امام «. 1»اند  اند، و بعضى چهل و نه سال و چهار ماه و نوزده روز گفته گفته

 شهادتروايت كرده است كه عمر شريف آن حضرت در وقت  جعفر صادق و حضرت امام محمّد باقر 

به قدر مدّت حمل فاصله بود، حمل  ت سال بود، ميان آن حضرت و برادرش امام حسين چهل و هف
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هفت سال ماند، بعد از آن  با جدّ خود رسول خدا  شش ماه بود، حضرت امام حسن  امام حسين 

ده  حضرت امير المؤمنين  شهادتسى و سه سال ماند، بعد از  حضرت با حضرت امير المؤمنين 

  1«.2»ى كرد سال زندگان

با اهل بيت خود  روايت كرده است كه حضرت امام حسن  ابن شهر آشوب از حضرت صادق  

به زهر شهيد شد، گفتند: كه تو را  فرمود: اى گروه! من به زهر شهيد خواهم شد چنانچه حضرت رسول 

ود بيرون كن، حضرت زهر خواهد داد؟ فرمود: يا كنيز من يا زن من، گفتند كه: آن ملعونه را از ملك خ

فرمود: چگونه او را بيرون كنم و حال آنكه مرگ من به دست او خواهد بود و از آن چاره نيست، اگر او 

را بيرون كنم غير او كسى مرا نخواهد كشت، چنين مقدّر شده است. پس بعد از اندك زمانى، معاويه 

كه: آيا شربتى از شير دارى كه زهرى فرستاد به نزد زن آن حضرت، پس روزى حضرت از او پرسيد 

بياشاميم؟ گفت: بلى. آن زهرى كه معاويه فرستاده بود داخل شير كرده به آن حضرت داد. چون تناول 

نمود، همان ساعت اثر زهر در بدن خود يافت، فرمود: اى دشمن خدا مرا كشتى خدا تو را بكشد، به خدا 

عون دشمن خدا و رسول هرگز خيرى نخواهى ديد سوگند كه عوض مرا نخواهى يافت، و از آن فاسق مل

روايت كرده است كه اشعث بن قيس شريك شد در خون  كلينى به سند معتبر از حضرت صادق  «.1»

را، پسر او محمّد شريك شد در خون  و دختر او جعده زهر داد حضرت امام حسن  امير المؤمنين 

 2«.2» حضرت امام حسين 

فرستاد گفت: اگر اين را به امام حسن بخورانى، من صد هزار  جعدهزهر قاتلى براى معاويه مال بسيارى با 

آورم.روزى آن مظلوم روزه بود، روز بسيار  دهم و تو را به حباله پسر خود يزيد به در مى درهم به تو مى

رد، گرمى بود، در وقت افطار آن حضرت بسيار تشنه بود، آن ملعونه شربت شيرى از براى آن حضرت آو

آن زهر را در آن شير داخل كرده بود. چون حضرت بياشاميد، گفت: اى دشمن خدا كشتى مرا خدا تو را 

بكشد، به خدا سوگند كه خلفى بعد از من نخواهى يافت، آن ملعون تو را فريب داده، خدا تو را و او را به 

د از آن به جدّ بزرگوار و عذاب خود معذّب خواهد كرد. پس دو روز آن حضرت در درد و الم ماند، بع

كلينى به  «.1»هاى خود نكرد  پدر عالى مقدار خود ملحق گرديد، معاويه از براى آن ملعونه وفا به وعده

را زهر داد با كنيزى از كنيزان  سند معتبر روايت كرده است كه جعده دختر اشعث، حضرت امام حسن 

شكم آن حضرت ماند تا جگر مباركش را پاره پاره آن حضرت، آن كنيز زهر را قى كرد شفا يافت، و در 
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رفت گفت: يا  در كتاب احتجاج روايت كرده است كه مردى به خدمت حضرت امام حسن  1«.2»كرد 

بن رسول اللّه گردنهاى ما را ذليل كردى و ما شيعيان را غالمان بنى اميّه گردانيدى، حضرت فرمود: چرا؟ 

به خدا سوگند كه ياورى نيافتم، اگر  عاويه گذاشتى، حضرت فرمود:گفت: به سبب آن كه خالفت را به م

كردم تا خدا ميان من و او حكم كند، و ليكن شناختم اهل كوفه  يافتم شب و روز با او جنگ مى ياورى مى

آيند، عهد و پيمان ايشان را وفائى نيست، بر  را و امتحان كردم ايشان را و دانستم كه ايشان به كار من نمى

آن حضرت سخن  تار و كردار ايشان اعتمادى نيست، زبانشان با من است، و دلشان با بنى اميّه است.گف

گفت كه ناگاه خون از حلق مباركش ريخت، طشتى طلبيد و طشت مملوّ از خون شد، راوى گفت: گفتم:  مى

ند، آن زهر به جگر ا معاويه زهرى فرستاد و به خورد من داده يا بن رسول اللّه اين چيست؟ حضرت فرمود:

كنى؟ حضرت فرمود: دو  هاى جگر من است كه در طشت افتاده، گفتم: آيا مداوا نمى من رسيده، و پاره

مرتبه ديگر مرا زهر داده بود، اين مرتبه سيّم است، و اين مرتبه قابل دوا نيست، معاويه نوشته بود به 

ه او نوشت كه در دين ما روا نيست كه اعانت پادشاه روم كه زهر كشنده براى او بفرستد، پادشاه روم ب

خواهم به اين زهر بكشم  كنيم بر كشتن كسى كه با ما قتال نكند، معاويه به او نوشت: آن مردى را كه مى

پسر آن مردى است كه در مكّه به هم رسيده و دعواى پيغمبرى كرده، او خروج كرده پادشاهى پدرش را 

ر را به او بخورانم و عباد و بالد را از او راحت دهم، هدايا و تحف خواهم اين زه كند، من مى طلب مى

 «.1»  او گرفتبراى او فرستاده، به عوض اين زهرشرطها و عهدها ازبسيار براى او فرستاد، و اين زهر را 

در كشف الغمّه روايت كرده است از عمر بن اسحاق كه گفت: من با مردى به خدمت حضرت امام حسن  

كنم تا خدا  به خدا سوگند سؤال نمى او را عيادت كنم، فرمود: هر چه خواهى سؤال كن، گفتم: رفتم كه 

تو را عافيت بدهد، در حالت صحّت از تو سؤال كنم، پس برخاست و به قضاء حاجت رفت و برگشت 

عافيت كنم تا خدا تو را  فرمود: از من سؤال كن پيش از آنكه نتوانى سؤال كرد، گفتم: بلكه سؤال نمى

اى از جگر من به زير من آمد، مرا چندين مرتبه زهر داده بودند و هيچ بار مثل  دهد، فرمود كه: الحال پاره

اين مرتبه نبود. چون روز ديگر به خدمت آن حضرت رفتم، ديدم كه در كار رفتن است، حضرت امام 

ه را گمان دارى كه گفت: اى برادر ك بر بالين او نشسته است، پس حضرت امام حسين  حسين 

خواهى او را به قتل آورى؟  كنى مى گفت: براى چه سؤال مى اين معامله با تو كرده باشد؟ امام حسن 

تر است از  گفت: بلى، حضرت فرمود: اگر آن باشد كه من گمان دارم، پس عذاب خدا براى او سخت

 2 «.2»شود  گناهى براى من كشته خواهم كه بى عقوبت دنيا، و اگر او نباشد نمى

                                                 
 .462ص  1شيخ كلينی، الكافى ج  (2) .241ص  1قطب راوندی، الخرايج، ج (1). 1
 .207و  190ص  2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (2) .71ص  2احمد بن علی طبرسى، االحتجاج، ج (1). 2
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آن حضرت شد فرمود: مرا به صحرا بريد تا به اطراف  شهادتايضا روايت كرده است كه چون وقت  

آسمان نظر كنم، چون آن حضرت را به صحرا بردند گفت: خداوندا جان خود را كه عزيزترين جانهاست 

ه عوض من قصاص پيش من در رضاى تو دادم، و از قصاص خود گذشتم از براى رضاى تو كه كسى را ب

روايت كرده است كه چون وقت احتضار حضرت  كلينى به سند معتبر از امام محمّد باقر  «.1»نكنند 

كنم به وصيّتى چند،  گرامى تو را وصيّت مىرا طلبيد گفت: اى برادر  شد، امام حسين  امام حسن 

، ببر مرا به نزد جدّم رسول خدا پس حفظ كن وصيّتهاى مرا، چون من از دنيا بروم مرا غسل ده و كفن كن

پس مرا )س(كه او را زيارت كنم و عهد خود را با او تازه كنم، پس ببر مرا به نزد قبر مادرم فاطمه  

برگردان به قبرستان بقيع، ببر و در آنجا دفن كن، بدان كه به من خواهد رسيد از عايشه چيزى چند كه بر 

از دنيا  پس امام حسن  و رسول و نسبت به ما اهل بيت.مردم ظاهر شود دشمنى او نسبت به خدا 

كردند، حضرت امام  رفت، آن حضرت را غسل دادند و كفن كردند، بردند به جائى كه بر مردگان نماز مى

بر آن حضرت نماز كرد. چون از نماز فارغ شد، جنازه را برداشتند داخل مسجد كردند به  حسين 

زداشتند، پس كسى رفت عايشه را خبر كرد كه امام حسن را آوردند و بردند با  پيامبر اكرمنزديك 

خواهند كه در پهلوى جدّ خود دفن كنند، آن ملعونه از شنيدن اين سخن در خشم شد و بر استر زين  مى

كرده سوار شد، اوّل زنى كه در اسالم بر زين سوار شد او بود، به سرعت آمد تا به نزد آن حضرت گفت: 

 گذارم او در خانه من دفن شود و پرده رسول خدا دريده شود. ا دور كنيد از خانه من كه نمىبرادر خود ر

را دريديد، داخل كردى در  پيامبر اكرمفرمود: سالهاست كه تو و پدرت پرده  حضرت امام حسين 

خواست، در قيامت حضرت از تو سؤال خواهد كرد از  خانه حضرت كسى چند را كه قرب ايشان را نمى

آنچه كردى، اى عايشه برادرم مرا امر كرد كه او را نزديك قبر پدرش رسول خدا بياورم كه عهدى با او 

تازه كند، بدان كه برادرم داناترين مردم بود به خدا و رسول، و داناتر بود به تأويل كتاب خدا از آنكه 

رخصت داخل خانه آن  ز آنكه بىرا هتك نمايد، زيرا كه حق تعالى نهى كرده است ا پيامبر اكرمپرده ستر 

سوره احزاب/  « »يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ»فرمايد:  حضرت شوند و مى

رخصت او، و نهى كرده است از آنكه صدا در  و تو داخل كردى در خانه رسول خدا مردان را بى« .53آيه 

« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ»ن حضرت بلند كنند، و گفته است كه: خدمت آ

فاروق او يعنى عمر نزديك گوش  كنم كه تو براى پدر خود و سوگند ياد مى«. 2سوره حجرات/ آيه  »

كنند صداى  فرمايد كه: آنها كه پست مى حضرت رسول كلنگها بر زمين زدى و حال آنكه حق تعالى مى

خود را نزد رسول خدا، آنها آنانند كه امتحان كرده است خدا دلهاى ايشان را براى پرهيزكارى. به تحقيق 

به سبب نزديكى خود به او، و رعايت نكردند از حقّ  پيامبر اكرمكه اذيّت رسانيد پدر تو و فاروق او به 
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ود ايشان را به او بر زبان پيغمبر خود، زيرا كه خدا حرام گردانيده است از آن حضرت آنچه خدا امر كرده ب

مؤمنان بعد از مردن ايشان آنچه حرام گردانيده است از ايشان در حيات ايشان، به خدا سوگند اى عايشه 

ستى دان بود هرآينه مى كه اگر آنچه تو كراهت دارى از دفن حسن نزد پدر او اگر ميان ما و خدا جايز مى

شد به رغم انف تو.پس آن ملعونه گفت: پس خود را دور كنيد كه شما در فنّ مخاصمه نهايت  كه دفن مى

جنازه آن حضرت را به نزديك قبر  آيم، پس امام حسين  مهارت داريد و من از عهده شما به در نمى

 1«.2»فاطمه برد، و از آنجا به قبرستان بقيع برده دفن كرد 

خواست  روايت كرده است كه امام حسين  ند صحيح از حضرت امام جعفر صادق ابن بابويه به س 

دفن كند، جماعتى را براى اين كار جمع كرد، پس مردى   پيامبر اكرمرا نزديك  كه امام حسن 

حسين را بگوئيد كه نگذارد در جنازه من خونى بر  گفت: كه مى گفت كه: من شنيدم از امام حسن 

را در  داشت تا آنكه امام حسن  دست برنمى بود حضرت امام حسين  ر اين نمىزمين بريزد، اگ

فرمود: اوّل زنى كه بر استر سوار شد بعد از وفات  كرد. حضرت صادق  پهلوى جدّ خود دفن مى

شيخ مفيد و شيخ طوسى و  «.1»  عايشه بود كه آمد و منع كرد از دفن آن حضرت حضرت رسول 

اند كه معاويه ده هزار درهم و قطعات بسيار از زمين حلّه و  س و غير او روايت كردهديگران از ابن عبّا

داخل كند، چون  كوفه ضامن شد براى جعده، و زهرى براى آن ملعونه فرستاد كه در طعام امام حسن 

ا اليه انّا للّه و انّ»آن ملعونه طعام را پيش حضرت حاضر كرد، به روايتى: بعد از تناول كردن فرمود: 

كنم خدا را بر مالقات محمّد سيّد المرسلين، و پدرم سيّد الوصيين، و مادرم سيّده زنان  حمد مى« راجعون

بر بالين آن  پس امام حسين  عالميان، و عمّم جعفر پروازكننده در بهشت، و حمزه سيّد الشّهداء.

ود را در اوّل روزى از يابى خود را؟ حضرت فرمود: خ حضرت حاضر شد گفت: اى برادر چگونه مى

گيرم، به نزد پدر  دانم كه پيشى بر اجل خود نمى بينم، مى هاى دنيا مى روزهاى آخرت و آخر روزى از روز

كنم از اين گفتار خود،  دارم مفارقت تو و دوستان و برادران را، استغفار مى روم، مكروه مى و جدّ خود مى

دّ خود رسول خدا را، و پدرم امير المؤمنين را، و مادرم بلكه خواهان رفتنم براى آنكه مالقات كنم ج

فاطمه زهرا را، و دو عمّ خود حمزه و جعفر را، خدا عوض هر گذشته است و ثواب خدا تسلّى فرماينده هر 

كند هر چه را فوت شده است. ديدم اى برادر جگر خود را در طشت، دانستم كه  مصيبت است، تدارك مى

ه است و اصلش از كجا شده است، اگر به تو بگويم با او چه خواهى كرد؟ امام با من اين كار كه كرد

دهم به او تا آنكه مالقات  به خدا سوگند او را خواهم كشت، فرمود كه: پس تو را خبر نمى حسين گفت:

كند حسن بن  اين وصيّتى است كه مى نامه مرا بنويس: كنم جدّم رسول خدا را، و ليكن اى برادر وصيّت

                                                 
 .302ص  1شيخ كلينی، الكافى ج  (2) .190ص  2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (1). 1
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دهم به وحدانيّت خدا كه  كند كه گواهى مى ى بن أبی طالب بسوى برادر خود حسين بن على، وصيّت مىعل

در خداوندى شريك ندارد، اوست سزاوار پرستيدن و در معبوديّت شريك ندارد و در پادشاهى كسى 

را او تقدير  شريك او نيست، محتاج به معين و ياورى نيست، و همه چيز را او خلق كرده است، و همه چيز

كرده، و او سزاوارترين معبودين است به عبادت و سزاوارترين محمودين است به حمد و ثنا، هر كه 

شود، هر كه توبه كند بسوى او  گردد، هر كه معصيت كند او را گمراه مى اطاعت كند او را رستگار مى

گذارم از اهل  ا كه بعد از خود مىحسين در حقّ آنه  كنم تو را اى يابد. پس وصيّت و سفارش مى هدايت مى

خود و فرزندان خود و اهل بيت تو، كه درگذرى از گناهكار ايشان، و قبول كنى احسان نيكوكردار ايشان 

، پيامبر اكرمرا، و خلف من باشى نسبت به ايشان، و پدر مهربان باشى براى ايشان، و آنكه دفن كنى مرا با 

رخصت داخل خانه آن حضرت كردند، و  ه آن حضرت از آنها كه بىزيرا كه من احقّم به آن حضرت و خان

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَنْ »حال آنكه حق تعالى نهى كرده است از آن، فرموده است: 

نداده است ايشان را رخصت  پس به خدا سوگند كه رسول خدا « 53سوره احزاب/ آيه  « »يُؤْذَنَ لَكُمْ

او، رخصت داده  شهادترخصت در حيات او، و رخصتى به ايشان نرسيد بعد از  كه داخل خانه او شوند بى

است ما را تصرّف نمائيم در آنچه از او به ميراث به ما رسيده است. پس اگر آن زن ملعونه تو را مانع 

خون بر زمين  ،در جنازه من به قدر محجمه دهم به قرابت و رحم كه نگذارى كه  شود، تو را سوگند مى

را مالقات كنم، و نزد او شكايت كنم به آن حضرت از آنچه از منافقان به ما   پيامبر اكرمريخته شود تا 

مرا و  ابن عبّاس گفت: چون آن حضرت به جوار حق تعالى رحلت كرد، امام حسين  رسيد بعد از او.

 پيامبر اكرميد، آن حضرت را غسل داد و خواست كه در روضه منوّره م طلبو على پسرعبد اللّه بن جعفر 

را بگشايد و آن حضرت را داخل كند، پس مروان ملعون با فرزندان عثمان و فرزندان ابو سفيان و ساير  

بنى اميّه مانع شدند و گفتند: عثمان مظلوم به بدترين حالى در بقيع دفن شود، و حسن با رسول خدا دفن 

 1«.2»  ها از تير خالى شود. ها و شمشيرها شكسته شود، و جعبه نخواهد شد تا نيزهشود؟! 

به روايت ديگر: جنازه آن حضرت را تير باران كردند، تا آنكه هفتاد تير از جنازه آن حضرت بيرون  

فرمود: به خدا سوگند  كشيدند، پس بنى هاشم خواستند شمشيرها بكشند و جنگ كنند، امام حسين 

دهم شما را كه وصيّت برادر مرا ضايع مكنيد، چنين مكنيد كه خون ريخته شود، پس با ايشان خطاب  مى

ماليدم، پس آن  كردم و بينيهاى شما را بر خاك مى كرد كه: اگر وصيّت برادر من نبود هرآينه او را دفن مى

ن عبّاس روايت كرده كه ايضا اب«.1»حضرت را بردند در بقيع دفن كردند نزد جدّه خود فاطمه بنت اسد 

                                                 
 .159 امالى شيخ طوسى،ص (2) .225شيخ صدوق، علل الشرايع ص   (1).  1
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گانه بر او گريه  حسن را به زهر شهيد كنند، مالئكه آسمانهاى هفت  فرمود: چون فرزند من  پيامبر اكرم

اش كور نشود در  كنند، و همه چيز بر او بگريد حتّى مرغان هوا و ماهيان دريا؛ هر كه بر او بگريد، ديده

ت او اندوهناك شود، اندوهناك نشود دل او در روزى كه شود؛ هر كه بر مصيب ها كور مى روزى كه ديده

دلها اندوهناك شوند؛ هر كه در بقيع او را زيارت كند، قدمش بر صراط ثابت گردد در روزى كه قدمها بر 

 1«.2»آن لرزد 

 ـــــــــــــــــ  باب پنجم حضرت سیّد شهدا : والدت با سعادت آن حضرت  

ست كه والدت آن حضرت در مدينه مشرّفه در سيّم ماه شعبان از سال چهارم اشهر ميان علماى اماميّه آن ا

اند كه روز پنجشنبه بود، و روز  اند، و اكثر گفته هجرت واقع شد، و بعضى پنجم ماه مذكور نيز گفته

و در توقيع حضرت صاحب االمر صلوات اللّه عليه كه به قاسم بن عالء همدانى «. 1»اند  شنبه نيز گفته سه

شيخ «.. 2»وشته است مذكور است كه والدت آن حضرت در روز پنجشنبه سيّم ماه شعبان واقع شد ن

، «3»  طوسى در تهذيب گفته است كه: والدت آن حضرت در آخر ماه ربيع االوّل بود در سال سيّم هجرت

  2و اين خالف مشهور است.

نام پسر كوچك هارون كه او شبير نام آن حضرت را به امر حق تعالى حسين نام كرد به   پيامبر اكرم

داشت، و در آن لغت شبير به معنى حسين است، چنانچه در والدت امام حسن گذشت. و كنيت آن حضرت 

اند؛ القاب شريف آن حضرت: رشيد و طيّب و وفىّ و سيّد و زكى و  ابو عبد اللّه بود، و ابو على نيز گفته

عتبره داللت كرده است بر آنكه فاصله ميان حضرت امام مبارك و سبط و شهيد و سعيد بود.روايات م

شش ماه  حسن و امام حسين عليهما السّالم به قدر مدّت حمل بود، و مدّت حمل حضرت امام حسين 

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه صفيّه دختر عبد المطّلب گفت: من قابله حضرت  «.1»بود 

فرمود كه: اى عمّه  ضرت از شكم مادر به زير آمد، حضرت رسول بودم، چون آن ح امام حسين 

كنى؟!  ام، حضرت فرمود: تو او را پاكيزه مى بياور فرزند مرا، گفتم: يا رسول اللّه هنوز او را پاكيزه نكرده

خدا او را پاكيزه و مطهّر گردانيده است، چون به خدمت آن حضرت بردم، او را در دامن گذاشت و زبان 

دانم كه شير و عسل از زبان آن حضرت در  مكيد، چنان مى داخل كرد و او مى ك خود را در دهان اومبار

فرمود كه: خدا لعنت كند  گريست و مى دهان او جارى شد، پس ميان دو ديده او را بوسيده به من داد و مى
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مادرم فداى تو باد كه او گروهى را كه تو را شهيد كنند اى فرزند، سه مرتبه اين را فرمود، گفتم: پدر و 

 1 «.2»  كننده از بنى اميّه را خواهد كشت؟ فرمود: باقيمانده گروه ستم

اند:  روايت كرده صادق  امامابن بابويه و ابن قولويه و ابن شهر آشوب به سندهاى معتبر بسيار از 

ار ملك براى آنكه متولّد شد، حق تعالى جبرئيل را امر فرمود كه نازل شود با هز چون امام حسين 

را از جانب خدا و از جانب خود، چون جبرئيل نازل شد به ملكى  تهنيت گويد حضرت رسول خدا 

گفتند و از حامالن عرش الهى بود، خداوند  هاى دريا كه او را فطرس مى اى از جزيره گذشت در جزيره

الش را شكست و او را در آن عالميان او را امرى كرد و آن را دير به عمل آورد، پس او غضب كرده ب

 متولّد شد. جزيره انداخت، هفتصد سال در آن جزيره عبادت حق تعالى كرد تا روزى كه امام حسين 

به روايتى ديگر: حق تعالى او را مخيّر گردانيد ميان عذاب دنيا و آخرت، او اختيار عذاب دنيا كرد، پس 

گذشت، پيوسته  در آن جزيره كه هيچ حيوانى بر او نمىهاى چشمش  حق تعالى او را معلّق گردانيد به مژه

آيند، به جبرئيل گفت: اراده كجا  شد. چون ديد كه جبرئيل با مالئكه فرود مى از زير او دود بد بوئى بلند مى

كرامت كرده است، مرا فرستاده است كه او را از جانب  دارى؟ گفت: چون حق تعالى نعمتى به محمّد 

د مبارك باد بگويم، ملك گفت: اى جبرئيل مرا با خود ببر شايد كه محمّد براى من دعا خدا و از جانب خو

رسيد، تهنيت از جانب حق تعالى و  كند، پس او را با خود برداشت و آورد. چون به خدمت رسول خدا 

از جانب خود گفت و حال فطرس را به خدمت حضرت عرض كرد، حضرت فرمود كه: به او بگو كه خود 

به اين مولود مبارك بمالد و به مكان خود برگردد، فطرس خود را به آن حضرت ماليد، بال برآورد و را 

گفت: كيست مثل من كه آزاد كرده حسين و مادر و  به روايتى ديگر: چون به آسمان رفت مى باال رفت.

او را بر من مكافاتى  كشت، جدّ اويم، پس جبرئيل از جانب حق تعالى گفت: يا محمّد امّت تو او را خواهند

هست كه هر كه او را زيارت كند من زيارت او را به او برسانم، هر كه بر او سالم كند من سالم او را به 

  2. او برسانم، و هر كه صلوات بر او بفرستد من صلوات او را به او برسانم، اين را گفت و باال رفت

اند كه چون  روايت كرده بن موسى الرّضا شيخ طوسى و ديگران به سندهاى معتبر از حضرت على 

اسماء بنت عميس را گفت كه: بياور فرزند مرا اى  متولّد شد، حضرت رسول  حضرت امام حسين 

بردم، حضرت او را   پيامبر اكرماسماء، گفت كه: آن حضرت را در جامه سفيدى پيچيده به خدمت 

گوش چپ او اقامه گفت، پس جبرئيل نازل شد  گرفت و در دامن گذاشت، در گوش راست او اذان و در

فرمايد: چون على نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به  رساند مى گفت: حق تعالى تو را سالم مى
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موسى، پس او را به نام پسر كوچك هارون كن كه شبير است، چون لغت تو عربى است او را حسين نام 

ست فرمود كه: تو را مصيبت عظيمى در پيش است، او را بوسيده و گري كن. پس حضرت رسول 

چون روز هفتم شد،  خداوندا لعنت كن كشنده او را، پس فرمود: اى اسماء اين خبر را به فاطمه مگو.

آمد فرمود كه: بياور فرزند مرا، چون به نزد آن حضرت بردم، گوسفند سياه و سفيدى از  حضرت رسول 

قابله داد، و سرش را تراشيدند، به وزن موى سرش نقره تصدّق كرد،  براى او عقيقه كرد، يك رانش را به

  پيامبر اكرمابن بابويه به سند معتبر از ابن عبّاس روايت كرده است كه  ،«1»خلوق بر سرش ماليد 

گويند و شانزده هزار بال داشت، از ميان هر بالى تا  فرمود: حق تعالى را ملكى هست كه او را دردائيل مى

ديگر مانند ما بين آسمان و زمين بود، پس روزى در خاطر او چيزى گذشت كه مناسب جالل و بالى 

عظمت پروردگار نبود، به اين سبب حق تعالى بالهاى او را مضاعف گردانيد و وحى كرد بسوى او كه 

ت كه پرواز كن، او پانصد سال پرواز كرده سرش به يك قائمه از قوايم عرش نرسيد، چون حق تعالى دانس

ترم، از من بلندتر  او به تعب افتاده فرمود: برگرد به مكان خود كه من خداوند عظيم و از همه عظيمى عظيم

باشد و مكانى ندارم، و بلندى من بلندى مكانى نيست، پس حق تعالى بالهاى او را از او گرفت،  چيزى نمى

متولّد شد، حق تعالى  م حسين چون در شب جمعه حضرت اما و او را از صفهاى مالئكه بيرون كرد.

وحى كرد به مالك خازن جهنّم كه: آتش جهنّم را فرو نشان از اهلش براى كرامت مولودى كه متولّد شده 

، و وحى كرد بسوى رضوان خازن بهشت كه: بيارا بهشت را و خوشبو گردان آن را است براى محمّد 

ت، و وحى نمود بسوى حور العين كه: زينت كنيد متولّد شده اس براى كرامت مولودى كه براى محمّد 

متولّد شده است، و  خود را و به زيارت يكديگر برويد براى كرامت مولودى كه در دار دنيا براى محمّد 

صفها بركشيد به تسبيح و تحميد و تمجيد و تكبير براى كرامت مولودى كه  وحى نمود بسوى مالئكه كه:

تولّد شده است، و وحى كرد بسوى جبرئيل كه: نازل شد بسوى پيغمبر من م محمّد   در دار دنيا براى

با هزار قبيل از مالئكه كه هر قبيلى هزار هزار ملك باشند، و همه بر اسبان ابلق زين و لجام  محمّد 

 ها از درّ و ياقوت تعبيه كنيد، و با خود ببريد مالئكه روحانيان را كه كرده سوار شويد، و بر آنها قبّه

او را تهنيت و مبارك باد  ها از نور در دست داشته باشند، با اين تهيّه و زينت برويد نزد محمّد  حربه

ام، و تعزيت او بگو، و  بگوئيد براى مولود او.اى جبرئيل خبر ده آن حضرت را كه من او را حسين نام كرده

پايان سوار باشند، پس واى بر كسى كه  يا محمّد او را خواهند كشت بدترين امّت تو، بر بدترين چهار بگو:

كسى كه ايشان را بكشند بسوى قتال او، و اسبان ايشان را براند، و واى بر او را بكشد، و واى بر كسى كه

آيد مگر  من از كشنده حسين بيزارم و او از من بيزار است، زيرا كه هيچ مجرمى به صحراى محشر نمى

ت، قاتل حسين را در روز قيامت با مشركان كه با خدا خداى ديگر آنكه قاتل حسين جرمش از او بيشتر اس
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تر است به قاتل حسين از مطيعان خدا بسوى  اند داخل جهنّم خواهند كرد، آتش جهنّم مشتاق قرار داده

 بهشت.

اين چه واقعه است كه  آمد، به دردائيل گذشت، دردائيل گفت: پس وقتى كه جبرئيل از آسمان به زمين مى

جبرئيل گفت: نه و ليكن در دار دنيا فرزندى  كنم، مگر قيامت برپا شده؟ ب در آسمان مشاهده مىمن امش

متولّد شده است، حق تعالى ما را براى تهنيت او فرستاده است، ملك گفت: تو را سوگند  براى محمّد 

برسى سالم مرا دهم اى جبرئيل به خداوندى كه تو را و مرا آفريده است كه چون به خدمت آن حضرت  مى

كنم كه از پروردگار خود سؤال  به او برسان و بگو به او كه: به حقّ اين مولود بزرگوار از تو سؤال مى

كنى كه از من خشنود گردد، بالهاى مرا به من برگرداند و مرا در مقام خود در صفهاى مالئكه جا دهد.پس 

گفت: آيا امّت من  عزيت گفت، رسول خدا جبرئيل نازل شد، به امر حق تعالى آن حضرت را تهنيت و ت

او را خواهند كشت؟ گفت: بلى، حضرت فرمود: آنها امّت من نيستند، من بيزارم از ايشان و خدا بيزار است 

به نزد فاطمه  از ايشان، پس جبرئيل گفت كه: من نيز از ايشان بيزارم اى محمّد، پس حضرت رسول خدا 

يت و تعزيت گفت، حضرت فاطمه گريست و فرمود: كاش من او را تهن عليها السّالم رفت و او را

دهم كه  فرمود كه: من گواهى مى زائيدم، جبرئيل گفت: قاتل حسين در آتش است، حضرت رسول  نمى

كننده بعد از  در آتش است اى فاطمه، و ليكن كشته نخواهد شد تا از او امامى به هم رسد كه ائمّه هدايت

 د.او از او به هم رسن

فرمود: امامان بعد از من على است كه هادى است، و بعد از او حسن است كه مهدى   پيامبر اكرمپس 

است، و بعد از او حسين است كه ناصر است، و بعد از او علىّ بن الحسين است كه منصور است، و بعد از 

او موسى بن جعفر امين است،  او محمّد بن على شافع است، و بعد از او جعفر بن محمّد نفاع است، و بعد از

و بعد از او علىّ بن موسى الرّضاست، و بعد از او محمّد بن على فعال است، و بعد از او علىّ بن محمّد 

مؤتمن است، و بعد از او حسن بن على علّام است، و بعد از او آن كسى است كه در پشت سر او عيسى 

السّالم از گريه ساكن شد. پس جبرئيل پيغام دردائيل بن مريم نماز خواهد كرد، پس حضرت فاطمه عليها 

حضرت امام  را به آن حضرت رسانيد، بيان كرد بالئى را كه او مبتال گرديده است، پس حضرت رسول 

اى پيچيده بودند، بسوى آسمان بلند  را بر روى دست گرفت و آن حضرت را در جامه پشمينه حسين 

ود بر تو، پس فرمود: بلكه به حقّ تو بر اين مولود و بر دو جدّ او محمّد كرد گفت: خداوندا به حقّ اين مول

و ابراهيم و بر اسماعيل و اسحاق و يعقوب كه اگر حسين را نزد تو قدرى هست راضى شو از دردائيل، 

پس حق تعالى دعاى آن حضرت را مستجاب كرد و آن ملك را آمرزيد و بالهاى او را به او برگردانيد، او 

گويند آزاد  شناسند كه مى ر مقام خود در صفهاى مالئكه جا داد و آن ملك را در آسمانها به اين مىرا د
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 روايت كرده است كه حضرت رسول  قطب راوندى از حضرت صادق  «.2»  كرده حسين است

انداخت  آمد به نزد فرزندان شيرخواره فاطمه عليها السّالم، آب دهان مبارك خود را در دهان ايشان مى مى

  1.«3»  گفت كه: ايشان را شير مده فاطمه مىحضرت و به 

را  )س(فاطمه   متولّد شد، حضرت ابن شهر آشوب روايت كرده است كه چون حضرت امام حسين 

آمد انگشت  اى طلب كردند نيافتند، پس حضرت رسول  بيمارى عارض شد، شيرش خشك شد، دايه

به روايت  2آمد. مكيد، و روزى او از ابهام آن حضرت بيرون مى و مىابهام خود را در دهان او گذاشت و ا

مكيد، پس چهل شبانه روز چنين كرد، گوشت  گذاشت و او مى ديگر: زبان مبارك خود را در دهان او مى

روايت كرده است كه امام  صادق  امامكلينى به سند معتبر از  «.2»روئيد  پيامبر اكرماو از گوشت 

آوردند، حضرت   پيامبر اكرمو هيچ زن ديگر هم شير نخورد، او را به خدمت  )س(مه از فاط حسين 

مكيد كه دو روزو سه روز او را  گذاشت، از ابهام آن حضرت آن قدر مى ابهام خود را در دهان او مى

كافى بود، پس گوشت و خون آن حضرت از گوشت و خون رسول خدا روئيد، و هيچ فرزندى شش ماه 

روايت  به سند ديگر از امام رضا « 1»  شد كه بماند به غير از عيسى بن مريم و حسين بن علىمتولّد ن

كرد،  آوردند، زبان مبارك خود را در دهان او مى را به نزد آن حضرت مى كرده است كه امام حسين 

 3«.2»نمود، و او از هيچ زن شير نخورد  مكيد و به همان اكتفا مى او مى

   سیدالشهداو مناقب آن حضرت  در بیان فضایل

را كه دست  ابن بابويه به سند معتبر از حذيفه روايت كرده است كه گفت: ديدم روزى حضرت رسول 

فرمود: اى گروه مردم اين است حسين بن على، پس بشناسيد او  را گرفته بود مى جناب امام حسين 

درت اوست كه او در بهشت است، و دوستان او كنم به آن خداوندى كه جانم به دست ق را، سوگند ياد مى

ابن قولويه از ابو ذر روايت كرده است كه گفت: ديدم «.1»در بهشتند، و دوستان دوستان او در بهشتند 

فرمود: هر كه دوست دارد حسن و  بوسيد و مى را مى را كه جناب امام حسين   پيامبر اكرمروزى 

يك  ص، زبانه آتش بر روى او نرسد، هر چند گناهانش به عددحسين را و ذريّت ايشان را از روى اخال

به سند مخالفان از يعلى بن مرّه روايت  «.2»بيابان باشد، مگر آنكه گناهى داشته باشد كه او را به در برد 

فرمود:حسين از من است و من از حسينم، خدا دوست دارد كسى را كه   پيامبر اكرمكرده است كه 
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اين حديث را مخالفان به طريق بسيار «. 3»  رد، حسين سبطى است از اسباط پيغمبرانحسين را دوست دا

  1 اند. در كتب معتبره روايت كرده

آمد به صورت دحيه   پيامبرابن شهر آشوب از امّ سلمه روايت كرده است كه روزى جبرئيل به خدمت 

داخل شدند، چون جبرئيل را  ن كلبى، و نزد آن حضرت نشسته بود كه ناگاه امام حسن و امام حسي

طلبيدند، چون جبرئيل مطلب ايشان را يافت  به نزديك او آمدند و از او هديه مى كردند  گمان دحيه مى

ها  دستى بسوى آسمان بلند كرد، سيبى و بهى و انارى براى ايشان فرود آورد و به آنها داد، چون آن ميوه

آنها داد و فرمود:   دند، حضرت از ايشان گرفت و بوئيد و بهرا ديدند شاد گرديدند و نزديك پيغمبر بر

ببريد به نزد مادر خود، اگر اوّل به نزد پدر خود ببريد بهتر است.آنچه حضرت فرموده بود به عمل آوردند، 

ها تناول كردند، هر  به نزد ايشان رفت و همه از آن ميوه  پيامبر اكرمو به نزد مادر و پدر خود ماندند تا 

پيامبر ها به حال خود بود تا  شد، و آن ميوه گشت و چيزى از آن كم نمى خوردند به حال اوّل برمى ه مىچ

)س( از دنيا رفت، و باز آنها نزد اهل بيت بود و تغييرى در آنها به هم نرسيد تا آنكه حضرت فاطمه  

و سيب ماند، آن سيب  شهيد شد، به برطرف شد شهيد شد، پس انار برطرف شد. چون امير المؤمنين 

 داشت تا آنكه به زهر شهيد شد و آسيبى به آن نرسيد، بعد از آن نزد امام حسين  را امام حسن 

فرمود: وقتى كه پدرم در صحراى كربال محصور اهل جور و جفا شد، آن سيب  امام زين العابدين  بود.

وئيد تا تشنگى آن حضرت تخفيف ب كرد آن را مى را در دست داشت، و هرگاه عطش بر او غلبه مى

يافت، چون تشنگى بر آن حضرت غالب شد و دست از حيات خود برداشت، دندان بر آن سيب فرو برد.  مى

چون شهيد شد، هر چند آن سيب را طلب كردند نيافتند، پس حضرت سجّاد فرمود: من بوى آن سيب را از 

م، و هر كه از شيعه مخلص ما در وقت سحر به رو شنوم هر وقت كه به زيارت او مى مرقد معطّر او مى

 ابن شهر آشوب از امام رضا  «.1»شنود  زيارت آن مرقد مطهّر برود، بوى سيب از آن ضريح منوّر مى

فرمود: هر  پناه  پيامبر اكرماند كه روزى  روايت كرده است، و مخالفان نيز به طرق متعدّده روايت كرده

 «.2»  ترين اهل زمين بسوى اهل آسمان، پس نظر كند بسوى حسين بوبكه خواهد كه نظر كند بسوى مح

در ميان مردم دير به سخن آمد،  شيخ طوسى به سند صحيح روايت كرده است كه حضرت امام حسين 

روزى حضرت رسول آن حضرت را به مسجد آورد و در پهلوى خود بازداشت و تكبير نماز گفت، امام 

د درست نگفت، حضرت از براى او بار ديگر گفت تا آنكه در مرتبه هفتم حسين خواست كه موافقت نماي

 2«.3»درست گفت، به اين سبب هفت تكبير در اوّل نماز سنّت شد 
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  در بیان توجّه سیّد الشّهداء به جانب مكّه معظّمه است

ه عذاب هاويه اند كه: چون معاويه ب شيخ مفيد و سيّد ابن طاووس و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده

اى نوشت بسوى وليد بن عتبة بن ابى سفيان كه  ملحق شد، در نيمه ماه رجب سال شصتم هجرت يزيد نامه

و  از جانب معاويه حاكم مدينه بود، مضمون نامه آنكه بايد كه بيعت بگيرد از براى من از امام حسين 

ى و عذر ى بكر، و بايد كه كار را بر ايشان تنگ گيرعبد اللَّه بن عمر و عبد اللَّه بن زبير و عبد الرّحمن بن اب

هر يك كه از بيعت امتناع نمايند، سر او را بزودى براى من بفرستى. وليد هم چندين از ايشان قبول ننمائى، و

فرستاد و در امر بيعت تأكيد كرد، حضرت فرمود: صبر   بار پيكی را به خدمت حضرت امام حسين 

نم، و به روايت شيخ مفيد: در همان شب كه شب يكشنبه بيست و هشتم بود متوجّه كنيد تا امشب انديشه بك

 مكّه شد.

اى نوشت به اين مضمون: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم،  حركت امام دوات و قلم وكاغذ طلبيده وصيّت نامهقبل از

فيّه، به درستى كه اين وصيّت حسين بن على بن أبی طالب است بسوى برادر خود محمّد معروف به ابن حن

دهد كه محمّد بنده او و رسول  گواهى مىعالى يگانه است و شريكى ندارد، ودهد كه حق ت حسين شهادت مى

دهد كه بهشت و دوزخ حق  اوست، به حق و راستى مبعوث گرديده است از جانب خداوند، و شهادت مى

گرداند همه آنها را كه در  ى زنده مىاست، و قيامت آمدنى است، و در آن شكّى و ريبى نيست، و حق تعال

قبرهايند، به درستى كه من بيرون نرفتم از روى طغيان و عدوان و افساد و ظلم، و ليكن بيرون رفتم براى 

اصالح امّت جدّ خود كه امر كنم ايشان را به نيكيها و نهى كنم از بديها و عمل كنم در ميان ايشان به سيرت 

خود سيّد اوصيا، پس هر كه مرا قبول كند به حق و راستى، خدا سزاوارتر است  جدّ خود سيّد انبياء و پدر

كنم تا خدا ميان من و اين گروه به راستى حكم  به حق و پاداش اهل حق، و هر كه رد كند بر من، صبر مى

ر كند، و خدا بهترين حكم كنندگان است، اين است وصيّت من اى برادر من بسوى تو، و نيست توفيق من مگ

نمايم و بسوى اوست بازگشت من، پس حضرت نامه را پيچيد و بر آن مهر زد و به  به خدا، و بر او توكّل مى

 .1 دست او داد، و در ميان شب روانه شد

اند كه چون حضرت سيّد شهدا عازم گرديد كه از مدينه بيرون رود، امّ  قطب راوندى و ديگران روايت كرده

آن حضرت آمد و گفت: اى فرزند گرامى مرا اندوهناك مگردان به نزد  رپيامبسلمه زوجه طاهره حضرت 

فرمود: فرزند دلبند من  به بيرون رفتن خود بسوى عراق، زيرا كه من شنيدم از جدّ بزرگوار تو كه مكرّر مى

حسين در زمين عراق به تيغ جور اهل كفر و نفاق شهيد خواهد شد در زمينى كه آن را كربال گويند، حضرت 

اى از رفتن نيست، و به فرموده خدا  دانم كه شهيد خواهم شد، و مرا چاره فرمود: اى مادر محترم! من نيز مى
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كدام  مرا خواهد كشت، و در  دانم در چه روز كشته خواهم شد، و كه نمايم، به خدا سوگند كه مى عمل مى

من كشته خواهند شد، و اگر خواهى  خويشاندانم كه كى با من از اهل بيت و ىمبقعه مدفون خواهم گرديد، و

 اى مادر به تو بنمايم جائى را كه در آن كشته و مدفون خواهم شد.

پس آن حضرت به جانب كربال به دست مبارك خود اشاره نمود، و به اعجاز آن حضرت، زمينها پست شد 

خود و هر يك از  و زمين كربال بلند شد تا آنكه آن حضرت لشكرگاه خود را و محلّ شهادت و موضع دفن

حضرت در و ديوار را به گريه در آورد، آورد ومود، پس امّ سلمه فغان و ناله براصحاب خود را به امّ سلمه ن

فرمود: اى مادر گرامى چنين مقدّر شده است كه من به جور و ستم شهيد گردم، و فرزندان و خويشان من 

يّد گردانيده از شهر به شهر و ديار به ديار بگردانند، و كشته شوند، و اهل بيت و زنان و اطفال مرا اسير و مق

 هر چند استغاثه نمايند ياورى نيابند.

تربت مدفن تو را به من داده است، و در شيشه ضبط  ت پيامبر ّ جد امّ سلمه گفت: اى فرزند دلبند! 

سلمه داد و گفت:  دست فرا كرد و كفى از خاك كربال برداشت و به امّ ام، پس حضرت امام حسين  كرده

اى مادر اين خاك را نيز در شيشه ضبط كن، و در هنگامى كه هر دو خاك خون شود، بدان كه من در آن 

 1.  ام صحرا شهيد شده

وقتی خبر مرگ معاويه و سفر امام به مكه به كوفه رسيد نامه های فراوانی مبنی بر دعوت از امام برای سفر 

اى است از  امه آخر ايشان نوشت: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اين نامهكوفه فرستادن ، حضرت در جواب ن

ما اى از ش حسين بن على بسوى گروه مؤمنان و مسلمانان و شيعيان، امّا بعد به درستى كه هانى و سعيد نامه

رسانيدم،  شمار كه از شما به من رسيده بود، و بر مضامين همه اطّالع به هم بىآوردند بعد از رسوالن بسيار و

تو   ها نوشته بوديد كه: ما امامى نداريم بزودى بيا نزد ما، شايد كه حق تعالى ما را به بركت و در جميع نامه

فرستم بسوى شما برادر و پسر عم و محلّ اعتماد خود پسر عقيل  بر حق و هدايت مجتمع گرداند، اينك مى

عقال و دانايان و اشراف و بزرگان شما بر آنچه را، پس اگر او بنويسد بسوى من كه مجتمع شده است رأى 

كنم كه  آيم، پس به جان خود سوگند ياد مى ها درج كرده بوديد ان شاء اللَّه بزودى بسوى شما مى در نامه

قيام نمايد در ميان مردم به عدالت، و قدم كند در ميان مردم به كتاب خدا، وامامى نيست مگر كسى كه حكم 

 2.«1»  سه بيرون نگذارد، و مردم را بر دين حق مستقيم بدارد، و السّالماز جادّه شريعت مقدّ

 در بیان فرستادن حضرت مسلم بن عقیل به جانب کوفه، و شهادت آن بزرگوار
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مسلم بن عقيل پسر عمّ خود را  وفا از حد گذشت، حضرت امام حسين  چون رسل و رسايل كوفيان بى

ح و سداد و شجاعت و سااوت و متانت از همكنان ممتاز بود طلبيد، كه به وفور عقل و علم و تدبير و صال

و براى بيعت گرفتن از اهل كوفه با قيس بن مصهر صيداوى و عمارة بن عبد اللَّه سلولى و عبد الرّحمن بن 

ان، خود از ماالفه تقوى و پرهيزكارى، و كتمان امرعبد اللّه ازدى متوجّه آن صوب گردانيد، و امر كرد او را ب

و حسن تدبير و لطف و مدارا و فرمود: اگر اهل كوفه بر بيعت من اتّفاق نمايند، بزودى حقيقت حال را به من 

را زيارت  پيامبرعرض نما.پس مسلم حضرت را وداع نموده به مدينه رفت و در مسجد مدينه نماز كرد، 

ود و دو دليل از قبيله قيس گرفته كرده به خانه خود در آمد، و اهل و ياران و خويشان خود را وداع نم

متوجّه كوفه شد، چون داخل شهر كوفه شد، در خانه ماتار بن ابى عبيده ثقفى نزول اجالل فرمود، و مردم 

آمدند، و نامه حضرت  كوفه از استماع قدوم مسلم، اظهار سرور بسيار نمودند و فوج فوج به خدمت او مى

كردند، تا آنكه بر دست  استماع آن نامه گريان گرديده بيعت مى خواند، از را بر ايشان مى امام حسين 

اى به  مسلم هيجده هزار نفر از اهل كوفه به شرف بيعت آن حضرت سرافراز گرديدند، پس مسلم عريضه

اند، اگر متوجّه اين  خدمت آن حضرت نوشت كه: تا حال هيجده هزار نفر از اهل كوفه به بيعت شما در آمده

 اسب است.صوب گرديد من

عبد اللَّه بن مسلم به يزيد نامه نوشت، و در نامه درج نمود كه مسلم بن عقيل به كوفه آمده، و شيعيان براى 

خواهى، كسى را به حكومت كوفه بفرست كه در امر  نمايند، اگر كوفه را مى حسين بن على با او بيعت مى

نمايد.عمر بن  مقاومت ندارد يا دانسته مسامحه مىدشمنان تو اهتمام نمايد، زيرا كه نعمان بن بشير يا تاب 

 ها به او نوشتند. سعد و ديگران نيز چنين نامه

اند كه  ها اطّالع يافت، نامه به عبيد اللَّه نوشت كه دوستان من از كوفه به من نوشته چون يزيد بر مضامين نامه

، چون نامه مرا باوانى متوجّه كوفه كنند مسلم بن عقيل وارد كوفه شده، و لشكر براى امام حسين جمع مى

شو، و او را به هر حيله كه مقدور باشد به دست آور و براى من بفرست، يا به قتل آور يا از كوفه بيرون كن، 

و نامه را به مسلم بن عمرو داده براى عبيد اللَّه فرستاد. چون در بصره نامه يزيد به آن پليد رسيد، روز ديگر 

 1و عثمان برادر خود را در بصره نايب خود گردانيد.متوجّه كوفه گرديد 

د مراوالى شهر شما گردانيد و يزيكرد و خطبه خواند و گفت:جمع را وقتی ابن زياد به  كوفه رسيد اهل كوفه 

را به من سپرده، و مرا امر كرده است كه مطيعان را نوازش نمايم و ماالفان را به تازيانه و شمشير سرحدّ شما

، و از ماالفت خليفه و عقوبات او حذر نمائيد. پس از منبر فرود آمد، و رؤساء قبائل و محلّات تأديب كنم

را طلبيد، و مبالغه و تأكيد نمود كه: هر كه را گمان بريد در محلّه و قبيله خود كه با يزيد در مقام خالف و 
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اهر شود كه چنين كسى در قبيله و نفاقند، بايد كه نام ايشان را بنويسيد و به من عرض نمائيد، و هرگاه ظ

محلّه شما بود، مرا بر حال او مطّلع نگردانيده باشيد، خون و مال شما بر من حالل خواهد بود. چون خبر 

خانه هانى بن عروه رفت و در  و از خانه ماتار بيرونداخل شدن آن ملعون به مسلم رسيد، خائف گرديد 

گرفت او را  كردند، و از هر كه بيعت مى رفتند و با او بيعت مى ىپنهان شد، و شيعيان پنهان به خدمت او م

 1داد كه افشاى راز ننمايد، و بيعت را از ماالفان پنهان دارد. سوگند مى

بر هانى ش هانی را احضار كرد. چون نظرس خود محل اقامت مسلم را فهميد وطريق معقل جاسوابن زياداز

انه مده. با او شروع به عتاب كرد و گفت: اين چه فتنه است در خافتاد گفت: به پاى خود به محلّ قصاص آ

خانه جا داده، و لشكر و سالح براى او جمع قام خيانت در آمده، و مسلم را درمخود برپا كرده، و با يزيد در

ون كنى؟ هانى انكار كرد، پس ابن زياد معقل را طلبيد، چون نظر هانى بر معقل افتاد دانست كه آن ملع مى

اصحاب مسلم قصر سلم رسيد واو با يارانش قيام كرد،دستگيری هانی به مسوس ابن زياد بوده است. خبرجا

آن ملعون را در ميان گرفتند،  ابن زياد اشراف كوفه را امر كرد كه بر بام قصر بر آمدند و اتباع مسلم را ندا 

رسند و شما را تاب ايشان  ى شام مىپراكنده شويد كه اينك لشكرهاكه: اى گروه بر خود رحم كنيد، و كردند

و عطاهاى شما را مضاعف خواهد، كنيد امير متعهّد شده است كه عذرشما را از يزيد درنيست، و اگر اطاعت 

سوگند ياد كرده است كه اگر متفرّق نشويد، چون لشكرهاى شام برسند، مردان شما را به قتل آورد گرداند، و

 د و زنان و فرزندان شما را بر اهل شام قسمت كنند.گناه را به جاى گناهكار بكش و بى

شدند، تا آنكه چون شام شد، زياده از سى نفر با مسلم نمانده بودند.  مردم از استماع اين سانان متفرّق مى

چون مسلم اين حالت را مشاهده كرد و بر غدر و مكر اهل كوفه مطّلع گرديد، داخل مسجد شد و نماز شام 

از نماز فارغ شد، ده نفر با او مانده بودند، خواست كه از مسجد بيرون رود، چون از در را ادا كرد. چون 

اى راه  كس با او نمانده بود، آن غريب مظلوم در كار خود متحيّر گرديد، چون پاره كنده بيرون رفت هيچ

د حضرمى او را رفت به در خانه طوعه رسيد و او كنيز اشعث بن قيس بود كه او را آزاد كرده بود، و اسي

گفتند. طوعه در در خانه خود نشسته  تزويج نموده بود و از او پسرى به هم رسانيده بود كه او را بالل مى

كشيد، مسلم گفت: آيا آبى دارى كه من بياشامم؟ طوعه رفت و شربت آبى براى او  بود و انتظار پسر خود مى

اى بنده خدا به جاى خود برو كه در اين وقت آورد. چون مسلم آب را آشاميد، مكث نمود، طوعه گفت: 

 شب بودن تو اينجا مناسب نيست، مسلم گفت:
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 مرا پناه امشب برم، اگر  اى مادر مرا در اين شهر خانه و خويشى و يارى نيست، غريبم و راه به جائى نمى

د، طوعه تو را پناه ده دهى ممكن است كه در روز قيامت كه همه كس درمانده باشند، حضرت رسول 

گفت: تو كيستى؟ گفت: منم مسلم بن عقيل، اهل كوفه ما را فريب دادند و آواره ديار خود كردند، و از 

چون طوعه مسلم را  خويش و دوست و يار دور انداختند و دست از يارى من برداشته مرا تنها گذاشتند.

امى براى او حاضر كرد، در آن اى نيكو براى او فرش كرد و طع شناخت، او را به خانه در آورد و حجره

آيد، از سبب آن  رود و مى حال بالل پسر آن زن به خانه آمد، چون ديد كه مادرش به آن حجره بسيار مى

حال سؤال نمود، مادر خواست كه از او پنهان دارد، چون الحاح را از حد گذرانيد، طوعه او را سوگند داد و 

 خبر آمدن مسلم را به او گفت.

اند، در همان شب به مسجد در آمد، بر منبر  زياد لعين چون شنيد كه اصحاب مسلم متفرّق گرديدهامّا ابن 

باال رفت و مناديان او در كوفه ندا كردند كه: هر كه از بزرگان و روشناسان كوفه در اين وقت در مسجد 

ع شدند، ندا كرد حاضر نشود، خون او هدر است، پس در اندك وقتى مسجد از مردم پر شد. چون مردم جم

در ميان ايشان كه: مسلم بن عقيل ماالفت خليفه كرده و اكنون گرياته است، هر كس كه مسلم در خانه او 

پيدا شود و ما را خبر نداده باشد، جان او و مال او در معرض تلف است، و هر كه او را به نزد ما آورد ديت 

بسيار نمود و از منبر به زير آمد و داخل قصر شد، و او را به آن خواهيم داد، ايشان را تهديد و تاويف 

هاى شهر را محافظت كنند كه مسلم از شهر بيرون نرود، و حصين بن  لشكريان خود را فرستاد كه دروازه

چون صبح شد، آن ملعون در مجلس نشست و مردم  ها تفحّص نمايد. نمير را فرستاد كه در محلّات و خانه

ل شوند، محمّد بن اشعث را نوازش بسيار نمود، و در آن وقت پسر طوعه به در كوفه را رخصت داد كه داخ

خانه ابن زياد آمد و خبر مسلم را به عبد الرّحمن پسر محمّد بن اشعث داد، آن ملعون به نزد پدر خود آمد و 

نيد، هفتاد اين خبر را به او گفت در وقتى كه در پهلوى ابن زياد نشسته بود، ابن زياد چون اين خبر را ش

 كس از قبيله قيس را به او همراه كرد و به طلب مسلم فرستاد.

اند گفت: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، و  چون مسلم صداى پاى اسبان را شنيد، دانست كه به طلب او آمده

ايشان شمشير خود را برداشت و از خانه بيرون آمد، چون نظرش بر ايشان افتاد، شمشير خود را كشيد و بر 

گرياتند،  آورد از پيش او مى حمله آورد و جمعى از ايشان را بر خاك هالك افكند، و به هر طرف كه رو مى

تا آنكه در چند حمله چهل و پنج نفر از ايشان را به عذاب الهى واصل گردانيد، و شجاعت و قوّت آن بيشه 

افكند، تا آنكه بكر بن حمران  م بلند مىگرفت و بر با بود كه مردى را به يك دست مى  اى هيجا به مرتبه

آورد  ضربتى بر روى مكرّم او زد، و لب باال و دو دندان او را افكند، و باز آن شير خدا به هر سو كه رو مى

 ايستاد. كسى در برابر او نمى
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ند و بر زد زدند، و آتش بر نى مى چون از محاربه او عاجز شدند، بر بامها بر آمدند و سنگ و چوب بر او مى

انداختند، چون آن سيّد مظلوم آن حالت را مشاهده نمود و از حيات خود نااميد گرديد،  سر آن سرور مى

چون ابن اشعث ديد كه به آسانى بر او  شمشير كشيد و بر آن كافران حمله كرد، جمعى را از پا در آورد.

دهيم و به نزد ابن زياد  تو را امان مىدهى، ما  توان يافت گفت: اى مسلم چرا خود را به كشتن مى دست نمى

دين  شايد، و از منافقان بى بريم و او را اراده قتل تو ندارد، مسلم گفت: قول شما كوفيان اعتماد را نمى مى

وفا مانده شد، ضعف و  آيد. چون آن بيشه هيجا، از كثرت مقاتله اعدا و جراحتهاى آن مكّاران بى وفا نمى

يد، ساعتى پشت به ديوار داد. چون ابن اشعث بار ديگر امان بر او عرض كرد، به ناتوانى بر او غالب گرد

دينان را فروغى از صدق نيست، با ابن اشعث  دانست كه كالم آن بى ناچار تن به امان در داد با آنكه مى

لى، دست از ايد؟ گفتند: ب گفت: آيا من در امانم؟ گفت: بلى، با رفيقان او خطاب كرد كه:آيا مرا امان داده

 محاربه برداشت و دل بر كشته شدن گذاشت.

و در مقاتله اعدا اهتمام به روايت سيّد ابن طاووس: هر چند ايشان بر او امان عرض كردند، قبول نكرد، 

آمد و نيزه بر پشت او زد و او را به رو انداخت، ه جراحت بسيار يافت، و نامردى ازعقب او درتا آنكنمود مى

وقتی مسلم داخل مجلس ابن زياد شد، سالم نكرد، مالزم  م آوردند و او را دستگير كردند.آن كافران هجو

ابن زياد گفت: چرا سالم نكردى؟ مسلم گفت: اگر مرا خواهد كشت چرا او را سالم كنم، و اگر مرا ناواهد 

خواه سالم بكنى و  كشت سالم بر او بسيار خواهم كرد، بعد از اين ابن زياد گفت: البتّه تو را خواهم كشت،

خواه نكنى، مسلم گفت: اگر مرا بكشى بدتر از تو بهتر از مرا كشته است، ابن زياد از اين سان در خشم شد 

اتّفاق، بر امام خود خروج كردى و زبان پليد خود را به ناسزا گشود گفت: اى عاق و اى پراكنده كننده اهل 

 يدى و آتش فتنه را مشتعل ساختى.جمعيّت مسلمانان را به پراكندگى مبدّل گردانو

مسلم گفت: دروغ گفتى، بلكه معاويه و پسر او يزيد جمعيّت مسلمانان را پراكنده كردند و رخنه در دين خدا 

فساد در ميان اهل اسالم افروختيد، ند غالم ثقيف بوديد نائره فتنه وافكندند، و تو و پدر تو كه ولد الزّنا و فرز

سرانجام ابن زياد بكر بن حمران را طلبيد كه مسلم در آن روز ضربتى گفته شد ودو و سانان زيادی بين آن 

بر سر او زده بود گفت: مسلم را ببر و به بام قصر و او را گردن بزن و سرش را با تنش از قصر به زيرانداز، 

كردى، پس آن ملعون  بود، امر به قتل من نمى مسلم گفت كه: اگر ولد الزّنا نبودى و ميان من و تو قرابتى مى

دست آن سالله اخيار را گرفت و بر بام قصر برد، در اثناى راه زبان آن مقرّب اله به حمد و ثنا و تكبير و 

تهليل و تسبيح حق تعالى و صلوات بر سيّد انبياء و اهل بيت آن حضرت جارى بود، و با حق زبان به 
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ا و ميان اين گروهى كه ما را فريب دادند و دروغ گفت كه: خداوندا تو حكم كن ميان م مناجات گشوده مى

 1گفتند و به وعده خود وفا نكردند.

 در بیان توجّه امام مظلوم بسوى عراق، و آنچه از اهل کفر و نفاق به آن امام آفاق رسید

: اند كه شيخ مفيد و سيد ابن طاووس و شيخ ابن نما و ديگران در بيان اين قصّه جانسوز چنين ايراد نموده

در سوّم ماه شعبان سال شصتم هجرت از بيم آسيب ماالفان مكّه معظّمه را  چون حضرت سيّد الشّهداء 

به نور قدوم خود منوّر گردانيده بود، در بقيه آن ماه و ماه رمضان و شوّال و ذى القعده در آن بلده محترمه به 

ز اهل حجاز و بصره و ساير بلد نزد آن نمود، و در آن مدّت جمعى از شيعيان ا عبادت حق تعالى قيام مى

، حضرت احرام به حج بستند، چون يزيد پليد جمعى را فرستاده شدحضرت جمع شدند. چون ماه ذى حجّه 

احرام حج را به عمره عدول  امامبود به بهانه حج كه آن حضرت را گرفته به نزد او برند يا به قتل آورند، 

 2و محل شد و متوجّه عراق گرديد.نموده، اعمال عمره را به عمل آورد 

به ابن زياد رسيد، حصين بن نمير را با  اند كه چون خبر توجّه امام حسين  مشايخ عظام روايت كرده

لشكر انبوه بر سر راه آن حضرت به قادسيّه فرستاد، و از قادسيّه تا قطقطانيّه را از لشكر ضاللت اثر خود پر 

به روايت ديگر: قيس بن  -رسيد، عبد اللَّه بن يقطر برادر رضاعى خود راكرد. چون امام مظلوم به بطن رمه 

اى به  به رسالت به جانب كوفه فرستاد، هنوز خبر شهادت مسلم به آن حضرت نرسيده بود، نامه -مصهر را

اى است كه از حسين بن على بسوى  اهل كوفه نوشت به اين مضمون: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اين نامه

كنم خداوندى را كه به جز او خداوندى نيست، امّا  رادران مؤمن و مسلمان، سالم الهى بر شما باد، حمد مىب

ايد بر نصرت ما  بعد به درستى كه نامه مسلم بن عقيل به من رسيده، و در آن نامه مندرج بود كه اتّفاق نموده

را بر ما تمام گرداند و شما را بر حسن كنم كه احسان خود  و طلب حق ما از دشمنان ما، از خدا سؤال مى

نيّت و كردار بهترين جزاى ابرار عطا فرمايد، به تحقيق كه بيرون آمدم از مكّه و روى به ديار شما آوردم، و 

ببنديد، و   شنبه هشتم ماه ذى حجّه چون پيك من به شما رسد، بايد كه كمر متابعت بر ميان در روز سه

رسانم، و  انيد و مهيّاى نصرت من باشيد كه به اين زودى خود را به شما مىاسباب كارزار را آماده گرد

السّالم عليكم و رحمة اللَّه و بركاته.و سبب نوشتن نامه آن بود كه مسلم بيست و هفت روز پيش از شهادت 

اهل  اى به خدمت آن حضرت نوشته بود و اظهار اطاعت و انقياد اهل كوفه نموده بود، و جمعى از خود نامه

                                                 
 .46ص 2شيخ مفيد؛ االرشاد ج . 1
 .66ص 2شيخ مفيد؛ االرشاد ج . 2
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ها نوشته بودند كه در اينجا صد هزار شمشير براى نصرت تو مهيّا گرديده است، بزودى خود را به  كوفه نامه

 1شيعيان خود برسان.

چون پيك آن حضرت روانه شد و به قادسيّه رسيد، حصين او را گرفت و خواست كه نامه را از او بگيرد، 

به نزد ابن زياد فرستاد، ابن زياد از او پرسيد كه: تو كيستى؟ گفت: نامه را پاره كرد و به او نداد، حصين او را 

مردى از شيعيان على بن أبی طالبم و پسر بزرگوار او، گفت: چرا نامه را پاره كردى؟ گفت: براى آنكه تو 

مه را ابن زياد گفت: نامه را كه نوشته بود و به كه نوشته بود؟ گفت: نا مطّلع نشوى بر آنچه در آن نامه بود.

دانم، ابن زياد در غضب شد  نوشته بود به جماعتى از اهل كوفه كه من نامهاى ايشان را نمى امام حسين 

دارم تا نامهاى ايشان را به من نگوئى، يا بر منبر باال روى و حسين و برادر و  و گفت: دست از تو بر نمى

گويم و آن مطلب ديگر را  نام آن جماعت را نمىكنم، گفت:  پدرش را ناسزا بگوئى، و الّا تو را پاره پاره مى

و اهل بيت او فرستاد و پيامبركنم، پسر بر منبر باال رفت، و ثناى حق تعالى ادا كرد و درود بر  روا مى

صلوات بسيار بر حضرت امام حسين و پدر و برادر بزرگوارش فرستاد، و ابن زياد و پدرش و ساير بنى 

ت: اى اهل كوفه من پيك امام حسينم بسوى شما، و او را در فالن موضع اميّه را لعن بسيار كرد و گف

ام، هر كه خواهد يارى او نمايد به خدمت او بشتابد. ابن زياد امر كرد كه او را از باالى قصر به زير  گذاشته

ر سرش انداختند و به درجه شهادت فايز گرديد، و به روايت ديگر: رمقى در او باقى بود، عبد الملك بن عم

 2را جدا كرد.

، و به قول  امام در روز چهارشنبه يا پنجشنبه دوّم هر ماه محرّم سال شصت و يكم هجرت وارد كربال شد

اى به ابن زياد نوشت و حقيقت احوال آن حضرت را اعالم  پس حر نامه 3 بعضى روز هشتم ماه محرّم بود.

نوشت كه: شنيدم كه در كربال فرود  م حسين اى به حضرت اما كرد، بعد از وصول نامه آن ملعون نامه

اى به من نوشته است كه تو را مهلت ندهم تا از تو بيعت بگيرم، يا تو را به نزد او  اى، و يزيد نامه آمده

 چون نامه آن شقى به آن حضرت رسيد و مطالعه فرمود، نامه را انداخت و فرمود كه: رستگار نمى فرستم.

وق را به ساط خالق خريدند. چون رسول جواب نامه را طلبيد، حضرت شوند گروهى كه رضاى مال 

فرمود: نامه او را نزد من جوابى نيست، و عذاب الهى بر او الزم گرديده است. چون اين خبر به آن لعين 

رسيد، آتش كفر و نفاقش مشتعل گرديد و عزم محاربه آن حضرت را جزم كرد، و تكليف امارت لشكر به 

رد، و او در ابتدا امتناع نمود، چون قبل از آن ايالت رى را به او تفويض كرده بود گفت: عمر بن سعد ك
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شوى، رقم ايالت را به ما رد كن كه به ديگرى بدهيم. آن بدبات به طمع  هرگاه مرتكب محاربه حسين نمى

چهار هزار نامرد ايالت رى، شقاوت ابدى و عذاب سرمدى اختيار كرده قبول محاربه آن سيّد شهدا نمود، با 

 1روانه كربال شد.

به روايت شيخ مفيد: شمر نامه ابن زياد را براى عمربن سعد آورد در روز پنجشنبه يا جمعه نهم ماه محرّم، 

چون عمر نامه را خواند به شمر گفت: خدا تو را به بدترين جزاها جزا دهد كه تو نگذاشتى كه معامله به 

كه مطيع پسر زياد گردد، ن أبی طالب است و هرگز راضى ناواهد شد صلح انجامد، و حسين فرزند على ب

بايد كرد، و كشنده اين بزرگواران در دنيا و عقبى اميد نجات ندارند، شمر گفت:  ما را با او مقاتله مىبه ناچار

قى براى كنى بكن و الّا لشكر را به من بگذار، آن ملعون ش دانم اگر اطاعت فرمان پسر زياد مى اينها را نمى

دان سته عذاب ابدى را بر خود گذاشت و شمر را سردار پيادگان لشكر كرد، و عسكر  محبّت دنياى دنى

 نامسعود و جنود نامعدود خود را امر كرد كه رو به اصحاب آن حضرت آوردند.

برادران مادر بعضى از زيرا كه  -شمر به نزديك لشكرگاه سيّد شهدا آمد و گفت: كجايند فرزندان خواهر ما؟

بيرون آمدند و گفتند:  پس جعفر و عبّاس و عثمان فرزندان امير المؤمنين  -قبيله او بودندآن حضرت از

خواهى از ما؟ گفت: چون مادر شما از قبيله من است، من شما را امان دادم، ايشان گفتند: خدا تو را  چه مى

 دهى؟ را امان نمى سول دهى و فرزند حضرت ر و امان تو را لعنت كند، ما را امان مى

به خدمت آن حضرت  چون خروش لشكر ماالفان بلند شد، زينب خاتون خواهر حضرت امام حسين 

آمد ديد كه آن امام مظلوم سر بر زانوى اندوه گذاشته به خواب رفته است، گفت: اى برادر اين صداهاى اهل 

در اين وقت به خواب ديدم جدّم محمّد  شنوى؟ حضرت سر برداشت و فرمود: اى خواهر جور و جفا را نمى

مصطفى و پدرم علىّ مرتضى و مادرم فاطمه زهرا و برادرم حسن مجتبى را كه به نزد من آمدند و گفتند: اى 

حسين تو در اين زودى به نزد ما خواهى آمد. چون زينب خاتون اين خبر وحشت اثر را شنيد، طپانچه بر 

كرد، حضرت فرمود: اى خواهر گرامى ويل و عذاب براى تو نيست،  روى خود زد و فرياد وا وياله بلند

 براى دشمنان تو است، صبر كن و بزودى دشمنان را بر ما شاد مگردان.

آيند، حضرت  پس عبّاس به خدمت برادر بزرگوار خود آمد و عرض كرد كه لشكر ماالف روى به ما مى

ب ايشان چيست، پس عبّاس با بيست سوار استقبال فرمود: اى برادر تو برو و از ايشان سؤال كن كه مطل

ايشان نمود گفت: غرض شما از اين حركت و شورش چيست؟ گفتند: حكم امير رسيده است كه بر شما 

كنيد شما را به نزد او بريم و الّا با شما جنگ كنيم، عبّاس گفت: درنگ  عرض كنيم، اگر اطاعت امير مى

ام خود برسانم. چون عبّاس پيام شوم آن مالعين را به خدمت امام حسين نمائيد تا پيام شما را به خدمت ام
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عرض كرد، حضرت فرمود: اى برادر اگر توانى ايشان را راضى كن كه محاربه را به فردا قرار دهند كه  

امشب وداع عبادت پروردگار خود بجا آورم، زيرا كه پيوسته خواهان و مشتاق نماز و تالوت و استغفار و 

 شمارم. ام، و يك شب را براى مناجات و تضرّع به درگاه قاضى الحاجات غنيمت مى و عبادت بودهدعا 

چون عبّاس به نزد آن منافقان رفت و استدعاء مهلت يك شب نمود، مضايقه كردند تا آنكه از لشكر آن 

ز شما ا دهيد، و جگرگوشه حضرت رسول  كافران خروش بر آمد: اگر كافرى از شما مهلت طلبد مى

نمائيد، عمر در ميان لشكر شقاوت اثر ندا كرد كه: حسين و اصحابش را  طلبد و امتناع مى مهلت يك شب مى

 امشب مهلت داديم. جناب سيّد شهدا در آن شب اصحاب گرام خود را جمع نمود، امام زين العابدين 

آن حضرت رسيدم شنيدم كه به گفت كه: من در آن وقت بيمار بودم، خود را بر زمين كشيدم تا به نزديك 

كنم او را بر شدّت و رخا و  كنم خداوند خود را به نيكوترين ثناها، و حمد مى گفت: ثنا مى اصحاب خود مى

كنم بر آنكه ما را گرامى داشتى به پيغمبرى، و قرآن را به ما تعليم كردى،  نعمت و بال، خداوندا تو را حمد مى

ما را چشمان بينا و گوشهاى شنوا و دلهاى با نور و ضياء باشيدى، پس  و دين خود را به ما عطا كردى، و

دانم اصحابى وفادارتر و نيكوكارتر از اصحاب  بگردان ما را از شكر كنندگان، امّا بعد به درستى كه من نمى

طا تر از اهل بيت خود، پس خدا شما را جزاى نيكو ع شناس تر و حق تر و شايسته خود، و اهل بيتى پاكيزه

نمائيد، من شما را مرخّص گردانيدم و بيعت  كند از جانب من، و بر من نازل شده است حالتى كه مشاهده مى

خود را از گردن شما گشودم و از شما توقّع نصرت و معاونت و مرافقت ندارم، در اين وقت پرده سياه شب 

طلبند و با من كار دارند، چون مرا  شما را فرو گرفته است، به هر طرف كه خواهيد برويد كه ايشان مرا مى

 نمايند. بيابند ديگرى را طلب نمى

شويم، خدا  در اين حال عبّاس و ساير برادران بزرگوار آن حضرت برخاستند و گفتند: هرگز از تو جدا نمى

كردن  داريم و جان خود را فداى تو ننمايد به ما روزى را كه بعد از تو زنده باشيم، دست از دامان تو بر نمى

پس حضرت رو به اوالد مسلم بن عقيل آورد فرمود كه: شهادت مسلم شما را  شماريم. از سعادت خود مى

 بس است، من شما را مرخّص گردانيدم به هر طرف كه خواهيد برويد، آن سعادتمندان گفتند:

عمام خود و فرزند اى فرزند رسول خدا، مردم چه گويند به ما هرگاه شيخ و بزرگ و سيّد و فرزند بهترين ا

اى به كارنبريم، نه به خدا سوگند كه از تو جدا  پيغمبر خود را يارى نكنيم و در نصرت او شمشيرى و نيزه

روى، و جان و خون خود را فداى جان مكرّم و خون محترم تو  شويم تا برويم به هر جا كه تو مى نمى
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بعد از چون تو امامى.و ساير آن سعادتمندان بر اين گردانيم و حقّ تو را ادا نمائيم، لعنت خدا بر زندگانى 

 1.«1» منوال سان گفتند، و حضرت ايشان را دعا كرد

 )س(فرمود: در آن شب مرض بر من مستولى گرديده بود، و عمّه من زينب حضرت امام زين العابدين 

بو ذر در خدمت آن ى اخاتون به پرستارى من مشغول بود، و پدر بزرگوارم در خيمه ديگر بود، و موال

داد و در مقام يأس از دنيا و حبّ لقاى حق تعالى شعرى  آن حضرت اسلحه حرب را ترتيب مىسرور بود، و

ردى با هيچ دوست و يار، خواند: اى روزگار ناپايدار اف بر تو باد كه هرگز وفا نك چند به اين مضمون مى

و بازگشت شوى، از هيچ كس به بدل راضى نمى ديار به قتل آوردى، وچه بسيارمصاحب و يار در هر شهر و

روم در پيش است. حضرت امام زين العابدين  همه بسوى خداوند جليل است، و هر زنده را راهى كه من مى

فرمود: چون من اين اشعار محنت آثار را از پدر بزرگوار خود شنيدم، دانستم كه بليّه نازل شده است و  

، به اين سبب حال بر من متغيّر شد، و گريه بر من زور آورد و آب از آن سرور تن به شهادت داده است

انگيز را  چون زينب خاتون اين سانان وحشت ام فرو ريات، و ليكن براى اضطراب زنان صبر كردم. ديده

تاب شد برجست و پاى برهنه به خيمه محترمه آن حضرت دويد، و شيون بر آورد كه: كاش امروز  شنيد، بى

  شهيد شد، و مادرمديدم، پدرم امير المؤمنين  نوشيدم و اين حالت را در تو نمى مرگ را مى شربت حيات

به زهراهل جفا هالك شد، و تو اكنون يادگار  فاطمه زهرا از دنيا مفارقت كرد، و برادرم حسن مجتبى 

 گردانى. رفتگان و پشت و پناه بازماندگانى، و ما را از خود نااميد مى

وم از اضطراب پردگيان سرادق عصمت، قطرات عبرات از ديده حق بين باريد و فرمود: اى آن امام مظل

خواهر! با جان برابر حلم و بردبارى پيشه كن، و شيطان را بر خود تسلّط مده، و بر قضاى حق تعالى صبر 

فت: اين بيشتر افكندم، زينب خاتون گ گذاشتند مرا به استراحت خود را به مهلكه نمى كن، و فرمود: اگر مى

نوشى،  مىگرداند كه راه چاره از تو منقطع گرديده، و به ضرورت شربت ناگوار مرگ را  دل ما را مجروح مى

گذارى. پس دستهاى خود را بلند كرد و گلگونه  تنها در ميان اهل نفاق و شقاق مىكس و و ما را غريب و بى

چاك كرد و بيهوش افتاد، آن امام غريب برخاست خود را خراشيد و مقنعه را از سر كشيد و گريبان طاقت 

و آب بر روى خواهر گرامى خود پاشيد، چون به هوش بازآمد گفت: اى خواهر نيك اختر از خدا بترس و 

چشند، و اهل آسمان  به قضاى حق تعالى راضى شو، و بدان كه همه اهل زمين شربت ناگوار مرگ را مى

ميراند، و  حق تعالى همه چيز در معرض زوال و فناست، او همه را مىمانند، و به جز ذات مقدّس  باقى نمى

گرداند، و او منفرد است در بقا، پدر و برادر و مادر من شهيد شدند، و همه از من  بعد از مردن مبعوث مى

كه اشرف خاليق بودند در دنيا نماند و به سراى باقى رحلت فرمود؛ و  بهتر بودند، و حضرت رسول 

                                                 
 . 89ص 2شيخ مفيد؛ االرشاد ج . 1



( سایت آستان وصال     astanevesal.ir  ن  )نورالثقلیی جلسه آموزش مداح

 همدان 

                                                                                                                                               88 

 

پس وصيّت فرمود: اى خواهر گرامى! تو را  ز اين مواعظ پسنديده براى آن نور ديده بيان فرمود.بسيارى ا

دهم كه چون من از تيغ اهل جفا به عالم بقا رحلت نمايم، گريبان چاك مكنيد و رو ماراشيد و  سوگند مى

ت كرد، و فرمود كه وا ويال مگوئيد، پس اهل بيت را فى الجمله تسلّى نموده و تهيّه سفر آخرت را راس

ها مسدود گردانيدند، و خندق دور  طنابهاى خيمه را در ميان يكديگر كشيدند و راه تردّد را از ميان خيمه

 1ها را پر از هيزم كردند، و مشغول نماز و عبادت و دعا و تالوت گرديدند. خيمه

ت بر ايشان برخاست عمامه حضرت چون اصرار آن اشرار را بر قتل اخيار مشاهده نمود، براى اتمام حجّ

را بر سر بست و شمشير آن جناب را حمايل كرد و بر اسب آن جناب سوار شد و در برابر  رسول خدا 

اى در نهايت فصاحت و بالغت ادا كرد، و در آخر خطبه به صداى بلند ايشان را ندا  لشكر اعدا آمد و خطبه

شناسيد؟ گفتند: بلى تو فرزندزاده رسول خدائى، فرمود  ىدهم كه آيا مرا م كرد كه: شما را به خدا سوگند مى

دانيد كه مادرم فاطمه دختر  است؟ گفتند: بلى، فرمود:مىپيامبردانيد كه جدّم  دهم شما را كه مى كه: سوگند مى

دانيد  دانيد كه پدرم على بن أبی طالب است؟ گفتند: بلى، فرمود: مى محمّد است؟ گفتند: بلى، فرمود: مى

دانيد  م خديجه دختر خويلد است كه پيش از جميع زنان اين امّت مسلمان شد؟ گفتند: بلى، فرمود: مىا جدّه

دانيد كه جعفر طيّار پرواز كننده در بهشت عمّ  كه حمزه سيّد شهدا عمّ پدر من است؟ گفتند: بلى، فرمود: مى

ام و عمامه آن حضرت را بر سر  دهدانيد كه شمشير رسول خدا را حمايل كر گفتند: بلى، فرمود: مى من است؟

دانيد كه پدرم پيش از جميع اين امّت اسالم  ام و بر اسب آن حضرت سوارم؟ گفتند: بلى، فرمود: مى بسته

آورد و از همه كس داناتر و بردبارتر بود و ولى و موالى هر مؤمن و مؤمنه بود؟ گفتند: بلى، فرمود: پس به 

ايد و حال آنكه پدرم در قيامت گروهى را از حوض كوثر دور  چه جهت خون مرا بر خود حالل كرده

خواهد كرد، چنانچه شتر بيگانه را از آب رانند، و لواى حمد در روز قيامت در دست جدّ من خواهد بود؟ 

ايد و  آيا نشنيديد كه جدّ من رسول خدا در حقّ من و برادر من گفت كه: بهترين جوانان بهشتند؟ اگر نشنيده

كنيد، از جابر انصارى و ابو سعيد خدرى و سهل ساعدى و زيد بن ارقم و انس بن مالك  باور نمىسان مرا 

اند بپرسيد تا شما را خبر دهند. آن مالعين در جواب حجّتهاى شافى آن حضرت  و ساير صحابه كه زنده

پس حضرت دست .   داريم تا با لب تشنه شربت مرگ را بچشى دانيم و دست از تو بر نمى گفتند: همه را مى

بر ريش مبارك خود گرفت، و در آن وقت عمر شريف آن امام عالى مقام به پنجاه و هفت سال رسيده بود، 

پس فرمود: شديد شد غضب خدا بر يهود در هنگامى كه گفتند: عزير پسر خداست، و شديد شد غضب خدا 

بر مجوس در وقتى كه آتش بر نصارا در وقتى كه گفتند: مسيح پسر خداست، و شديد شد غضب خدا 
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پرستيدند به غير از خدا، و سات شد غضب خداى تعالى بر هر گروه كه پيغمبر خود را شهيد كردند، و 

شديد خواهد شد غضب خداوند جبّار بر اين گروه اشرار كه امام اخيار و فرزند پيغمبر ماتار را به قتل 

 1آوردند. مى

ديك عمر بن سعد آمد و گفت: اى عمر با اين مرد جنگ خواهى ، به نزجنگ كشيدچون حرّ ديد كه كار به 

گويد  گفت: آيا به آنچه مىسرها جدا شود ودستها بريده شود،حر كرد؟ گفت: بلى چنان جنگ خواهم كرد كه

شدم، ليكن امير تو راضى  شوى؟ عمر گفت: اگر اختيار با من بود راضى مى كه دست از او برداريد راضى نمى

كنم توبه مرا قبول كن،  اسب تاخت و به خدمت سيّد شهدا شتافت و گفت: خداوندا توبه مىرحشود، پس  نمى

بن رسول اللَّه و را در بيم افكندم، پس گفتم: ياتو را بترسانيدم و فرزندان پيغمبربه درستى كه دلهاى دوستان ت

شان با تو چنين خواهند كرد، دانستم كه اي منم كه نگذاشتم برگردى و تو را به اين مكان آوردم و ليكن نمى

كند، گفت: يا بن رسول  شود؟ حضرت فرمود: بلى اگر توبه كنى خدا توبه تو را قبول مى آيا توبه من قبول مى

اللَّه پس دستورى ده كه اوّل من به جنگ اين كافران بروم. چون دستورى يافت، رجزخوانان به معركه آمد و 

وفه مادران شما به ماتم شما گرفتار شوند، اين بنده شايسته بزرگوار را لشكر ماالف را ندا كرد كه: اى اهل ك

دهيد،  ايد و او را رخصت برگشتن نيز نمى هاى دروغ خود طلبيديد و اكنون شمشير بر روى او كشيده به وعده

داريد،  آشامند به او و اهل بيت او روا نمى و آب فرات را كه يهود و نصارا و مجوس و سگ و خوك مى

 2 نين پاداش پيغمبر خود را داديد، خدا شما را از تشنگى روز قيامت نجات ندهد.چ

خواهم دستورى دهى كه اوّل من در  ام، مى پس حر گفت: يا بن رسول اللَّه چون اوّل من بر سر راه تو آمده

را بر  خواند و شجاعان معركه نبرد راه تو كشته شوم. چون رخصت يافت، به معركه قتال شتافت، رجز مى

افكند، تا آنكه چهل نفر از ايشان را به جهنّم فرستاد. به روايت ديگر: هيجده نفراز آن اشقيا  خاك هالك مى

كرد تا او را از پا در آوردند، و اصحاب  و چون اسبش را پى كردند پياده جنگ مى، را به درك جهنّم فرستاد

، هنوز رمقى از حيات در او باقى بود و خون حضرت او را از معركه در آورده به خدمت آن حضرت آوردند

دست مبارك برروى او كشيد و فرمود: چنانچه مادر تو تو را حر  ريات، امام حسين  از رگهاى او مى

 3نام كرده است، در دنيا و عقبى آزادى. و گويند كه: ايّوب بن سرح او را شهيد كرد.

و چون به غير اهل بيت رسالت و خويشان و  پس از حر اصحاب يك به يك رفتند و به شهادت رسيدند

اقارب گرام آن امام عالميان كسى نماند، اهل بيت امام  عازم حرب شدند، اوّل كسى از ايشان كه ابتدا به 
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و رجز  رفتميدان  بهمقاتله كرد عبد اللَّه پسر مسلم بن عقيل بود، از ابن عمّ بزرگوار خود دستورى يافته 

از آن كافران را به قتل آورد. و به روايت ديگر: در : سه نفر امام زين العابدين . به روايت ديگر خواند

سه حمله نود و هشت نفر از آن اشقيا را به جهنم فرستاد، تا آنكه عمرو بن صبيح و اسد بن مالك او را 

نداخت كه و به روايت ديگر: دست خود را بر سر مبارك گذاشت ناگاه نامردى تيرى بسوى او ا. شهيد كردند

 1.«1»  دست و پيشانى نورانى آن سيّد بزرگوار را بر هم دوخت

درخشيد و هنوز به حدّ بلوغ نرسيده  كه چهره مباركش مانند آفتاب تابان مى پس قاسم پسر امام حسن 

بود، به نزد عمّ بزرگوار آمد و رخصت جهاد طلبيد، حضرت امام شهدا او را در بر كشيد و آن قدر گريست 

نمود حضرت  زديك شد مدهوش گردد، و هر چند آن امامزاده بزرگوار در طلب رخصت جهاد مبالغه مىكه ن

فرمود تا آنكه بر پاى عمّ بزرگوار افتاد و چندان بوسيد و گريست و استغاثه كرد تا از امام حسين  مضايقه مى

د، و با آن خردسالى در عرصه قتال را از نور جمال خود روشن كر و به ميدان در آمد و اجازه گرفت 

ميان لشكر راوى گويد كه: من درحيا را به عرصه فنا فرستاد. يك حمله سى و پنج نفر از آن سنگين دالن بى

جدا شد و متوجّه لشكرگاه گرديد، و نور از جبين مبين عمر بودم كه ديدم كودكى از لشكر امام حسين 

نعل در پا كشيده بود، و بند نعل راست او گسياته بود، در  تابيد، و پيراهنى و ازارى پوشيده بود و دو او مى

روم تا او را به قتل آورم، گفتم: سبحان اللَّه آيا دل  آن حال عمر پسر سعد ازدى گفت: به خدا سوگند كه مى

گشايم به دفع  تو تاب آن دارد كه بر او ضربت بزنى، به خدا سوگند كه اگر بر من تيغى حواله كند دست نمى

اند او را كافى است، پس آن ملعون بد گهر اسب تاخت و ضربتى  و اين گروهى كه او را در ميان گرفتهآن، 

زاده مطهّر زد كه بر رو در افتاد و فرياد كرد كه: وا عمّاه مرا درياب، ناگاه ديدم كه امام حسين  بر سر آن امام

باك حمله كرد و تيغى حواله  ان بىمانند عقاب آمد و صفها را شكافت، چون شير خشمناك بر آن كافر 

زاده مظلوم كرد، آن لعين دست پيش آورد، حضرت دست او را جدا كرد، آن ملعون فرياد  عمر قاتل آن امام

زد لشكر اهل نفاق جمع شدند كه آن ملعون را از دست حضرت رها كنند، جنگ در پيوست و آن ملعون 

 ن كوفته شد.كشته شد، و آن طفل معصوم در زير اسبان ماالفا

سايد و عزم  چون حضرت آن كافران را دور كرد، بر سر فرزند برادر گرامى خود آمد ديد كه پا بر زمين مى

هاى مباركش جارى شد و گفت: به خدا سوگند كه بر  پرواز اعال عليّين دارد، و جوى اشك حسرت از ديده

تواند كرد، خدا دور گرداند از رحمت خود عمّ تو گران است كه تو او را به يارى خود بطلبى و يارى تو ن

آنها را كه تو را به قتل آوردند، و واى بر گروهى كه پدر و جدّ تو خصم ايشان باشند، پس حضرت آن شهيد 
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كشيد، و او را برد تا در  اش را بر سينه خود گذاشت، و پاهاى او را بر زمين مى معصوم را برداشت و سينه

نداخت و گفت: خداوندا كشندگان ما را بكش، و جمعيّت ايشان را پراكنده ميان كشتگان اهل بيت خود ا

گردان، و احدى از ايشان را مگذار، و هرگز ايشان را ميامرز، پس فرمود: اى پسر عمّان من و اى اهل بيت 

 و برادران من صبر كنيد كه بعد از اين روز ديگر مذلّت و خوارى ناواهيد ديد، و به عزّت و سعادت ابدى

 و قصّه دامادى او در كتب معتبره به نظر فقير نرسيده است. 1.خواهيد رسيد

گفتند قدم  كه او را أبو بكر مى امير المؤمنين   ، اوّل عبد اللَّه فرزند اذن گرفتندپس برادران بزرگوار امام 

غنوى يا زجر بن بدر  در ميدان كارزار نهاد و گروهى را به سراى جحيم فرستاد، و به تيغ عبد اللَّه بن عقبه

: به ضربت نامردى از قبيله همدان به رياض جنان و به روايت امام محمّد باقر . شربت شهادت نوشيد

و بعد از او برادر بزرگوار او عمر بن على عزم ميدان كرد، و اول قاتل برادر خود را به جهنّم  د.انتقال نمو

و بسيارى از ايشان را بر خاك انداخت تا آنكه به پدر  فرستاد، پس رجزخوانان خود را بر صف منافقان زد

پاى در ميدان سعادت نهاد و خرمن عمر  پس عثمان پسر امير مؤمنان  بزرگوار خود ملحق گرديد.

بسيارى از آن كافران را بر باد داد، تا آنكه خولى اصبحى تيرى بر جبين مبين آن سيّد مكين زد كه از اسب 

را نامردى از فرزندان ابان بن حازم جدا كرد، و در آن وقت از عمر شريف او  در گرديد، و سر مباركش

ساله بود به عزم شهادت رو  كه جوان نوزده بيست و يك سال گذشته بود. پس جعفر پسر امير المؤمنين 

نّظير : خولى اصبحى تيرى بر شقيقه يا ديده آن سيّد عديم البه ميدان آورد، و به روايت امام محمّد باقر 

به يارى برادر  و بعد از او عبد اللَّه پسر امير المؤمنين . زد كه به آن تير به والد كبير خود ملحق شد

بزرگوار به معركه كارزار درآمد و گروهى از اشقيا را به تيغ آبدار شربت ناگوار مرگ چشانيد، و در آخر كار 

ساير شهداء اهل بيت رسالت ملحق گرديد، و به تيغ هانى پسر ثبيت خلعت با بركت شهادت پوشيد و به 

رو به  پس محمّد پسر امير المؤمنين . گويند كه: در آن وقت عمر شريفش بيست و پنج سال گذشته بود

 2لشكر ماالف آورد، و به تيغ نامردى از قبيله تميم به نعيم ابدى رسيد.

م او نماند، به خدمت برادر نامدار خود چون عبّاس ديد كه كسى به غير از آن امام مظلوم و فرزندان معصو

آمد و گفت: اى برادر مرا رخصت فرما كه جان خود را فداى تو گردانم و خود را به درجه رفيعه شهادت 

هاى حق بين خود  رسانم، حضرت از استماع سانان جانسوز آن برادر مهربان، سيالب اشك خونين از ديده

پاشد. عبّاس گفت: اى برادر  منى، و از رفتن تو لشكر من از هم مىروان كرد و گفت: اى برادر! تو علمدار 

ام، و  بزرگوار! سينه من از كشته شدن برادران و ياران و دوستان تنگ شده است، و از زندگى ملول شده
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خواهم در طلب خون  ام، و ديگر تاب ديدن مصيبت دوستان ندارم، و مى آرزومند لقاى حق تعالى گرديده

اى،  ويشان دمار از ماالفان بر آرم. آن امام غريب فرمود كه: اگر البتّه عازم سفر آخرت گرديدهبرادران و خ

اند،  تاب گرديده آبى جهت پردگيان سرادق عصمت و كودكان اهل بيت رسالت تحصيل كن كه از تشنگى بى

كاريم زنان و  ا گناهشرمان اگر به گمان شما م حيا رفت و گفت: اى بى بى  عبّاس به نزديك آن سنگين دالن

 اطفال ما چه گناه دارند، بر ايشان ترحّم كنيد و شربت آبى به ايشان بدهيد.

هاى حرم  كند، به خدمت حضرت برگشت، ناگاه از خيمه چون ديد كه نصيحت و پند در آن كافران اثر نمى

داشت و متوجّه تاب شد و بر اسب خود سوار شد و نيزه و مشكى بر صداى العطش به گوش او رسيد، بى

را در ميان  حضرتشطّ فرات گرديد. چون به نزديك نهر رسيد، چهار هزار نامرد كه بر آن موكّل بودند، آن 

قياس زد و هشتاد  گرفتند و بدن شريفش را تير باران كردند، آن شير بيشه شجاعت خود را بر آن سپاه بى

آب رسانيد، چون كفى از آب بر گرفت كه بياشامد،  نفر از ايشان را با تن تنها بر زمين افكند و خود را به

تشنگى آن امام مظلوم و اهل بيت او را به ياد آورد، آب را ريات و مشك را پر كرد و بر دوش خود كشيد 

حيا سر راه بر او گرفتند و بر دور او احاطه كردند،  هاى حرم گرديد، آن كافران بى و جنگ كنان متوجّه خيمه

آمد، و حكم بن طفيل نيز او را مدد ين درپيمود، ناگاه يزيد بن ورقا از كم كرد و راه مى ه مىو با ايشان محارب

كرد ضربتى بر آن سيّد بزرگوار زدند و دست راست او را جدا كردند، آن شير بيشه شجاعت و نهال حديقه 

پيمود، ناگاه  مىكرد و راه  امامت، مشك را بر دوش چپ كشيد و شمشير را به دست چپ گرفت، و جهاد مى

حكم بن طفيل ضربتى بر او زد و دست چپش را جدا كرد، آن فرزند شير خدا، مشك را به دندان گرفت و 

دوانيد كه آب را به آن لب تشنگان برساند، ناگاه تيرى بر مشك خورد و آب بر زمين ريات، و  اسب را مى

به .   ا كرد كه: اى برادر بزرگوار مرا دريابكينه او آمد و از اسب در گرديد، پس ند تير ديگر بر سينه بى

روايت ديگر: نوفل بن ازرق، عمود بر سر آن سرور زد كه به بال سعادت به رياض جنّت پرواز كرد و آب 

صداى آن برادر نيكو كردار را شنيد، خود را  كوثر از دست پدر بزرگوار خود نوشيد، چون امام حسين 

حال مشاهده كرد، آه حسرت از دل پردرد كشيد و قطرات اشك خونين از  به او رسانيد، چون او را به آن

 1. ديده باريد و فرمود: اآلن انكسر ظهری يعنى: در اين وقت پشت من شكست

، به نزد پدر بزرگوار آمد و آهنگ ميدان كرد، و آن خورشيد فلك امامت در آن وقت هيجده سپس على اكبر

فرمود كه:  اند، حضرت امام زين العابدين  ست و پنج سال نيز گفتهسال از عمر شريفش گذشته بود، و بي

ات و رو به جانب آسمان هاى مبارك فرو ري چون علی اكبر متوجّه ميدان كارزار شد، امام ، آب از ديده
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گفتار و صورت ترين مردم در و شبيه رسول خدا ا تو گواه باش بر ايشان كه فرزند گفت: خداوندگردانيد و

شديم بسوى جمال او  و هرگاه ما مشتاق لقاى پيغمبر تو مى . رود به آن حضرت بسوى ايشان مى و سيرت

كرديم، خداوندا بركتهاى زمين را از ايشان منع كن، و ايشان را پراكنده گردان، و واليان را از ايشان  نظر مى

بر عمر  امامما كشيدند. پس  راضى مگردان كه ايشان ما را طلب كردند كه يارى كنند، و شمشير كين بر روى

خواهى از ما اى بدترين اشقيا؟ خدا رحم تو را قطع كند و هيچ كار تو را بر تو مبارك  بانگ زد كه: چه مى

نگرداند، و بعد از من بر تو مسلّط گرداند كسى را كه تو را در ميان رختاواب ذبح كند چنانچه رحم مرا قطع 

عايت نكردى، پس به آواز بلند اين آيه را كه در شأن اهل بيت نازل را در حقّ من رپيامبركردى و قرابت 

* ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ  آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى شده است تالوت نمود

 1. بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

الع گرديد و عرصه نبرد ار و آن امامزاده عالى تبار مانند خورشيد تابان از افق ميدان طپس آن شاهزاده نامد

جالل گرديدند، حيران جمال آن آفتاب اوج عزّت و جمال خود منوّر گردانيد، و جميع لشكر ماالفرا به نور

يشه هيجا تيغ از كه مبارز طلبيد كسى جرأت محاربه او ننمود، آن شير ب چون به ميان ميدان رسيد، چندان

نيام بر كشيد، و آن لئيمان شقاوت انجام را طعمه شمشير آتش بار خود گردانيد، و به هر طرف كه حمله 

كرد، تا  شد از كشته پشته بلند مى افكند، و به هر جانب كه متوجّه مى كرد گروهى را بر خاك هالك مى مى

عمه شمشير آتش بار خود گردانيد، به روايت چهل و پنج كس را ط آنكه به روايت امام زين العابدين 

پس به نزد پدر بزرگوار  . دينان بد اختر را بسوى عذاب سقر فرستاد معتبره ديگر صد و بيست نفر از آن بى

آورم،  از دشمنان بر مىاگر شربت آبى بيابم دمارام، و گفت: اى پدر مهربان از تشنگى به جان آمدهخود آمد و

ب اشك از ديده باريد و گفت: اى فرزند ارجمند سعادتمند، بر محمّد مصطفى سيال حضرت امام حسين 

و علىّ مرتضى و پدر تو دشوار است كه تو را به اين حال تشنه ببينند و شربت آبى نتوانند رسانيد، پس زبان 

د كه جگرگوشه خود را در دهان معجز نشان خود گذاشت و مكيد، و انگشترى خود را به آن فرزند دلبند دا

در دهان خود گذاشت، و فرمود كه: اى نور ديده برو به جنگ دشمنان دين كه در اين زودى از دست جدّ 

 بزرگوار خود از حوض كوثر سيراب خواهى شد.

به درك اسفل  آنهاپس باز آن جگرگوشه سيّد شهدا خود را بر قلب لشكر اعدا زد و شصت نفر ديگر را از 

منقذ بن مرّه عبدى ضربتى بر سر آن سرور زد كه بر روى زين در افتاد و در نيران فرستاد، و در آخر كار 

گوشه رسول خدا را  رحمان پرجفا آن جگر گردن اسب چسبيد، و اسب او را به ميان لشكر ماالفان برد، بى

اى  مقدار مرا از كاسه  به ضرب شمشير پاره پاره كردند، پس فرياد كرد كه: اى پدر بزرگوار اينك جدّ عالى
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به  .كشد سيراب گردانيد كه هرگز تشنه ناواهم شد، و كاسه ديگر براى تو در كف گرفته و انتظار تو مى

روايتى ديگر: تيرى بر حلق مباركش آمد و سيالب خون جارى شد، ناگاه فرياد زد كه: اى پدر مهربان بر 

زد و مرغ روح  ناله ایكشد، پس  رساند و انتظار تو مى تو باد سالم، اينك جدّ من رسول خدا تو را سالم مى

چون سيّد شهدا بر سر آن شهيد تيغ ستم و جفا آمد و او را با آن . كثير الفتوحش به رياض جنان پرواز كرد

حال مشاهده كرد، قطرات عبرات از ديده باريد و آهى جانسوز از سينه غم اندوز بر كشيد گفت: خدا بكشد 

خدا و رسول خدا و بر هتك حرمت و به كشتن تو بسى جرأت كردند بر را به ناحق كشتند،گروهى را كه تو 

راوى گفت: چون علىّ اكبر شهيد شد، ديدم زنى مانند  ، و بعد از تو خاك بر سر دنيا و زندگى دنيا.پيامبر

وراه بر كشيد و تابانه از خيمه حرم محترم آن حضرت بيرون دويد و فرياد وا ويال و وا ثب آفتاب تابان بى

گفت: اى نور ديده اخيار، و اى ميوه دل افكار، و اى حبيب قلب برادر بزرگوار، پس جسد مطهّر آن  مى

امامزاده بزرگوار را در بر كشيد، پرسيدم كه: اين خاتون كيست؟ گفتند: زينب خواهر حضرت امام حسين 

نيد، و فرزند دلبند خود را برداشت است، ناگاه حضرت آمد و دست او را گرفت و بسوى خيمه برگردا 

اند كه اوّل كسى كه از  روايت كرده و از حضرت امام محمّد باقر  .  و در ميان ساير شهيدان گذاشت

  1.فرزندان ابو طالب در آن صحرا به تيغ اهل جفا كشته شد علىّ اكبر بود

رم رسول خدا دفع ضرر نمايد؟ آيا پس امام شهدا براى اتمام حجّت خدا، فرياد زد: آيا كسى هست كه از ح

خداپرستى هست كه در حقّ ما از خدا بترسد؟ آيا فريادرسى هست كه در فريادرسى ما از خدا اميد ثواب 

داشته باشد؟ چون حرم محترم آن حضرت صداى استغاثه آن امام غريب را شنيدند، صداى شيون و گريه و 

به در خيمه حرم آمد و گفت كه:  پس امام حسين هاى عصمت و طهارت بلند شد.  زارى از سرا پرده

نامند، چون آن طفل  فرزند كودك من عبد اللَّه را بدهيد كه او را وداع كنم، و بعضى او را على اصغر مى

معصوم را به دست آن امام مظلوم دادند، او را بوسيد و گفت: واى بر اين كافران در هنگامى كه جدّ تو محمّد 

باشد، ناگاه حرملة بن كاهل تيرى از كمان رها كرد، بر حلق آن امامزاده معصوم آمد و مصطفى خصم ايشان 

در دامن پدر بزرگوار خود شهيد شد، و مرغ روحش به شاخ سدرة المنتهى پرواز نمود، پس حضرت كف 

ه فرمود: چون در را افكند و مى شد و بسوى آسمان مى داشت كه پر مى مبارك خود را در زير آن خون مى

پس . اى بر زمين نيامد فرمود كه: از آن خون قطره خداست، اين همه آزارها سهل است، امام محمّد باقر 

خداوندا اگر در اين ،ناواهد بود  حضرت گفت: خداوندا اين فرزند دلبند من نزد تو كمتر از فرزند ناقه صالح
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آخرت ما گردان، پس آن طفل وقت مصلحت در يارى ما ندانستى، اين آزارها را موجب تضاعف ثواب 

 1، به روايتى در همان موضع دفن كرد.  معصوم را در ميان شهدا گذاشت

ميان بست، و به قدم يقين و ايمان و آرزوى شوق لقاى خداوند عالميان كمر شهادت بر پس امام حسين 

طلبيد، و هر كه در  ارز مىنمود و مب رو به آن كافران و منافقان آورد، مفاخر و مناقب خود را به رجز ادا مى

كرد كه  انداخت، چون ديگر كسى جرأت نمى آمد، او را بر خاك هالك مى برابر آن فرزند اسد اللَّه الغالب مى

كرد، و در  كفر و دغا حمله مى به مبارزه در برابر آن حضرت در آيد، آن شير خدا بر ميمنه و ميسره آن اهل

كرد آن گروه انبوه مانند مگس  فرستاد، و به هر جانب كه حمله مى حمله جمع كثير بسوى بئس المصير مىهر

گفت: ال حول و ال  نمود و مى اى توقّف مى گشت لحظه گرياتند، و از هر حمله كه بر مى و ملخ از پيش او مى

 طلبيد، مضايقه قوّة الّا باللَّه، و تشنگى بر آن حضرت غالب شده بود، و هر چند دم آبى از آن كافران مى

توانيد  پس عمر نحس لعين گفت: اين فرزند كشنده عرب است، شما در مبارزت با او مقاومت نمى كردند. مى

كرد، از همه جانب او را در ميان گيريد و تير باران كنيد، پس چهار هزار نامرد كماندار آن امام زمان را در 

رت ايشان را ندا كرد كه: اى كافران هاى حرم مسدود كردند، حض ميان گرفتند و راه آن حضرت را از خيمه

شويد. شمر  هاى حرم مى اگر دين نداريد، حميّت عرب چه شده است، شما با من كار داريد متوجّه خيمه

لعين مردم را منع كرد كه نزديك حرم بروند و گفت: كار او را زود بسازيد كه او نيكو كفوى است، و كشته 

 شدن از تيغ او ننگ نيست.

الهى تسكين  اجرو شكيبائى امر فرمود، و به وعده كرد، و ايشان را به صبراهل بيت را وداع با گر ديامام  بار

تعالى حافظ و حامى  بدانيد كه حقآماده لشكر مصيبت و بال گرديد، وداد و فرمود: چادرها بر سر گيريد و 

به انواع دشمنان شما را وگرداند،  دهد، وعاقبت شما را به خيرمى شماست، و شمارا از شرّاعدا نجات مى

نوازد، زينهار كه  عقبى به انواع نعمتها و كرامتها مىا را به عوض اين بالها در دنيا وشمسازد، و بالها مبتال مى

دست از شكيبائى بر مداريد، و كالم ناخوشى بر زبان مياريد كه موجب نقص ثواب شما گردد.پس آن شير 

انداخت، و با لب تشنه و  زد و مى و بر صف لشكر ماالف تاخت مى خدا بار ديگر روى به ميدان هيجا آورد

ريات و به ضرب  ساخت، و مانند برگ خزان سرهاى كافران را بر زمين مى بدن خسته از كشته پشته مى

 آميات. شمشير آبدار، خون اشرار و فجّار را با خاك معركه مى

دفعه چهار هزار كافر تير كين بسوى  باران كنند، يكپس عمر تيراندازان را حكم كرد كه آن شاه شهدا را تير 

آن برگزيده ربّ العالمين انداختند، و آن سيّد شهدا در راه حق تعالى آن تيرهاى اهل جور و جفا را بر رو و 
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فرمود كه: بد رعايت كرديد پيغمبر  نمود و مى خريد، و در جهاد اعدا كوشش مى گلو و سينه مبارك خود مى

عترت مطهّر او، و بعد از من از كشتن هيچ بنده خدائى پروا ناواهيد كرد، به خدا سوگند كه  خود را در حقّ

دانم، واى بر شما كه حق تعالى در هر دو  روم و شهادت را در راه او سعادت خود مى به نزد دوست خود مى

 جهان انتقام مرا از شما خواهد كشيد.

ز ما خواهد كشيد؟ حضرت فرمود: چنان خواهد كرد كه حصين بن مالك هالك گفت: به چه نحو انتقام ا

خود شمشيرها بر روى يكديگر كشيد و خونهاى خود را بريزيد، و از دنيا منتفع نشويد و به اميدهاى خود 

نرسيد، چون به سراى آخرت رويد، عذاب ابدى از براى شما مهيّاست، و عذاب شما بدترين عذابهاى كافران 

احت بر بدن شريف آن امام شهدا زدند كه تاب حركت در او نماند، به روايتى: هفتاد و چندان جر خواهد بود.

 و دو جراحت نمايان در بدن كريم شاه شهيدان يافتند، به روايت ديگر از حضرت امام جعفر صادق 

از  منقول است كه به غير جراحت تير، سى و سه زخم نيزه و سى و چهار اثر شمشير يافتند، به روايت معتبر

منقول است كه: زياده از سيصد و بيست جراحت در جسد محترم آن امام  حضرت امام محمّد باقر 

مكرّم يافتند، به روايت ديگر مجموع جراحتها كه از تير و نيزه و شمشير كه بر جسد شريف آن امام كبير 

 1رسيده بود هزار و نهصد جراحت بود.

ه گويا براى پرواز اوج سعادت پروبال بر آورده بود، و جميع و چندان تير در زره آن حضرت نشسته بود ك

دينان  آن زخمها در پيش روى آن حضرت نشسته بود، زيرا كه پشت به ايشان نگردانيد، و روى از آن بى

اى  برنتافت تا به درجه شهادت شتافت.چون از بسيارى جراحت آن صدرنشين مسند امامت مانده شد، لحظه

أبو الحنوق تيرى انداخت و بر پيشانى نورانى آن امام مظلوم آمد، چون تير را كشيد، خون توقّف نمود، ناگاه 

كشم، تو  دانى كه در راه رضاى تو از دشمنان چه مى بينى و مى بر روى مباركش ريات و گفت: خداوندا مى

خود پاك كند،  در دنيا و عقبى ايشان را به جزاى خود برسان، پس جامه را برداشت كه خون از جبين مبين

اش كه صندوق علوم ربّانى بود نشست، در آن  كينه ناگاه تير زهرآلودى كه سه شعبه داشت آمد و بر سينه بى

دانى  ، پس رو به آسمان بلند كرد و گفت: خداوندا تو مىعلى ملّة رسول اللَّه حال گفت: بسم اللَّه و باللَّه و

زمين فرزند پيغمبرى به غير او نيست، چون تير را كشيد خون كشند كه امروز بر روى  كه ايشان كسى را مى

  گرفت و به جانب آسمان مانند ناودان روان شد، خون را به كف خود مى

گشت، و از آن روز حمره شفق در آسمان زياده شد، پس  انداخت و يك قطره از آن خون شريف بر نمى مى

و فرمود: با خون خود خضاب كرده جدّ بزرگوار كفى از آن خون گرفت بر سر و روى مبارك خود ماليد 
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خود را مالقات خواهم كرد. پس سيّد شهدا و نور ديده شهسوار عرصه ال فتى پياده شد، و كسى جرأت 

آنكه مالك بن بشر كردند، تا  كرد كه به نزديك آن حضرت بيايد، بعضى از بيم و بعضى از شرم كناره مى نمى

اش پر از خون شد، حضرت فرمود كه: هرگز به اين دست ناورى  ه عمامهسر مباركش زد كآمد و ضربتى بر

و نياشامى و با ظالمان محشور شوى، پس آن ملعون به نفرين آن حضرت به بدترين احوال مرد و دستهاى 

ريات، و بر اين حال خسران  شد و در زمستان خون از آنها مى او خشك شد، و در تابستان مانند چوب مى

 1به جهنّم واصل شد.مآل بود تا 

، از ديدخود را به آن حال وی كودكى بود، چون عم عبد اللَّه پسر امام حسن وايت شيخ مفيد و سيّد:به ر

خيمه محترم بيرون آمد و دويد تا به نزديك عمّ نامدار خود رسيد، زينب خاتون هر چند خواست كه او را 

شمشيرى حواله آن حضرت  -: ابحر بن كعبیروايت به -برگرداند قبول نكرد، در آن وقت حرملة بن كاهل

خواهى عمّ مرا بكشى؟ و آن طفل دست خود را پيش  كرد، آن طفل معصوم گفت: واى بر تو اى ولد زنا مى

داشت كه شمشير بر آن امام كبير نيايد، آن خارجى تيغ را فرود آورد و دست عبد اللَّه را جدا كرد، آن طفل 

 بهشتحضرت او را بر كشيد و فرمود: اى پسر برادر صبر كن كه در همين ساعت در فرياد يا عمّاه بر ورد، 

رسى، پس حرمله حرامزاده تيرى بر آن طفل معصوم زد و او را در دامن آن امام  به پدران بزرگوار خود مى

 2مظلوم شهيد كرد، و مرغ روح مقدّسش به آشيانه قدس پرواز كرد.

لوى آن حضرت زد كه بر روى در افتاد، در آن حال زينب خاتون از پس صالح بن وهب مزنى نيزه بر په

چسبيد و كوهها  آسمان بر زمين مى گفت: كاش در اين وقت خيمه بيرون دويد و فرياد وا اخاه بر آورد و مى

كنى، در آن  كشند و تو ايستاده نظر مى شد، پس به عمر گفت كه: اى پسر سعد امام حسين را مى پاره پاره مى

  هاى آن سنگين دل روان شد و رو گردانيد، و آن امام مظلوم خون خود را برسر و رو مى آب از ديده وقت

پس شمر ولد الزّنا  نمايم ستم كشيده و به خون خود غلطيده. گفت: چنين خداى را مالقات مى ماليد و مى

دين هجوم آوردند، و حصين بن  كنيد؟ پس آن كافران بى كشيد، و چرا كار او را تمام نمى گفت: چه انتظار مى

نمير تيرى بر دهان معجز بيانش زد، و ابو ايّوب غنوى تير ديگر بر حلق شريفش زد، و زرعة بن شريك 

ضربتى بر دست چپ آن سيّد عرب زد و ضربتى ديگر بر دوش مباركش زد، و سنان بن انس نيزه زد و آن 

جدا كن. خولى چون به نزديك آمد، دستش لرزيد  امام را بر رو در انداخت، و خولى را گفت كه: سرش را
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گفت كه: سر تو را جدا  و جرأت نكرد، پس سنان ملعون خود پيش آمد و سر مباركش را جدا كرد و مى

 1دانم كه تو فرزند رسول خدائى، و مادر و پدر تو بهترين خلقند. كنم و مى مى

 اش پيشانى اماممظلوم را شهيد كردند، اسب منقول است كه چون آن امام  از حضرت امام زين العابدين 

خيام عصمت صداى  اهلهاى حرم دويد، چون  را بر خون آن حضرت گذاشت و فرياد كنان بسوى خيمه

را نديدند، فرياد: وا  حضرتاسب را شنيدند، پاى برهنه از خيمه بيرون دويدند، چون اسب را ديدند و آن 

گفت: وا  كرد و مى زد و ندبه مى لثوم خواهر آن جناب دست بر سر مىحسيناه و وا اماماه بر كشيدند. و امّ ك

. و زينب خواهر آن  عمامه و ردا و كشته به تيغ اهل جفا در صحراى كربال افتاده محمّداه اينك حسين تو بى

گفت: وا محمّداه اين حسين فرزند گرامى توست كه در خاك و خون غلطيده است، و اعضايش از  جناب مى

كنم و به محمّد مصطفى و به علىّ  كنند، به خدا شكايت مى جدا شده است، و دختران تو را اسير مى يكديگر

مرتضى و به حمزه سيّد الشّهداء، وا محمّداه اين حسين توست كه به تيغ اوالد زنا شهيد شده است و عريان 

صحاب محمّد اينها ذريّت پيغمبر در صحراى كربال افتاده، وا كرباه امروز جدّم محمّد مصطفى مرده است، اى ا

 2اند. شمايند كه به دست اهل جور و جفا گرفتار شده

هاى آن  را جدا كردند، اكثر جامه اماماند كه چون آن اشقيا سر مبارك  شيخ مفيد و سيّد وديگران روايت كرده

بالى عظيم در  حضرت را كه قيمتى داشت مانند جبّه خز و عمامه خز غارت كردند، و هر يك از ايشان به

هاى سيّد شهدا آوردند ودست به غارت بر آوردند، زنى  حيا رو به خيمه پس آن كافران بى دنيا مبتال شدند.

از بكربن وائل در لشكر عمر نحس بود، چون آن حالت شنيعه را مشاهده كرد، شمشير برداشت و رو به آن 

كنيد، پس شوهر لعينش آمد و او را  غارت مى شرمان پرجفا! فرزند رسول خدارا كافران آمد و گفت: اى بى

از گوش كودكان و خلاالهاى از   ها بود غارت كردند،حتّى گوشواره دينان آنچه درخيمه برگردانيد، و آن بى

 3هاى او را بردند. پاى زنان بيرون كردند تا آنكه گوش امّ كلثوم را دريده گوشواره

كه گفت: من كودكى بودم و دو خلاال طال در پاى من بود،  اند روايت كرده از فاطمه دختر امام حسين 

كنى؟ گفت:  گريست، گفتم: اى دشمن خدا چرا گريه مى كرد و مى نامردى خلاالها را از پاى من بيرون مى

دانى كه من دختر پيغمبرم چرا  مى اگركنم، گفتم: تو  را غارت مى چگونه نگريم كه دختر حضرت رسول 

  4 ؟ گفت: اگر من نگيرم ديگرى خواهد گرفتكنی میغارت كف شهايم را
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 شيخ مفيد از حميد بن مسلم روايت كرده است كه چون شمر لعين به خيمه حضرت امام زين العابدين 

قتل  رساند، گفتم: سبحان اللَّه همه  در آمد، آن حضرت بر بستر بيمارى خوابيده بود كه آن امام غريب را به

ها آمد ندا كرد كه  گذاريد، چون عمر بن سعد لعين به نزديك خيمه دك بيمار نمىرا كشتيد و از سر اين كو

اند پس دهند؛ از  كسى متعرّض احوال زنان نشود و على بن الحسين را آسيبى نرسانند و آنچه از ايشان برده

و اهل  هاى حرم زدند، ها چيزى پس ندادند، امّا ديگر متعرّض نهب و غارت نشدند، و آتش در خيمه برده

  . 1ها بيرون دويدند بيت رسالت با اطفال و كودكان با سرهاى برهنه از خيمه

اند كه چون حضرت سيّد شهدا به عالم بقا و مأل اعال رحلت نمود، عمر  شيخ مفيد و ديگران روايت كرده

وجّه در همان روز مت سرهاى شهدا را بر قبايل عرب قسمت كرد و با خواتين مكرّمه اهل بيت رسالت 

كوفه گردانيد، و خود تا روز ديگر ماند، و ابدان خبيثه كشتگان خود را دفن كرد و اجساد مطهّره شهدا را در 

 ميان خاك و خون گذاشت.

رفتند، قبيله بنى اسد آمدند و بر آن جسدهاى مطهّر و بدنهاى مكرّم نماز كردند و دفن  وقتی لشكر دشمن

 در آن مكان شريف كه الحال هست دفن كردند، و على بن الحسينرا  كردند، و جسد مطهّر سيّد شهدا 

پائين پاى آن حضرت دفن كردند، و ساير شهدا را در پائين پاى آن حضرت در يك موضع دفن كردند، را در

و عبّاس را در نزديك فرات در همان موضع كه شهيد شده بود دفن كردند؛ به حسب ظاهر چنين بود، امّا در 

به اعجاز امامت آمد و جسد مطهّر  كند، حضرت امام زين العابدين  به غير از امام دفن نمىواقع امام را 

گفتند كه:  آن حضرت را بلكه ساير شهدا را دفن كرد.ابن شهر آشوب روايت كرده است كه اهل غاضريّه مى

ان سفيد نزد ايشان ديديم، و مرغ چون ما رفتيم كه ايشان را دفن كنيم، قبرهاى ايشان را كنده و ساخته مى

 منقول است كه حضرت امام زين العابدين  از حضرت امام رضا .  كردند ديديم كه پرواز مى مى

   2. مافى آمد و بر پدر خود نماز كرد، و آن جناب را دفن كرد و برگشت

  نهدر بیان وقایع جانگداز که بعد از شهادت شهدا واقع شد تا مراجعت بقیّه عترت طاهره بسوى مدی

اند كه چون سرهاى مقدّس  شيخ مفيد و سيّد ابن طاووس و ديگران اين قضيّه جانسوز را چنين روايت كرده

ها كردند، خروش از زمين و زمان، و فغان از  آن سروران جهان و برگزيدگان اهل زمين و آسمان را بر نيزه

نجير كردند، و موافق مشهور سه نفر را در غل و ز مالئكه آسمان بلند گرديد، حضرت امام زين العابدين 

كه كودك بودند و كشته نشده بودند همراه بودند: حسن مثنّى و زيد و عمر و  از فرزندان امام حسين 

عمر نحس لها و شتران برهنه سوار كردند، وو مادّرات اهل بيت رسالت را بر محم فرزندان امام حسن 
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بن حجّاج متوجّه كوفه  بن ذى الجوشن و قيس بن اشعث و عمرو آن مقرّبان درگاه ربّ العالمين را با شمر 

گردانيد. به روايت ديگر: سر آن سروران را به خولى و حميد بن مسلم داد، و سرهاى ساير شهدا را با شمر 

گاه رسيدند، نظر اهل بيت رسالت بر آن بدنهاى پسنديده و اعضاى بريده كه  چون به خيمه ولد الزّنا فرستاد.

ها روان كردند. چون  ان خاك و خون غلطيده بودند افتاد، خروش بر آوردند و سيالب اشك از ديدهدر مي

نظر ايشان در ميان شهيدان بر جسد مطهّر سيّد شهدا افتاد، صدا به شيون بلند كردند و خود را از شتران 

اضران را به آتش حسرت افكندند، و از گريه و نوحه ساكنان مأل اعال را به گريه در آوردند، و دلهاى ح

سوختند، زينب خاتون فرياد بر آورد كه: وا محمّداه اين حسين برگزيده و فرزند پسنديده توست كه با 

عمامه و ردا در خاك  اند، و بى اعضاى بريده در خاك و خون غلطيده، و با لب تشنه سرش را از قفا بريده

است، و ريش مطهّرش به خون خضاب شده است،  كربال افتاده است، و روى منوّرش از خون سرخ گرديده

اند، و هيچ حرمت تو  برند، و دختران توئيم كه ما را به بردگى گرفته و ما فرزندان توئيم كه ما را به اسيرى مى

هاى ما را سوختند و غارت كردند، پس با مادر خود فاطمه زهرا عليها  را در حقّ ما رعايت نكردند، خيمه

و از شكايت حال شهيدان كربال و اسيران محنت و ابتال وحشيان صحرا و ماهيان دريا را  السّالم خطاب كرد،

پس رو به جسد مطهّر آن سرور شهدا گردانيد، و با جگر بريان و لب خونفشان  در آتش حسرت كباب كرد.

زهرا، و گفت: فداى تو گردم اى فرزند محمّد مصطفى، و اى جگرگوشه علىّ مرتضى، و اى نور ديده فاطمه 

اى پاره تن خديجه كبرا، و اى شهيد آل عبا، و اى پيشواى اهل محنت و بال، پس سكينه دختر سيّد شهدا 

ناليد، تا  ماليد ومى دويد وجسد منوّر پدر بزرگوار خود را در بر گرفت، و رو بر آن بدن مبارك ممتحن مى

رد، و از بسيارى گريه مدهوش گرديد، تا آنكه جميع حاضران را از دوستان ودشمنان به گريه و فغان در آو

  1زده مظلومه را به جبر از آن امام معصوم جدا كردند. آنكه آن محنت

منقول است كه آن حضرت فرمود: چون در صحراى كربال  به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين 

مكرّم او را بر جهاز شتران سوار پدرم را با عموها و برادران و خويشان شهيد كردند، و حرم محترم و زنان 

كردند و روانه كوفه گردانيدند و به معركه قتال رسيديم و نظر من بر آن بزرگواران افتاد كه در ميان خاك و 

اند، و كسى متوجّه دفن ايشان نشده، حالتى مرا عارض شد كه نزديك بود كه مرغ روحم از  خون افتاده

ه من اين حالت را در من مشاهده كرد گفت: اى نور ديده مستمندان و زينب عمّ  آشيان بدن پرواز كند، چون

كنم؟ گفتم: چگونه جزع نكنم و حال آنكه  اى يادگار بزرگواران، اين چه حال است كه در تو مشاهده مى

مقدار خود را با برادران و عموهاى نامدار و خويشان نيكو كردار برهنه در ميان  پدر بزرگوار و سيّد عالى
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گردد، گويا ايشان را از مسلمانان  متوجّه ايشان نمىپردازد، و كسى به دفن ايشان نمى بينم كه و خون مىخاك 

عمّ تو خبر داده و فرمود: ا جدّ تو رسول خدا به پدر و جد وام گفت: اى نور ديده اين حالت ر دانند، عمّه نمى

خون اين شهيدان آلوده نشده باشد، و اين  حق تعالى گروهى از اين امّت را خواهد فرستاد كه دست ايشان به

اعضاى متفرّق شده و بدنهاى پاره پاره را جمع خواهند كرد و مدفون خواهند گردانيد، و نشانى براى ضريح 

مقدّس سيّد شهدا در اين صحرا نصب خواهند كرد كه اثر آن هرگز بر طرف نشود و نشان او به مرور زمان 

ند پيشوايان كفر و اعوان ضاللت در محو آن، اثر ظهورش زياده گردد و محو نگردد، و هر چند سعى نماي

  1 رفعتش بيشتر شود.

شرمان اهل كوفه  اند كه چون اهل بيت به نزديك كوفه رسيدند، بى سيّد ابن طاووس و ديگران روايت كرده

مائيم اسيران آل محمّد،  به نظاره آمدند، پس زنى از زنان اهل كوفه پرسيد كه: شما از كدام اسيرانيد؟ گفتند:

آن زن ايشان را شناخت به سرعت از بام به زير آمد و آنچه در خانه داشت از چادر و مقنعه براى ايشان 

را ديدند  آورد كه خود را به آنها پوشيدند، چون داخل كوفه شدند، اهل كوفه حضرت امام زين العابدين 

اند، و مادّرات استار عصمت را بر شتران  ردن غل كردهبسيار رنجور و نحيف است و دست مباركش را در گ

اند، صدا به نوحه و شيون و گريه بلند كردند، حضرت به آواز ضعيف گفت كه: شما بر ما  برهنه سوار كرده

كنيد، پس كه ما را كشته است؟! بشير بن خزيم اسدى گفت: در آن وقت زينب خاتون دختر  نوحه و گريه مى

گفت كه  ه كرد بسوى مردم كه خاموش شويد، و با آن شدّت و اضطراب چنان سان مىامير المؤمنين اشار

  2 گويد. و خطبه ای فصيح خواند. سان مى گويا از زبان حضرت امير المؤمنين 

اند كه عمر نحس لعين، سر منوّر سيّد شهدا را به خولى اصبحى ملعون داد  شيخ ابن نما و ديگران روايت كرده

زياد فرستاد، چون خولى در شب رسيد در هنگامى كه در قصر آن ولد الزّنا را بسته بودند، آن و به نزد ابن 

گرى از بنى حضرم، پس آن سر سر را به خانه خود برد و آن ملعون دو زن داشت، يكى از بنى اسد و دي

اى؟ گفت:  آوردهاى و چه  آن زن پرسيد كه: از كجا آمدههمسرش رفت،  را در خانه پنهان كرد و به نزمطهّر

اى، به خدا سوگند كه  را به اين خانه آوردهپيامبرام، آن زن گفت: واى بر تو سر فرزند  سر حسين را آورده

ديگر سر من به بالين تو ناواهد رسيد، پس برخاست و بيرون آمد، ناگاه نظرش بر نورى عظيم افتاد كه از 

، چون در آن حجره در آمد ديد كه آن نور از سر رفت ها ساطع بود و بسوى آسمان باال مى يكى از حجره

اند.پس روز ديگر ابن  منوّر آن حضرت ساطع است، و مالئكه به صورت مرغان سفيد برگرد آن سر آمده

زياد در قصر االماره نشست و مردم كوفه را بار عام داد، و سر مبارك سيّد شهدا را در طبقى گذاشتند و نزد 
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را به روش اسيران به  پيامبركردند، و پردگيان سرادق عصمت و فرزندان  آن ملعون ولد الزّنا حاضر

 1مجلس آن لعين در آوردند.

چون سر مبارك آن سرور را نزديك آن بد گهر گذاشتند، تبسّم كرد و اظهار فرح و شادى نمود و چوبى در 

بوده است، در آن حال  گفت: چه بسيار خوش دندان زد و مى دست داشت بر لب و دندان سيّد الشّهداء مى

اين   پيامبرام كه  زيد بن ارقم گفت: اى پسر زياد اين چوب را از اين لب و دندان بردار، من مكرّر ديده

مكيد، پس زيد صدا به گريه بلند كرد و آن ولد الزّنا گفت: اى دشمن خدا گريه  بوسيد و مى موضع را مى

اى و خرافت تو را دريافته است هرآينه تو را  بود كه پير شده كنى كه خدا به ما فتح داده است، اگر نه آن مى

برادر او حسن را بر ران راست خود نشانده بود و او را بر  پيامبرزدم.زيد گفت: ديدم كه روزى  گردن مى

سپارم و به شايسته  ران چپ نشانده، و دست بر سر ايشان گذاشت و گفت: خداوندا ايشان را به تو مى

ى پسر زياد تو نيكو محافظت كردى امانت حضرت را، پس گريان از مجلس آن لعين بيرون مؤمنان تو، ا

آمد و گفت: لعنت بر شما اى اهل كوفه كه فرزند فاطمه را كشتيد و فرزند مرجانه را بر خود امير كرديد كه 

 .2نيكان شما را به قتل آورد و بدان شما را به بندگى بگيرد

اند،  ينب افتاد كه در كنارى نشسته بود و كنيزان او بر دور او احاطه كردهزحضرت پس نظر آن ملعون بر 

است، آن  پرسيد كه: اين زن كيست؟ يكى از كنيزان او گفت: اين زينب دختر فاطمه دختر رسول خدا 

كنم خداوندى را كه شما را رسوا كرد و دروغ شما را ظاهر گردانيد. زينب گفت:  حرامزاده گفت: حمد مى

پيغمبر خود، و پاك گردانيد ما را از رجس و  كنم خداوندى را كه ما را گمراهى داشت به محمّد  مىحمد 

گويد مگر فاجر، و ما آن نيستيم، ديگرانند،  شود مگر فاسق، و دروغ نمى كردنى، و رسوا نمى شك و گناه پاك

نديدم مگر نيكى، آنها كه به پسر زياد گفت: ديدى خدا چه كرده با برادر تو و اهل بيت تو؟ زينب گفت: 

سعادت شهادت فايز گرديدند بزودى خدا ميان تو و ايشان جمع خواهد كرد، و ايشان با تو مااصمه خواهند 

كرد، و در آن وقت تو را معلوم خواهد شد كه غلبه از براى كيست. آن ملعون از اين سان در خشم شد، 

زنان ماتم زده مؤاخذه معقول نيست.پس پسر زياد گفت:  حكم كرد به قتل او، عمرو بن حريث گفت: بر گفته

خدا ما را ظفر داد بر برادر طاغى تو و متمرّدان اهل بيت تو، و سينه ما را از ايشان شفا داد، زينب خاتون 

گفت: بزرگ ما را كشتى و اصل و فرع اهل بيت رسالت را بر انداختى، اگر شفاى سينه تو به اين حاصل 

 .3ى است براى توشده است بد شفائ
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شد و پرسيد كه: اين كيست؟ گفتند: على بن الحسين  پس آن لعين متوجّه حضرت امام زين العابدين 

است، گفت: شنيدم كه خدا كشت على بن الحسين را، حضرت فرمود: من برادرى داشتم على نام داشت، او 

فرمود: جانها را همه خدا قبض را مردم به ستم كشتند، پسر زياد گفت: بلكه خدا او را كشت، حضرت 

نماى بر جواب من؟! ببريد و او را  كند در وقت خواب و در هنگام وفات، پسر زياد گفت: تو جرأت مى مى

گردن بزنيد. چون زينب حرف قتل آن حضرت را شنيد، مضطرب شد، برجست و بر آن حضرت چسبيد و 

كشى مرا نيز با او بكش، حضرت فرمود: اى عمّه  شوم، اگر او را مى گفت: به خدا سوگند كه از او جدا نمى

دانی كه كشته شدن در راه  نمائى، مگر نمى تو مرا با او بگذار و گفت: اى پسر زياد مرا به كشتن تهديد مى

اى  خدا عادت ماست، و شهادت در اعالى دين كرامت ماست. پس آن ملعون امر كرد كه ايشان را به خانه

بود و در آنجا حبس كردند، زينب خاتون گفت كه: در آن ايّام يك زن از زنان بردند كه در پهلوى مسجد 

 .1آمدند كوفه به نزد ما نيامدند،چون اسير بوديم كنيزان به ديدن ما مى

اند كه گفت: من در غرفه خانه خود نشسته بودم ناگاه صداى هجوم عام و  و از زيد بن ارقم روايت كرده

اند و يك سر در  ها كرده ن سر از غرفه بيرون كردم ديدم كه سرها بر نيزهخروش عوام به گوشم رسيد، چو

گردد، چون به نزديك غرفه من رسيدند، غرفه از  درخشد و نور از آن ساطع مى ميان آنها مانند آفتاب مى

 نمود به اين كند، چون گوش دادم، سوره كهف تالوت مى شعاع آن سر منوّر شد، ديدم كه لبهاى او حركت مى

 پس موی «.9سوره كهف/ آيه  » أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً آيه رسيده بود

است، گفتم: اى  مبارك امام حسين نگريستم، شناختم كه سر هاى بدن من راست ايستاد. چون نيك

به روايتى ديگر: چون سر آن حضرت  2. تر است يبفرزند رسول خدا امر تو از امر اصحاب كهف و رقيم عج

إِنَّهُمْ  كوفه بر سر نيزه كردند، شروع كرد به آواز بلند به خواندن سوره كهف، و تا اين آيه خواند بازاررا در 

ن فايده و ديدن اين معجزه براى هدايت آن كافرا «13سوره كهف/ آيه  »  فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً

به روايت ديگر: چون سر مقدّس مبارك آن بزرگوار را در  نباشيد بلكه موجب مزيد ضاللت ايشان شد.

 «227سوره شعراء/ آيه  »  وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ كوفه بر درخت آوياتند، اين آيه خواند

  3 م كردند كه بازگشت ايشان به كجا خواهد بود.يعنى: زود باشد كه بدانند آنها كه ست

اى به آن لعين نوشت كه: سرها و اسيران را به شام  و امّا يزيد پليد، چون از شهادت امام مطّلع شد، نامه

  و به روايت ديگر زحر بن قيس -بفرست. چون نامه آن بدترين اشقيا به آن ولد الزّنا رسيد، مافر بن ثعلبه
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هاى شهدا را به او داد، و ابو بردة بن عوف و طارق بن ابى ظبيان را با گروهى ازمالعين را طلبيد و سر -

اهل كوفه همراه او كرد و سرهاى آن سروران را به جانب شام روان كرد، و بعد از چند روز تهيّه سفر محنت 

كش گذاشت، و را غل در گردن مبار اثر اهل بيت حضرت خير البشر كرد، و حضرت امام زين العابدين 

مادّرات سرادق عصمت و طهارت را به روش اسيران بر شتران سوار كرد، و با شمر و جمعى از منافقان و 

 1ماالفان از عقب آن جماعت فرستاد تا به ايشان ملحق شدند.

كنى بگو زنان ما را از  چون ما را داخل شهر مى خواست:چون به نزديك دمشق رسيدند، امّ كلثوم از شمر 

ى ببرند كه نظارگى كمتر باشد، يا بگو كه سرها را پيشتر ببرند كه مردم مشغول شوند به نظر كردن به راه

سرها و به ما نظر بسيار نكنند، آن ولد الزّنا قبول نكرد، از نهايت كفر و عناد حكم كرد كه سرها را در ميان 

 2شتران حرم ببرند.

هل بن سعد گفت: من در سفرى وارد دمشق شدم، شهرى اند كه س و در بعضى از كتب معتبره روايت كرده

شمار، و ديدم كه بازارها را آئين  ديدم در نهايت معمورى با اشجار و انهار بسيار و قصور رفيعه و منازل بى

نوازند، با خود  اند و دفّ و نقّاره و انواع سازها مى اند، و مردم زينت بسيار كرده ها آوياته اند و پرده بسته

مگر امروز عيد ايشان است؟! تا آنكه از جمعى پرسيدم كه: مگر در شام عيدى هست كه نزد ما  گفتم:

 پيامبرمعروف نيست؟ گفتند: اى شيخ مگر تو در اين شهر غريبى؟ گفتم: من سهل بن سعدم و به خدمت 

گردد؟  رنگون نمىبارد، و چرا زمين س ام، گفتند: اى سهل! ما تعجّب داريم كه چرا خون از آسمان نمى رسيده

را از عراق براى يزيد  گفتم: چرا؟ گفتند: اين فرح و شادى براى آن است كه سر مبارك حسين بن على 

كنند؟! پرسيدم كه: از كدام  آورند و مردم شادى مى اند، گفتم: سبحان اللَّه سر امام حسين را مى به هديه آورده

 من بسوى آن دروازه شتافتم. كنند؟ گفتند: از دروازه ساعات، دروازه داخل مى

آمدند، ناگاه ديدم كه  كفر و ضاللت از پى يكديگر مى پرچم هایچون به نزديك دروازه رسيدم ديدم كه 

ترين مردم است به  اى در دست دارد، و سرى را بر آن نيزه نصب كرده است كه شبيه آيد و نيزه سوارى مى

آوردند، پس من رفتم به  بر شتران برهنه سوار كرده مى، پس ديدم كه زنان و كودكان بسيار رسول خدا 

نزديك يكى از ايشان و پرسيدم كه: تو كيستى؟ گفت: منم سكينه دختر امام حسين، گفتم: من از صحابه جدّ 

شمايم اگر خدمتى دارى به من بفرما، سكينه گفت كه: بگو به اين بدباتى كه سر پدر بزرگوارم را دارد كه از 

ن رود، و سر را پيشتر برد كه مردم مشغول شوند به نظاره آن سر منوّر، و ديده از ما بردارند و ميان ما بيرو

حرمتى روا ندارند.سهل گفت: من رفتم به نزد آن ملعون كه سر آن سرور را  به حرمت رسول خدا اين قدر بى
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يرى؟ گفت: حاجت تو حاجت مرا برآورى و چهار صد دينار طال از من بگ  داشت گفتم: آيا ممكن است كه

چيست؟ گفتم: حاجت من آن است كه اين سر را از ميان زنان بيرون برى و پيش روى ايشان بروى، آن زر 

 1را از من گرفت و حاجت مرا روا كرد.

قطب راوندى از منهال بن عمرو روايت كرده است كه گفت: به خدا سوگند كه در دمشق ديدم سر مبارك 

خواند،  سر نيزه كرده بودند، و در پيش روى آن جناب كسى سوره كهف مىرا بر  جناب امام حسين 

به  «9سوره كهف/ آيه  » أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً چون به اين آيه رسيد

ز قصّه اصحاب كهف قدرت خدا سر سيّد شهدا به سان آمد و به زبان فصيح گويا گفت كه: امر من ا

 2تر است، و اين اشاره است به رجعت آن جناب براى طلب خون خود. عجيب

را به مجلس يزيد  منقول است كه چون سر مطهّر امام حسين  به اسناد معتبره از حضرت امام رضا 

ازى كرد و با ايشان شطرنج ب پليد در آوردند، مجلس شراب آراست و با نديمان خود شراب زهر مار مى

گفت: بياشاميد كه اين شراب مباركى است كه سر دشمن ما نزد  داد و مى كرد، و شراب به ياران خود مى مى

ايم، و ناسزا به امام حسين و پدر و جدّ بزرگوار او صلوات اللَّه  ما گذاشته است و دل شاد و خرّم گرديده

كرد و ته  ، سه پياله شراب زهر مار مىشد گفت، و هر مرتبه كه در قمار بر حريف خود غالب مى عليهم مى

ريات، پس هر كه از شيعيان  جرعه شومش را در پهلوى طشتى كه سر آن سرور را در آن گذاشته بودند مى

ماست، بايد كه از شراب خوردن و شطرنج باختن اجتناب نمايد كه كار دشمنان ماست، و هر كه در وقت 

د بر امام حسين و لعنت كند يزيد و آل زياد را، حق تعالى نظر كردن به شراب يا به شطرنج صلوات فرست

 3گناهان او را بيامرزد هر چند به عدد ستارگان آسمان باشد.

را با ساير اوالد  روايت كرده است كه چون امام زين العابدين  على بن ابراهيم از حضرت صادق 

مجلس يزيد پليد كردند، يزيد گفت:   خلرسالت با غل و زنجير، و مادّرات اهل بيت عصمت و جاللت را دا

گفت: لعنت خدا بر كسى كه پدر مرا  الحمد للَّه كه خدا پدر تو را كشت، حضرت امام زين العابدين 

كشت، پس يزيد پليد در غضب شد و امر كرد كه آن حضرت را به قتل رسانند، حضرت فرمود: اگر مرا به 

خود بر خواهد گردانيد و محرمى به غير از من ندارند؟ آن ملعون را كه به منازل پيامبرقتل رسانى، دختران 

شرمنده شد و گفت: تو ايشان را خواهى برد، و پيش طلبيد و سوهانى طلبيد و به دست نحس خود آن آهن 

را از گردن آن امام عاليمقام بريد و پرسيد كه: دانستى چرا خود متوجّه شدم؟ حضرت فرمود: براى آنكه به 
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ما أَصابَكُمْ مِنْ  گرى را بر من منّت نباشد، گفت: راست گفتى. پس آن ملعون اين آيه را خواندغير تو دي

حضرت فرمود: اين آيه در حقّ ديگران است، اين آيه  «30سوره شورى/ آيه  »  مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

ی أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِی كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها ... لِكَيْال ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِ  در شأن ماست

رسد به شما مصيبتى  يعنى: نمى «23و  22سوره حديد/ آيه  »  ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ  تَأْسَوْا عَلى

شما را بيافرينيم، تا آزرده  ايم پيش از آنكه نفس اى نوشته هاى شما مگر در نامه در زمين و نه در خانه

شود از شما و شاد نگرديد به آنچه داده است به شما، پس فرمود: مائيم كه به اين  نشويد بر آنچه فوت مى

گرديم به آنچه از ما فوت شود در دنيا،  ايم، و محزون نمى آيه عمل كرديم، و به قضاى حق تعالى راضى شده

 1ز نعمتهاى دنيا.گرديم بر آنچه به ما رسد ا و شاد نمى

فرمود كه: ما دوازده نفر بوديم از مردان اهل  و به روايت ابن نما و ديگران: حضرت امام زين العابدين 

بيت رسالت كه ما را به مجلس يزيد پليد بردند، و غلها در گردنهاى ما بود، و ما را به ريسمانها بر يكديگر 

ما را بر اين حالت مشاهده كند  پيامبرو را اى يزيد كه اگر دهم ت بسته بودند، من گفتم: به خدا سوگند مى

كنى؟!  گفت: اى يزيد! دختران رسول خدا را اسير مى چه خواهد گفت؟ پس فاطمه دختر امام حسين 

ريسمانها را   پس حاضران همه گريستند و صداى گريه زنان از خانه يزيد بلند شد، آن ملعون حكم كرد كه

 رداشتند و سر مبارك امام حسين را در طشتى گذاشتند و نزد آن ملعون حاضر كردند.بريدند و غلها را ب

بر سر منوّر پدر بزرگوار افتاد، آهى از دل پردرد بر كشيد و اشك  چون نظر حضرت امام زين العابدين 

ر افتاد، خونين ريات، و بعد از آن هرگز كلّه گوسفند تناول نفرمود. چون نظر زينب خاتون بر آن سر منوّ

تاب شد و گريبان طاقت چاك كرد و با صداى حزين كه دلها را پاره پاره كرد فرياد بر آورد كه: يا  بى

حسيناه اى حبيب قلب رسول خدا، اى فرزند مكّه و منى، و اى فرزند دلبند سيّده نساء، اى جگرگوشه 

 گفت. ت بود و سان نمىمحمّد مصطفى، پس اهل مجلس آن لعين خروش بر آوردند، و يزيد پليد ساك

كرد كه: يا حسيناه، اى  پس صداى زنى از بنى هاشم كه در خانه يزيد بود، به نوحه بلند شد و فرياد مى

زنان و يتيمان، و اى كشته تيغ  بزرگ اهل بيت رسول خدا، و اى فرزند محمّد مصطفى، و اى فرياد رس بيوه

حيا هيچ متأثّر نشد، و چوب  دند و آن ولد الزّناى بىاوالد زناكاران، پس بار ديگر حاضران خروش بر آور

گفت: كاش اشياخ بنى اميّه كه در جنگ بدر كشته  زد و مى خيزرانى طلبيد و بر دندانهاى سيّد شهدا مى

ديدند كه من چگونه انتقام ايشان را از فرزندان قاتالن ايشان كشيدم، و حاضران  بودند و مى شدند، حاضر مى

 زيد! شل نشوى كه نيك انتقام كشيدى.گفتند: اى ي مى
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پس ابو برزه اسلمى از صحابه كه در آن مجلس شوم حاضر بود گفت: واى بر تو اى يزيد چوب بر دندان 

گفت:  بوسيد و مى لب و دندان او و برادرش را مى پيامبرام  زنى و من مكرّر ديده حسين فرزند فاطمه مى

شندگان شما را و لعنت كند ايشان را، و معذّب گرداند به عذاب اليم شما بهترين جوانان بهشتيد، خدا بكشد ك

و برساند ايشان را به اسفل درك جحيم، پس يزيد در غضب شد و حكم كرد كه او را كشيدند و از مجلس 

 1بيرون بردند.

روايت  شيخ مفيد و سيّد ابن طاووس و ديگران به روايات ماتلفه از فاطمه دختر حضرت امام حسين 

اند كه: چون ما را به مجلس يزيد بردند، در اوّل حال بر ما رقّت كرد، پس مرد سرخ موئى از اهل شام  كرده

برخاست و گفت: اى يزيد اين دختر را به من بباش و اشاره بسوى من كرد، من از ترس بر خود لرزيدم و 

مى خطاب كرد كه: اى ملعون تو و ام مرا تسكين داد و به آن شا هاى عمّه خود زينب چسبيدم، عمّه بر جامه

توانم كرد، زينب گفت: به خدا سوگند كه  يك اختيار چنين امرى نداريد، گفت: اگر خواهم مى يزيد هيچ

توانی كرد مگر آنكه از دين ما به در روى و كفر باطن خود را اظهار كنى، آن ملعون در غضب شد و  نمى

و از دين بدر رفتند، زينب گفت: به دين خدا و دين پدر و گوئى؟ پدر و مادر ت گفت: با من چنين سان مى

برادر من هدايت يافتى تو و پدر و جدّ تو اگر مسلمان شده باشيد، آن لعين گفت: دروغ گفتى اى دشمن 

گوئى من  خواهى مى اى، و آنچه مى خدا، زينب گفت: تو اكنون پادشاهى و به سلطنت خود مغرور گرديده

م، پس بار ديگر آن شامى سان را اعاده كرد، يزيد گفت: ساكت شو خدا تو را گوي ديگر جواب تو نمى

به روايت سيّد ابن طاووس: در مرتبه دوّم از يزيد پرسيد كه: ايشان كيستند؟ يزيد گفت كه: آن  مرگى دهد.

 فاطمه دختر حسين است، و آن زن زينب دختر على بن أبی طالب است، شامى گفت:

بن أبی طالب؟ يزيد گفت: بلى، شامى گفت: لعنت خدا بر تو باد اى يزيد، عترت  حسين پسر فاطمه و على

كنيد؟! به خدا سوگند كه من توهّم كردم كه ايشان اسيران  كشيد و ذريّت او را اسير مى پيغمبر خود را مى

 2زدند.رسانم، و حكم كرد كه او را گردن  فرنگند، يزيد گفت: به خدا سوگند كه تو را نيز به ايشان مى

 در بیان والدت و اسم و لقب آن جناب ؛ رت سیّد السّاجدینباب ششم : حض 

اند كه والدت با سعادت آن جناب در پانزدهم ماه  شيخ مفيد و شيخ طبرسى و سيّد ابن طاووس ذكر كرده

و كلينى در سال سى و هشت هجرت ذكر كرده «. 1»جمادى االوّل از سال سى و شش از هجرت واقع شد 

و شيخ طبرسى گفته است كه: والدت آن حضرت در روز جمعه، و به قولى در روز پنجشنبه   3،«2»  است
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اند كه: در نهم ماه شعبان واقع شد از سال سى و هشت  پانزدهم ماه جمادى الثّانى واقع شده، و بعضى گفته

ر روز شنبه پنجم ، و شيخ شهيد گفته است كه: آن جناب د«1»اند  هجرت، و بعضى سى و هفت نيز گفته

  1«.2»ماه شعبان متولّد شد 

روايت كرده است كه والدت آن حضرت در سال سى و هشت  در كشف الغمّه از حضرت صادق 

دو سال ماند، و با امام حسن  و با امير المؤمنين  هجرت واقع شد پيش از شهادت امير المؤمنين 

ود ده سال، و ايّام امامت آن جناب سى و پنج سال با پدر بزرگوار خ ده سال، و بعد از امام حسن  

بود؛ عمر شريف آن جناب به پنجاه و هفت سال رسيد، و مادر آن جناب موافق مشهور شهربانو دختر 

قطب راوندى به  «.1»اند  يزدجرد بن شهريار پادشاه عجم بود، و بعضى به جاى شهربانو شاه زنان نيز گفته

روايت كرده است كه چون دختر يزدجرد بن شهريار آخر پادشاهان عجم  ر سند معتبر از امام محمّد باق

را براى عمر آوردند و داخل مدينه كردند، جميع دختران مدينه به تماشاى جمال او بيرون آمدند، و مسجد 

مدينه از شعاع روى او روشن شد، چون عمر اراده كرد كه روى او را ببيند، مانع شد و گفت: سياه باد 

دهد، و خواست كه  كنى، عمر گفت: اين گبرزاده مرا دشنام مى هرمز كه تو دست به فرزند او دراز مىروز 

فرمود: تو سخنى را كه نفهميدى چگونه دانستى كه دشنام است؟ پس  او را آزار كند، حضرت امير 

وختن دختران عمر امر كرد كه ندا كنند در ميان مردم كه او را بفروشند، حضرت فرمود: جايز نيست فر

پادشاهان هر چند كافر باشند، و ليكن بر او عرض كن كه يكى از مسلمانان را خود اختيار كند، و او را به 

او تزويج كنى و مهر او را از عطاى بيت المال او حساب كنى، عمر قبول كرد و گفت: يكى از اهل مجلس 

 پس امير المؤمنين  گذاشت. سين را اختيار كن، آن سعادتمند آمد و دست بر دوش مبارك امام ح

جهان شاه، حضرت فرمود: بلكه شهربانويه  از او پرسيد به زبان فارسى كه: چه نام دارى اى كنيزك؟ گفت:

تو را نام كردم، گفت: اين نام خواهر من است، حضرت به فارسى فرمود كه: راست گفتى، پس رو كرد به 

يكو محافظت نما، و احسان كن بسوى او كه فرزندى از تو اين با سعادت را ن گفت: جانب امام حسين 

به هم خواهد رسانيد كه بهترين اهل زمين باشد بعد از تو، و اين مادر اوصياء و ذريّت طيّبه من است، پس 

اند كه پيش از آنكه لشكر مسلمانان بر سر ايشان  روايت كرده از او به هم رسيد. امام زين العابدين 

و او را  داخل خانه او شد با جناب امام حسين  در خواب ديد كه حضرت رسول  بروند، شهربانو

براى آن حضرت خواستگارى نمود و به او تزويج كرد، شهربانو گفت: چون صبح شد محبّت آن خورشيد 

فلك امامت در دل من جا كرد، و پيوسته در خيال آن جناب بودم، چون شب ديگر به خواب رفتم حضرت 
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ها السّالم را در خواب ديدم كه نزد من آمد و اسالم بر من عرض كرد، و من در خواب به دست فاطمه علي

لشكر مسلمانان در اين زودى بر پدر تو غالب خواهند شد و تو را  آن حضرت مسلمان شدم، پس فرمود:

به تو  اسير خواهند كرد، و بزودى به فرزند من حسين خواهى رسيد، و خدا نخواهد گذاشت كه كسى دست

كس به من دست نرسانيد تا آنكه مرا  رساند تا آنكه به فرزند من برسى. و حق تعالى مرا حفظ كرد كه هيچ

را ديدم دانستم كه همان است كه در خواب با حضرت رسول نزد  به مدينه آوردند، چون امام حسين 

شيخ مفيد  «.2»  و را اختيار كردممرا به عقد او در آورده بود، به اين سبب ا من آمده بود، و رسول خدا 

حريث بن جابر را والى كرد در يكى از بالد مشرق، و او  روايت كرده است كه جناب امير المؤمنين 

 دو دختر يزدجرد را براى حضرت فرستاد، حضرت يكى را كه شاه زنان نام داشت به جناب امام حسين 

و ديگرى را به محمّد بن ابى بكر داد، و قاسم جدّ مادرى از او به هم رسيد؛  داد، و امام زين العابدين 

  1«.3»خاله زاده بودند  از او به هم رسيد، پس قاسم با امام زين العابدين  حضرت صادق 

: زين ايشانمشهوره   اند. و القاب اشهر در كنيت آن حضرت ابو محمّد است، و بعضى أبو الحسن نيز گفته

، و زكى، و امين، و سجّاد، و ذو الثفنات است. و نقش نگين آن جناب به روايت العابدين، و سيّد العابدين

و به  2،«2»: العزّة اللَّه بود  ، و به روايت امام محمّد باقر «1»الحمد للَّه العلی بود  :حضرت صادق

امام  ابن بابويه به سند معتبر از «.1»  : خزی و شقی قاتل الحسين بن علی روايت حضرت امام رضا 

هرگز ياد نكرد نعمتى از خدا را مگر  روايت كرده است كه پدرم على بن الحسين  محمّد باقر 

اى از كتاب خدا كه در آن سجده باشد مگر آنكه  آنكه سجده كرد براى شكر آن نعمت، و نخواند آيه

اى را از  كر مكر كنندهكرد از آن در بيم بود، يا م كرد، و هرگاه حق تعالى از او بدى را دفع مى سجده مى

كرد، و هرگاه توفيق  شد البتّه سجده مى كرد، و هرگاه از نماز فارغ مى گردانيد البتّه سجده مى او مى

كرد، و اثر سجده در مواضع سجود آن  يافت كه ميان دو كس اصالح كند، براى شكر آن سجده مى مى

 3«.1»گفتند  حضرت بود، به اين سبب آن حضرت را سجّاد مى

زين گفت: خبر داد مرا   كرد نقل مى على بن الحسين هرى حديثى ازايضاً روايت كرده است كه چون زُ

، سفيان بن عيينه از او پرسيد كه: چرا آن حضرت را زين العابدين -يعنى: زينت عبادت كنندگان - العابدين

ابن عبّاس كه حضرت رسول ام از سعيد بن المسيّب كه روايت كرد از  گوئى؟ گفت: براى آنكه شنيده مى

بينم كه فرزند من على بن  گفت: در روز قيامت منادى ندا كند كه: كجاست زين العابدين؟ پس گويا مى 
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و به سندهاى معتبر ديگر اين مضمون  «.1»الحسين بيايد و صفها را بشكافد تا به پيش عرش الهى برسد 

الغمّه روايت كرده است كه شبى آن حضرت  و در كشف «.2»  است  روايت كرده را از حضرت صادق 

نمود، پس شيطان به صورت اژدهائى ظاهر  در محراب عبادت ايستاده بود و با پروردگار خود مناجات مى

شد كه آن حضرت را از عبادت خود مشغول گرداند، حضرت به او ملتفت نشد، پس آمد و ابهام پاى آن 

ه نگرديد و دانست كه او شيطان است، پس فرمود كه: دور حضرت را در دهان گرفت و گزيد، و باز متوجّ

شو اى ملعون، و باز متوجّه عبادت خود شد، پس هاتفى سه مرتبه او را ندا كرد كه: توئى زين العابدين، و 

 1«.3»به اين سبب آن حضرت ملقّب به اين لقب شد 

  ارتحال نمودشداید و احزانى که بر آن حضرت وارد شد تا هنگامى که به عالم قدس 

 اند كه جناب على بن الحسين  روايت كرده صادق  امامابن قولويه و ابن شهر آشوب و ديگران از 

كردند  گريست، و هرگاه طعامى نزد او حاضر مى -به روايتى چهل سال -بر پدر بزرگوار بيست سال

كرد، پس يكى از  اعف مىگريست كه آن آب را مض آوردند آن قدر مى گريست، چون آبى به نزد او مى مى

ترسم كه تو خود را هالك كنى و گناهكار  غالمان آن جناب گفت: فداى تو شوم يا بن رسول اللَّه مى

سوره يوسف/ آيه  »  إِنَّما أَشْكُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ شوى، حضرت فرمود:

دانيد، پس  دانم از خدا آنچه شما نمى كنم درد و اندوه خود را به خدا، و من مى مىيعنى: شكايت « .86

گيرد  آورم كشته شدن فرزندان فاطمه را مگر آنكه گريه در گلوى من مى وقت به خاطر نمى  هيچ فرمود:

دگان به روايت ديگر فرمود: چون نگريم و حال آنكه پدر مرا منع كردند از آبى كه وحشيان و درن «.1»

گريى كه  خورند، و با لب تشنه او را شهيد كردند. به روايت ديگر به آن جناب گفتند كه: آن قدر مى مى

ايضاً  «.2»  گريم ام و بر او مى اوّل كشته نفس خود را خواهى كشت، حضرت فرمود: نفس خود را در روز

ريه آن حضرت، يكى از اند كه از بسيارى گ ابن قولويه و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده

فرمود: واى بر تو  امامهاى آن حضرت گفت كه: آيا وقت آن نشده است كه گريه تو آخر شود؟  آزادكرده

هاى او سفيد شد، و از  حضرت يعقوب دوازده پسر داشت و يك پسر او ناپيدا شد، و از بسيارى گريه ديده

زنده است، و من ديدم پدر و برادران و عموها دانست كه او  وفور غم و اندوه پشت او خم شد با آنكه مى

و هفده نفر از خويشان خود را كه در برابر من و بر دور من كشتند و سر بريدند، چگونه اندوه من به 

 2«.3»نهايت رسد 
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روايت كرده است از سعيد بن المسيّب كه چون يزيد مسلم بن عقبه را فرستاد كه مدينه  ابن شهر آشوب 

اهل مدينه را به قتل رساند، آن مالعين اسبهاى خود را بر ستونهاى مسجد حضرت رسول را غارت كند و 

بستند، و آنها را بر دور مرقد آن جناب بازداشتند و سه روز مشغول غارت مدينه بودند، و هر روز  

 خواند كه من و دعائى مى آمد به نزد قبر رسول خدا  داشت و مى مرا بر مى امام زين العابدين 

مردى بر اسب  ديدند. ديديم و آنها ما را نمى فهميدم، و از اعجاز آن حضرت چنان شد كه ما آنها را مى نمى

آمد و بر در خانه آن حضرت  اى در دست و هر روز مى هاى سبز پوشيده بود، حربه اشهبى سوار و جامه

داد،  جانب او حركت مى كرد كه داخل خانه آن حضرت شود حربه را به ايستاد، و هر كه اراده مى مى

به خانه  مرد. چون دست از غارت بازداشتند، امام زين العابدين  افتاد و مى آنكه حربه به او برسد مى بى

هاى اطفال خود را جمع كرد و براى آن سوار  هاى ايشان و گوشواره رفت و زيورهاى زنان خود را و جامه

كى از شيعيان تو و پدر توام، چون ايشان بر مدينه غالب بيرون آورد، او گفت: يا بن رسول اللَّه من مل

من از حق تعالى رخصت طلبيدم كه به زمين آيم و شما را نصرت كنم، و به آنچه كردم اميد رحمت  شدند،

على بن ابراهيم به سند حسن از حضرت امام  «.1»  از خدا و شفاعت از رسول خدا و شما اهل بيت دارم

مدهوش شد، چون به هوش بازآمد  شهادتدر شب  كه على بن الحسين روايت كرده است  رضا 

سوره  »  أَجْرُ الْعامِلِينَگفت: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ 

راست گردانيد وعده ما را، و ميراث داد به ما زمين  كنم خداوندى را كه يعنى: حمد مى« .74زمر/ آيه 

بهشت را كه در هر جا كه خواهيم قرار نمائيم، پس نيكو اجرى است مزد عمل كنندگان براى خدا، اين را 

روايت كرده است  كلينى به سند حسن از امام رضا  1«.2»فرمود و به رياض بهشت ارتحال نمود 

سوره اذا وقعت و سوره انّا فتحنا تالوت فرمود، و بعد از آن اين آيه را  همين را، و اضافه كرده است كه:

روايت كرده است كه  ايضاً به سند معتبر از امام محمّد باقر  «.1»خواند و به عالم بقا ارتحال نمود 

رسيد، مرا به سينه خود چسبانيد و فرمود: اى فرزند گرامى تو را وصيّت  شهادتچون پدرم را وقت 

نم به آنچه وصيّت نمود مرا پدرم در هنگام شهادت خود و فرمود: پدرش او را وصيت نموده بود به ك مى

نداشته  خود كه: زنهار ستم مكنيد بر كسى كه ياورى بر تو به غير از خدا شهادتاين وصيّت در وقت 

و  ،«1»زهر داد ابن بابويه و جمعى را اعتقاد آن است كه وليد بن عبد الملك آن حضرت را  2«.2»باشد 

اند: در هيجدهم ماه محرّم سال نود و چهار هجرت  اند، بعضى گفته آن جناب خالف كرده شهادتدر روز 
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و بعضى سال نود و  1،«3»  شيخ طوسى در بيست و پنجم محرّم اين سال ذكر كرده است. «2»واقع شد 

آن شهادت هر آشوب گفته است كه: ، ابن ش«1»  اند، و كلينى اين مذهب را اختيار كرده است پنجم گفته

 2«.2»حضرت در روز شنبه يازدهم يا دوازدهم محرّم از سال نود و پنج از هجرت واقع شد 

كلينى به سند معتبر از  «.1»اند  و در مدّت عمر آن حضرت نيز خالف است، و اكثر پنجاه و هفت سال گفته

پنجاه و هفت  شهادترا در وقت  روايت كرده است كه حضرت على بن الحسين  حضرت صادق 

سى و پنج سال  آن جناب در سال نود و پنج واقع شد، و بعد از امام حسين  شهادتسال بوده، و 

 در كشف الغمّه از آن جناب روايت كرده است كه عمر شريف امام زين العابدين «.2»زندگانى كرد 

 3 د.ان ، و بعضى پنجاه و نه نيز گفته«3»پنجاه و هشت سال بود 

 در بیان تاریخ والدت و اسم و کنیت و لقب آن حضرت : باب هفتم امام پنجم 

اند كه والدت شريف آن حضرت در روز جمعه يا  شيخ طبرسى و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده  

ل اند در مدينه مشرّفه در سا ، و بعضى سوّم ماه صفر نيز گفته«1»سه شنبه غرّه ماه مبارك رجب واقع شد 

و اسم شريف آن حضرت محمّد بود، و كنيت او ابو جعفر، و القاب آن  4«.2»  پنجاه و هفت از هجرت

  پيامبر اكرمزيرا كه « 1»حضرت: باقر و شاكر و هادى بود، و مشهورترين لقبهاى آن حضرت باقر بود 

خرين بود، و حضرت آن حضرت را به اين لقب ملقّب گردانيده بود براى آنكه شكافنده علوم اوّلين و آ

به جابر انصارى گفت: در خواهى يافت يكى از فرزندان مرا كه لقب او باقر است، و علم را  رسول 

العزّة اللَّه بود  و نقش نگين آن حضرت به روايت حضرت صادق  «.2»  شكافد براى مردم شكافتنى مى

را در  ر: انگشتر جدّ خود امام حسين ديگ  و به روايت «1»به روايت ديگر: العزّة للَّه جميعا  5،«3»

بود كه او را امّ عبد اللَّه  مادر آن حضرت فاطمه دختر حضرت امام حسن  «.2»كرد  دست مى

گفتند، و آن حضرت نجيب الطّرفين بود، نسب بزرگوارش به امام حسن و امام حسين عليهما السّالم  مى

 6رسيد آن حضرت بود.اى كه علوى از او به هم  رسيد، و اوّل علويه مى

   در بیان آنچه میان آن حضرت و مخالفان ظاهر شد تا وقت شهادت

                                                 
 .729شيخ طوسی، مصباح المتهجّد،ص  (3) .294 ص 2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (2) .194ة،ص ابن صباغ، الفصول المهمّ (1). 1
 .189ص  4ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج  (3) .468 ص 1شيخ كلينی، الكافى ج  (2). 2
 .302ص 2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (3) .468 ص 1شيخ كلينی، الكافى ج  (2). 154/ 46بحار األنوار  (1). 3
 .207فتال نيشابوری،روضة الواعظين،ص ؛ 158ص  2شيخ مفيد، االرشاد ج (2)؛ 737شيخ طوسی،مصباح المتهجّد،ص (1). 4
  .91شيخ طبرسی، مكارم االخالق، ص   (3) .289امالى شيخ صدوق، ص  (2). 328 ص 2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (1). 5
 .91؛ شيخ طبرسی، مكارم االخالق، ص 371امالى شيخ صدوق، ص  (2). 31ص  1شيخ طوسی، تهذيب األحكام، ج (1). 6



 خالصه زندگی چهارده معصوم ؛ برگرفته از کتاب جالءالعیون عالمه مجلسی
113   

 

روايت كرده است كه زيد بن الحسن با پدرم  قطب راوندى به سند معتبر از امام جعفر صادق 

كه فرزند بزرگتر است  گفت: فرزند امام حسن  ، مىاى داشت در اوقاف حضرت رسول  مخاصمه

پس روزى زيد عمّ مرا به خانه قاضى برد، در اثناى خصومت با عمّ  رزند امام حسين اولى است از ف

من گفت كه: ساكت شو اى فرزند كنيز سندى، عمّم گفت: اف باد بر خصومتى كه نام مادران مذكور شود، 

ديگر با  ام با تو سخن نخواهم گفت، و نزد پدرم آمد و گفت: اى برادر سوگند ياد كردم كه و ديگر تا زنده

 شود. الحسن سخن نگويم، و اعتماد بر تو كردم، و اگر تو نيز متعرّض او نشوى حقّ ما ضايع مى  زيد بن

قدر خواهم  چون زيد شنيد كه پدرم متعرّض جواب او خواهد شد، شاد گرديد كه من او را در نظر مردم بى

ه خانه قاضى. چون حضرت از خانه آمد و گفت: بيا برويم ب كرد، پس به نزد پدرم امام محمّد باقر 

جهت مخاصمت مكن، اگر  بيرون آمد، او را نصيحت كرد كه: از اين دعوى ناحق بگذر و با دوستان خدا بى

اى بر تو ظاهر كنم كه بدانى حق با من است، بدان كه كاردى در دست دارى و از من پنهان  خواهى معجزه

گواهى بده براى من، ناگاه كارد از دست او جدا شد و بر  اى، اى كارد به قدرت خدا به سخن درآ و كرده

زمين افتاد و به زبان فصيح گفت: اى زيد توئى ستمكار و حضرت امام محمّد باقر احق و سزاوارتر است 

كنم، زيد از مشاهده اين حال مدهوش شد و  از تو، اگر دست از مخاصمت او بر ندارى تو را هالك مى

اگر به سخن آيد اين سنگى كه بر روى او  را گرفت و برخيزانيد و فرمود:افتاد. پس پدرم دست او 

گفت: بلى، پس آن جناب سنگ كه زيد بر آن ايستاده بود به  كنى حق از من است؟ ايم آيا قبول مى ايستاده

حركت در آمد به شدّتى كه نزديك بود شكافته شود، و از آن جانبى كه پدرم بر روى آن ايستاده بود 

كنى و محمّد باقر اولى است به حق از تو،  نكرد، آن سنگ به سخن آمد و گفت: اى زيد تو ستم مىحركت 

 رسانم. باز زيد مدهوش شد و بر زمين افتاد. پس دست از او بردار وگرنه تو را به قتل مى

ك پدرم دست او را گرفت و به حال خود برگردانيد و فرمود كه: اگر به سخن آيد اين درختى كه نزدي

ماست و براى من گواهى دهد آيا باور خواهى كرد؟ گفت: بلى، پس پدرم درخت را طلبيد، و آن درخت به 

قدرت حق تعالى هر سخت و سست را به حركت در آورد، و زمين را شكافت و به نزديك ايشان آمد تا 

: تو ستمكارى و هاى خود را بر سر ايشان گسترانيد، و به قدرت خدا به سخن در آمد و گفت آنكه شاخه

محمّد سزاوارتر است به حق از تو، دست از اين سخن بردار وگرنه تو را هالك كنم، پس زيد مدهوش شد 

پس زيد سوگند ياد كرد كه  و افتاد، و پدرم دست او را گرفت برخيزانيد، و درخت به جاى خود برگشت.

همان روز متوجّه شام شد و به نزد برگشت، و زيد در   ديگر منازعت و مخاصمت با پدرم نكند، و حضرت

ام از پيش جادوگر و  عبد الملك بن مروان رفت، چون به مجلس او در آمد گفت: به نزد تو آمده

پس عبد الملك نوشت به  گوئى كه حالل نيست تو را كه او را بگذارى، و آنچه ديده بود نقل كرد. دروغ
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به نزد من فرست، و به زيد گفت كه: اگر قتل او را به تو  والى مدينه كه: امام محمّد باقر را مقيّد گردان و

فرمايم خواهى كرد؟ زيد گفت: بلى. چون آن نامه به والى مدينه رسيد، در جواب عبد الملك نوشت: اين 

ام، نه از روى مخالفت و نافرمانى است و ليكن محض نصيحت و خير خواهى است،  جوابى كه به تو نوشته

اى كه اهانت به او برسانم و او را بسوى تو بفرستم، مردى است كه در  امر كرده و آن مردى كه تو مرا

رسد، چون در محراب عبادت صدا به تالوت و  روى زمين كسى در عفّت نفس و زهادت و ورع به او نمى

شوند براى استماع صوت حزين او، و تالوتش مانند  كند، وحشيان و مرغان نزد او حاضر مى قرائت بلند مى

ترين مردم  كننده نرمترين مردم، و سعى تالوت داود است در وقت خواندن زبور، و داناترين مردم، و دل دل

دانم كه متعرّض ايذاى چنين كسى شوم،  است در تضرّع و زارى و عبادت، و براى دولت خليفه مناسب نمى

دهد نعمت خود را  لى تغيير نمىترسم اگر آسيبى به او برساند، زيرا كه حق تعا و بر عمر و دولت خليفه مى

چون نامه به عبد الملك رسيد، مضمون نامه  بر مردم تا مردم تغيير ندهند حالت خود را در شكر نعمت او.

را پسنديد و از والى خشنود شد كه به آن امر شنيع مبادرت ننمود، و دانست كه خير خواهى او كرده 

داده است و والى را از خود راضى كرده است، عبد الملك  است، چون نامه را بر زيد خواند، زيد گفت: زر

رسد كه به آن سبب او را در معرض انتقام خود درآوريم، زيد  گفت: در اين باب تو را بهانه به خاطر مى

و ساير اسلحه و زره و انگشتر و عصا و متروكات او،  گفت: بلى نزد اوست شمشير حضرت رسول 

، اگر آنها را نفرستد تو را از براى كشتن او راهى هم خواهد رسيد، و نزد بفرست و آنها را از او بطلب

  مردم معذور خواهى بود.

پس عبد الملك به والى مدينه نوشت كه: هزار هزار درهم براى محمّد بن على بفرست و اسلحه و زره 

را بر او خواند، نامه عبد الملك  را از او بطلب، پس والى مدينه به خانه پدرم آمد و حضرت رسول 

پدرم گفت: چند روز مرا مهلت بده، والى گفت: چنين باشد، پس پدرم متاعى چند كه مشتمل بود بر آنها 

خواست از شمشير و زره و عصا و انگشتر و غير آنها مهيّا كرد و براى والى فرستاد،  كه عبد الملك مى

آنها بسيار شاد شد و زيد را طلبيد و آنها را  والى آنها را براى عبد الملك فرستاد، و عبد الملك به ديدن

نيست.   پيامبريك از اينها از امتعه  چون زيد آنها را ديد گفت: تو را بازى داده است و هيچ به او نمود.

پس عبد الملك به پدرم نوشت كه: مال ما را گرفتى و آنچه طلب كرده بوديم براى ما نفرستادى، پدرم در 

هر خواهى باور مكن، پس به ظايدم براى تو فرستادم، خواهى باوركن وچه من دجواب او نوشت كه: آن

و اهل شام را طلبيد، و براى مفاخرت آن متاعها را به ايشان نمود و عبد الملك تصديق آن حضرت كرد،

اند. و به حسب ظاهر زيد را گرفت و مقيّد و  است كه براى من فرستاده  پيامبرگفت: اينها متاعهاى 

يك از شما فرزندان فاطمه مبتال گردم،  خواهم به خون هيچ س گردانيد و گفت: اگر نه آن بود كه نمىمحبو
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اى نوشت به پدرم كه: پسر عمّت را براى تو فرستادم كه تو او را  آوردم، و نامه هرآينه تو را به قتل مى

  ن سوار شود.تأديب نمائى و در خدمت تو باشد، و زينى از براى آن حضرت فرستاد كه بر آ

چون زيد را به خدمت حضرت آوردند، حضرت به نور امامت دانست كه آنها همه مكر و حيله است، و آن 

ملعون زيد را فرستاده است كه آن حضرت را شهيد كند، پس آن امام مظلوم به زيد گفت: واى بر تو چه 

شود، و گمان  ر دست تو جارى مىاى، و اين چه امور شنيعه است كه ب بسيار عظيم است آنچه اراده كرده

اند، و در  دانم اين زين را از چوب كدام درخت تراشيده كارى، من مى دانم كه تو در چه كنى كه من نمى مى

پس آن زين را  اند، و ليكن چنين مقدّر شده است كه شهادت من به اين نحو باشد. آن چه چيز تعبيه كرده

ت سوار شد، و در آن زهرى تعبيه كرده بودند، و بدن مكرّمش به امر خليفه ملعون بر اسب زدند و حضر

ورم كرد و آثار موت در خود مشاهده نمود، پس فرمود كه كفنهاى آن جناب را حاضر كردند، و در ميان 

هاى سفيد بود كه حضرت در آنها احرام بسته بود، فرمود كه: آنها را در ميان كفنهاى من قرار  آن، جامه

 الم و مشقّت بود، و در روز سوّم به ساير شهدا و اهل بيت رسالت ملحق شد. در درد و بدهيد؛ و سه روز

كنيم، شهادت آن  فرمود: آن زين نزد ما آويخته است، و هر وقت در آن نظر مى پس حضرت صادق 

پس  آوريم، و چنان آويخته خواهد بود تا طلب خون خود را از دشمنان خود بكنيم. بزرگوار به خاطر مى

كرد تا آنكه به  گفت و نماز نمى بعد از چند روز زيد را دردى عارض شد و مخبّط گرديد و هذيان مى

  1عذاب الهى واصل شد.

را طلبيد و گفت: جمعى از اهل مدينه را حاضر كن. چون ايشان  پس روزى حضرت امام جعفر صادق 

ا غسل بده و كفن كن و در سه جامه را حاضر كردم فرمود: اى جعفر چون من به عالم بقا رحلت كنم، مر

پوشيدند، و  كردند، و ديگرى پيراهنى بود كه خود مى كه يكى رداى حبره بود كه نماز جمعه در آن مى

هاى كفن حساب مكن، و براى من زمين را شق كن به  فرمود عمامه بر سر من ببند، و عمامه را از جامه

 توانند ساخت، و قبر مرا چهار انگشت از براى من لحد نمىجاى لحد، زيرا كه من فربهم و در زمين مدينه 

چون ايشان بيرون رفتند گفتم: اى پدر  زمين بلند كن، و آب بر قبر من بريز، و اهل مدينه را گواه گرفت.

آوردم و احتياج به گواه نبود، حضرت فرمود: اى فرزند! اين گواه را  فرمودى به عمل مى بزرگوار! آنچه مى

گفتم: اى پدر بزرگوار! من امروز تو  2دانند توئى وصىّ من، و در امامت با تو منازعه نكنند.گرفتم كه ب

كنم، و آن جناب فرمود: آن دو كه مرا در آن  يابم و آزارى در تو مشاهده نمى تر مى را از همه روز صحيح

 «.1»  نمائى ا رحلت مىيابم، در اين مرض نزد من آمدند و گفتند: به عالم بق مرض خبر دادند كه صحّت مى

                                                 
1
 .600ص  2. قطب راوندی، الخرايج، ج 
 .200و  144 ص 3. شيخ كلينی، الكافى ج 2
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از پس ديوار مرا ندا كرد  به روايت ديگر فرمود: اى فرزند گرامى مگر نشنيدى كه على بن الحسين 

 1«.2»  كشيم كه: اى محمّد بيا و زود باش كه ما انتظار تو مى

 پدر بزرگوار خود، شهادتفرمود كه: در شب  در بصائر الدّرجات منقول است كه امام جعفر صادق 

گفت كه من او را  نزد آن جناب رفتم كه با او سخن گويم، اشاره كرد كه دور شو، و با كسى رازى مى

كرد، پس بعد از ساعتى به خدمت او رفتم فرمود كه: اى  ديدم، يا آنكه با پروردگار خود مناجات مى نمى

نمايم، و در اين شب  ىكنم و به رياض قدس ارتحال م فرزند گرامى من در اين شب دار فانى را وداع مى

براى من شربتى آورد  به عالم بقا رحلت نمود، و در اين وقت پدرم على بن الحسين   پيامبر اكرم

 قطب راوندى به سند معتبر از حضرت صادق  «.1»كه من آشاميدم، و مرا بشارت لقاى حق تعالى داد 

متغيّر شد، چون آب وضوى آن پدر بزرگوارم شد و حال او  شهادتروايت كرده است كه چون شب 

گذاشتند دو مرتبه فرمود: بريزيد آب را، مردم گمان كردند كه  حضرت را هر شب نزديك رختخواب او مى

فرمايد، من رفتم و آب را ريختم، ديدم كه موشى در آن آب افتاده بود، و  از بيهوشى تب اين سخن مى

روايت كرده  ند موثّق از امام جعفر صادق به س «.2»حضرت به نور امامت در آن حال دانسته بود 

است كه پدرم گفت: اى جعفر از مال من وقفى بكن براى ندبه كنندگان كه ده سال در منى در موسم حج 

  2«.3»بر من گريه كنند، و رسم ماتم را تجديد نمايند و بر مظلوميّت من زارى كنند 

  ، و بعضى صد و هفدهم«1»  دهم هجرتآن حضرت در سال صد و چهار شهادتو مشهور آن است كه 

اند، و بعضى ماه ربيع االوّل، و بعضى ماه ربيع  آن جناب را بعضى ماه ذيحجّه گفته شهادت، و ماه «2»

آن حضرت روز دوشنبه هفتم ذيحجّه بود. و مشهور آن  شهادتاند كه:  اآلخر، شيخ شهيد و ديگران گفته

چهار سال  ال بود، و با جدّ خود حضرت امام حسين است كه عمر شريف آن جناب پنجاه و هفت س

ماند، با پدر خود سى و چهار سال، و مدّت امامت آن حضرت نوزده سال بود؛ و بعضى مدّت حيات آن 

  3اند. حضرت را پنجاه و هشت سال گفته

 در كشف الغمّه از محمّد بن سنان روايت كرده است كه والدت آن حضرت پيش از شهادت حضرت امام

آن حضرت در سال  شهادتداشت، و   پنجاه و هفت سال شهادتبه سه سال شد، و در وقت  حسين 

صد و چهاردهم هجرت بود، و با پدر خود على بن الحسين سى و پنج سال دو ماه كم ماند، و بعد از 

 و كلينى به سند معتبر از حضرت صادق  «.1»پدر بزرگوار خود نوزده سال زندگانى كرد  شهادت

                                                 
 .482محمد بن صفّار، بصائر الدرجات ص  (2) .481محمد بن صفّار، بصائر الدرجات ص  (1). 1
 .117ص  5شيخ كلينی، الكافى ج  (3). 711 ص 2قطب راوندی، الخرايج، ج (2) .482محمد بن صفّار، بصائر الدرجات ص  (1). 2
 .331ص 2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (2) .158ص  2؛ شيخ مفيد، االرشاد ج264شيخ طبرسی، اعالم الورى  (1). 3
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آن حضرت در سال صد و چهارده هجرت بود، و سنّ شريف آن حضرت  شهادتروايت كرده است كه 

ابن بابويه و ديگران ذكر  «.2»پنجاه و هفت سال بود، و مدّت امامت آن حضرت نوزده سال و دو ماه بود 

، و «3»د اند كه شهادت آن حضرت به امر ابراهيم بن وليد واقع شد و آن حضرت را مسموم گرداني كرده

آنچه قطب راوندى روايت كرده شهادت آن حضرت به امر عبد الملك بوده مخالف اقوال مشهوره و 

تواريخ مضبوطه است، و شايد از آن روايت هشام افتاده باشد. و قبر مقدّس آن حضرت به اتّفاق در بقيع 

 1 .واقع است در پهلوى پدر و عمّ بزرگوار خود حضرت امام حسن 

  در بیان نسب و اسم و کنیت و لقب و تاریخ والدت آن حضرت: مام ششم اباب هشتم 

اسم مبارك آن حضرت جعفر بود، و كنيت او ابو عبد اللَّه، و القاب آن حضرت: صابر و فاضل و طاهر و 

اند كه از  ابن بابويه و قطب راوندى روايت كرده صادق بود، و مشهورترين القاب آن جناب صادق است.

شكافد  پرسيدند كه: امام بعد از تو كيست؟ گفت: محمّد باقر كه علم را مى زين العابدين  حضرت امام

بعد از او امام كه خواهد بود؟ گفت: جعفر كه نام او نزد اهل آسمانها صادق است،  شكافتنى، پرسيدند كه:

فرمود كه: خبر نامند و حال آن كه همه شما صادق و راست گوئيد؟  چرا بخصوص او را صادق مى گفتند:

كه آن حضرت فرمود كه: چون متولّد شود فرزند من جعفر بن  داد مرا پدرم از پدرش از رسول خدا 

او را صادق ناميد، زيرا كه پنجم از فرزندان او جعفر نام خواهد داشت و  محمّد بن على بن الحسين 

فر كذّاب افتراكننده بر خداست، پس دعوى امامت خواهد كرد به دروغ از روى افترا بر خدا، و نزد خدا جع

بينم جعفر كذّاب را كه بر انگيخته است  گريست و فرمود كه: گويا مى حضرت امام زين العابدين 

خليفه جور زمان خود را بر تفتيش و تفحّص امام پنهان، يعنى: حضرت صاحب الزّمان عليه صلوات اللَّه 

سياه  و افروخته رو و سفيد بدن و كشيده بينى، و مويهاى اوگويند كه: آن حضرت ميانه باال  «.1»  الرحمن

نقش نگين آن حضرت: اللَّه  به روايت امام رضا  2«.2»و مجعّد بود، و بر خدّ رويش خال سياهى بود 

به روايت ديگر: «. 2»  به روايت معتبر ديگر: أنت ثقتی فاعصمنی من النّاس«. 1»  وليّی و عصمتی من خلقه

به روايت «. 1»  ما شاء اللَّه ال قوّة الّا باللَّه أستغفر اللَّه به روايت ديگر: 3«.3»  ی شرّ خلقكأنت ثقتی فقن

  4«.2»  ديگر: اللَّه عونی و عصمتی من النّاس، به روايت ديگر: ربّی عصمنی من خلقه

                                                 
 .228 ص 4مناقب آل ابيطالب ج  آشوب،ابن شهر (3). 472 ص1كلينی، الكافى ج  (2) .349ص2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (1). 1
 .303ص  4ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج  (2) .268 ص 1قطب راوندی، الخرايج، ج (1). 2
 .472ص 6شيخ كلينی،الكافى ج (3). 473ص 6شيخ كلينی،الكافى ج (2) .371امالى شيخ صدوق،ص (1). 3
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اند،  گفتهو والدت آن حضرت موافق مشهور در سال هشتاد و سوّم هجرت، و بعضى سال هشتاد و شش نيز 

اند، و روز والدت را بعضى  و اشهر آن است كه: هفدهم ماه ربيع االوّل بود، و غرّه ماه رجب نيز گفته

فرمود كه:  و به اسانيد معتبره منقول است كه حضرت صادق   «.1»اند  جمعه، و بعضى دوشنبه گفته

در شكم مادر است سخن مردم را رسد، در وقتى كه  در باب امام سخن مگوئيد كه عقلهاى شما به او نمى

گذارد و صدا به  مى  آيد و دست بر زمين شود، چون از رحم به زير مى شنود، و ختنه كرده متولّد مى مى

وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا   نويسد اين آيه را كه كند، ملكى در ميان دو ديده او مى شهادتين بلند مى

گردد، حق  چون به مرتبه امامت فايز مى« 115سوره انعام/ آيه  »  ماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُال مُبَدِّلَ لِكَلِ

 1«.2»گرداند كه احوال آن شهر را بر او عرض نمايد  تعالى براى او در هر شهرى ملكى موكّل مى

 در بیان بعضى از ستمها که از جابران به آن امام متّقیان واقع شد

معتبره مذكور است كه ابو العبّاس سفّاح كه اوّل خلفاى شقاوت اساس بنى عبّاس بود آن  در روايات

شمار و مكارم اخالق و  حضرت را از مدينه به عراق طلبيد، و بعد از مشاهده معجزات بسيار و علوم بى

به مدينه  مقدار نتوانست اذيّتى به آن جناب رساند و مرخّص ساخت آن حضرت را، و اطوار آن امام عالى

چون منصور دوانقى برادر او خالفت را غصب كرد و بر كثرت شيعيان و اتباع آن حضرت  مراجعت نمود.

مطّلع شد، بار ديگر حضرت را به عراق طلبيد و پنج مرتبه يا زياده اراده قتل آن امام مظلوم نمود، و در هر 

ه ابن بابويه و ابن شهر آشوب و چنانچ مرتبه معجزه عظيمى مشاهده نمود، و از آن عزيمت برگشت.

را طلبيد كه آن حضرت را به  اند كه روزى ابو جعفر دوانقى امام جعفر صادق  ديگران روايت كرده

قتل آورد فرمود كه شمشيرى حاضر كردند و نطعى انداختند، و ربيع حاجب خود را گفت كه: چون او 

ه قتل آور. ربيع گفت: چون حضرت را حاضر شود و مشغول سخن شوم و دست بر دست زنم، او را ب

آوردم و نظر منصور بر او افتاد گفت: مرحبا خوش آمدى اى ابو عبد اللَّه، ما شما را براى آن طلبيديم كه 

قرض شما را ادا كنيم و حوائج شما را بر آوريم، و عذر خواهى بسيار كرد، و آن حضرت را روانه كرد و 

چون ربيع بيرون آمد و به  سه روز آن حضرت را روانه مدينه كنى.مرا طلبيد و گفت: بايد كه بعد از 

خدمت حضرت رسيد، گفت: يا بن رسول اللَّه آن شمشير و نطع را كه ديدى براى تو حاضر كرده بود، چه 

به  «.1»فرمود كه: اين دعا را خواندم، و دعا را تعليم او نمود  دعا خواندى كه از شرّ او محفوظ ماندى؟

ر: ربيع برگشت و به منصور گفت: چه چيز خشم عظيم تو را به خشنودى مبدّل گردانيد؟ روايت ديگ

منصور گفت: اى ربيع چون او داخل خانه من شد، اژدهاى عظيمى ديدم كه نزديك من آمد و دندان بر من 
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رسانى، گوشتهاى تو را از  خاييد و به زبان فصيح گفت كه: اگر اندك آسيبى به امام زمان مى مى

 1«.2»  كنم، و من از بيم آن چنين كردم ستخوانهاى تو جدا مىا

كرده است كه روزى منصور ملعون در قصر حمراى خود نشست، و هر روز كه روايت  سيّد ابن طاووس 

نشست در آن عمارت مگر براى  گفتند، زيرا كه نمى نشست آن روز را روز ذبح مى در آن قصر شوم مى

را از مدينه طلبيده بود، و آن حضرت داخل شده بود،  م حضرت صادق قتل و سياست، و در آن ايّا

گفت: قرب و منزلت خود را نزد من ز شب گذشت، ربيع حاجب را طلبيد وچون شب شد و بعضى ا

گردانم كه آنها را از اهل  ام كه تو را بر رازى چند مطّلع مى را محرم خود گردانيدهن قدر تودانى، به اي مى

دارم، ربيع گفت: اينها از وفور اشفاق خليفه است نسبت به من، و من نيز در دولت  مى حرم خود پنهان

خواهم بروى و جعفر بن محمّد را بر هر  خواهى تو مانند خود كسى گمان ندارم، گفت: چنين است، مى

تم: انّا حالتى كه بيابى بياورى و نگذارى كه هيئت و حال خود را تغيير دهد. ربيع گفت: بيرون آمدم و گف

للَّه و انّا اليه راجعون، هالك شدم، زيرا كه اگر او را در اين وقت نزد اين لعين برم با اين شدّت غضبى كه 

كشد و نسل مرا  رود، و اگر مداهنه كنم و نبرم مرا مى كند و آخرت از دستم مى دارد البتّه او را هالك مى

ميان دنيا و آخرت، و نفسم به دنيا مايل شد و دنيا را بر  گيرد، پس مردّد شدم اندازد و مالهاى مرا مى بر مى

محمّد پسر ربيع گفت كه: چون پدرم به خانه آمد مرا طلبيد، و من از همه پسرهاى او  آخرت اختيار كردم.

خبر  تر بودم، پس گفت: برو نزد جعفر بن محمّد و از ديوار خانه او باال رو و بى دارتر و سنگين دل جرأت

و داخل شو، و بر هر حالتى كه او را بيابى بياور، پس آخر آن شب به منزل او رسيدم و نردبانى به سراى ا

خبر در آمدم، ديدم كه پيراهنى پوشيده و دستمالى بر كمر بسته و مشغول نماز  گذاشتم و به خانه او بى

خوانم و جامه بپوشم، طلبد، گفت: بگذار دعا ب است، چون از نماز فارغ شد گفتم: بيا كه خليفه تو را مى

گذارم.  گذارم، فرمود: بگذار بروم و غسلى كنم و مهيّاى مرگ گردم، گفتم: مرخّص نيستم و نمى گفتم: نمى

پس آن مرد پير ضعيف را كه زياده از هفتاد سال از عمرش گذشته بود با يك پيراهن سر و پاى برهنه از 

او غالب شد، من رحم كردم بر او و او را بر استر خود  اى راه آمد ضعف بر آوردم، و چون پاره  خانه بيرون

گفت: واى بر تو اى ربيع دير كرد و  سوار كردم، چون به در قصر خليفه رسيدم شنيدم كه به پدرم مى

افتاد و او را بر اين حال مشاهده كرد گريست، زيرا  پس ربيع بيرون آمد، چون نظرش بر امام  نيامد.

دانست، حضرت فرمود كه:  خدمت حضرت داشت و آن بزرگوار را امام زمان مى كه ربيع اخالص بسيار به

دانم كه تو به جانب ما ميل دارى، اين قدر مهلت ده كه دو ركعت نماز بكنم و با پروردگار  اى ربيع مى

كرد از روى  خود مناجات كنم، ربيع گفت: آنچه خواهى بكن و به نزد آن لعين برگشت، و او مبالغه مى
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و غضب كه جعفر را زود حاضر كن، پس حضرت دو ركعت نماز كرد و زمان طويلى با داناى راز طپش 

عرض نياز كرد.چون فارغ شد، ربيع دست آن حضرت را گرفت و داخل ايوان كرد، پس در ميان ايوان نيز 

خشم و  دعائى خواند. چون امام عصر را به اندرون قصر برد و نظر آن لعين بر آن حضرت افتاد، از روى

كنى در  كنى حسد و بغى خود را بر فرزندان عبّاس، و هر چند سعى مى كين گفت: اى جعفر تو ترك نمى

يك را  گوئى هيچ به خدا سوگند كه اينها را كه مى بخشد، حضرت فرمود: خرابى ملك ايشان فايده نمى

براى ما و شما و با آن آزارها  ترين خلق بودند دانى كه من در زمان بنى اميّه كه دشمن ام، و تو مى نكرده

كه از ايشان به ما و اهل بيت ما رسيد اين اراده نكردم و از من بدى به ايشان نرسيد، با شما چرا اين 

آزارها كنم، با خويشى نسبتى و اشفاق و الطاف شما نسبت به ما و خويشان ما. پس منصور ساعتى سر در 

نشسته بود و بر بالشى تكيه داده بود و در زير شوم خود  زير افكند، و در آن وقت بر روى تكيه نمدى

هاى بسيار بيرون  گوئى، دست در زير مسند كرد و نامه گذاشت، پس گفت: دروغ مى پيوسته شمشيرى مى

اى كه بيعت  هاى توست كه به اهل خراسان نوشته آورد و به نزديك آن حضرت انداخت و گفت: اين نامه

كنند، حضرت فرمود: به خدا سوگند كه اينها بر من افتراست، و من اين را مرا بشكنند و با تو بيعت 

ام، اكنون كه ضعف پيرى بر من  ام، و من در جوانى اين عزمها نكرده اى نكرده ام و چنين اراده ننوشته

برسد، و   مستولى شده است چگونه اين اراده كنم، اگر خواهى مرا در ميان لشكر خود قرار ده تا مرا مرگ

گفت، طپش آن ملعون  آميز مى هر چند آن امام مظلوم اين سخنان معذرت مرگ من نزديك شده است.

شد، و شمشير را به قدر يك شبر از غالف كشيد. ربيع گفت: چون ديدم كه آن ملعون دست به  زياده مى

ا در شمشير دراز كرد بر خود لرزيدم و يقين كردم كه آن حضرت را شهيد خواهد كرد، پس شمشير ر

خواهى فتنه برپا كنى كه خونها ريخته شود؟ حضرت  غالف كرد و گفت: شرم ندارى كه در اين سن مى

ام، و خط و مهر من در اينها نيست، و بر من افترا  ها را من ننوشته فرمود كه: نه به خدا سوگند كه اين نامه

مرتبه عزم كردم كه اگر مرا امر كند اند. پس باز آن ملعون شمشير را به قدر يك ذراع كشيد، در اين  كرده

به قتل آن حضرت شمشير را بگيرم و بر خودش زنم هر چند باعث هالك من و فرزندان من گردد، و توبه 

پس آن ملعون باز آتش كينش مشتعل گرديد،  كردم از آنچه پيشتر در حقّ آن حضرت اراده كرده بودم.

مظلوم نزد آن بدبخت ايستاده بود و مترصّد شهادت بود، شمشير را تمام از غالف كشيد، و آن امام غريب 

نمود، پس ساعتى سر به زير افكند و سر برداشت و گفت:  فرمود، و آن سنگين دل قبول نمى و عذر مى

را  گوئى و به من خطاب كرد كه: اى ربيع غاليه مخصوص مرا بياور. چون آوردم، امام  راست مى

نشانيد و از آن غاليه محاسن مبارك حضرت را خوشبو گردانيد و نزديك خود طلبيد و بر مسند خود 

گفت: بهترين اسبان مرا حاضر كن و جعفر را بر آن سوار كن، و ده هزار درهم به او عطا كن و همراه او 
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 يابرو تا به منزل او، و آن حضرت را مخيّر گردان ميان آنكه با ما باشد با نهايت حرمت و كرامت و 

 نه جدّ بزرگوار خود.برگشتن به مدي

ربيع گفت كه: من شاد بيرون آمدم و متعجّب بودم از آنچه منصور اوّل در باب او اراده داشت، و آنچه 

آخر به عمل آورد، چون به صحن قصر رسيدم گفتم: يا بن رسول اللَّه من متعجّبم از آنچه او اوّل براى تو 

دانم كه اين اثر آن دعا بود كه بعد از نماز  ، و مىدر خاطر داشت، و آنچه آخر در حقّ تو به عمل آورد

خواندى، و آن دعاى ديگر كه در ايوان تالوت نمودى، حضرت فرمود كه: بلى، دعاى اوّل دعاى كرب و 

شدايد بود و دعاى دوّم دعائى بود كه حضرت رسول در روز احزاب خواند. پس فرمود كه: اگر نه خوف 

اى كه در مدينه دارم و بيش از اين  دادم، و ليكن مزرعه ن زر را به تو مىمنصور آزرده شود، اي  داشتم كه

ده هزار درهم به قيمت آن به من دادى و من به تو نفروختم آن را به تو بخشيدم، من گفتم: يا بن رسول 

: ما اهل خواهم كه به من تعليم نماييد و توقّع ديگر ندارم، حضرت فرمود كه اللَّه من آن دعاها را از شما مى

 كنم. گيريم، و آن دعاها را نيز به تو تعليم مى بيت رسالت عطائى كه نسبت به كسى كرديم پس نمى

چون در خدمت آن جناب به خانه رفتم، دعاها را خواند و من نوشتم و تمسّكى براى مزرعه نوشت و به 

دند، شما مشغول نماز و دعا شديد من داد، گفتم: يا بن رسول اللَّه در وقتى كه شما را به نزد آن لعين آور

نمود، هيچ اثر خوف و اضطراب در شما مشاهده  كرد و تأكيد در احضار شما مى و آن ملعون طپش مى

گر شده است، أبّهت  كردم، حضرت فرمود: كسى كه جاللت و عظمت خداوند ذو الجالل در دل او جلوه نمى

ربيع گفت: چون به  ترسد از بندگان پروا ندارد. مى نمايد، كسى كه از خدا و شوكت مخلوق در نظر او نمى

نزد خليفه برگشتم و خلوت شد، گفتم: ايّها االمير ديشب از شما حالتهاى غريب مشاهده كردم، و در اوّل 

اى تو را در غضب ديدم كه هرگز چنين  حال با آن شدّت و غضب جعفر بن محمّد را طلبيدى، و به مرتبه

ه بودم تا آنكه شمشير را به قدر يك شبر از غالف كشيدى، و باز به قدر يك غضبى از تو مشاهده نكرد

ذراع كشيدى، و بعد از آن شمشير را برهنه كردى، و بعد از آن برگشتى و او را تعظيم و اكرام نمودى، و 

و  كنى او را خوشبو كردى، و اكرامهاى ديگر نمودى، از حقّه غاليه كه فرزندان خود را به آن خوشبو نمى

كنم و  مرا مأمور به مشايعت او ساختى، اينها چه بود؟ منصور گفت: اى ربيع من رازى را از تو پنهان نمى

ليكن بايد كه اين سرّ را پنهان دارى كه به فرزندان فاطمه و شيعيان ايشان نرسد كه موجب مزيد مفاخرت 

ور و در السنه خلق مذكور است، ايشان گردد، بس است ما را آنچه از مفاخرت ايشان در ميان مردم مشه

  پس گفت: هر كه در خانه هست بيرون كن.

چون خانه را خلوت كردم و نزد او برگشتم گفت: به غير از من و تو و خدا كسى در اين خانه نيست، و 

رسانم و اموال تو  قتل مى  گويم بشنوم از كسى، تو را و فرزندان تو را به اگر يك كلمه از آنچه به تو مى



( سایت آستان وصال     astanevesal.ir  ن  )نورالثقلیی جلسه آموزش مداح

 همدان 

                                                                                                                                               122 

 

گيرم. پس گفت: اى ربيع در وقتى كه او را طلبيدم، مصر بودم بر قتل او و بر آنكه از او عذرى  ا مىر

تر است از عبد اللَّه بن الحسن كه خروج  قبول نكنم، و بودن او بر من هر چند خروج به شمشير نكند گران

شمارند، و از همه خلق  االطاعه مىدانند و ايشان را واجب  كند، زيرا كه او و پدران او را مردم امام مى مى

ترند، و در زمان بنى اميّه من بر احوال ايشان مطّلع بودم، چون در مرتبه  اخالق عالمتر و زاهدتر و خوش

براى من متمثّل شد و ميان من   پيامبر اكرماوّل قصد قتل او كردم و شمشير يك شبر از غالف كشيدم، 

آستينهاى خود را بر زده بود و رو ترش كرده بود و از روى خشم  و او حايل گرديد، دستها گشوده بود و

كرد، من به آن سبب شمشير را در غالف برگردانيدم. چون در مرتبه دوّم اراده كردم و  بسوى من نظر مى

شمشير را بيشتر از غالف كشيدم، باز ديدم كه حضرت به نزد من متمثّل شد نزديكتر از اوّل، و خشمش 

كرد، به اين  كردم او قصد قتل من مى چنان بر من حمله كرد كه اگر من قصد قتل جعفر مىزياده بود، و 

نمايد باشد و  سبب شمشير را باز به غالف بردم. و در مرتبه سوّم، جرأت كردم و گفتم: اينها را فعل جن مى

بر من  ول بايد كرد، و شمشير را تمام از غالف كشيدم، در اين مرتبه ديدم كه حضرت رس پروا نمى

متمثّل شد، و دامن بر زده و آستينها را باال بسته و برافروخته گرديده، و چنان نزديك من آمد كه نزديك 

شد كه دست او به من برسد، به اين جهت، از آن اراده برگشتم و او را اكرام كردم، و ايشان فرزندان 

اى از شريعت نداشته باشد، زنهار مبادا كسى  باشد به حقّ ايشان مگر كسى كه بهره اند، و جاهل نمى فاطمه

ايضاً روايت كرده است كه ربيع حاجب گفت: روزى منصور مرا طلبيد و   «.1»اين سخنان را از تو بشنود. 

اندازم، پس  كنند، به خدا سوگند كه نسلش را بر مى بينى چها از جعفر بن محمّد مردم نقل مى گفت: مى

داخل شو و  خبر به خانه امام جعفر  گفت: با هزار نفر به مدينه رو و بىيكى از امراى خود را طلبيد و 

سر او و پسرش موسى را براى من بياور. چون آن امير داخل مدينه شد، حضرت فرمود دو ناقه آوردند و 

امام  بر در خانه حضرت بازداشتند، و اوالد خود را جمع كرد و در محراب نشست و مشغول دعا شد.

ود: من ايستاده بودم كه آن امير با لشكر خود به در خانه ما آمد و امر كرد لشكر خود را فرم موسى 

آنچه فرموده بودى به عمل  كه سرهاى آن دو ناقه را بريدند و برگشت، چون نزد منصور رفت گفت:

د كه: آوردم، و كيسه را نزد منصور گذاشت. چون منصور سر كيسه را باز كرد، سرهاى ناقه را ديد، پرسي

اينها چيست؟ گفت: ايّها االمير چون من داخل خانه امام جعفر شدم، سرم گرديد و خانه در نظرم تاريك شد 

و دو شخص را ديدم كه در نظر چنان نمود كه جعفر و پسر اوست، حكم كردم كه سر آنها را جدا كردند و 
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اين معجزه مطّلع مگردان، و تا او  آوردم، منصور گفت: زنهار آنچه ديدى به كسى نقل مكن، و احدى را بر

  1«.2»  زنده بود كسى را بر اين قصّه مطّلع نگردانيدم

 در تاریخ شهادت آن نیر فلك امامت

آن منبع سعادات در سال صد و چهل و هشت هجرت واقع شد، و اشهر آن  شهادتخالفى نيست در آنكه 

اكثر عمر شريف آن  «.1»اند  ل مذكور گفتهاست كه در ماه شوّال، و بعضى دوشنبه پانزدهم ماه رجب سا

در كشف الغمّه هفتاد و   2.«3»اند  ، و بعضى شصت و هشت گفته«2»اند  جناب را شصت و پنج سال گفته

، به روايت ابن خوشاب از محمّد بن سنان روايت كرده است كه در هنگام «1»  يك نيز روايت كرده است

ل بود يا شصت و هشت سال، در سال صد و چهل و هشتم عمر شريف آن حضرت شصت و پنج سا شهادت

دوازده سال و چند  والدت با سعادتش در سال هشتاد و سوّم، با جدّ خود على بن الحسين «.2»  هجرت

، و با پدر بزرگوار خود نوزده سال، و بعد از آن حضرت «3»  روز گذرانيد، به روايت ديگر: پانزده سال

 3«.4»سى و چهار سال ماند 

ه سال صد و چهل و ك شهادتدر هنگام  صادق  امامكلينى به سند معتبر از ابو بصير روايت كرده كه 

اند كه  گفته «.1»چهار سال بود ، سى وبعد از پدر  پنج سال داشت، ايّام امامت آن جنابهشت بود، شصت و

د الملك، ملك يزيد بن ايّام امامت آن حضرت بقيه ملك هشام بن عبد الملك، ملك وليد بن يزيد بن عب

وليد، ملك ابراهيم بن وليد، و ملك مروان حمار، پس ابو مسلم خروج كرد در سال صد و سى و دو و 

عبد اللَّه سفّاح از بنى عبّاس خليفه شد، و چهار سال و هشت ماه ايّام او بود، و بعد از او منصور دوانقى 

، به «2»هى كرد، و در سال دهم پادشاهى او غصب خالفت كرد و بيست و يك سال و يازده ماه پادشا

به آباى گرام خود ملحق گرديد، و به قول ديگر: ابتداى امامت آن  صادق  امامروايت ديگر: سال دوّم 

اند كه: به امر منصور ملعون آن  ابن بابويه و ديگران گفته 4«.3»حضرت در پادشاهى ابراهيم بن وليد بود 

و گويند كه: انگور زهرآلودى به آن حضرت خورانيدند، و به اتّفاق آن  حضرت را به زهر شهيد كردند،

  5امام رفيع در قبرستان بقيع در جنب والد منيع خود مدفون گرديد.

هاى خود  آن حضرت شد، ديده شهادتاند كه چون هنگام  كلينى و ابن بابويه و برقى و ديگران روايت كرده

د، چون همه جمع شدند بسوى ايشان نظر كرد و فرمود: شفاعت ما را گشود و فرمود: خويشان مرا جمع كني

                                                 
 .213سيد بن طاوس، مهج الدعوات، ص  (2) .192سيد بن طاوس، مهج الدعوات، ص  (1). 1
 .374ص 2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (3). 180ص  2شيخ مفيد، االرشاد ج (2). 212فتال نيشابوری، روضة الواعظين،ص  (1). 2
 .272شيخ طبرسی، اعالم الورى  (4). 402ص 2محدث اربلی، كشف الغمّه ج (3و 2). 374 ص 2محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (1). 3
 .302 ص 4ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج  (3). 272شيخ طبرسی، اعالم الورى  (2). 475 ص 1شيخ كلينی، الكافى ج  (1). 4
 .302ص  4ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج ؛ 180ص  2؛ شيخ مفيد، االرشاد ج227ابن صباغ، الفصول المهمّة،ص  . 5
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، پس فرمود: هفتاد دينار طال به «1»رسد به كسى كه نماز را سبك شمارد و اعتنا به شأن آن ننمايد  نمى

سالمه آزاد  حسن افطس كه پسر عمّ آن حضرت بود بدهيد، و براى هر يك از اقارب خود وصيّتى فرمود.

كنى، و او كارد بر روى تو كشيد، و اراده قتل تو كرد؟!  فت: براى افطس وصيّت مىكرده آن حضرت گ

خواهى كه من قطع رحم كنم، و از آنها نباشم كه خدا مدح كرده است ايشان را به  حضرت فرمود: تو مى

وصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُ صله رحم، و در شأن ايشان گفته است كه:

كنم كه زيرا كه  پس گفت: اى سالمه! براى او وصيّت مى« 21سوره رعد/ آيه  »الْحِسابِ*  يَخافُونَ سُوءَ

شنود  رسد، و نمى حق تعالى بهشت را آفريد و آن را خوشبو گردانيد، و بوى آن تا دو هزار سال راه مى

روايت كرده  كلينى به سند موثّق از امام موسى  1«.2»  نده رحمبوى آن را عاق پدر و مادر و قطع كن

بست، و در  است كه گفت: پدر بزرگوار خود را كفن كردم در دو جامه سفيد مصرى كه در آنها احرام مى

، «1»به او رسيده بود، و در برد يمنى  اى كه از امام زين العابدين  پوشيد، و در عمامه پيراهنى كه مى

فرمود هر شب  مى حضرت امام موسى  حضرت صادق  شهادتايت كرده است كه بعد از ايضاً رو

 2«.2»يافته بود  شهادتاى كه آن حضرت در آن حجره  چراغ بر افروزند در حجره

اند از ابو ايّوب جوزى كه گفت: شبى ابو جعفر دوانقى  كلينى و شيخ طوسى و ابن شهر آشوب روايت كرده

اند و  مرا طلبيد، چون رفتم ديدم كه بر كرسى نشسته و شمعى در پيش او نهاده در ميان شب فرستاد و

خواند، چون سالم كردم، نامه را پيش من انداخت و گريست و گفت: اين نامه  اى در دست دارد و مى نامه

 را نوشته است، پس سه نوبت گفت: انّا للَّه و امام جعفر صادق  شهادتمحمّد بن سليمان است و خبر 

رسد، پس گفت: بنويس كه اگر يك كس را بخصوص وصى  انّا اليه راجعون، و گفت: مثل جعفر كجا مى

 كرده است، او را بطلب و گردن بزن، بعد از چند روز جواب نامه رسيد كه پنج نفر را وصى كرده است:

ادر موسى را، چون خليفه، و محمّد بن سليمان والى مدينه، و دو پسر خود عبد اللَّه و موسى، و حميده م

دانست  مترجم گويد: حضرت به علم امامت مى «.1»  توان كشت منصور نامه را خواند گفت: اينها را نمى

اى خواهد كرد، آن جماعت را به حسب ظاهر در وصيّت شريك كرده بود، اوّل نام  كه آن ملعون چنين اراده

د به وصيّت، و از اين وصيّت نيز اهل علم مخصوص بو بود، و در باطن امام موسى   آن لعين را نوشته

 3 دانستند كه وصايت و امامت مخصوص آن حضرت است. مى

 در بیان بعضى از ستمها که در زمان آن حضرت بر اقارب و شیعیان آن حضرت واقع شد

                                                 
 .197شيخ طوسی، الغيبه، ص  (2). 272ثواب االعمال  (1). 1
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را  كرد، اوالد حضرت على  ابن بابويه روايت كرده است كه چون منصور در بغداد عمارتى بنا مى

شدند،  گذاشت تا به اين زجر شهيد مى يافت در ميان ستونهاى آجر مى كرد، و هر كه را مى مىتفحّص 

را آوردند و به بنّا دادند كه آن  روزى كودك خوش روى خوش موئى از فرزندان حضرت امام حسن 

را واقع  زاده مظلوم را در ميان ستون گذارد، مردى را بر او موكّل گردانيدند كه در حضور او اين امام

مثال آن خورشيد اوج رفعت و جالل افتاد، بر او ترحّم نمود، و تاب نياورد  سازد. چون نظر بنّا بر جمال بى

كه آن نونهال چمن آمال و امانى را از برگ و بار زندگانى عارى گرداند، پس آن جوان را در ميان ستون 

ور ديده غمگين مباش كه بزودى نزد تو اى براى نفس كشيدن او قرار داد و گفت: اى ن گذاشت و فرجه

چون شب در آمد، و مردم در جاهاى خود آرام گرفتند، آن بنّا  دهم. آيم و تو را از اين مهلكه نجات مى مى

به نزد آن ستون آمد و آن جوان عربى را بيرون آورد و گفت: اى جوان من بر تو رحم كردم، تو نيز بر من 

كردند شريك مشو، و خود را از نظر خلق پنهان  اى كه با من كار مى هرحم كن و در خون من و ساير عمل

ساز و هيأت خود را تغيير ده كه كسى تو را نشناسد، و من در اين شب تار نزد تو آمدم و تو را نجات 

دادم، و خود را در خوف و بيم افكندم براى آنكه جدّ تو در روز قيامت با من خصمى نكند، پس به آن 

گفت: از اين ديار بيرون رو و بسوى  باشد گيسوهاى آن سيّد عربى را بريد و كاران را مى آلتى كه گچ

دانى كه من به نزد  زاده مظلوم گفت: چون مصلحت نمى امام مادر خود بر مگرد كه مبادا من رسوا شوم.

و او را خبر ده  مادر خود بروم و بر من منّت نهادى و مرا از مردن نجات دادى، بر مادر من نيز منّت گذار

قرارى او بر من تسكين يابد، و اين گيسوهاى مرا  كه حيات من باقى است، شايد جزع و زارى و ناله و بى

به نشانه براى او ببر كه سخن تو را باور كند. پس در آن شب آن امام زاده گريخت و كسى ندانست كه 

را جستم، چون نزديك آن غم خانه شدم، كجا رفت، بنّا گفت كه: بعد از آن من رفتم و خانه مادر او 

صداى گريه و نوحه آن سيّده را شنيدم، پس خبر حيات پسرش را به او رسانيدم، و او را شاد گردانيدم و 

 1. برگشتم

   در بیان والدت و نسب و اسم و کنیت و لقب آن حضرت است: باب نهم امام هفتم 

سن و ابو ابراهيم بود، و ابو على و ابو اسماعيل نيز اسم شريف آن حضرت موسى بود، و كنيت او ابو الح

اند، و دو كنيت اوّل اشهر است؛ و القاب شريف آن حضرت: كاظم و صابر و صالح و امين است، و  گفته

است، و مادر آن جناب امّ  و پدر آن حضرت امام جعفر صادق  .2 لقب مشهور آن حضرت كاظم است

                                                 
1
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نقش خاتم آن جناب به روايت امام  1اند. گفتند، و بعضى اندلسيّه گفته مى ولدى بود كه او را حميده بربريّه

و والدت آن جناب در ابوا   2«.2»الملك للَّه وحده بود  ، و به روايت ديگر:«1»حسبی اللَّه بود  رضا 

كه منزلى است در ميان مكّه و مدينه واقع شد، و اشهر آن است كه والدت آن جناب در سال صد و بيست 

  3 اند ، و روز والدت شنبه هفتم ماه صفر بود. و هشتم هجرت، و بعضى صد و بيست و نه گفته

آمد و امام  باقر اند كه ابن عكاشه اسدى به خدمت امام محمّد  قطب راوندى و ديگران روايت كرده

او طلبيد،  در خدمت آن جناب ايستاده بود، آن جناب او را اعزاز و اكرام نمود و انگورى براى جعفر 

نمائى كه به حدّ تزويج  يا بن رسول اللَّه چرا جعفر را تزويج نمى در اثناى سخن ابن عكاشه عرض كرد كه:

فروشى از  رسيده است؟ و هميان زرى نزد آن جناب گذاشته بود، حضرت فرمود كه: در اين زودى برده

 زر از براى او كنيزى خواهم خريد. اهل بربر خواهد آمد و در خانه ميمونه فرود خواهد آمد، و به اين

خواهيد خبر دهم شما را از آن  راوى گفت كه: بعد از چند روز ديگر به خدمت آن جناب رفتم و گفتم: مى

فروشى كه من گفتم براى جعفر از او كنيزى خواهم خريد؟ اكنون آمده است برويد و به اين هميان زر  برده

ام و نمانده است  كنيزانى را كه داشتم همه را فروخته ش رفتم گفت:فرو از او كنيزى بخريد. چون نزد برده

نزد من مگر دو كنيز، يكى از ديگرى بهتر است، گفتم: بيرون آور ايشان را تا ببينم. چون ايشان را بيرون 

فروشى؟ گفت: قيمت آخرش هفتاد دينار است، گفتم: احسان  آورد گفتم: آن جاريه كه بهتر است به چند مى

،  خريم او را كنم، گفتم: به آنچه در كيسه است ما مى از قيمت چيزى كم كن، گفت: هيچ كم نمى كن و

چون شمرديم هفتاد دينار بود نه كم و نه زياد، پس آن جاريه را آورديم به خدمت آن حضرت، و حضرت 

، حضرت نزد آن جناب ايستاده بود، و آنچه گذشته بود به خدمت آن حضرت عرض كرديم امام جعفر 

گفت: حميده نام دارم، حضرت فرمود كه: پسنديده  ما را حمد كرد و از جاريه سؤال كرد كه: چه نام دارى؟

ام، حضرت  در دنيا و ستايش كرده خواهى بود در آخرت، مرا خبر ده كه آيا بكرى يا ثيّب؟ گفت: باكره

اى؟ گفت: هرگاه نزد من  باكره ماندهآيد كه فاسد نكنند، چگونه تو  فرمود كه: چيزى به دست نخّاسان نمى

گردانيد كه طپانچه بر روى  كرد، حق تعالى مرد سفيد موئى را بر او مسلّط مى آمد و اراده مقاربت مى مى

شد، پس حضرت فرمود كه: اى جعفر متصرّف شو اين كنيز را كه از توست، و از اين  زد و مانع مى او مى

اند كه حضرت  و به سند معتبر ديگر روايت كرده «.1»زمين باشد  فرزندى هم خواهد رسيد كه بهترين اهل

فرمود كه: حميده پاك و پاكيزه است از هر چركى و عيبى مانند طالى خالص، و پيوسته  صادق 
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مالئكه به امر حق تعالى او را حراست كردند كه دست بيگانه به او نرسيد تا به دست من آمد براى 

و به روايت ديگر: حميده در خواب ديد كه ماه  «.2»  وارى حجّت بعد از منبزرگوارى من، و براى بزرگ

 1«.3»در دامن او فرود آمد پيش از آنكه حضرت او را بخرند 

  در بیان تاریخ شهادت آن حضرت و بعضى از ستمها که از خلفاى جور بر آن امام مظلوم واقع شد
، و بعضى صد «1»اد و سوّم هجرت واقع شد اشهر در شهادت آن حضرت آن است كه در سال صد و هشت

و روز شهادت موافق مشهور روز جمعه بيست و پنجم ماه رجب بود، و  2«.2»اند  و هشتاد و شش گفته

پنجاه و پنج سال بود، و بعضى  شهادتاند، و عمر شريف آن حضرت در وقت  بعضى پنجم ماه نيز گفته

  3اند. پنجاه و چهار گفته

اند، و مدّت امامتش سى و پنج سال بود،  ، عمر شريفش بيست سال بود و كمتر نيز گفتهو در ابتداء امامت

در ايّام خالفت آن حضرت بقيّه خالفت منصور بود، و او به ظاهر متعرّض آن حضرت نشد؛ و بعد از او ده 

به سبب سال و كسرى ايّام خالفت مهدى بود، و آن لعين حضرت را به عراق طلبيد و محبوس گردانيد، و 

مشاهده معجزات بسيار، جرأت بر اذيّت آن حضرت ننمود و آن جناب را به مدينه برگردانيد؛ و بعد از آن 

يك سال و كسرى مدّت خالفت هادى بود، و او نيز آسيبى به آن حضرت نتوانست رسانيد، چون خالفت 

سال پانزدهم خالفت خود  هارون لعين رسيد آن حضرت را به بغداد آورد، مدّتى محبوس داشت، و در  به

و يعقوب بن داود روايت كرده است كه چون هارون به مدينه آمد،  «.1»آن حضرت را به زهر شهيد كرد 

با او   پيامبرمن شبى به خانه يحيى برمكى رفتم و او نقل كرد كه: امروز شنيدم كه هارون نزد قبر 

ام در باب  طلبم در امرى كه اراده كرده من عذر مىكرد كه: پدرم فداى تو باد يا رسول اللَّه،  مخاطبه مى

ترسم فتنه برپا كند كه خونهاى امّت تو ريخته  خواهم او را حبس كنم براى آنكه مى موسى بن جعفر، مى

 4«.2»  شود، يحيى گفت: چنين گمان دارم كه فردا تو را خواهد گرفت

 حضرت نزد جدّ بزرگوار خود رسول خدا چون روز شد، هارون فضل بن ربيع را فرستاد در وقتى كه آن 

كرد، در اثناى نماز، آن جناب را گرفتند و كشيدند كه از مسجد بيرون برند، حضرت متوجّه قبر  نماز مى

كنم از آنچه از امّت بدكار تو به اهل بيت تو  جدّ بزرگوار خود شد گفت: يا رسول اللَّه به تو شكايت مى

چون امام مظلوم را نزد آن لعين  به گريه و ناله و فغان بلند كردند.رسد، و مردم از هر طرف صدا  مى

بردند، ناسزاى بسيار به آن جناب گفت، و امر كرد كه آن جناب را مقيّد گردانيدند، و دو محمل ترتيب داد 
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ب برند، يكى را بسوى بصره فرستاد و ديگرى را به جان براى آنكه ندانند كه آن جناب را به كدام ناحيه مى

بغداد، حضرت در آن محملى بود كه به جانب بصره فرستاد، و حسّان سرورى را همراه آن جناب كرد كه 

آن جناب را در بصره به عيسى بن جعفر منصور كه برادرزاده آن لعين بود تسليم نمايد، در روز هفتم ماه 

عيسى كردند، عيسى آن ذيحجّه آن جناب را در داخل بصره كردند، در روز عالنيه آن جناب را تسليم 

هاى خانه خود كه نزديك به ديوان خانه او بود محبوس گردانيد، مشغول فرح و  جناب را در يكى از حجره

گشود، يك نوبت براى آنكه بيرون آيد و وضو  سرور عيد گرديد، روزى دو مرتبه در آن حجره را مى

حمّد بن سليمان گفت: يكى از كاتبان عيسى م بسازد، نوبت ديگر براى آنكه طعام از براى آن جناب ببرند.

ايّام عيد چيزى چند شنيد از لهو و لعب و ساز و خوانندگى و   گفت كه: اين مرد بزرگوار در آن به من مى

با زندگى و انواع فواحش كه گمان ندارم هرگز به خاطر شريفش آنها خطور كرده باشد، يك سال آن 

كرد  هارون به او نوشت كه آن جناب را شهيد كند، او جرأت نمىحضرت نزد آن لعين محبوس بود، مكرّر 

چون حبس آن حضرت  نمودند. كه به اين امر شنيع اقدام نمايد، جمعى از دوستان او نيز او را از آن منع مى

اى به هارون نوشت كه: حبس موسى بن جعفر نزد من بطول كشيد، و من بر  نزد او به طول انجاميد، نامه

تضرّع و زارى و ذكر نمايم به غير عبادت و و تفحّص مىكه از احوال ا نمايم، و من چندان ام نمىقتل وى اقد

شنوم، و نشنيدم كه هرگز بر تو يا بر من يا بر احدى از خلق خدا نفرين كند  و مناجات حق تعالى چيزى نمى

كسى را بفرست كه من او را پردازد،  يا بدى از ما ياد كند، پيوسته متوجّه كار خود است و به ديگرى نمى

 1  پسندم كنم و ديگر حبس و زجر او را بر خود نمى تسليم او نمايم و الّا او را رها مى

يكى از جواسيس عيسى كه به تفحّص احوال آن جناب موكّل ساخته بود روايت كرد كه: من در آن ايّام 

كردم  خداوندا من پيوسته سؤال مى فت:گ شنيدم كه در مناجات با قاضى الحاجات مى بسيار از آن جناب مى

كه زاويه خلوتى و گوشه عزلتى و فراغ خاطرى از جهت عبادت و بندگى خود مرا روزى كن، اكنون شكر 

ن نامه عيسى به هارون چوخواستم عطا فرمودى. كنم كه دعاى مرا مستجاب گردانيدى و آنچه مى مى

احمد بن عبد اللَّه قروى  بن ربيع محبوس گردانيد.رسيد، آن جناب را از بصره به بغداد برد نزد فضل 

روايت كرده كه روزى بر فضل بن ربيع داخل شدم، بر بام خانه خود نشسته بود، چون نظرش بر من افتاد 

بينم  اى مى بينى؟ گفتم: جامه مرا طلبيد، چون نزديك رفتم گفت كه: از روزنه نظر كن در آن خانه چه مى

نمايد كه به سجده رفته  گفت: نيكو نظر كن، چون نيك تأمّل كردم گفتم: مردى مى كه بر زمين افتاده است،

گفت: تجاهل  شناسى او را؟ گفتم: نه، گفت: اين موالى توست، گفتم: موالى من كيست؟ است، گفت: مى
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بن جعفر است، من در شب و   كنى نزد من؟ گفتم: نه، موالئى براى خود گمان ندارم، گفت: اين موسى مى

كند،  بينى، چون نماز بامداد را ادا مى بينم مگر به اين حالتى كه مى نمايم و او را نمى وز تفقّد احوال او مىر

باشد تا زوال شمس، و  رود و پيوسته در سجده مى تا طلوع آفتاب مشغول تعقيب است، پس به سجده مى

شود، بر  زوال شمس مىكسى را موكّل كرده است كه چون زوال شمس بشود، او را خبر كند. چون 

دانم كه به خواب نرفته بوده است در  شود، پس مى آنكه وضوئى تجديد كند مشغول نماز مى خيزد بى مى

باشد تا غروب  رود، در سجده مى كند، باز به سجده مى سجود خود. چون نماز ظهر و عصر با نوافل ادا مى

دثى كند يا وضوئى تجديد نمايد، مشغول نماز آنكه ح خيزد بى شود، به نماز بر مى آفتاب. چون شام مى

شود، و نماز خفتن را ادا  باشد تا وقت نماز خفتن داخل مى گردد، پيوسته مشغول نماز و تعقيب مى مى

نمايد، پس از آن سجده بجا  شود، اندك طعامى افطار مى چون از تعقيب نماز خفتن فارغ مى كند. مى

خيزد  نمايد، پس بر مى اندك زمانى بر بالين خواب استراحت مى دارد آورد، چون سر از سجده بر مى مى

اند عادت او چنين  گردد، از روزى كه او را به نزد من آورده نمايد و مشغول نماز صبح مى تجديد وضو مى

چون اين سخن را از او شنيدم گفتم: از خدا بترس و نسبت  ام. است، به غير اين حالت از او چيزى نديده

كس بدى نسبت به ايشان نكرده است  اراده مكن كه باعث زوال نعمت تو گردد، زيرا كه هيچ بدى به او

اند كه او را  مگر آنكه بزودى در دنيا به جزاى خود رسيده است، فضل گفت: مكرّر به نزد من فرستاده

خواهم كرد آيد، و اگر مرا بكشند ن شهيد كنم، من قبول نكردم و اعالم كردم كه اين كار از من بر نمى

 1آنچه از من توقّع دارند.

در حديث ديگر از فضل بن ربيع منقول است كه گفت: من حاجب هارون الرّشيد بودم، روزى داخل شدم او 

داد، چون نظرش بر من افتاد گفت: سوگند ياد  را در نهايت خشم يافتم، شمشيرى در دست داشت حركت مى

دارم، پس گفت: حاضر كن  د من حاضر نسازى، سرت را بر مىكنم كه اگر پسر عمّ مرا در اين وقت نز مى

اى  آن جناب رفتم، در خرابه خانه فضل گفت: من اينها را حاضر كردم و از پى بى دو تازيانه و دو جلّاد را.

از جريدهاى نخل ساخته بودند، چون به خدمت او رفتم ديدم غالم سياهى مقراضى در دست دارد گوشتها و 

كند، گفتم: السّالم  بسيارى سجود از پيشانى و بينى آن نور ديده عابدان جدا شده، مقراض مىپوستها كه از 

كار است؟ آيا وفور  طلبد، آن جناب فرمود كه: مرا با رشيد چه عليك يا بن رسول اللَّه، رشيد تو را مى

 آمادهبو ابراهيم پس در راه من عرض كردم به او كه: اى ا گرداند؟! نعمت او را از حال من مشغول نمى

عقوبت باش كه خليفه بر تو بسيار خشمناك بود، حضرت فرمود كه: آيا با من نيست كسى كه مالك دنيا و 

آخرت است، او نخواهد گذاشت كه به من آسيبى برساند ان شاء اللَّه، پس دعائى خواند و سه مرتبه دست 
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ان در ميان خانه ايستاده است مانند زنى كه چون نزد هارون رفتم، ديدم كه حير بر دور سر خود گردانيد.

فرزندش مرده باشد، چون مرا ديد گفت: آوردى پسر عمّ مرا؟ گفتم: بلى، گفت: مبادا او را خايف گردانيده 

گفتم اراده نداشتم كه واقع سازم، رخصت بده كه داخل  باشى كه من بر او خشمناكم، زيرا كه آنچه مى

ر هارون بر آن حضرت افتاد، از جاى خود برجست و دست در گردن او شود. چون آن جناب داخل شد، نظ

در آورد و گفت: مرحبا خوش آمدى اى پسر عمّ من، و برادر من، و وارث حقيقى خالفت من. پس آن 

آئى؟ حضرت فرمود كه: گشادگى  جناب را در دامن خود نشانيد و گفت: به چه سبب كم به ديدن ما مى

و مانع است مرا از ديدن تو، پس حقّه غاليه طلبيد، ريش مبارك آن جناب را محبّت دنياى ت ملك تو و

خوشبو گردانيد و امر كرد كه خلعتى براى حضرت آوردند با دو بدره زر، آن جناب فرمود: اگر نه آن بود 

 خواهم عزبان فرزندان ابو طالب را تزويج كنم كه نسل ايشان تا قيامت منقطع نگردد، هرآينه اين كه مى

چون بيرون رفت، به  الحمد للَّه ربّ العالمين. كردم، پس آن جناب بيرون آمد و گفت: مال را قبول نمى

خواستى او را سياست كنى، چون حاضر شد خلعتش دادى و نوازش كردى، هارون گفت:  هارون گفتم: مى

داشتند، از همه جانب  ها در دست چون تو از پى او رفتى ديدم كه گروهى احاطه كردند به خانه من و حربه

اش را بر زمين  حربها را به زير قصر من فرو بردند و گفتند: اگر ايذائى برساند به فرزند رسول خدا، خانه

به روايت اوّل:  «.1»  گرديم داريم و بر مى بريم، اگر نسبت به او احسان نمايد دست از او بر مى فرو مى

نمايد، آن جناب را از خانه او بيرون آورد  جناب اقدام نمى چون هارون دانست كه فضل بن ربيع بر قتل آن

فرستاد، و  و نزد فضل بن يحيى برمكى محبوس گردانيد، فضل هر شب خوانى براى آن جناب مى

عالى مقام بياورند. در شب چهارم كه خوان را حاضر   گذاشت كه از جائى ديگر طعام براى آن امام نمى

دانى كه اگر پيش از اين روز  جانب آسمان بلند كرد فرمود: خداوندا تو مىكردند، آن امام مظلوم سر به 

خوردم هرآينه اعانت بر هالك خود كرده بودم، امشب در خوردن اين طعام مجبور و  چنين طعامى مى

چون از آن طعام تناول نمود، اثر زهر در بدن شريفش ظاهر شد و رنجور گرديد، چون روز شد  معذورم.

يبى نزد آن جناب فرستاد، چون طبيب نزد آن جناب آمد احوال پرسيد، آن جناب جواب او آن ملعون طب

نفرمود، چون بسيار مبالغه كرد آن جناب دست مبارك خود را بيرون آورد، به او نمود و فرمود: علّت من 

اين است. چون طبيب نظر كرد ديد كه كف دست مباركش سبز شده است، آن زهرى كه به آن جناب 

اند در آن موضع مجتمع گرديده، پس طبيب برخاست به نزد آن بدبختان رفت و گفت: به خدا سوگند  دهدا

 «.2»ايد، و از آن مرض به جوار رحمت الهى انتقال نمود  داند آنچه شما با او كرده كه او بهتر از شما مى

اقدام بر اين امر عظيم  به روايت ديگر: چندان كه فضل بن يحيى را تكليف قتل آن جناب كرد، او جرأت

پس يحيى به سرعت روانه بغداد  نامه نوشت كه آن جناب را به سندى بن شاهك تسليم كنند،پس ننمود، 



 خالصه زندگی چهارده معصوم ؛ برگرفته از کتاب جالءالعیون عالمه مجلسی
131   

 

گفت، آن ملعون چنان اظهار كرد كه من از براى  شد، از آمدن او مردم مضطرب شدند، هر كس سخنى مى

روز مشغول اعمال بود، پس سندى بن شاهك  ام، چند تعمير قلعه و تفحّص احوال عمّال به اين صوب آمده

را طلبيد و امر كرد كه آن امام معصوم را مسموم گرداند، و رطبى چند را به زهر آلوده كرده به ابن 

شاهك داد كه نزد آن جناب برد و مبالغه نمايد در خوردن آنها، دست از آن جناب بر ندارد تا تناول نمايد. 

  1«.3»د امام مظلوم غريب آورد، به ضرورت تناول نمود ها را نز چون ابن شاهك آن رطب

مسيّب بن زهير را كه بر او موكّل  شهادتبه روايت ديگر عمر بن واقد: آن حضرت سه روز قبل از 

گردانيده بودند طلبيد و گفت: اى مسيّب، گفت: لبّيك اى موالى من، فرمود: در اين شب به مدينه جدّ خود 

ند خود على را وداع كنم و او را وصىّ خود گردانم، و ودايع امامت و خالفت روم كه فرز رسول خدا مى

را به او سپارم چنانچه پدرم به من سپرده، مسيّب گفت: يا بن رسول اللَّه چگونه من درها و قفلها را 

 اند؟ حضرت فرمود: اى مسيّب يقين تو ضعيف شده بگشايم و حال آنكه حارسان و نگهبانان بر درها نشسته

دانی كه خداوندى كه درهاى علوم اوّلين و آخرين را براى ما  است به قدرت خدا و بزرگى ما؟ مگر نمى

آنكه درها گشوده شود؟ مسيّب گفت: يا بن رسول  گشوده است قادر است كه مرا از اينجا به مدينه برد بى

: اللّهم ثبّته، پس فرمود كه: اللَّه دعا كن كه خدا مرا بر ايمان ثابت بدارد، حضرت دعا كرد و فرمود كه

خواهم در اين وقت خدا را به آن اسمى كه آصف برخيا خدا را به آن اسم خواند و تخت بلقيس را از دو  مى

ماه راه به يك چشم زدن نزد سليمان حاضر گردانيد تا آنكه جمع كند در اين ساعت ميان من و پسرم على 

شد، چون نظر كردم او را در مصلّاى خود نديدم، حيران پس مسيّب گفت: حضرت مشغول دعا  در مدينه.

در ميان خانه ايستادم و متفكّر بودم، بعد از اندك زمانى ديدم كه حضرت باز در مصلّاى خود پيدا شد و 

زنجيرها در پاى خود گذاشت، پس به سجده در آمدم و شكر كردم خدا را بر آنكه مرا به قدر و منزلت آن 

حضرت فرمود: سر بردار اى مسيّب بدان كه سه روز ديگر من از دنيا رحلت  حضرت عارف گردانيد،

انگيز را شنيدم، قطرات اشك حسرت از ديده خود ريختم، حضرت فرمود:  چون اين خبر وحشت نمايم. مى

گريه مكن كه بعد از من على فرزند من امام و موالى توست، پس دست در دامان واليت او بزن كه تا با 

شوى، گفتم: الحمد للَّه. چون روز سوّم شد،  و دست از متابعت او بر ندارى هرگز گمراه نمىاو باشى 

موالى من مرا طلبيد فرمود: چنانچه تو را خبر دادم، امروز بر جناح سفر آخرتم، چون شربت آبى از تو 

به زردى مايل  بطلبم و بياشامم، شكم مبارك من از زهر قهر نفخ كند و اعضايم ورم كند و چهره گلگونم

گردد، بعد از آن سرخ شود و سبز شود و به رنگهاى مختلف بر آيد، زينهار كه با من سخن نگوئى، و 

 بر احوال من مطّلع نگردانى. شهادتاحدى را قبل از 
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مسيّب گويد كه: من وعده وى را منتظر بودم، حزين و غمناك ايستاده بودم تا آنكه بعد از ساعتى از من 

نوش كرد و فرمود كه: اين ملعون سندى بن شاهك گمان خواهد كرد كه او مرتكب غسل و آب طلبيد و 

شأن و اوصياى ايشان را جز نبى  كفن من است، هيهات هيهات اين هرگز نخواهد شد، زيرا كه انبياى عالى

و  اى بر آمد نظر كردم جوان خوش روئى را ديدم كه نور سيادت تواند داد. چون لحظه و وصى غسل نمى

ترين مردمان به  واليت از جبين وى ساطع و المع، و سيماى امامت و نجابت از چهره وى ظاهر، و شبيه

شأن نام آن جوان را  بود، در جنب آن حضرت نشسته، خواستم كه از آن امام عالى حضرت امام موسى 

اى بر  چون لحظه سؤال كنم، حضرت بانگ بر من زد كه: نگفتم كه با من سخن مگو، پس خاموش گرديدم،

ارْجِعِی   اش نداى آمد آن امام مسموم غريب مظلوم معصوم فرزند دلبند خود را وداع كرد، و نفس مطمئنّه

را اجابت نموده الى الرفيق األعلى گويان به عالم وصال ارتحال فرمود، « 28سوره فجر/ آيه  »  رَبِّكِ  إِلى

آن حضرت به هارون الرّشيد رسيد، سندى بن  دتشهاچون خبر  از نظر مردم غايب شد. امام رضا 

شاهك را به تجهيز آن حضرت امر فرمود، و خروش از شهر بغداد بر آمده، اهالى و اعيان حاضر شدند 

صداى ناله و فغان بلند كردند، زمين و آسمان به گريه و زارى در آمده، بر مفارقت آن حضرت 

يستند، آنگاه سندى بن شاهك با جمعى ديگر متوجّه ومظلوميّت آن گوهر صدف عصمت به زارى زار گر

بردند كه  مسيّب گويد: چنانچه آن امام واالمقام خبر داده بود ايشان گمان مى غسل آن حضرت گرديدند.

رسيد، آن مالعين را عقيده  دهند، و اللَّه كه دست خبيث ايشان به بدن مطهّرش نمى آن حضرت را غسل مى

گونه امرى نسبت به آن  كنند، به خدا سوگند كه از ايشان هيچ فن و حنوط مىاين بود كه آن سرور را ك

چون آن  ديدند. متكفّل اين امور بود، و ايشان حضرت را نمى شد، بلكه امام رضا  جناب واقع نمى

جناب از تكفين پدر بزرگوار فارغ گرديد، روى به من آورد فرمود كه: اى مسيّب بايد كه در امامت من 

ورى و دست از دامان متابعت من بازندارى، به درستى كه من پيشوا و مقتداى توام، حجّت خدايم شك نيا

بر تو بعد از پدر بزرگوار خود. آنگاه آن امام مسموم مظلوم را در مقبره قريش كه اكنون مرقد مطهّر آن 

 1حضرت است، مدفون ساختند.

اى در نهايت حسن و جمال براى خدمت حضرت  ابن شهر آشوب از كتاب انوار روايت كرده هارون جاريه

بسوى او ميل نمايد و قدر او در نظر مردم كم شود، تا آنكه براى تضييع  امامبه زندان فرستاد، شايد كه 

آن حضرت بهانه به دست آورد. چون كنيز را به خانه آن جناب آوردند فرمود: مرا به امثال اينها احتياجى 

نمايد و نزد من قدرى ندارد. چون خبر را براى آن لعين بردند، در غضب شد و  نيست، اينها در نظر شما مى
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ايم و ما را با رخصت تو كارى نيست، جاريه را نزد او  گفت: بگوئيد كه ما تو را به رضاى تو حبس نكرده

آن چون جاريه را به نزد آن جناب گذاشتند، آن لعين ، خادمى را فرستاد كه خبر  بگذاريد و بر گرديد.

گويد: قدّوس سبحانك، هارون لعين  جاريه را بياورد، خادم برگشت و گفت: جاريه در سجده است و مى

لرزيد و بسوى آسمان  جادو كرده است. چون جاريه را طلبيد، اعضاى او مىموسى بن جعفر او را گفت: 

نزد آن جناب رفتم  شود تو را؟ گفت كه: حالت غريبى مرا رو داد، چون كرد، هارون گفت: چه مى نظر مى

گرديد، بعد از آنكه از نماز فارغ شد، مشغول ذكر خدا بود، به  پيوسته مشغول نماز بود و متوجّه من نمى

مرا بسوى تو  فرمائى؟ گفت: به تو احتياجى ندارم، گفتم: نزديك او رفتم و گفتم: چرا خدمتى به من نمى

اند و به جانبى اشاره كرد، چون نظر كردم باغها  رهكا اند كه خدمت كنم، پس گفت: اين جماعت چه فرستاده

آمد، و به انواع فواكه و رياحين آراسته بودند، و در آنها  و بستانها ديدم كه منتهاى آن به نظر در نمى

ها از حرير و  حوريان و غالمان ديدم كه هرگز مثل آنها در حسن و صفا و بهجت و بها نديده بودم، جامه

ها و شرابها  و تاجهاى مكلّل به انواع جواهر گرانبها بر سر داشتند، اصناف طعامها و ميوه ديبا پوشيده بودند

و طشتها و ابريقها در كف گرفته در خدمتش ايستاده بودند، چون اين حالت را مشاهده كردم، مدهوش 

ى خبيثه شايد در آن لعين گفت: ا شدم و به سجده افتادم، و سر بر نداشتم تا خادم تو مرا به نزد تو آورد.

سجده به خواب رفته باشى و اينها را در خواب ديده باشى، جاريه گفت: به خدا سوگند كه اينها را پيش از 

سجود ديدم، براى دهشتى كه مرا عارض شد به سجده رفتم، پس هارون گفت كه اين جاريه را محافظت 

كرد، گفتند: سبب  عبادت مى  شد و پيوسته ها را ذكر نكند، پس آن جاريه مشغول نماز د كه اين قصّهينماي

كنم، گفتند:  كرد من نيز متابعت او مى نماز كردن تو چيست؟ گفت: عبد صالح را ديدم كه پيوسته نماز مى

اين نام را از كجا دانستى براى او؟ گفت: آن كنيزانى كه در آن باغها ديدم و حوريانى كه در بهشتها 

خواهيم در آئيم و به خدمت او قيام نمائيم،  شو از عبد صالح كه ما مى مشاهده كردم ندا كردند كه: دور

زيرا كه ما خدمتكاران اوئيم نه تو، از گفته ايشان دانستم كه لقب او عبد صالح است، پيوسته مشغول نماز 

  1«.1»و عبادت بود تا از دنيا رحلت كرد؛ اين واقعه چند روزى قبل از شهادت آن حضرت بود 

از كتاب وصاياى على بن محمّد بن زياد صيمرى كه: چون سندى  شدهيون المعجزات روايت در كتاب ع

بن شاهك لعين رطب زهرآلود براى آن امام مظلوم فرستاد، خود آمد به نزد آن حضرت كه ببيند تناول 

 اماما، كرده است يا نه، وقتى رسيد كه حضرت ده دانه از آن خرماى تناول كرده بود، گفت: ديگر تناول نم

آن حضرت  شهادتفرمود: در آنچه خوردم مطلب تو به عمل آمد، و به زياده احتياجى نيست، پس پيش از 

گويند كه:  به چند روز قضاوت عدول را حاضر كرد، حضرت را به حضور ايشان آورد و گفت: مردم مى
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ه آزار و علّتى ندارد، ه شويد كگواست، شما حال او را مشاهده كنيد وموسى بن جعفر در تنگى و شدّت ا

فرمود: اى جماعت گواه باشيد كه سه روز است كه ايشان زهر به من  امام ايم. بر او كار را تنگ نگرفتهو

نمايم و ليكن زهر در اندرون من جا كرده است، و در آخر اين روز سرخ  اند، و به ظاهر صحيح مى داده

يد، و روز سوّم رنگم به سفيدى مايل خواهد شد خواهم شد سرخى شديد، و فردا زرد خواهم شد زردى شد

چون آخر روز سوّم شد، روح مقدّسش در مأل اعال  و به رحمت و خشنودى حق تعالى واصل خواهم شد.

 »  وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ  به پيغمبران و صدّيقان و شهدا ملحق گرديد، به مقتضاى

 «.1»رو سفيد به رياض رضوان خراميد « 107آل عمران/ آيه سوره 

 در بصائر الدّرجات به سند معتبر روايت كرده است كه ابراهيم بن ابى محمود از حضرت امام رضا 

در وقتى كه  بلى، گفت: امام موسى  داند؟ حضرت فرمود: پرسيد كه: آيا امام وقت فوت خود را مى

اند؟ گفت:  آلود براى آن جناب فرستاد آيا دانست كه آنها را به زهر آلودهيحيى برمكى رطب و ريحان زهر

بلى، ابراهيم گفت: دانسته حضرت آن را تناول كرد و خود اعانت بر كشتن خود كرد؟ آن جناب فرمود: 

قضاى حق   دانست براى آنكه تهيّه خود را درست كند، در وقت خوردن از خاطر او محو شد كه پيشتر مى

 1«.2»بر او جارى گردد تعالى 

 در بیان تاریخ والدت و نسب و اسم و کنیت و لقب آن حضرت  ؛امام هشتم  :باب دهم  

اسم شريف آن حضرت على بود، و كنيت آن حضرت ابو الحسن، و مشهورترين القاب آن حضرت: رضا  

ابن بابويه به  2گفتند. است و صابر و فاضل و رضى و وفى و قرّة أعين المؤمنين، و غيظ الملحدين نيز مى

عرض كردم كه: گروهى  سند حسن از بزنطى روايت كرده است كه به خدمت حضرت امام محمّد تقى 

كنند كه والد بزرگوار شما را مأمون ملقّب به رضا گردانيد در وقتى كه آن  از مخالفان شما گمان مى

گويند بلكه حق  سوگند كه دروغ مى حضرت را براى واليت عهد خود اختيار كرد، حضرت فرمود: به خدا

تعالى او را به رضا مسمّا گردانيد براى آنكه پسنديده خدا بود در آسمان، و رسول خدا و ائمّه هدى در 

اند، گفتم: آيا همه پدران تو پسنديده خدا و رسول و  زمين از او خشنود بودند و او را براى امامت پسنديده

به چه سبب او را در ميان ايشان به اين لقب گرامى مخصوص گردانيدند؟ ائمّه نبودند؟ گفت: بلى، گفتم: 

گفت: براى آنكه مخالفان و دشمنان او را پسنديدند و از او راضى بودند، چنانچه موافقان و دوستان از او 
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خشنود بودند، اتّفاق دوست و دشمن بر خشنودى از او مخصوص آن حضرت بود، پس به اين سبب او را 

 .1گردانيدند  سم مخصوصبه اين ا

پيوسته فرزند پسنديده خود را رضا  به سند معتبر روايت كرده كه حضرت امام موسى ابن بابويه 

ضرت خطاب فرمود كه: بخوانيد فرزند مرا رضا، و گفتم به فرزند خود رضا. چون به آن ح ناميد و مى مى

بود، مادر آن حضرت  سى بن جعفر پدر آن حضرت مو «.1»ناميد الحسن مىكرد، آن حضرت را ابو مى

، بعضى خيزران  2«2»ناميدند  امّ ولدى بود كه او را تكتم و نجمه و اروى و سكن و سمان و امّ البنين مى

  3.اند  و صقر و شقرا نيز گفته

را خريد، شبى  به سند معتبر ديگر روايت كرده است كه چون حميده نجمه مادر امام رضا ابن بابويه 

را در خواب ديد، آن جناب به او گفت: اى حميده! نجمه را به فرزند خود موسى تمليك  ول حضرت رس

نما كه از او فرزندى به هم خواهد رسيد كه بهترين اهل زمين باشد؛ به اين سبب حميده نجمه را به آن 

است كه گفت:  آن جناب روايت كردهايضاً به سند معتبر از نجمه مادر «.1»جناب بخشيد، و او باكره بود 

كردم، چون به خواب  چون حامله شدم به فرزند بزرگوار خود، هيچ وجه ثقل حمل در خود احساس نمى

شدم، چون  شنيدم و خائف و ترسان مى رفتم صداى تسبيح و تهليل و تمجيد حق تعالى از شكم خود مى مى

ود را بر زمين گذاشت و سر شنيدم. چون آن فرزند از من متولّد شد، دستهاى خ شدم صدا مى بيدار مى

فهميدم، و  گفت كه نمى كرد و سخنى مى مطهّر خود را بسوى آسمان بلند كرد و لبهاى مباركش حركت مى

نزد من آمد و گفت: گوارا باد تو را اى نجمه كرامت پروردگار تو، پس آن  در آن ساعت امام موسى 

ت دادم، در گوش راستش اذان نماز گفت و در فرزند سعادتمند را در جامه سفيدى پيچيدم و به آن حضر

گوش چپش اقامت، و آب فرات طلبيد و كامش را به آن آب برداشت، پس به دست من داد و فرمود كه: 

  4.«2»  بگير اين را كه بقيّه خداست در زمين، و حجّت خداست بعد از من

ابن  «.1»اند  بعضى جمعه گفته در تاريخ والدت آن جناب خالف است، و روز والدت را بعضى پنجشنبه و

بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه آن جناب در مدينه متولّد شد در روز پنجشنبه يازدهم ماه ربيع 

، و كلينى سال «2»  به پنج سال حضرت صادق  شهادتاالوّل سال صد و پنجاه و سوّم هجرت، بعد از 

و بعضى يازدهم ماه ذيحجّه صد و پنجاه و  5،«3»  است  والدت را در سال صد و چهل و هشتم ذكر كرده
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و نقش  «.2»  ، شيخ طبرسى روز جمعه يازدهم ماه ذى القعده از سال مذكور گفته است«1»اند  سه گفته

  1.«3»بود « ما شاء اللَّه ال قوّة الّا باللَّه»خاتم آن حضرت به روايات معتبره كه از آن جناب منقول شده 

 دن آن جناب و پدران بزرگوار آن حضرت به شهادت اودر بیان خبر دا

آمد  ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه مردى از اهل خراسان به خدمت حضرت امام رضا 

را در خواب ديدم كه به من گفت: چگونه خواهد بود حال شما اهل خراسان در   پيامبر اكرمو گفت: 

اى از تن مرا، و بسپارند به شما امانت مرا، و پنهان گردد در  پاره وقتى كه مدفون سازند در زمين شما

شود در زمين شما، و منم پاره تن پيغمبر شما، و  منم آنكه مدفون مى زمين شما ستاره من، حضرت فرمود:

منم امانت آن حضرت، و نجم فلك امامت و هدايت، هر كه مرا زيارت كند و حقّ مرا شناسد و اطاعت مرا 

الزم داند، من و پدران من شفيع او خواهيم بود در روز قيامت، و هر كه ما شفيع او باشيم البتّه  بر خود

يابد هر چند بر او مانند گناه جنّ و انس بوده باشد، به درستى كه مرا خبر داد پدرم از پدرانش  نجات مى

را كه شيطان به صورت من فرمود كه: هر كه مرا در خواب ببيند، مرا ديده است، زي  پيامبر اكرمكه 

تواند شد، و نه به صورت احدى از اوصياى من، و نه به صورت احدى از شيعيان خالص ايشان،  متمثّل نمى

 2. به درستى كه خواب راست يك جزو است از هفتاد جزو از پيغمبرى

بيت نيست  يك از ما اهل به سند معتبر ديگر از آن جناب منقول است كه گفت: به خدا سوگند كه هيچ 

كند؟ فرمود كه:  شود، گفتند: يا بن رسول اللَّه كه تو راشهيد مى گردد و شهيد مى مگر آنكه كشته مى

بدترين خلق خدا در زمان من مرا شهيد خواهد كرد به زهر، و دور از يار و ديار در زمين غربت مدفون 

د هزار شهيد، و صد هزار خواهد ساخت، پس هر كه مرا در آن غربت زيارت كند، حق تعالى مزد ص

كننده، و صد هزار جهادكننده براى او بنويسد، و در زمره ما محشور  كننده، و عمره صدّيق، و صد هزار حجّ

 3شود، و در درجات عاليه بهشت رفيق ما باشد.

ايضاً به سند معتبر از حسن بن جهم روايت كرده است كه چون مأمون علماى امصار و فقهاى اقطار را  

كرد كه با آن امام اخيار مباحثه كنند، آن جناب بر همه غالب آمد و همه اقرار به فضيلت آن حضرت  جمع

كردند و از مجلس مأمون برخاست و به خانه خود معاودت نمود، من در خدمت آن حضرت رفتم و گفتم: 

يد، و غايت سعى مبذول نما كنم كه مأمون را مطيع شما گردانيده، و در اكرام شما مبالغه مى خدا را حمد مى

نمايد و  بينى كه مرا اكرام مى دارد، حضرت فرمود كه: اى پسر جهم تو را فريب ندهد از آنچه از او مى مى

                                                 
 .473ص  6شيخ كلينی، الكافى ج  (3).  313شيخ طبرسی، اعالم الورى  (2). 53 ص3محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (1). 1
 .  61؛ امالى شيخ صدوق، ص287ص 2. شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا ج2
 .61؛ امالى شيخ صدوق، ص 287ص 2لرضا ج شيخ صدوق، عيون أخبار ا . 3



 خالصه زندگی چهارده معصوم ؛ برگرفته از کتاب جالءالعیون عالمه مجلسی
137   

 

نمايد، زيرا كه در اين زودى مرا به زهر شهيد خواهد كرد از روى ظلم و  سخن مرا به سمع قبول اصغا مى

 «.1»  ذكر مكنام اين سخن را رسيده است، وتا من زندهدران بزرگواربه من ستم، واين خبرى است كه از پ

اى از تن  فرمود كه: پاره روايت كرده است كه حضرت رسول  ايضاً به سند معتبر از حضرت صادق 

من در زمين خراسان مدفون خواهد شد، هر مؤمنى كه او را زيارت كند، البتّه بهشت او را واجب شود و 

  1«.2»د بدنش بر آتش جهنّم حرام گرد

فرمود كه: از پسر من موسى پسرى به هم  ايضاً به سند معتبر روايت كرده است كه حضرت صادق 

باشد، و او را بسوى خراسان برند و به زهر شهيد  خواهد رسيد كه نامش موافق نام امير المؤمنين 

باشد، حق تعالى به او  كنند و در غربت او را مدفون سازند، هر كه او را زيارت كند و به حقّ او عارف

ايضاً به سند معتبر  «.1»آنها كه پيش از فتح مكّه در راه خدا جان و مال خود را بذل كردند  عطا كند مزد

منقول است كه آن جناب گفت: مردى از فرزندان من در زمين خراسان به  از حضرت امير المؤمنين 

من باشد، و نام پدرش موافق نام موسى بن عمران  زهر ستم و عدوان شهيد خواهد شد كه نام او موافق نام

باشد، هر كه او را در آن غربت زيارت كند، حق تعالى گناهان گذشته و آينده او را بيامرزد اگر چه به 

 2«.2»هاى باران و برگ درختان باشد  هاى آسمان و قطره عدد ستاره

 در بیان کیفیّت شهادت آن حضرت

ود كه چون مأمون ملعون از خلفاى شقاوت اساس بنى عبّاس بود و فرمانش ش از روايات معتبره معلوم مى

در اطراف عالم نافذ گرديد، و ايالت عراق عرب را به حسن بن سهل تفويض كرد و خود در بلده مرو 

اقامت نمود، و در اطراف ممالك حجاز و يمن غبار فتنه و آشوب ارتفاع يافته، بعضى از سادات به طمع 

سهل ذو الرياستين كه وزير و چون اين اخبار در مرو رسيد، با فضل بن  مخالفت بر افراشتند.خالفت رايت 

و انديشه بسيار رأى آن دو ملعون بر آن قرار گرفت كه امام رضا و بود، مشورت نمود، بعد از تدبيرامشير

اطاعت پيش آيند، و  را از مدينه طلب نمايند و او را وليعهد خود گرداند، تا آنكه ساير سادات به قدم 

به خدمت آن حضرت فرستاد بسوى  همراه عده ایخالفت بردارند.پس رجاء بن ضحّاك را با دندان طمع از

مدينه كه آن جناب را به سفر خراسان ترغيب نمايند. چون ايشان به خدمت آن حضرت رسيدند، حضرت 

ل متجاوز گرديد، آن سفر محنت اثر را به در اوّل حال امتناع بسيار نمود، چون مبالغه ايشان از حدّ اعتدا

چون خواستند  فرمود: ابن بابويه به سند معتبر از وشّا روايت كرده كه امام رضا  «.1»جبر اختيار نمود 

كه مرا از مدينه بيرون آورند، عيال پريشان احوال خود را جمع كردم و خبر شهادت خود را به ايشان دادم، 
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تعزيت من قيام نمائيد و بر من زارى كنيد و آب   اودت نخواهم نمود، اكنون بهو گفتم: من از اين سفر مع

 1«.2»حسرت از ديده خود بباريد، پس هر يك از اهل بيت خود را وداع نمودم 

به سند معتبر ديگر از مخول سيستانى روايت كرده است كه چون آن امام مقام خواست كه از مدينه بيرون  

ه نزد ضريح مقدّس سيّد انام آمد، و جدّ بزرگوار خود را وداع نمود و قطرات رود، داخل مسجد شد و ب

بلند شد. چون روانه شد از مفارقت  ايشانباريد، و صداى گريه و زارى   پيامبراشك خونين از مفارقت 

ه تاب گرديد، و باز معاودت فرمود و رسم وداع را تجديد نمود، و چندين مرتبه متوجّ آن روضه مقدّسه بى

قرارى آن حضرت  گرديد، و بعد از چند قدم معاودت نمود، و در هر مرتبه گريه و زارى و ناله و بى

رفتم و سالم كردم و  اجدا شد، به خدمت  چون با دل پرحسرت از مرقد مطهّر رسول خدا  افزود. مى

بزرگوار خود دور گوئى مرا از سفرى كه از جوار جدّ  براى آن سفر تهنيت گفتم، فرمود: چه تهنيت مى

روم، و در غربت شهيد خواهم شد، و در پهلوى بدترين خلق خدا هارون الرّشيد مدفون خواهم گرديد؛ و  مى

 2بودم تا آنچه فرمود واقع شد. رضا اماممن در 

به حج رفت  اند كه گفت: در سالى كه امام رضا  در كشف الغمّه و غير آن از اميّة بن على روايت كرده

طواف وداع  چون امام رضا  را به حج برد. خراسان گرديد، حضرت امام محمّد تقى  و متوجّه

فرمود، چون به حجر  غالم آن حضرت بود و او را طواف مى« موفّق»بر دوش  كرد، امام محمّد تقى  مى

و اسماعيل نزديك رسيد، به زير آمد و نشست و آثار اندوه از روى منوّرش ظاهر شد، و مشغول دعا شد 

كنم تا وقتى كه خدا خواهد  بسيار طول داد، موفّق گفت: برخيز فداى تو گردم، گفت: از اينجا مفارقت نمى

آمد و احوال فرزند سعادتمند او را عرض كرد، حضرت نزديك  برخيزم. موفّق به خدمت امام رضا 

پدر بزرگوار چگونه نور ديده خود آمد و فرمود: برخيز اى حبيب من، آن نهال حديقه امامت گفت: اى 

بسوى آن بر نخواهى گشت و گريان شد، پس  دانم كه خانه كعبه را وداعى كردى كه ديگر برخيزم و مى

و توجّه آن حضرت بسوى خراسان در سال  «.1»براى اطاعت پدر بزرگوار خود برخاست و روانه شد 

هفت سال گذشته بود،  ى دويستم هجرت بود، در آن وقت موافق مشهور از عمر شريف امام محمّد تق

شد، و  چون متوجّه آن سفر گرديد در هر منزل معجزات و كرامات بسيار از آن مخزن اسرار ظاهر مى

ابو الصلت هروى روايت كرده است كه چون امام مظلوم به  بسيارى از آثار آنها تا حال موجود است.

د، و در پيش قبر او خطّى كشيد و فرمود: اى شد كه قبر هارون در آنجا بو سناباد طوس رسيد، داخل قبّه

اين تربت من است، و من در اينجا مدفون خواهم گرديد، و حق تعالى اين مكان را محلّ ورود شيعيان و 
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دوستان من خواهد گردانيد، به خدا سوگند كه هر كه از ايشان مرا در اين مكان زيارت كند يا بر من سالم 

حمت خود را به شفاعت ما اهل بيت براى او واجب گرداند، پس رو به قبله كند، البتّه حق تعالى مغفرت و ر

گردانيد و چند ركعت نماز به جا آورد و دعاى بسيار خواند، چون فارغ شد، به سجده رفت و بسى طول 

  1.«2»از سجده برداشت و بيرون آمد  داد، و پانصد تسبيح در سجود گفت، سر

ن را مالقات كرد، به ظاهر آن حضرت را تعظيم و تكريم بسيار نمود و امام  رضا چون داخل مرو شد، مأمو

گفت: يا بن رسول اللَّه من فضيلت و علم و زهد و ورع و عبادت تو را دانستم، و تو را از خود به خالفت 

كنم، و به زهد دنيا اميد نجات از شرور آن دارم،  سزاوارتر يافتم، حضرت فرمود: من به بندگى خدا فخر مى

و به پرهيزكارى از محرّمات الهى اميدوارم به فايز گرديدن به غنايم نامتناهى، و به تواضع در دنيا اميدوار 

ام كه خود را از خالفت عزل كنم و امامت را به تو  رفعت نزد حق تعالى هستم، مأمون گفت: اراده كرده

و قرار داده است جايز نيست كه به گذارم و با تو بيعت كنم، حضرت فرمود كه: اگر خالفت را خدا براى ت

ديگرى بخشى و خود را از آن معزول كنى، و اگر خالفت از تو نيست تو را اختيار آن نيست كه به 

است كه اين را قبول كنى، حضرت فرمود:   ديگرى تفويض نمائى، مأمون گفت: يا بن رسول اللَّه البتّه الزم

كه او مبالغه  دّت دو ماه اين سخن در ميان بود، چندانبه رضاى خود هرگز قبول نخواهم كرد. و در م

مأيوس  امامفرمود، چون آن ملعون از قبول خالفت  دانست امتناع مى كرد حضرت چون غرض او را مى مى

، حضرت فرمود: پدران عهدى مرا قبول كن كنى پس واليت ىخالفت را قبول نم حال كهگرديد، گفت: 

كه من پيش از تو از دنيا بيرون خواهم رفت، و مرا به زهر ستم  رسول خدا اند از  بزرگوارم مرا خبر داده

غربت در پهلوى هارون الرّشيد  ديارشهيد خواهند كرد، و بر من مالئكه زمين خواهند گريست، و در 

مدفون خواهم شد. مأمون گفت: يا بن رسول اللَّه غرض تو از اين سخنان آن است كه واليت عهد مرا قبول 

اى. حضرت فرمود: به خدا سوگند از روزى كه پروردگار من  تا مردم بگويند كه تو ترك دنيا كرده نكنى

دانم، مأمون  ام، و غرض تو را مى ام، و ترك دنيا براى دنيا نكرده مرا خلق كرده است تا حال دروغ نگفته

الرّضا ترك دنيا فرمود: غرض تو آن است كه مردم بگويند على بن موسى  امامگفت: غرض من چيست؟ 

نكرده بود بلكه دنيا ترك او كرده بود، اكنون كه دنيا او را ميسّر شد براى طمع خالفت واليت عهد را 

گوئى و از سطوت من ايمن  قبول كرد، مأمون در غضب شد و گفت: پيوسته سخنان ناگوار در برابر من مى

نت را خواهم زد. حضرت فرمود: حق تعالى اى، به خدا سوگند كه اگر واليت عهد مرا قبول نكنى گرد شده

كنم به شرطى كه كسى را  نمائى قبول مى نفرموده است كه من خود را به مهلكه اندازم، هرگاه جبر مى

نصب نكنم، و احدى را عزل ننمايم، و رسمى را بر هم نزنم، و احداث امرى نكنم، و از دور بر بساط 

                                                 
 .  147 ص 2شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا ج  (2). 155 ص3محدث اربلی، كشف الغمّه ج  (1). 1



( سایت آستان وصال     astanevesal.ir  ن  )نورالثقلیی جلسه آموزش مداح

 همدان 

                                                                                                                                               140 

 

: خداوندا سپس امام اينگونه دعا كرد 1.آن حضرت راضى شدحكومت نظر كنم، آن ملعون به اين شرط از 

و به ضرورت اين امر را اختيار كردم، پس مرا مؤاخذه مكن چنانكه مؤاخذه دانى كه مرا اكراه كردند  مى

نكردى دو بنده و پيغمبر خود يوسف و دانيال را در هنگامى كه قبول كردند واليت را از جانب پادشاه 

باشد مگر از جانب تو، پس توفيق ده مرا كه  عهدى نيست مگر عهد تو و واليتى نمىزمان خود، خداوندا 

پس  دين تو را برپا دارم و سنّت پيغمبر تو را زنده دارم، و به درستى كه نيكو موالئى و نيكو ياورى.

ى محزون و گريان واليت عهد را از مأمون قبول كرد، و مأمون روز ديگر مجلس عظيم ترتيب داد و كرس

اوّل پسر خود عبّاس را امر كرد كه  همه را دعوت كرد،براى آن حضرت در پهلوى كرسى خود گذاشت و 

د، و بعد از او ساير مردم بيعت كردند، و جوايز بسيار به مردم بخشيد و مواجب يك نبا حضرت بيعت ك

شأن آن حضرت گفتند و  ساله لشكر را به ايشان رسانيد، و مدّاحان و شعرا را امر كرد كه قصايد غرّا در

ايشان را جوايز بسيار داد، و رءوس مناير و وجوه دنانير و دراهم را به نام نامى و لقب گرامى آن حضرت 

سبز هاى  جامهپوشى را كه بدعت بنى عبّاس بود ترك كنند و  كرد كه سياهمزيّن گردانيد، و مردم را امر 

  جواددختر ديگر خود امّ الفضل را به امام عقد كرد وامّ حبيبه را به آن حضرت يك دختر خود  بپوشند،

چون ديد كه هر روز انوار علم و كمال و آثار رفعت و جالل آن برگزيده ملك متعال بر مردم . نامزد كرد

چنانچه ابن بابويه از احمد بن على  حسد و در مقام تدبير دفع آن حضرت در آمد. از رویشود  ظاهر مى

فت: از ابو الصلت هروى پرسيدم كه: چگونه مأمون راضى شد به قتل امام رضا روايت كرده است كه گ

كرد و او را وليعهد خود گردانيده بود؟ ابو الصلت  با آن اكرام و محبّتى كه نسبت به او اظهار مى 

دانست، واليت عهد را  داشت كه فضيلت و بزرگوارى او را مى گفت: مأمون براى آن حضرت را گرامى مى

و تفويض كرد براى آنكه مردم آن حضرت را چنان بشناسند كه راغب است بسوى دنيا، و محبّت او از به ا

شد، علماى جميع فرق را از   دلهاى مردم كم شود. چون ديد كه اين باعث زيادتى محبّت و اخالص مردم

ان را جمع كرد يهود و نصارا و مجوس و صابيان و براهمه و ملحدان و دهريان و علماى جميع فرق مسلم

كه با آن حضرت مباحثه و مناظره نمايند، شايد كه بر او غالب شوند، و در اعتقاد مردم نسبت به آن 

حضرت فتورى به هم رسد، و اين تدبير نيز بر خالف مقصود او نتيجه داد، همگى آنها مغلوب آن حضرت 

فرمود خالفت حقّ ماست و ما از  مىگرديدند و اقرار به فضيلت و جاللت او نمودند، حضرت مكرّر اظهار 

رسانيدند، به اين سبب خشم و  ديگران به امامت سزاوارتريم؛ و بدگويان اين سخن را به آن ملعون مى

نمود، و در اكثر احوال سخنان  كرد و مداهنه در حقّ او نمى حسد بر او غالب شده، حضرت مدارا با او نمى
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گرديد، به اين سبب به قتل آن بزرگوار  د و كينه او مىگفت، و موجب مزيد حق درشت در روى او مى

 1راضى شد، و به زهر غدر آن حضرت را شهيد كرد.

ابن بابويه به سند معتبر از هرثمة بن اعين روايت كرده است كه روزى به قصد مالزمت حضرت امام رضا 

جمله مقرّبان مأمون و  به در خانه مأمون رفتم، چون به در سراى او رسيدم، صبيح ديلمى را كه از 

دانى كه من امين مأمونم و  اى هرثمه تو مى مواليان آن حضرت بود ديدم، چون نظرش بر من افتاد گفت:

ديشب آن ملعون مرا با سى نفر از غالمان خاصّ خود كه محرم  محلّ اعتماد آن ملعونم؟ گفتم: بلى، گفت:

طلب نمود، چون بر وى داخل شديم ديديم كه آن سياه اسرار او بودند بعد از آنكه ثلثى از شب گذشته بود 

دل از كثرت شموع و مشاعل مجلس خود را به مثابه روز روشن ساخته بود، و تيغهاى برهنه زهرآلود در 

پيش خود گذاشته، پس هر يك از ما را نزد خود طلبيد و عهد و پيمان گرفت كه به آنچه فرمايد عمل 

 و هر يك را تيغ زهرآلودى داد و گفت: برويد بسوى حجره امام رضا  كنيم و راز او را پنهان داريم،

و در هر حالت كه او را بيابيد با او سخن مگوئيد، خواه نشسته و خواه ايستاده، و خواه بيدار و خواه در 

 خواب، اين شمشيرها را بر بدن او فرود آوريد و گوشت و استخوان او را ريزه ريزه كنيد و اجزاى او را به

يكديگر بياميزيد، و اين شمشيرها را بر بساط او بماليد و از آاليش پاك كنيد و به نزد من آئيد، اگر به 

آنچه گفتم عمل نمائيد و اين راز را افشا نكنيد، هر يك را دوازده بدره زر بدهم با ضياع و عقار نيكو، و 

ن ملعون گرفته متوجّه حجره مقدّسه آن صبيح گفت: شمشيرها را از آ باشم از مقرّبان من باشيد.  تا زنده

حضرت شديم، چون به حجره در آمديم ديديم كه آن جناب بر پهلوى مبارك خود خوابيده و دستهاى خود 

نمود كه ما نفهميديم، من بر يك طرف حجره ايستادم و سر شمشير  داد و به سخنى تكلّم مى را حركت مى

حيا به جانب آن امام اصفياء رفتند  كردم، و آن غالمان بى ر مىخود را بر زمين نهادم، ترسان و هراسان نظ

اى  و شمشيرهاى خود را يك مرتبه بر جسد مطهّر آن جناب فرود آوردند، و آن جناب زرهى و جامه

نپوشيده بود كه مانع تأثير شمشير باشد، پس آن امام غريب مظلوم را بر بساط خود پيچيدند و بسوى 

چون صبح طالع شد، مأمون  كه: چه كرديد؟ گفتند: آنچه فرمودى به عمل آورديم.مأمون برگشتند، پرسيد 

سر خود را برهنه كرد و بندهاى جامه خود را گشود، و بر هيأت ارباب مصيبت گريان و ناالن از خانه 

بيرون آمد و در مجلس شوم خود نشست، و به شرايط تعزيت آن حضرت قيام نمود، بعد از ساعتى 

ى برهنه متوجّه حجره آن جناب گرديد كه به تجهيز آن حضرت قيام نمايد، صبيح گفت: چون برخاست و پا

به نزديك رسيد، آواز همهمه از حجره او استماع نمود، بترسيد و گفت: اى صبيح به حجره داخل شو و مرا 

ه و به از حقيقت اين صدا خبر ده، صبيح گفت: چون به حجره رفتم، آن جناب را ديدم در محراب نشست
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چون مأمون ملعون را از اين حال خبر دادم، مضطرب گرديد و اعضاى  عبادت ربّ االرباب مشغول است.

شومش بلرزيد گفت: لعنت خدا بر شما كه مرا فريب داديد، پس گفت: اى صبيح چون تو آن سرور را 

. چون به نزديك عتبه شناسى، به نزديك محراب رو و حقيقت حال را نيكوتر معلوم كن و مرا اعالم نما مى

عليّه رسيدم، آن امام مظلوم آواز داد كه: يا صبيح، گفتم: لبّيك اى موالى من، و بر زمين افتادم و رو بر 

خاك ماليدم و گريستم، فرمود: برخيز خدا تو را رحمت كند، و اين آيه را تالوت نمود: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ 

خواهند كافران كه  يعنى: مى« 8سوره صف/ آيه  »  هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَاللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّ

كننده است نور خود را هر چند  دهانهاى خود، و خدا تمام  خاموش گردانند و فرونشانند نور خدا را به

شب تار گرديده بود،  صبيح گفت: چون به نزد مأمون آمدم، از بسيارى غضبش مانند نخواهند كافران.

گفتم: و اللَّه كه در حجره خود نشسته است و مشغول عبادت است و اثر زخمى بر بدن مباركش ظاهر 

آمده بودند بگوئيد: آن جناب را  نيست، فرمود امرا و اعيان را كه به جهت تعزيت امام حضرت رضا 

يد. هرثمه گفت: چون اين قصّه را از غشى عارض شده بود، بحمد اللَّه زايل گشت و به صحّت مبدّل گرد

صبيح استماع نمودم، شكر حق تعالى ادا كردم و به خدمت امام رفتم، آن جناب فرمود: و اللَّه كه از كيد و 

  1«.1»رسد تا اجل موعود برسد  مكر اين گروه هيچ ضرر به ما نمى

ان است كه گفت: روزى در امّا كيفيّت شهادت آن جگرگوشه رسول خدا به روايت ابو الصلت هروى چن

ايستاده بودم، فرمود كه: داخل قبّه هارون الرّشيد شو و از چهار جانب قبر  خدمت حضرت امام رضا 

آن ملعون از هر جانب يك كف خاك بياور، چون آوردم آن خاك را كه از پس پشت آن لعين برداشته 

ر پدر خود را قبله من كند و مرا در اين مأمون خواهد خواست كه قب بودم، بوئيد و انداخت و فرمود كه:

مكان مدفون سازد، سنگى ظاهر شود كه اگر جميع كلنگ داران خراسان جمع شوند و خواهند كه آن را 

اى از آن جدا كنند نتوانند؛ آنگاه خاك باال سر و پائين پا را استشمام نمود و چنين  حركت دهند يا ذرّه

فرمود: زود باشد كه قبر مطهّر مرا در اين موضع حفر نمايند، پس چون خاك طرف قبله را بوئيد  فرمود.

امر كن ايشان را كه هفت درجه به زمين فرو برند، و لحد آن را دو گز و شبرى سازند كه حق تعالى 

چندان كه خواهد آن را گشاده سازد و باغى از باغستانهاى بهشت گرداند، آنگاه از جانب سر رطوبتى 

نمايم تكلّم كن تا به قدرت خدا آن آب جارى گردد، و قبر  ن دعائى كه تو را تعليم مىظاهر شود، پس به آ

اى چند در آن آب ظاهر شوند. چون آن ماهيان پديد آيند، اين نان را كه  از آن آب پر شود، و ماهى ريزه

آن ماهيان سپارم در آن آب ريزه كن كه آن ماهيان بخورند، آنگاه ماهى بزرگى ظاهر شود، و  به تو مى
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نمايم بخوان تا آن آب بر زمين  برچيند، در آن حال دست بر آب گذار و دعائى كه تو را تعليم مى ريزه را

فردا به مجلس اين كافر  فرو رود و قبر خشك شود، و اين اعمال را نكنى مگر در حضور مأمون، و فرمود:

ن تكلّم نما، و اگر چيزى بر سر پوشيده داخل خواهم شد، اگر از خانه آن شقى سر برهنه بيرون آيم با م

هاى  نماز بامداد ادا نمود، جامه : چون در روز ديگر امام رضا گويدابو الصلت  باشم با من سخن مگو.

بود تا غالمان مأمون به طلب وى آمدند، آنگاه كفش خود  خويش پوشيد و در محراب نشست و منتظر مى

من در خدمت آن حضرت رفت، افكند و به مجلس آن ملعون را پوشيد و رداى مبارك خود را بر دوش 

ها نزد وى نهاده بودند، و آن ملعون خوشه انگورى كه زهر را به  بودم، در آن وقت طبقى چند از الوان ميوه

ها را كه به زهر نيالوده  هاى آن دوانيده بودند در دست داشت، و بعضى از آن دانه رشته در بعضى از دانه

چون نظرش بر آن حضرت افتاد، مشتاقانه از جاى خود برخاست و دست  .ميخوردى دفع تهمت بودند از برا

در گردن مباركش آورد و ميان دو ديده آن قرة العين مصطفى را بوسيد، آنچه از لوازم اكرام و احترام 

داد و  اى فرو نگذاشت، آن جناب را بر بساط خود نشانيد و آن خوشه انگور را به وى ظاهر بود دقيقه

ام، حضرت فرمود: شايد انگور بهشت از اين نيكوتر  گفت: يا بن رسول اللَّه از اين نيكوتر انگور نديده

 هههههههههه باشد، مأمون گفت: از اين انگور تناول نما، حضرت فرمود: مرا از خوردن اين انگور معاف دار.

دارى با اين همه اخالص  د، مگر مرا متّهم مىبايد تناول نمو آن ملعون مبالغه بسيار كرد و گفت: البتّه مى

اى  برى؛ و آن خوشه انگور را گرفته دانه نمائى؟ اين چه گمانها است كه به من مى كه از من مشاهده مى

چند از آن خورد، باز به دست آن جناب داد و تكليف خوردن نمود؛ آن امام مظلوم چون سه دانه از آن 

لش دگرگون گرديد و باقى خوشه را بر زمين افكند و متغيّر االحوال از آن انگور زهرآلوده تناول نمود، حا

روى؟ فرمود: به آنجا كه مرا فرستادى، و آن حضرت  مجلس برخاست، مأمون گفت: يا بن عم به كجا مى

ابو الصلت گفت: به مقتضاى فرموده  حزين و غمگين و ناالن سر مبارك پوشيده از خانه مأمون بيرون آمد.

رت، با وى سخن نگفتم تا به سراى خود داخل گرديد و فرمود: در سرا را ببند، رنجور و ناالن بر آن حض

فراش خويش تكيه فرمود: چون آن امام معصوم بر بستر قرار گرفت، در سرا را بسته در ميان خانه محزون 

ماى واليت و امامت و غمگين ايستاده بودم، ناگاه جوان خوشبوى مشكين موى را در ميان سرا ديدم كه سي

ترين مردمان بود به جناب امام رضا عليه السالم، پس بسوى  از جبين فايض االنوارش ظاهر بود، و شبيه

وى شتافتم و سؤال كردم كه: از كدام راه داخل شدى كه من درب را محكم بسته بودم؟ فرمود: آن قادرى 

مرا داخل ساخت، پرسيدم كه: تو كيستى؟  كه مرا از مدينه به يك لحظه به طوس آورد، از درهاى بسته

ام كه پدر غريب مظلوم و والد  فرمود كه: منم حجّت خدا بر تو اى ابو الصلت، منم محمّد بن على، آمده

در آنجا بود رفت، چون  اى كه حضرت امام رضا  آنگاه در حجره معصوم مسموم خود را وداع كنم.
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گشته خود را در  تاد، از جاى جست و يعقوب وار يوسف گمچشم آن امام مسموم بر فرزند معصوم خود اف

آغوش كشيد و دست در گردن وى در آورد و او را به سينه خود فشرد و ميان دو چشم او را بوسيد و آن 

داد و با وى از اسرار ملك و ملكوت و  فرزند معصوم را در فراش خود داخل كرد، بوسه بر روى وى مى

فهميدم، و ابواب علوم اوّلين و آخرين و ودايع  گفت كه من نمى ازى چند مىخزاين علوم حىّ ال يموت ر

كفى ديدم  ، را به وى تسليم كرد، آنگاه بر لبهاى مبارك حضرت امام رضا حضرت سيّد المرسلين 

آن را ليسيد، و دست در ميان سينه پدر بزرگوار خود برد و  از برف سفيدتر، حضرت امام محمّد تقى 

ند عصفور بيرون آورد و فرو برد، و آن طاير قدسى به بال ارتحال ارتحال كرد، تعلّقات جسمانى چيزى مان

 از دامان مطهّر خود افشانده به جانب رياض رضوان قدس پرواز كرد.

فرمود: اى ابو الصلت به اندرون اين خانه رو و آب و تخته بياور، گفتم:  پس حضرت امام محمّد تقى 

فرمايم چنان كن و تو را به اينها  ه در آن خانه نه آب است و نه تخته، فرمود: آنچه مىيا بن رسول اللَّ

كارى نباشد. چون به خانه رفتم، آب و تخته را حاضر يافته به حضور بردم، و دامن بر زرده مستعد آن 

مقرّبين مرا شدم كه آن جناب را در غسل دادن مدد نمايم، فرمود: ديگرى هست كه مرا مدد نمايد، مالئكه 

احتياج ندارم. چون از غسل فارغ گرديد فرمود: به خانه رو و كفن و حنوط بياور،  نمايند به تو ياورى مى

چون داخل شدم، سبدى ديدم كه كفن و حنوط بر روى آن گذاشته بودند، و هرگز آن را در آن خانه نديده 

ا كفن پوشانيد و بر مساجد شريفش بودم، برداشتم و به خدمت حضرت آوردم، پس پدر بزرگوار خود ر

آنگاه  حنوط پاشيد، و با مالئكه كرّوبين و ارواح انبياء و مرسلين بر آن فرزند خير البشر نماز گزاردند.

فرمود كه: تابوت را به نزد من آور، گفتم: يا بن رسول اللَّه به نزد نجّار روم و تابوت بياورم؟ فرمود كه: 

رفتم تابوتى ديدم كه هرگز در آنجا نديده بودم كه دست قدرت حق تعالى از  از خانه بياور، چون به خانه

چوب سدرة المنتهى ترتيب داده بود. پس آن حضرت را در تابوت گذاشت و دو ركعت نماز بجا آورد، 

هنوز از نماز فارغ نگشته بود كه تابوت به قدرت حق تعالى از زمين جدا گشت، و سقف خانه شكافته شد 

چون از نماز فارغ گرديد گفتم: يا بن رسول اللَّه اگر  ب آسمان مرتفع گرديد و از نظر غايب شد.و به جان

مأمون بيايد و آن حضرت را از من طلب نمايد، در جواب او چه گويم؟ فرمود: بزودى مراجعت خواهد 

بتّه حق تعالى كرد، اى ابو الصلت اگر پيغمبرى در مشرق رحلت نمايد و وصىّ او در مغرب وفات كند، ال

حضرت در اين سخن بود كه  اجساد مطهّر و ارواح منوّر ايشان را در اعالى علّيين با يكديگر جمع نمايد.

باز سقف خانه شكافته شد، و آن تابوت محفوف به رحمت حىّ ال يموت فرود آمد، و آن حضرت پدر رفيع 

اند و كفن  ه گويا او را غسل ندادهقدر خويش را از تابوت بر گرفت و در فراش به نحوى خوابانيد ك

 اند. نكرده



 خالصه زندگی چهارده معصوم ؛ برگرفته از کتاب جالءالعیون عالمه مجلسی
145   

 

پس فرمود: برو و در سرا را بگشا تا مأمون داخل شود، چون در خانه را باز كردم مأمون را ديدم با 

قرارى نمود، گريبان  غالمان خود بر در خانه ايستاده بودند، پس آن ملعون داخل خانه شد، و گريه و بى

د و فرياد برآورد كه: اى سيّد و سرور! در مصيبت خود دل مرا به درد خود را چاك زد و دست بر سر ز

ره شد و نزديك سر آن حضرت نشست وگفت: شروع كنيد در تجهيزآن حضرت، و آوردى؛ داخل آن حج

فرمود به  كرد كه قبر شريف آن حضرت را حفر نمايند. چون شروع به حفر كردند، آنچه آن سرور اوصياامر

پس سر هارون خواستند كه قبر منوّر آن حضرت را حفر نمايند، زمين انقياد نكرد، ظهور آمد، چون در 

بايد  نمائى؟ گفت: بلى، آن مرد گفت: امام مى يكى از اهل مجلس به آن لعين گفت: تو اقرار به امامت او مى

چون  يند.كه در حيات و ممات بر همه كس مقدّم باشد، پس امر كرد كه قبر او را در جانب قبله حفر نما

در حال حيات غرائب و معجزات به ما  آب و ماهيان پيدا شدند، مأمون گفت: پيوسته امام رضا 

نيز غرايب و كرامات خود را بر ما ظاهر گردانيد. چون ماهى بزرگ ماهيان خرد را  شهادتنمود، بعد از  مى

كرامات تو را به چه چيز دانى كه آن حضرت در ضمن آن  مى برچيد، يكى از وزراى مأمون به او گفت:

دانم، گفت: آن جناب اشاره فرموده است به آنكه مثل ملك و پادشاهى شما بنى عبّاس  خبر داده؟ گفت: نمى

قريب ملك شما منقضى شود، و دولت شما به سر  مثل اين ماهيان است كه كثرت و دولتى كه داريد، عن

ر شما مسلّط سازد كه همچنان كه اين ماهى آيد، و سلطنت شما به آخر رسد، و حق تعالى شخصى را ب

بزرگ ماهيان خورد را برچيد، شما را از روى زمين بر اندازد و انتقام اهل بيت رسالت را از شما بكشد، 

ابو الصلت گفت: بعد از آن  گوئى؛ و آن جناب را مدفون ساخت و مراجعت كرد. مأمون گفت: راست مى

نما آن دعا را كه خواندى و آب فرو رفت، گفتم: به خدا سوگند كه  مأمون مرا طلبيد و گفت: به من تعليم

گفتم، و امر كرد كه مرا به زندان بردند، و يك سال در  آن را فراموش كردم، باور نكرد با آنكه راست مى

حبس او ماندم. چون دلتنگ شدم شبى بيدار ماندم و به عبادت و دعا اشتغال نمودم، و انوار مقدّسه محمّد 

ل محمّد را شفيع گردانيدم، و به حقّ ايشان از خداوند منّان سؤال كردم كه مرا نجات بخشد، هنوز و آ

در زندان نزد من حاضر شد و فرمود: اى  دعاى من تمام نشده بود كه ديدم حضرت امام محمّد تقى 

جيرها از پاى من ات تنگ شده است؟ گفتم: بلى و اللَّه، گفت: برخيز، پس دست زد و زن أبو الصلت! سينه

ديدند و به اعجاز آن حضرت ياراى  مرا مى نگهبانانجدا شد، و دست مرا گرفت و از زندان بيرون آورد، 

سخن گفتن نداشتند. چون مرا از خانه بيرون آوردند فرمود: تو در امان خدائى ديگر، تو هرگز مأمون را 

  1نخواهى ديد،و او تو را نخواهد ديد، و چنان شد كه فرمود.
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زهرى مانند تمر هندى بيرون آورد و به غالم خود داد كه: اين را ريزه كن، و مأمون به روايت شيخ مفيد: 

دست خود را به آن آلوده گردان، و ميان ناخنهاى خود را از اين پر كن، و دست خود را مشوى و با من 

به  ت را فصد كردند.بيا، پس آن ملعون سوار شد و به عيادت آن حضرت آمد و نشست، تا آن حضر

بود، بوستانى بود كه درختهاى انار در آن بود، همان  اى كه حضرت مى روايت ديگر: نگذاشت، و در خانه

غالم را گفت كه چند انار در باغ بچين، چون آورد گفت: اينها را براى آن جناب در جامى دانه كن، و جام 

و گفت: از اين انار تناول نمائيد كه براى ضعف  را به دست شوم خود گرفت و نزد آن امام مظلوم گذاشت

باشد تا ساعتى ديگر، آن ملعون گفت: نه به خدا سوگند بايد كه البتّه در  شما نكو است، حضرت فرمود:

پس به  كردم. بود هرآينه در خوردن موافقت مى حضور من تناول نمائى، و اگر نه رطوبتى در معده من مى

شق از آن انار را تناول نمود، و مأمون بيرون رفت، و حضرت در همان جبر آن ملعون، حضرت چند قا

ساعت به قضاى حاجت بيرون شتافت، و هنوز نماز عصر را نكرده بوديم كه پنجاه مرتبه آن جناب را 

حركت داد، و از آن زهر قاتل احشا و امعاى آن جناب به زير آمد. چون خبر به آن ملعون رسيد، پيام 

اى است از فصد به حركت آمده است، دفعش براى شما نافع است. چون شب در آمد،  مادّه فرستاد كه: اين

حال آن جناب دگرگون شد، و در صبح به رياض رضوان انتقال نمود، و به انبياء و شهداء و صدّيقان ملحق 

  بَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلىقُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِی بُيُوتِكُمْ لَ گرديد. و آخر سخنى كه به آن تكلّم نمود اين بود:

بگو يا «  38سوره احزاب/ آيه  »وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً « 154سوره آل عمران/ آيه  »  مَضاجِعِهِمْ

آمدند آن گروهى كه بر ايشان نوشته شده  هاى خود، هرآينه بيرون مى بوديد شما در خانه محمّد اگر مى

در بصائر  «.1»  خود، يا قبرهاى خود، و امر خدا مقدّر شدنى است. شهادتاست كشته شدن، بسوى محل 

را در   پيامبر اكرمديشب  الدّرجات به سند صحيح روايت كرده است كه در آن روز حضرت فرمود:

  1«.2»  هستى فرمود: يا على بيا نزد ما كه آنچه نزد ماست بهتر است از آنچه در آن خواب ديدم كه مى

شد، و بعضى در   و اشهر در تاريخ شهادت آن جناب آن است كه در ماه صفر دويست و سوّم هجرت واقع

شنبه هفدهم صفر گفته، به روايت محمّد بن  اند، و بعضى چهاردهم، و كفعمى روز سه روز آخر صفر گفته

اند، و ماه را بعضى  يكم نيز گفتهم هجرت بود، و بعضى سال دويست وسال دويست و دوّگران درسنان و دي

ابن بابويه از ابراهيم بن  اند. قعده گفته اند، و بعضى بيست و سوّم ماه ذى هفتم و بعضى غرّه رمضان نيز گفته

اوّل سال دويست بود، ودريكم حضرت درپنجم ماه رمضان دويست و عبّاس روايت كرده است كه بيعت آن

ا به آن حضرت تزويج نمود، و در ماه رجب سال دويست و سوّم آن و دوّم مأمون امّ حبيبه دختر خود ر
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آن حضرت در  شهادتحضرت را به زهر شهيد كرد، پس ابن بابويه گفته است كه: صحيح آن است كه 

روز جمعه بيست و يكم ماه رمضان دويست و سوّم هجرت واقع شد، و از عمر شريف آن حضرت چهل و 

با پدر بزرگوار خود بيست و نه سال و دو ماه زندگانى كرد، و ايّام نه سال و شش ماه گذشته بود، و 

به سند  1«2»و در آن وقت عمر شريفش پنجاه و دو سال بود  «.1»امامتش بيست سال و چهار ماه بود 

، و به روايت «1»آن حضرت در ماه صفر سال دويست و سوّم بود  شهادتاست كه  شدهديگر روايت 

 2«.2»و پنج سال بود  پنجاه سن شريفشانديگر

 در بیان تاریخ والدت با سعادت و اسم و لقب و کنیت آن حضرت: باب یازدهم امام نهم  

اند و متروك  اسم شريف آن حضرت محمّد بود، و كنيت مشهور: ابو جعفر است، و بعضى ابو على نيز گفته

ع و عالم، و القاب كريمه ديگر است، و اشهر القاب: تقى و جواد است، و مختار و منتجب و مرتضى و قان

به اتّفاق صد و نود و پنج هجرت است، و اشهر آن است كه روز والدت جمعه  شسال والدت 3اند. نيز گفته

  4. بوده يا پانزدهم ماه مبارك رمضان يا نوزدهم

شيخ طوسى از ابن عيّاش روايت كرده است كه والدت آن حضرت در دهم ماه مبارك رجب بوده است، و  

بيرون آمده فى الجمله شهادت بر حقيقت اين قول  دعائى كه از ناحيه مقدّسه حضرت صاحب االمر 

و مكان والدت به اتّفاق مدينه طيّبه است. و پدر بزرگوار آن جناب على بن موسى الرّضا «. 1»دهد  مى

و  6 ان و ريحانهو بعضى خيزر   5.«2»گفتند  است، و مادر آن جناب امّ ولدى بود كه او را سبيكه مى

اند، مروى است كه  اشهر آن است كه نوبيّه بوده است، و بعضى مريسه نيز گفتهاند، و نيز گفته« 1»  سكينه

 7«.2»  او از اهل بيت ماريه مادر ابراهيم فرزند رسول خدا بوده است

فرمود:  ا و در كتاب عيون المعجزات به سند معتبر از كلثم بن عمران روايت كرده است كه امام رض

متولّد   جوادچون حضرت امام  وارث امامت من خواهد بود. كه ی كرامت خواهد كردبه من پسر خدا

شد، حضرت فرمود: حق تعالى به من فرزندى عطا كرده كه شبيه است به موسى بن عمران كه درياها را 

او را، و طاهر و مطهّر  شكافت، و نظير عيسى بن مريم است كه حق تعالى مقدّس گردانيده بود مادر مى
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آفريده شده بود، پس حضرت فرمود: اين فرزند من به جور و ستم كشته خواهد شد، و بر او خواهند 

گريست اهل آسمانها، و حق تعالى غضب خواهد كرد بر دشمن او و كشنده او و ستم كننده بر او، و بعد از 

گفت و  ضرت، تا صبح در گهواره با او سخن مىقتل او از زندگانى بهره نخواهند ديد. در شب والدت آن ح

و مشهور آن است كه رنگ مبارك آن حضرت  «.1»رسانيد  اسرار الهى را به گوش الهام نيوش او مى

نعم »اند، و ميانه باال بود، و مروى است كه نقش خاتم آن حضرت:  گندمگون بود، و بعضى سفيد گفته

 1«.2»بود « القادر اللَّه

 و بعضى از احوال آن حضرت در بیان شهادت 

، و در «1»اند  والد بزرگوارش نه سال بود، و بعضى هفت نيز گفته شهادتسنّ شريف آن حضرت در وقت 

آن جناب در مدينه بود، و بعضى از شيعيان از جهت صغر سن در  هنگام شهادت حضرت امام رضا 

و اماثل شيعه از عالم متوجّه حج گرديدند،  امامت آن جناب تأمّلى داشتند، تا آنكه علما و افاضل و اشراف

و بعد از فراغ از مناسك حج به خدمت آن جناب رسيدند، و از وفور مشاهده معجزات و كرامات و علوم 

و كماالت اقرار به امامت آن منبع سعادت نمودند، و زنگ شك و شبهه از آينه خاطرهاى خود زدودند، 

اند كه در يك مجلس يا در چند روز متوالى سى هزار مسأله از  حتّى آنكه كلينى و ديگران روايت كرده

  2«.2»غوامض مسائل از آن معدن علوم و فضايل سؤال كردند، و از همه جواب شافى شنيدند 

ساختند،  ا هدف طعن ومالمت مىمردم بر زبان داشتند و او ر  امام رضاچون مأمون را بعد از شهادت 

اى به  آن جرم و خطا بيرون آورد. چون از سفر خراسان به بغداد آمد، نامهخواست كه به ظاهر خود را از 

چون حضرت به بغداد  نوشت، به اعزاز و اكرام تمام آن جناب را طلبيد. خدمت امام محمّد تقى 

تشريف آوردند، پيش از آنكه آن ملعون را مالقات كند، روزى آن ملعون به قصد شكار سوار شد، در 

نيز در ميان  معى كودكان رسيد كه در ميان راه ايستاده بودند و حضرت امام محمّد تقى اثناى راه به ج

كوكبه او را مشاهده كردند، پراكنده شدند، و حضرت از جاى خود   ايشان ايستاده بود، چون كودكان

ت حركت نفرمود، با نهايت تمكين و وقار در مكان خود قرار داشت تا آنكه مأمون به نزديك آن حضر

رسيد، از مشاهده انوار امامت و جاللت و مالحظه آثار متانت و مهابت آن حضرت متعجّب گرديد عنان 

پرسيد كه: اى كودك چرا مانند كودكان ديگر  كشيد، و در آن وقت سنّ شريف آن حضرت يازده سال بود.

نبود كه بر تو  از سر راه دور نشدى، و از جاى خود حركت ننمودى؟ حضرت فرمود: اى خليفه راه تنگ

جرم تو كسى را در  گشاده گردانم، و جرمى و خطائى نداشتم كه از تو بگريزم، و گمان ندارم كه بى
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معرض عقوبت درآورى؛ از استماع آن سخنان تعجّب مأمون زياده گرديد، و از مشاهده حسن و جمال او 

گفت: پسر  فت: پسر كيستى؟پس پرسيد كه: اى كودك چه نام دارى؟ گفت: محمّد ، گ دل از دست داد.

على بن موسى الرّضا، چون نسب شريفش را شنيد تعجّبش زايل گرديد، و از استماع نام آن امام مظلوم كه 

 شهيد كرده بود و آن شقى مجرم بود، منفعل گرديد، و صلوات و رحمت بر آن حضرت فرستاد و روانه شد.

پى او رها كرد، آن باز مدّتى ناپيدا شد، چون از هوا  چون به صحرا رسيد، نظرش بر درّاجى افتاد، بازى از

برگشت ماهى كوچكى در منقار داشت كه هنوز بقيّه حياتى در آن بود، مأمون از مشاهده اين حال در 

شگفت شد، آن ماهى را در كف گرفت و معاودت نمود، چون به همان موضع رسيد كه در هنگام رفتن 

د كه كودكان پراكنده شدند، حضرت از جاى خود حركت نفرمود، دي حضرت را مالقات كرده بود، باز

گفت: اى محمّد اين چيست كه در دست دارم؟ حضرت با الهام ملك علّام فرمود: حق تعالى دريائى چند 

روند، و بازهاى پادشاهان  شود، و ماهيان ريزه با ابر باال مى خلق كرده است كه ابر از آن درياها بلند مى

گيرند و برگزيدگان سالله نبوّت را به آنها امتحان  كنند، و پادشاهان آنها را در كف مى مى آنها را شكار

و از  نمايند، مأمون از مشاهده اين تعجّبش افزون شد و گفت: حقّا كه توئى فرزند امام رضا  مى

كرام بسيار د و اعزاز و افرزندان امام بزرگوار اين عجايب و اسرار بعيد نيست، پس آن حضرت را طلبي

از استماع اين قضيّه بنى  «.1»آن حضرت تزويج نمايد  كه امّ الفضل دختر خود را بهنمود، و اراده كرد

خلعت خالفت كه اكنون بر قامت بنى عبّاس  عبّاس به فغان آمدند و نزد مأمون جمعيّت كردند و گفتند:

هى كه از ميان ايشان به در برى، و بر خوا درست آمده، و اين شرف و كرامت در ايشان قرار گرفته چرا مى

اوالد علىّ بن أبی طالب قرار دهى، با آن عداوت قديم كه در ميان سلسله ما و ايشان بوده است، و آنچه 

كردى خاطرهاى ما هميشه از آن نگران بود تا آنكه مهمّ او كفايت شد؟ مأمون  در حقّ امام رضا 

كردند، عداوتى در ميان ايشان  ر ايشان خالفت را غصب نمىگفت: سبب آن عداوت پدران شما بودند، اگ

نبود، و ايشان سزاوارترند به امامت و خالفت از ما، ايشان گفتند: اين كودكى است خردسال و هنوز 

اكتساب علم و كمال ننموده است، اگر صبر كنى كه او كامل شود، و بعد از آن به او مزاوجت نمائى انسب 

شناسيد، علم ايشان از جانب حق تعالى است و موقوف بر كسب  ت: شما ايشان را نمىخواهد بود، مأمون گف

و تحصيل نيست، و صغير و كبير ايشان از ديگران افضلند، و اگر خواهيد شما را معلوم شود، علماى زمان 

ن وقت قاضى ايشان يحيى بن اكثم را كه اعلم علماى ايشان بود، و در آ را جمع كنيد و با او مباحثه نمائيد.

بغداد بود اختيار كردند، و مأمون مجلسى عظيم ترتيب داد، و يحيى بن اكثم و ساير علماء و اشراف را جمع 

كردند، و از علوم و كماالت آن حضرت آن قدر ظاهر شد كه جميع مخالفان اقرار به فضل آن حضرت 

ختر خود امّ الفضل را به عقد آن پس مأمون در آن مجلس د كردند، و بنى عبّاس را مجال اعتراض نماند.
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پايان ترتيب داده بر خواص و عوام و اشراف و اعيان  حضرت در آورد، و نثارهاى نمايان و بخششهاى بى

داشت، و امّ الفضل با آن حضرت موافقت  قسمت كرد، و مدّتى آن حضرت را نزد خود مكرّم و معزّز مى

را بر او  فرمود، و مادر امام على نقى  و زنان ديگر مىنمود به سبب آنكه آن جناب ميل به كنيزان  نمى

داد، آنچه  كرد، و مأمون گوش به شكايت او نمى داد، و به اين جهت مكرّر نزد مأمون شكايت مى ترجيح مى

  دانست اذيّت اهل بيت رسالت شدن را مناسب دولت خود نمى  كرده بود ديگر متعرّض به امام رضا 

«2.»1 

كه گفت: بعد از  اند از حكيمه دختر امام رضا  س و صاحب كشف الغمّه روايت كردهسيّد ابن طاوو

اش امّ الفضل رفتم، و بعد از آنكه بسيار بر او گريست و از صفات  فوت برادرم روزى به ديدن زوجه

آن مرضيّه او مذكور ساخت، گفت: اى عمّه اگر خواهى به نقلى عجيب از او تو را خبردار گردانم كه مثل 

نشنيده باشى؟ گفتم: بگو، گفت: روزى در خانه خود نشسته بودم كه زنى خوش صورت خوش محاوره به 

ديدن من آمد، چون پرسيدم كه: تو كيستى؟ گفت: من از اوالد عمّار بن ياسرم و زن ابو جعفر محمّد بن 

اشد چنان در من اثر ب عليم، من خود را در حضور او ضبط كردم. چون رفت، حسد و غيرتى كه زنان را مى

چون نصفى از شب رفت،  كرد كه ضبط خود نتوانستم كرد و به غصّه تمام آن روز را به شب رسانيدم.

خواهد،  گريان و ناالن به خدمت پدرم مأمون رفتم و گفتم: با من چنان و چنين كرده، و زنان بر سر من مى

دهد، مأمون در آن حال چنان  و را دشنام مىزنم با او تو را و عبّاس را و تمامى پدران ت چون حرف مى

مست شراب بود كه خبر از خود نداشت و از استماع اين سخنان در خشم شد، برخاست و شمشيرى 

برداشت و خادمان همراهش رفتند. چون به بالين ابو جعفر رسيد او را در خواب ديد، شمشير كشيد و به 

ن از گفتار و كردار خود نادم گرديدم و طپانچه بسيار بر گمان حاضران او را پاره پاره كرد و برگشت، م

چون صبح شد، ياسر خادم به او گفت كه: امشب  اى به خواب رفتم. سر و روى خود زدم، و در گوشه

عجب چيزى از تو سر زد، پرسيد: چه چيز؟ ياسر نقل كرد كه: دخترت آمد و چنين گفت، و تو بر سر او 

ى و اعضاى او را جدا كردى، مأمون از استماع اين سخنان چندان بر سر و رفته و شمشير بسيار بر او زد

روى خود زد كه بيهوش شد و ياسر را فرستاد كه خبرى بياورد، ياسر گويد كه: چون به خانه آن حضرت 

كند، سالم كردم و جواب شنيدم، و خواستم كه با او حرف  آمدم ديدم بر كنار آب نشسته و مسواك مى

مشغول شد، و من دوان دوان به خدمت مأمون آمدم و گفتم: بشارت باد تو را كه ابو جعفر را  زنم به نماز

دينار انعام به من داد و گفت: بيست  باكى نيست و به نماز مشغول است، مأمون سجده شكر كرد و هزار
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بدن مباركش را  من چون آمدم، خواستم كه ههه هزار دينار به جهت ابو جعفر ببر و سالم مرا به او برسان.

كنى  يا بن رسول اللَّه به اين پيراهن كه دربردارى مرا مخلّع نمى ببينم كه اثر آن زخمها دارد يا نه، گفتم:

كه به جهت كفن خود نگاه دارم، پيراهن را بر آورد و به من داد و گفت: چنين شرط شده بود ميان ما و 

ارد و شرمنده و پشيمان است. چون نگاه كردم مطلقاً او؟ گفتم: فداى تو شوم از آن عمل مطلقاً خبرى ند

اثرى نديدم، نزد مأمون آمدم و ماجرا را نقل كردم، مأمون اسب و شمشيرى كه در دست داشت، به جهت 

او فرستاد، امّ الفضل گفت: پس مرا پيغام كرد كه اگر بار ديگر حرف شكوه ناك از آن حضرت از تو 

م شد. خود به خدمت آن حضرت آمد و او را در بر گرفت، آن حضرت بشنوم، جز به كشتنت راضى نخواه

او را نصيحت كرد كه ترك شرب خمر كند، و در دست او تايب شد، و آن حضرت به او دعائى تعليم نمود 

و آن دعا در مهجّ الدّعوات  و فرمود: چون شب اين دعا با من بود، ضررى از آن زخمها به من نرسيد.

أمون زنده بود، به بركت آن دعا از جميع بالها محفوظ ماند، و بالد بسيار براى او مسطور است، و تا م

  1مفتوح گرديد.

به روايت ديگر: چون حضرت از معاشرت مأمون منزجر گرديد، از مأمون رخصت طلبيد و متوجّه حج بيت 

ا سكنا اختيار نمود، و در معاودت كرد و در آنج اللَّه الحرام شد، و از آنجا به مدينه جدّ خود رسول خدا 

سال دويست و هيجده هجرت مأمون به عذاب الهى واصل شد، و معتصم برادر او غصب خالفت كرد، و از 

آلودش مشتعل  وفور استماع فضايل و كماالت آن معدن خيرات و سعادات، نايره حسد در كانون سينه نفاق

آن حضرت چون اراده بغداد نمود،  بغداد طلبيد. شد و در صدد دفع آن حضرت در آمد، و او را از مدينه به

را خليفه و جانشين خود گردانيد، در حضور اكابر شيعه و ثقات اصحاب خود،  حضرت امام على النّقى 

پناهى و ساير  پيامبر اكرمنصّ صريح بر امامت آن حضرت نمود، و كتب علوم الهى و اسلحه و آثار 

 تسليم نمود، و دل بر شهادت نهاده آن فرزند گرامى را وداع كرد و باپيغمبران را به فرزند پسنديده خود 

دل خونين مفارقت تربت جدّ خود اختيار نموده روانه بغداد گرديد، و در روز بيست و هشتم محرّم سال 

به  «.1»دويست و بيستم هجرت، داخل بغداد شد، آن ملعون در همين سال آن حضرت را به زهر شهيد كرد 

اند كه: واثق باللَّه كه بعد از آن ملعون خليفه شد، حضرت  ر ابن بابويه و ديگران و بعضى گفتهروايت ديگ

 2«.2»را شهيد كرد 

كيفيّت شهادت آن مظلوم چنانچه در كتاب عيون المعجزات روايت كرده است آن است كه: چون حضرت 

ت، آن ملعونه را طلبيد و او را به وارد بغداد شد، و معتصم لعين انحراف امّ الفضل را از آن حضرت دانس

                                                 
1
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قتل آن سرور راضى كرده زهرى براى او فرستاد كه در طعام آن جناب داخل كند، آن ملعونه انگور رازقى 

را زهرآلود كرده به نزد آن امام مظلوم آورد. چون حضرت از آن تناول نمود، اثر زهر در بدن مباركش 

 كرد. توانست كرد، و گريه و زارى مى اى نمى ن شد، و چارهظاهر شد، و آن ملعونه از كرده خود پشيما

كنى، به خدا سوگند كه به بالئى مبتال خواهى شد  حضرت فرمود: اى ملعونه الحال كه مرا كشتى، گريه مى

به روايت  «.1»  پذير نباشد، به درستى كه مستمند خواهى گرديد كه در دنيا و آخرت رسوا شوى  كه مرهم

شد، و به عبد الملك كه  عتصم لعين بيعت كردند، متفقّد احوال حضرت امام محمّد تقى ديگر: چون با م

والى مدينه بود نامه نوشت كه آن حضرت را با امّ الفضل روانه بغداد كند. چون حضرت داخل بغداد شد، 

ضرت فرستاد ها براى آن جناب و امّ الفضل فرستاد، و شربت حماضى براى ح به ظاهر اعزاز و اكرام و تحفه

با غالم خود اشناس نام، و سر آن ظرف را مهر كرده بود. چون شربت را به خدمت آن حضرت آورد گفت: 

اين شربتى است كه خليفه براى خود ساخته، و خود با جماعت مخصوص خود تناول كرده، و اين حصّه را 

آورده بود و براى حضرت شربت براى شما فرستاده كه با برف سرد كنيد و تناول نمائيد، و برف با خود 

شود، و اين  ساخت، حضرت فرمود: باشد كه شب در وقت افطار تناول نمايم، آن ملعون گفت: برف آب مى

بايد تناول كرد، هر چند امام از آشاميدن امتناع نمود، آن ملعون مبالغه را زياده كرد  شربت را سرد كرده مى

  1«.2»م نوشيد، و دست از حيات كثير البركات كشيد تا آنكه شربت زهرآلود را دانسته به ناكا

ين به خانه آمد، عيّاشى در تفسير خود از زرقان روايت كرده است كه ابن ابى داود از مجلس معتصم غمگ

مجلس خليفه امرى صادر شد كه موجب در سؤال كردم، گفت: امروز از فرزند رضا از سبب اندوه او

را نزد خليفه آوردند، خليفه امر كرد كه دست او را قطع كنند، و از من  رسوائى ما گرديد، زيرا كه دزدى

گفتم: از بند كف و جمعى از اهل مجلس با من موافقت كردند، بعضى از  پرسيد كه: از كجا قطع بايد كرد؟

شد   جوادحاضران گفتند كه از مرفق بايد بريد، و از هر يك دليلى پرسيد بيان كرديم.پس متوجّه امام 

حاضران گفتند و تو شنيدى، خليفه گفت: مرا با گفته ايشان كارى  گوئى؟! او گفت: گفت: تو چه مى و

دانى بگو، حضرت فرمود: مرا معاف دار از جواب اين مسأله، خليفه او را سوگند داد كه  نيست آنچه تو مى

گذارند كه به آن عبادت البتّه بايد گفت، حضرت فرمود: بايد چهار انگشت او را قطع كنند و كف او را ب

: پس روز ديگر يكى از گويدزرقان  پروردگار خود كند، و دليلى چند گفت كه ما جواب او نتوانستيم.

نويسندگان خود را طلبيد و امر كرد آن حضرت را به ضيافت خود دعوت نمايد و زهرى در طعام آن 

دانيد كه من  واست و فرمود: مىحضرت داخل كند، آن بدبخت حضرت را به ضيافت طلبيد، حضرت عذر خ
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شوم، آن لعين مبالغه كرد كه در مجلس ما امرى كه منافى طبع شريف شما باشد  به مجالس شما حاضر نمى

خواهند كه به  نخواهد بود، و غرض اطعام شماست، و يكى از وزراى خليفه آرزوى مالقات شما دارد و مى

ه كرد كه آن امام مظلوم به خانه آن ملعون تشريف پس آن لعين چندان مبالغ نصيحت شما مشرّف شود.

اى از طعام آن لعين تناول كرد، اثر زهر در گلوى خود يافت و برخاست، آن لعين بر سر راه  برد، چون لقمه

حضرت آمد و تكليف ماندن كرد، حضرت فرمود: آنچه تو با من كردى اگر در خانه تو نباشم از براى تو 

ى سوار شد و به منزل خود مراجعت كرد. چون به منزل رسيد، اثر آن زهر قاتل در بهتر خواهد بود، و بزود

و ناالن بود تا آنكه مرغ روح مقدّسش به بال  بدن شريفش ظاهر شد، و در تمام آن روز و شب رنجور

  1شهادت بسوى درجات سعادت پرواز كرد.

در مدينه به خدمت حضرت امام على كلينى به سند معتبر از هارون بن فضل روايت كرده است كه گفت: 

در بغداد به رحمت ايزدى واصل شده بود،  رسيدم در روزى كه حضرت امام محمّد تقى  نقى 

حضرت فرمود: انّا للَّه و انّا اليه راجعون، پدر بزرگوارم از دنيا رحلت كرده است، گفتم: چه دانستى يا بن 

  2. يافتم، و دانستم كه آن حالت از لوازم امامت است پيشتر نمىرسول اللَّه؟ فرمود: حالتى در خود يافتم كه 

قع قعده سال دويست و بيستم هجرت وا آن حضرت آن است كه در آخر ماه ذى شهادتو اشهر در تاريخ ه

اند، و در آن  قعده گفتهشنبه يازدهم ماه ذي بعضى سه اند، حجّه نيز گفتهشد، و بعضى دوشنبه ششم ماه ذي

ريف آن حضرت بيست و پنج سال و دو ماه گذشته بود؛ موافق مشهور مدّت امامت آن وقت از عمر ش

والد بزرگوار  شهادتابن شهر آشوب روايت كرده كه در وقت   3. حضرت هفده سال و كسرى بوده است

آن حضرت هفت سال، و چهار ماه و دو روز از عمر شريفش گذشته بود، و مدّت امامتش هيجده سال 

آن جناب  شهادتدر كشف الغمّه از طريق مخالفان روايتى نقل كرده است كه  «.1»بود  بيست روز كم

  4«.2»شنبه پنجم ماه مذكور واقع شد  روز سه

بيست و  شهادتبه روايت ديگر از محمّد بن سنان روايت كرده است كه عمر شريف آن حضرت در هنگام 

ت در سال صد و نود و پنجم هجرت بود، و با پنج سال و سه ماه و دوازده روز بود، و والدت آن حضر

شنبه ششم ماه ذيحجّه  آن حضرت روز سه شهادتپدر بزرگوار خود هفت سال و سه ماه زندگانى كرد، و 

والد خود، نه سال و چند ماه  شهادتسال دويست و بيستم هجرت واقع شد. به روايت ديگر: در وقت 
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از عمر  شهادتمّد بن سنان روايت كرده است كه در وقت از كتاب داليل حميرى به سند مح«. 1»  داشت

شنبه ششم ماه ذيحجّه دويست  آن حضرت بيست و پنج سال و سه ماه و دوازده روز گذشته بود، و روز سه

و به «. 2»و پنج روز كم زندگانى كرد   و بيست واقع شده، و بعد از پدر بزرگوار خود نوزده سال بيست

ر بغداد واقع شد، و در مقابر قريش در پهلوى جدّ بزرگوار خود امام موسى كاظم آن جناب د شهادتاتّفاق 

 1 كنند. مدفون گرديد، در موضعى كه اكنون آن حضرت را زيارت مى 

 در بیان تاریخ والدت و نسب و اسم و لقب و کنیت آن حضرت  :امام دهم : باب دوازدهم

ن، و مشهورترين القاب آن جناب نقى و هادى بود، و اسم شريف آن جناب على بود، و كنيت او ابو الحس

گفتند  آن جناب را نجيب و مرتضى و عالم و فقيه و امين و مؤتمن و طيّب و متوكّل و عسكرى نيز مى

گفتند؛ و امام على نقى و امام حسن را  چون سرّ من رأى را براى لشكر بنا كردند، آن را عسكر مى«. 1»

و در سال والدت آن حضرت اشهر آن است كه سال  2«.2»ناميدند  رى مىبه سبب سكناى آن بلده، عسك

اند. امّا والدت مشهور  دويست و دوازدهم هجرت بود، و جمعى كثير سال دويست و چهاردهم نيز گفته

به روايت ديگر كه شيخ در مصباح نقل كرده است: بيست و هفتم ذيحجّه است.  «.1»  پانزدهم ذيحجّه است

شنبه پنجم ماه رجب واقع شد. به روايت على بن ابراهيم قمّى: روز  عبّاس در دوّم يا سه به روايت ابن

كند بر آنكه  شنبه سيزدهم ماه رجب واقع شد، و زيارتى كه از ناحيه مقدّسه بيرون آمده، داللت مى سه

  3«.2»  والدت آن حضرت در ماه رجب بوده

به روايتى:  «.1»گويند  مى نه طيّبه كه آن را صرياو مكان والدت آن شريف موضعى است در حوالى مدي

اش امّ ولدى بود كه او  والد ماجد آن جناب، امام محمّد تقى بود، و والده 4«.2»  آن جناب گندمگون بوده

اللَّه ربّی و هو عصمتی »و نقش نگين آن حضرت به روايت فصول مهمّه:  «.1»گفتند  را سمانه مغربيّه مى

 5.«2»بود « من خلقه

  در تاریخ شهادت آن حضرت و بعضى از ستمهائى که از مخالفان دین بر آن امام مبین واقع شد 

خالف است، به  شهادتبه اتّفاق سال دويست و پنجاه و چهارم هجرت بود، و در روز سال شهادتش 

شّاب: بيست و شنبه سوّم ماه رجب به روايت ابن خ روايت ديگر على بن ابراهيم قمّى و ابن عيّاش: روز سه
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پنجم ماه جمادى اآلخر بود. به روايت ديگر:بيست و هفتم ماه مذكور. به روايت ديگر: بيست و ششم ماه 

. به روايت ديگر: به چهل و يك سال 2و سنّ شريف آن جناب در آن وقت به چهل سال رسيده بود1مذكور.

  3. و چند ماه

ر امامت كبرا و خالفت عظما سرافراز گرديد از عمر والد خود كه به منصب جليل القد شهادتو در هنگام 

، و مدّت امامت آن حضرت سى و سه سال و كسرى «1»شريفش شش سال و پنج ماه تقريباً گذشته بود 

و بعد از آن متوكّل لعين آن حضرت را به سرّ  4،«2»بود، و قريب به سيزده سال در مدينه اقامت فرمود 

  5. اى كه اكنون مدفن شريف آن جناب است آنجا توطّن فرمود در خانهطلبيد، و بيست سال در   من رأى

، و در وقت شهادت آن «1»، معتمد عبّاسى آن حضرت را به زهر شهيد كرد انبنا بر قول ابن بابويه و ديگر

كسى نزد آن جناب نبود، و در جنازه آن جناب جميع امرا و  امام غريب به غير از امام حسن عسكرى 

در جنازه پدر شهيد خود گريبان چاك كرد و خود متوجّه  ضر شدند، امام حسن عسكرى اشراف حا

اى كه محلّ عبادت آن حضرت بود  غسل و كفن و دفن والد بزرگوار خود شد، و آن جناب را در حجره

دفن كرد، پس جمعى از منافقان آن زمان اعتراض كردند كه گريبان چاك كردن در مصيبت مناسب منصب 

دانيد احكام دين خدا را، حضرت موسى پيغمبر خدا بود و در ماتم  نيست، حضرت فرمود: چه مى امامت

به روايت ) سامرّا ( سبب طلبيدن آن جناب به سرّ من رأى   6«.2»برادر خود هارون گريبان چاك كرد 

ه آن امام بزرگوار عبد اللَّه بن محمّد والى مدينه اذيّت و اهانت بسيار ب شيخ مفيد و ديگران آن بود كه:

ها به متوكّل لعين نوشت در باب آن جناب كه سبب خشم و غضب آن لعين گردد  رسانيد، تا آنكه نامه مى

به روايت ديگر: بريحه به آن لعين نوشت كه: اگر تو را به مكّه و مدينه حاجتى هست، على بن محمّد  «.1»

  7«.2»  و منقاد خود گردانيده استرا از اين ديار بيرون بر كه اكثر اين ناحيه را مطيع 

اند كه چون متوكّل لعين، فتح بن خاقان وزير خود را خواست كه  سيّد ابن طاووس و ديگران روايت كرده

اعزاز و اكرام نمايد و منزلت او را نزد خود بر ديگران ظاهر گرداند، و در حقيقت غرض او نقص شأن و 

امر را بهانه كرده بود، پس در روز بسيار گرمى با فتح بن  بود، و اين استخفاف قدر امام على نقى 

                                                 
 .433ص  4ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج ؛ 190و  169 -167 ص3. محدث اربلی، كشف الغمّه ج 1
 ..177و  168 ص3. محدث اربلی، كشف الغمّه ج 2
 .297 ص 2؛ شيخ مفيد، االرشاد ج177و 169و 168 ص3ی، كشف الغمّه ج محدث اربل . 3
 .297ص  2شيخ مفيد، االرشاد ج (2) .433 ص 4ابن شهر آشوب، مناقب آل ابيطالب ج  (1). 4
 .246فتال نيشابوری، روضة الواعظين،ص  . 5
 .842/ 2رجال كشى (2). 433ص4ابن شهر آشوب،مناقب آل ابيطالب ج (1). 6
 .119محدث اربلی،عيون المعجزات،ص  (2). 309ص2يخ مفيد، االرشاد جش (1). 7



( سایت آستان وصال     astanevesal.ir  ن  )نورالثقلیی جلسه آموزش مداح

 همدان 

                                                                                                                                               156 

 

خاقان سوار شد و حكم كرد كه جميع امرا و علما و سادات و اشراف و اعيان در ركاب ايشان پياده بروند، 

زراقه حاجب متوكّل گفت كه: من در آن روز آن جناب را مشاهده  هه بود. و از جمله آنها امام نقى 

ريخت، من نزديك آن جناب  كشيد و عرق از بدن مباركش مى رفت و تعب بسيار مى ىكردم كه پياده م

فرمائيد؟ حضرت فرمود كه: غرض آن لعين از اينها  رفتم و گفتم: يا بن رسول اللَّه شما چرا خود را تعب مى

كه: استخفاف من است، و ليكن حرمت بدن من نزد خدا كمتر از ناقه صالح نيست.به روايت ديگر فرمود 

زرّاقه گفت: چون به خانه  تر است از ناقه صالح و فرزندان او. يك ريزه ناخن من نزد حق تعالى گرامى

داشتم نقل كردم، او سوگند داد مرا كه: تو  برگشتم، اين قصّه را به معلّم اوالد خود كه گمان تشيّع به او

يدم، پس گفت: فكر كار خود بكن كه البتّه از آن حضرت شنيدى اين سخن را؟! من سوگند ياد كردم كه شن

شود تا از قضيّه او آسيبى به تو نرسد، من گفتم: از چه دانستى؟ گفت:  متوكّل سه روز ديگر هالك مى

گويد، حق تعالى در قصّه قوم صالح فرموده است: تَمَتَّعُوا فِی دارِكُمْ ثَالثَةَ  براى آنكه آن حضرت دروغ نمى

من چون اين سخن را  و ايشان بعد از پى كردن ناقه به سه روز هالك شدند.« 65سوره هود/ آيه  »  أَيَّامٍ

كه بسا باشد كه  ماز او شنيدم، او را دشنام دادم و بيرون كردم، و چون او بيرون رفت، با خود انديشه كرد

اين سخن راست باشد، اگر احتياطى در امور خود بكنم به من ضررى نخواهد داشت، پس اموال خود را 

كشيدم. چون روز سوّم شد، منتصر فرزند متوكّل با جمعى از  پراكنده كردم و انتظار انقضاى سه روز را مى

اتراك و غالمان مخصوص او به مجلس آن لعين آمدند و او را با فتح بن خاقان پاره پاره كردند. بعد از 

چه ميان من و آن معلّم گذشته مشاهده اين حال، اعتقاد به امامت آن حضرت كردم، و به خدمت او رفتم آن

بود عرض كردم، فرمود كه: معلّم راست گفت، من در آن روز بر او نفرين كردم، و حق تعالى دعاى مرا 

 «.1»مستجاب گردانيد 

رفتم، شنيدم كه متوكّل  سامراقطب راوندى روايت كرده است از ابن اورمه كه گفت: در زمان متوكّل به 

را در خانه سعيد حاجب محبوس كرده است براى استعالم احوال آن جناب  لعين حضرت امام على نقى 

خواهى خداى خود را ببينى؟ گفتم: منزّه هست  به خانه سعيد رفتم، چون نظرش بر من افتاد گفت: آيا مى

 خواهم، گفت: دانيد، گفتم: مى گويم كه شما امام مى ها او را دريابد، گفت: آن كسى را مى خدا از آنكه ديده

اند به كشتن او، و فردا او را به قتل خواهم رسانيد. پس رخصت داد كه به خدمت آن جناب  مرا امر كرده

كنند،  اى نشسته است و پيش روى او قبرى مى رفتم، چون داخل شدم ديدم كه آن امام معصوم در حجره

، حضرت فرمود كه: تاب شدم و گريستم چون سالم كردم، و جواب شنيدم و آن قبر را مشاهده كردم، بى

نمايند؟  بينم، و قبر از براى تو حفر مى سبب گريه تو چيست؟ گفتم: چون نگريم و تو را بر اين حال مى

حضرت فرمود كه: گريه مكن كه ايشان را ميسّر نخواهد شد اين امر، تا دو روز ديگر خون متوكّل و 
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يضاً به سند معتبر از فضل بن احمد ا«.2»حاجب هر دو ريخته خواهد شد، و چنان شد كه حضرت فرمود 

، به هر يك از ايشان كردچهار نفر از غالمان ترك را، حاضر متوكل كاتب روايت كرده است كه گفت: 

حاضر شود، او را به قتل آورند، گفت: به  شمشيرى داد و ايشان را امر كرد كه چون امام على نقى 

خت. بعد از ساعتى ديدم كه حجّاب آن ملعون آمدند و خدا سوگند كه بعد از كشتن، جسد او را خواهم سو

خواند، و اثر  كرد و دعائى مى گفتند: آمد، ناگاه ديدم كه حضرت داخل شد و لبهاى مباركش حركت مى

اضطراب و خوف به هيچ وجه در آن حضرت نبود. چون نظر آن لعين بر حضرت افتاد، خود را از كرسى به 

اش را  شتافت و او را در بر گرفت و دست مباركش را و ميان دو ديدهزير افكند و به استقبال حضرت 

بوسيد، و شمشير در دستش بود گفت: اى فرزند رسول خدا، اى بهترين خلق، اى پسر عمّ من و موالى من، 

اى در چنين وقتى؟ حضرت فرمود: پيك تو آمد در اين وقت  اى ابو الحسن براى چه تصديق كشيده و آمده

، متوكّل گفت: دروغ گفته است آن ولد الزّنا، گفت: برگرد اين سيّد من به هر جا كه خواهى و مرا طلبيد

چون نظر غالمان ترك بر  برو، پس وزير و فرزند و خويشان خود را گفت كه: مشايعت آن حضرت بكنيد.

توكّل آن حضرت افتاد، نزد آن حضرت بر زمين افتادند و تعظيم آن حضرت نمودند. چون بيرون رفت، م

غالمان را طلبيد و ترجمان را گفت كه از ايشان سؤال كن كه به چه سبب او را سجده و تعظيم كردند، 

اختيار شديم. چون پيدا شد، در دور او زياده از صد شمشير برهنه  ايشان گفتند: از مهابت آن حضرت بى

د ما را از آنكه امر تو را به عمل توانستيم ديد، و مشاهده اين حالت مانع ش ديديم، و آن شمشيردار را نمى

آوريم، و دل ما پر از خوف و بيم شد، پس متوكّل رو به فتح آورد و گفت: اين امام توست و خنديد، فتح 

 1«.3»شاد شد به آنكه آن بليّه از آن جناب گذشت و مصداق احوال او به ظهور آمد 

اند كه خراجى در بدن متوكّل به هم  ايت كردهكلينى و شيخ مفيد و ديگران از ابراهيم بن محمّد طاهرى رو

كرد كه نيشترى به آن برساند، پس مادر متوكّل نذر  رسيد كه مشرف بر هالك گرديد و كسى جرأت نمى

فتح بن خاقان به پيشنهاد بفرستد، پس  كرد كه اگر عافيت يابد، مال جليلى براى حضرت امام على نقى 

ون به خدمت حضرت رفتند و حال او را عرض كردند، فرمود كه: . چكمك خواستند امام على نقى  از

پشكل گوسفند را در گالب بخيسانند و بر آن خراج بندند. چون آن خبر را آوردند، جمعى از اتباع خليفه 

اصل نيست،  دانم كه حرف آن حضرت بى كه حاضر بودند خنديدند و استهزا كردند، فتح بن خاقان گفت: مى

ده است به عمل آوريد ضررى نخواهد داشت، چون دوا را بر آن موضع بستند، در ساعت و اگر آنچه فرمو

منفجر شد و آن لعين از درد و الم راحت يافت، و مادرش ده هزار دينار در كيسه كرده سر كيسه را مهر 

نزد  گفتند چون آن لعين از آن مرض شفا يافت، مردى كه او را بطحائى مى كرد و براى آن جناب فرستاد.
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متوكّل بود، بد آن حضرت بسيار گفت، و گفت: اسلحه و اموال بسيار جمع كرده است و داعيه خروج دارد، 

برو و هر چه در آنجا از  خبر به خانه امام على نقى  پس شبى متوكّل سعيد حاجب را طلبيد و گفت: بى

ى برداشتم و به خانه آن حضرت اسلحه و اموال كه بيابى براى من بياور، سعيد گفت: در ميان شب نردبان

رفتم، و نردبان را بر ديوار خانه گذاشتم، چون خواستم به زير روم راه را گم كردم و حيران شدم، ناگاه 

حضرت از اندرون خانه مرا ندا كرد كه: اى سعيد باش تا شمع از براى تو بياورند. چون شمع آوردند، به 

وشيده و عمامه بر سر داشته و سجّاده خود را بر روى حصيرى اى از پشم پ زير رفتم ديدم كه حضرت جبّه

ها بگرد و آنچه بيابى  گسترده، و بر باالى سجاده رو به قبله نشسته است. پس فرمود: برو و در اين خانه

هاى حجره را تفتيش كردم، در آنها هيچ نيافتم مگر يك بدره كه بر سرش مهر  بردار، من رفتم و جميع خانه

ل بود، و يك كيسه سر به مهرى ديگر، پس فرمود: مصلّاى مرا بردار. چون برداشتم، در زير مادر متوكّ

مصلّا شمشيرى يافتم كه غالف چوبى داشت و بر روى آن غالف هيچ نگرفته بودند، آن شمشير را با دو 

و از حقيقت حال متوكّل رفتم، چون مهر مادر خود را بر آن بدره ديد، او را طلبيد  بدره زر برداشتم و نزد

سؤال كرد، مادرش گفت: در مرض تو من نذر كرده بودم كه اگر عافيت يابى ده هزار دينار براى او 

ام، و هنوز مهرش را بر نداشته است. چون كيسه  بفرستم، و اين بدره همان است كه من براى او فرستاده

ه ديگر به آن ضم كرد و گفت: اى ديگر را گشود، چهار صد دينار در آن بدره بود، پس متوكّل يك بدر

چون آنها را به خدمت  ههههه ها را با آن كيسه و شمشير براى او ببر و عذرخواهى او بكن. سعيد اين بدره

رخصت به خانه تو در آمدم،  ادبى كردم و بى آن حضرت بردم گفتم: اى سيّد من از تقصير من بگذر كه بى

سوره  »  فرمود: وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَچون از خليفه مأمور بودم معذورم، حضرت 

و  .1 كنند كه بازگشت آنها بسوى كجاست يعنى: بزودى خواهند دانست آنها كه ستم مى« 227شعراء/ آيه 

آنجا جا  قصّه بركه سباع مشهور است كه آن لعين در پيش قصر خود ساخته بود، و شيران و درندگان را در

را در  انداخت، روزى حضرت امام على نقى  داده بود، و هر كه را اراده عقوبت داشت به آن بركه مى

گرديدند و از روى  آن بركه انداخت، حضرت مشغول نماز شد و سباع و درندگان بر دور آن جناب مى

اين حالت را مشاهده كرد  گذاشتند، چون ماليدند و رو بر پاى مباركش مى تذلّل نزد او دم بر زمين مى

 2حكم كرد كه آن جناب را بزودى بيرون آوردند تا موجب مزيد اعتقاد مردم نگردد.

 در بیان تاریخ والدت و اسم و لقب و کنیت آن حضرت :باب سیزدهم امام یازدهم

                                                 
 .309ص  2؛ شيخ مفيد، االرشاد ج499 ص 1شيخ كلينی، الكافى ج ؛ 344شيخ طبرسی، اعالم الورى  . 1
 .210قطب راوندی، الخرايج ص . 2



 خالصه زندگی چهارده معصوم ؛ برگرفته از کتاب جالءالعیون عالمه مجلسی
159   

 

 ؛ و پدر 1اسم شريف آن حضرت حسن، و كنيتش ابو محمّد، و القاب شريفش: زكى و هادى و عسكرى است

« 1« »سوسن»بعضى  2.گفتند مى« حديث»و مادرش امّ ولدى بود كه او را  آن حضرت امام على نقى 

 3 و آن عفيفه كريمه در نهايت صالح و ورع و تقوا بوده است. اند، گفته مى« 2« »سليل»و بعضى 

بعضى  ، و 4در تاريخ والدت آن حضرت اشهر آن است كه در سال دويست و سى و دوّم هجرت واقع شد 

، بعضى دهم «1»  و روز والدت اشهر آن است كه روز جمعه هشتم ماه ربيع الثّانى 5اند، سى و يك گفته

اند، و شيخ مفيد در ماه ربيع االوّل دويست و سى هجرت نقل  ماه مذكور و بعضى شنبه چهارم نيز گفته

اند.و نقش خاتم آن  گفته  )سامرا( مكان والدت، مدينه مشرّفه است، بعضى سرّ من رأى 6 «.2»  كرده

أنّا للَّه »، به روايت كفعمى: «1»  حضرت به روايت فصول مهمّه: سبحان من له مقاليد السّماوات و األرض

  7«.2»  بوده« شهيد

 در بیان تاریخ شهادت آن حضرت

بن على  نديدم از سادات علوى كسى مانند حسنسامرا ( )احمد بن عبيد اللَّه گفت كه: من در سرّ من رأى 

در علم و زهد و ورع و زهادت و وقار و مهابت و عفّت و حيا و شرف و قدر و منزلت نزد  عسكرى 

داشتند بر پيران خود، و صغير و كبير ايشان تعظيم او  خلفا، و امرا و سادات و ساير بنى هاشم او را مقدّم مى

اى فرو  در اعزاز و اكرام او دقيقه نمودند، و همچنين وزرا و امرا و ساير اهل عسكر و اصناف خلق مى

حسن بن على، حالتى بر خليفه و ديگران عارض شد كه من  شهادتبه خدا سوگند در هنگام   گذاشتند. نمى

كس چنين امرى تواند شد، اين واقعه چنان بود كه روزى براى پدرم خبر  هيچ شهادتگمان نداشتم كه در 

ه سرعت تمام به نزد خليفه رفت و خبر را به خليفه داد، خليفه آوردند كه ابن الرّضا رنجور شده، پدرم ب

پنج نفر از معتمدان و مخصوصان خود را با او همراه كرد، يكى از ايشان تحرير خادم بود كه از محرمان 

خاص خليفه بود، امر كرد ايشان را كه پيوسته مالزم خانه آن حضرت باشند و بر احوال آن حضرت مطّلع 

بعد از  بى را مقرّر كرد كه هر بامداد و پسين نزد آن حضرت برود و از احوال او مطّلع باشد.گردند، و طبي

دو روز، براى پدرم خبر آوردند كه مرض آن حضرت صعب شده است و ضعف بر او مستولى گرديده 
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و است، پس بامداد سوار شد نزد آن حضرت رفت و اطبّا را امر كرد كه از خدمت آن حضرت دور نشوند، 

قاضى القضاة را طلبيد و گفت: ده نفر از علماى مشهور را حاضر گردان كه پيوسته نزد آن حضرت باشند؛ 

كردند كه از زهرى كه به آن حضرت داده بودند، بر مردم معلوم نشود، و  اين مالعين اينها را براى آن مى

زم خانه آن حضرت بودند، تا حضرت به مرگ خود رفته، پيوسته ايشان مال  نزد مردم ظاهر سازند كه آن

آنكه بعد از گذشتن چند روز از ماه ربيع االوّل، آن امام مظلوم از دار فانى به سراى باقى رحلت نمود، و 

  از جور ستمكاران و مخالفان رهائى يافت.

آن حضرت در شهر سامرّه منتشر شد، قيامتى در آن شهر برپا شد، از جميع مردم صداى  شهادتچون خبر 

ه و فغان و شيون بلند گرديد، خليفه لعين در تفحّص فرزند سعادتمند آن حضرت در آمد، جمعى را نال

فرستاد كه بر دور خانه آن حضرت تفحّص كنند كه مبادا حملى در ايشان باشد، پس يكى از زنان گفت كه: 

دانيد كه بر احوال او يكى از كنيزان آن جناب را احتمال حملى هست؛ خليفه تحرير خادم را بر او موكّل گر

بعد از آن متوجّه تجهيز آن جناب شد، جميع بازارها  مطّلع باشد تا صدق و كذب آن سخن ظاهر شود.

معطّل شدند، صغير و كبير و وضيع و شريف خاليق در جنازه آن برگزيده خالق جمع آمدند؛ پدرم كه وزير 

ى هاشم و علويان به تجهيز آن امام زمان حاضر خليفه بود با ساير وزرا و نويسندگان و اتباع خليفه و بن

شدند، در آن روز سامرّه مانند صحراى قيامت بود از كثرت ناله و شيون و گريه مردم. چون از غسل و 

كفن آن حضرت فارغ شدند، خليفه ابو عيسى را فرستاد كه بر آن جناب نماز كند، چون جنازه آن جناب را 

و عيسى به نزديك حضرت آمد و كفن را از روى مبارك حضرت دور كرد، براى نماز بر زمين گذاشتند، اب

و براى رفع تهمت، خليفه علويان و هاشميان و امرا و وزرا و نويسندگان و قضات و علماء و ساير اشراف 

است بر  و اعيان را نزديك طلبيد و گفت: بياييد و نظر كنيد اين حسن بن على فرزندزاده امام رضا 

ه مرگ خود مرده است و كسى آسيبى به او نرسانيده است، و در مدّت مرض او اطبّاء و فراش خود ب

دهند،  اند و بر اين معنى شهادت مى اند و بر احوال او مطّلع گرديده قضات و معتمدان و عدول حاضر بوده

خود دفن پس پيش ايستاد و بر آن حضرت نماز كرد، و بعد از نماز آن جناب را در پهلوى پدر بزرگوار 

كردند. و بعد از آن خليفه متوجّه تفحّص و تجسّس فرزند حضرت شد، زيرا كه شنيده بود كه فرزند آن 

كه تفحّص كردند چيزى از آن  جناب بر عالم مستولى خواهد شد، و اهل باطل را منقرض خواهد كرد، چندان

كردند و اثرى  ل تفحّص احوال او مىكنيز را كه گمان حمل به او برده بودند تا دو سا حضرت نيافتند، و آن

ظاهر نشد، پس موافق مذهب اهل سنّت ميراث آن حضرت را قسمت كردند ميان مادر و جعفر كذّاب كه 

باز خليفه در  برادر آن جناب بود، و مادرش دعوى كرد كه من وصىّ اويم، و نزد قاضى به ثبوت رسانيد.
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كند، و  داشت، و تا امروز خليفه تفحّص آن جناب مى مىتفحّص فرزند آن جناب بود و دست از تجسّس بر ن

 1يابد. شود و دست بر او نمى بر آثار او مطّلع نمى

 ابن بابويه به سند معتبر از ابو االديان روايت كرده است كه من خدمت حضرت امام حسن عسكرى 

آن مرض به عالم بقا  بردم، پس روزى در بيمارى كه در هاى آن حضرت را به شهرها مى كردم و نامه مى

اى چند نوشتند به مداين و فرمودند كه: بعد از پانزده روز باز داخل  رحلت فرمودند مرا طلبيدند و نامه

ابو االديان  سامرّه خواهى شد، و صداى شيون از خانه من خواهى شنيد، و مرا در آن وقت غسل دهند.

هاى مرا از تو  هر كه جواب نامه مت با كيست؟ فرمود:گفت: اى سيّد هرگاه اين واقعه هايله رو دهد، امر اما

طلب كند او امام است بعد از من، گفتم: ديگر عالمتى بفرما، فرمود: هر كه بر من نماز كند او جانشين من 

ابو االديان  بگويد كه در هميان چه چيز است او امام شماست.  خواهد بود، گفتم: ديگر بفرما، گفت: هر كه

ها را به اهل مداين  حضرت مانع شد كه بپرسم كه كدام هميان، پس بيرون آمدم و نامه گفت كه: مهابت

رسانيدم و جوابها گرفته برگشتم، و چنانچه فرموده بود در روز پانزدهم داخل سامرّه شدم و به صداى 

م كه بر در چون به در خانه آمدم، جعفر كذّاب را ديد نوحه و شيون از منزل آن امام مطهّر بلند شده بود.

برادر و تهنيت به امامت خود  شهادتاند، و او را تعزيت به  خانه نشسته و شيعيان برگرد او بر آمده

پس من در خاطر خود گفتم كه: اگر اين امام است پس امامت نوع ديگر شده است، اين فاسق  گويند. مى

باخت و طنبور  خورد و قمار مى شناختم كه شراب مى كى اهليّت امامت دارد، زيرا كه پيشتر او را مى

نواخت، و تعزيت و تهنيت گفتم و هيچ سؤال از من نكرد، در اين حال عقيد خادم بيرون آمد و به جعفر  مى

اند بيا و بر او نماز كن، جعفر برخاست و شيعيان با او همراه شدند،  خطاب كرد كه: برادرت را كفن كرده

اند،  را كفن كرده بر روى نعش گذاشته حسن عسكرى چون به صحن خانه رسيديم ديديم كه امام 

چون خواست كه تكبير گويد، طفلى گندمگون پيچيده  جعفر پيش ايستاد كه بر برادر اطهر خود نماز كند.

موى گشاده دندانى مانند پاره ماه بيرون آمد و رداى جعفر را كشيد و گفت: اى عمو پس بايست كه من 

ود از تو، پس جعفر عقب ايستاد و رنگش متغيّر شد، آن طفل پيش ايستاد و بر سزاوارترم به نماز بر پدر خ

دفن كرد و متوجّه من شد و  پدر بزرگوار خود نماز كرد، و آن جناب را در پهلوى امام على نقى 

گفت: اى بصرى بده جواب نامه را كه با توست، پس تسليم كردم و در خاطر خود گفتم كه: دو نشان از 

فرموده بود ظاهر شد و يك عالمت مانده است، بيرون  ها كه حضرت امام حسن عسكرى  آن نشانه

آمدم پس حاجز و شاه به جعفر گفت: براى آنكه حجّت بر او تمام كند كه او امام نيست گفت: كى بود آن 

 شناختم. طفل؟ جعفر گفت: و اللَّه من او را هرگز نديده بودم و نمى
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به چون دانستند كه  اهل قم آمدند و سؤال كردند از احوال امام حسن  پس در اين حالت جماعتى از

جعفر، پس نزديك رفتند و تعزيت   پرسيدند كه: امامت با كيست؟ مردم اشاره كردند بسوى رسيده شهادت

ها از چه جماعت است، و مالها چه مقدار  و تهنيت دادند و گفتند: با ما نامه و مالى چند هست بگو كه نامه

خواهند، در آن حال خادم بيرون آمد  ت تا تسليم نمائيم؟ جعفر برخاست و گفت: مردم از ما علم غيب مىاس

و گفت: با شما نامه فالن شخص و فالن و فالن هست، و هميانى هست  از جانب حضرت صاحب االمر 

ها  ن جماعت نامهاند؛ آ كه در آن هزار اشرفى هست، و در آن ميان ده اشرفى هست كه طال را روكش كرده

ها و مالها را بگيرى او امام زمان  و مالها را تسليم كردند و گفتند: هر كه تو را فرستاده است كه اين نامه

پس جعفر كذّاب رفت نزد معتمد كه خليفه به ناحق  همين هميان بود. است، و مراد امام حسن عسكرى 

ران خود را فرستاد كه صيقل كنيز امام حسن عسكرى آن زمان بود، و اين واقعه را نقل كرد، معتمد خدمتكا

را گرفتند كه آن طفل را به ما نشان ده و انكار كرد، و از براى رفع مظنّه ايشان گفت: حملى دارم من  

از آن حضرت به اين سبب او را به ابن ابى الشوارب قاضى سپردند كه چون فرزند متولّد شود بكشند، به 

حيى وزير مرد، و صاحب الزنج در بصره خروج كرد، و ايشان به حال خود در ماندند، و ناگاه عبد اللَّه بن ي

 1كنيز از خانه قاضى به خانه خود آمد.

در روز  ايضاً به سند معتبر از محمّد بن حسين روايت كرده است كه حضرت امام حسن عسكرى 

بامداد به سراى باقى رحلت فرمود، جمعه هشتم ماه ربيع االوّل سال دويست و شصتم از هجرت وقت نماز 

هاى بسيار به دست مبارك خود به اهل مدينه نوشته بود، در آن وقت نزد حضرت  و در همان شب نامه

ناميدند،  گفتند، و غالم آن جناب را كه او را عقيد مى حاضر نبود مگر جاريه آن جناب كه او را صيقل مى

عقيد گفت: در آن وقت كه امام حسن  حضرت صاحب االمر. و آن كسى كه مردم بر او مطّلع نبودند يعنى

آبى طلبيد كه با مصطكى جوشانيده بودند و خواست كه بياشامد، چون حاضر كرديم فرمود: اوّل آبى  

بياوريد كه نماز كنم. چون آب آورديم، دستمالى در دامن خود گسترد و وضو ساخت و نماز بامداد را ادا 

جوشانيده بودند گرفت كه بياشامد، از غايت ضعف و شدّت مرض كرد و قدح آب مصطكى كه 

خورد، چون آب را بياشاميد و صيقل قدح را  لرزيد و قدح بر دندانهاى شريفش مى مباركش مى دست

و شهادت آن حضرت به اتّفاق اكثر محدّثان و  «.1»گرفت، روح مقدّسش به عالم قدس پرواز نمود 

ل سال دويست و شصتم هجرت بود، شيخ طوسى در مصباح اوّل ماه مذكور مورّخان در هشتم ماه ربيع االوّ

اند، و از  اند كه: روز جمعه بوده و بعضى چهارشنبه، و بعضى يكشنبه نيز گفته نيز گفته است، و اكثر گفته
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اند، و مدّت امامت  عمر شريف آن حضرت بيست و نه سال گذشته بود، و بعضى بيست و هشت نيز گفته

  اند: معتمد آن حضرت را به زهر شهيد كرد. ابن بابويه و ديگران گفته نزديك به شش سال بود.آن حضرت 

و در كتاب عيون المعجزات از احمد بن اسحاق روايت كرده است كه روزى به خدمت امام حسن عسكرى 

از  رفتم، حضرت فرمود: چگونه بود حال شما و آنچه مردم بودند از شك و ريب در باب امام بعد 

من؟ گفت: يا بن رسول اللَّه چون خبر والدت سيّد ما و صاحب ما در قم به ما رسيد، صغير و كبير و 

دانى كه هرگز زمين خالى  شيعيان قم همه اعتقاد به امامت آن حضرت كردند، حضرت فرمود كه: مگر نمى

هجرت حضرت والده خود  باشد كه حجّت خدا باشد بر خلق، پس در سال دويست و پنجاه و نه از امام نمى

او واقع  شهادتهائى كه بعد از  خود در سال ديگر و فتنه شهادترا به حج فرستاد، و او را خبر داد به 

را به حضرت صاحب  پيامبر اكرمخواهد شد، پس اسماء اعظم الهى و مواريث پيغمبران و اسلحه و كتب 

آن جناب در ماه ربيع اآلخر سال دويست و تسليم كرد، و مادر آن جناب متوجّه مكّه شد، و  االمر 

شصت از دنيا رحلت نمود، و در سرّ من رأى در پهلوى پدر بزرگوار خود مدفون گرديد، و عمر شريف آن 

 1«.2»جناب بيست و نه سال بود 

 باب چهاردهم در بیان تاریخ والدت حضرت صاحب الزّمان 

يست و پنجاه و پنجم هجرت واقع شد، و بعضى اشهر در تاريخ والدت آن جناب آن است كه در سال دو

اند، و مشهور آن است كه شب والدت شب جمعه پانزدهم ماه  پنجاه و شش و بعضى پنجاه و هشت نيز گفته

اند، و در كشف الغمّه از بعضى مخالفان بيست و سوّم ماه رمضان  شعبان بود، و بعضى هشتم شعبان نيز گفته

و در اسم و كنيت با  واقع شده. )سامرا (ق والدت آن جناب در سرّ من رأى، و به اتّفا  روايت كرده است

موافق است، و در زمان غيبت اسم آن جناب را مذكور ساختن جايز نيست، و حكمت آن   رسول خدا

 2 مخفى است. و القاب شريفه آن جناب: مهدى است، و خاتم و منتظر و حجّت و صاحب است.

فروش كه از فرزندان  اند از بشير بن سليمان برده سندهاى معتبر روايت كردهابن بابويه و شيخ طوسى به 

ابو ايّوب انصارى بود و از شيعيان خاصّ امام على نقى و امام حسن عسكرى عليهما السّالم و همسايه 

 به نزد من آمد و مرا طلب نمود. ، گفت: روزى كافور خادم امام على النّقى سامرا ايشان بود در شهر 

چون به خدمت آن حضرت رفتم و نشستم فرمود: تو از فرزندان انصارى، واليت و محبّت ما اهل بيت 

ايد، و من تو  تا حال، و پيوسته محلّ اعتماد ما بوده  پيامبر اكرمهميشه در ميان شما بوده است از زمان 

قت گيرى در واليت ما، و تو گردانم به تفضيلى كه به سبب آن بر شيعيان سب كنم و مشرّف مى را اختيار مى
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اى نوشتند به خطّ  پس نامه پاكيزه فرستم. گردانم، و به خريدن كنيزى مى را بر رازهاى پنهان مطّلع مى

فرنگى و لغت فرنگى، و مهر شريف خود را بر آن زدند، و كيسه زرى بيرون آوردند كه در آن دويست و 

و متوجّه بغداد شو، و در چاشت فالن روز بر سر جسر  بيست اشرفى بود فرمودند: بگير اين نامه و زر را

حاضر شو، چون كشتيهاى اسيران به ساحل رسد، جمعى از كنيزان در آن كشتيها خواهى ديد، و جمعى از 

مشتريان از وكيالن امراى بنى عبّاس و قليلى از جوانان عرب خواهى ديد، و بر سر اسيران جمعى خواهى 

فروشى كه عمرو بن يزيد نام دارد، و در تمام روز تا هنگامى كه از براى  برده ديد، پس از دور نظر كن به

و جامه حرير  -و تمام اوصاف او را بيان فرمود -مشتريان ظاهر سازد كنيزكى كه فالن و فالن صفت دارد

بر او، كنده پوشيده است، و ابا و امتناع خواهد نمود آن كنيز از نظر كردن مشتريان و دست گذاشتن ايشان 

گويد:  پس بدان كه به زبان رومى مى شود. و خواهى شنيد كه از پس پرده صداى رومى از او ظاهر مى

دهم به قيمت اين  واى كه پرده عفّتم دريده شد، پس يكى از مشتريان خواهد گفت: من سيصد اشرفى مى

اين شخص خواهد گفت: اگر تر گردانيد، پس آن كنيز به لغت عربى به  كنيز، عفّت او مرا در خريدن راغب

بزىّ حضرت سليمان بن داود ظاهر شوى و پادشاهى او را بيابى كه من به تو رغبت نخواهم كرد، مال خود 

فروش گويد: من براى تو چه چاره كنم كه به هيچ مشترى  را ضايع مكن و به قيمت من مده، پس آن برده

كنى البتّه بايد  كنيزك گويد: چه تعجيل مى شوى، و آخر از فروختن تو چاره نيست، پس آن راضى نمى

پس در اين وقت تو  مشترى به هم رسد كه دل من به او ميل كند، و اعتقاد وفا و ديانت به او داشته باشم.

اى با من هست كه يكى از اشراف و بزرگواران از روى مالطفت  برو به نزد صاحب كنيز و بگو كه: نامه

فرنگى، و در آن نامه كرم و سخاوت و وفادارى و بزرگى خود را  نوشته است به لغت فرنگى و خطّ

وصف كرده است، اين نامه را به آن كنيز بده كه بخواند، اگر به صاحب اين نامه راضى شود، من از جانب 

 آن بزرگوار وكيلم كه اين كنيز را براى او خريدارى كنم.

عمل آوردم. چون   نچه فرموده بود همه را بهبشير بن سليمان گفت: آنچه حضرت گفته بود واقع شد، و آ

كنيز در نامه نظر كرد بسيار گريست و گفت به عمرو بن يزيد كه: مرا به صاحب اين نامه بفروش، و 

كنم. پس با او در باب قيمت  سوگندهاى عظيم ياد كرد كه اگر مرا به او نفروشى، خود را هالك مى

به من داده بودند،  ت راضى شد كه حضرت امام على نقى گفتگوى بسيار كردم، تا آنكه به همان قيم

اى كه در بغداد گرفته  پس زر را دادم و كنيز را گرفتم، و كنيز شاد و خندان شد و با من آمد به حجره

چسبانيد و بر رو  ها مى بوسيد و بر ديده را بيرون آورد و مى بودم، و تا به حجره رسيد نامه امام 

شناسى؟!  بوسى كه صاحبش را نمى ماليد. پس من از روى تعجّب گفتم: نامه را مى مىگذاشت و به بدن  مى

كنيز گفت: اى عاجز كم معرفت به بزرگى فرزندان اوصياى پيغمبران! گوش خود را به من سپار و دل 
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براى شنيدن سخن من فارغ بدار تا احوال خود را براى تو شرح كنم، من مليكه دختر يشوعاى فرزند قيصر 

است، تو را خبر  پادشاه رومم، و مادرم از فرزندان شمعون بن حمون بن صفا وصىّ حضرت عيسى 

دهم به امرى عجيب: بدان كه جدّم قيصر خواست كه مرا به عقد فرزند برادر خود در آورد در هنگامى كه 

و عبّاد ايشان  و از علماى نصارا ساله بودم، پس جمع كرد در قصر خود از نسل حواريّون عيسى  سيزده

سيصد نفر، و از صاحبان قدر و منزلت هفت صد كس، و از امراى لشكر و سرداران عسكر و بزرگان سپاه 

هاى قبايل چهار هزار نفر، و تختى فرمود حاضر ساختند كه در ايّام پادشاهى خود به انواع جواهر  و سركرده

يه كردند، و بتها و چليپاهاى خود را بر بلندى مرصّع گردانيده بودند، و آن تخت را بر روى چهل پايه تعب

چون كشيشان، انجيلها بر دست گرفتند كه بخوانند،  قرار دادند، و پسر برادر خود را در باالى تخت فرستاد.

بتها و چليپاها همگى افتادند بر زمين، و پسر برادر ملك از تخت در افتاد و بيهوش شد، پس در آن حال 

شد و اعضايشان بلرزيد، پس بزرگ ايشان به جدّم گفت: اى پادشاه ما را معاف  رنگهاى كشيشان متغيّر

كند بر اينكه دين مسيحى بزودى زايل  دار از چنين امرى كه به سبب آن نحوستها رو نمود كه داللت مى

 گردد، پس جدّم اين امر را به فال بد دانست و گفت: به علما و كشيشان كه: اين تخت را بار ديگر برپا

كنيد و چليپاها را به جاى خود قرار دهيد، و حاضر گردانيد برادر اين برگشته روزگار بدبخت را كه اين 

نحوست اين برادر بكند. چون چنين كردند و آن برادر   دختر را به او تزويج نمائيم، تا سعادت آن برادر دفع

ردند، باز همان حالت اوّل روى ديگر را بر باالى تخت بردند، چون كشيشان شروع به خواندن انجيل ك

نمود و نحوست اين برادر بدتر بود، و سرّ اين كار را ندانستند كه اين از سعادت سرورى است به نحوست 

 آن دو برادر.

هاى خجالت درآويخت. چون شب شد،  سرا بازگشت و پرده پس مردم متفرّق شدند، و جدّم غمناك به حرم

و شمعون و جمعى از حواريّون در قصر جدّم جمع  ضرت مسيح به خواب رفتم، در خواب ديدم كه ح

نمود، و در همان موضع تعبيه  شدند و منبرى از نور نصب كردند كه از رفعت بر آسمان سربلندى مى

با وصى و دامادش على بن أبی  پناه محمّدى  پيامبر اكرمكردند كه جدّم تخت را گذاشته بود، پس 

فرزند بزرگوار ايشان قصر را به نور قدوم خويش منوّر ساختند، پس  و جمعى از امامان و طالب 

به قدم ادب از روى تعظيم و اجالل به استقبال حضرت خاتم االنبياء شتافت و دست در  حضرت مسيح 

ايم كه مليكه فرزند وصىّ تو شمعون  فرمود: يا روح اللَّه آمده  پيامبر اكرمگردن آن جناب در آورد پس 

اين فرزند سعادتمند خود خواستگارى نمائيم، و اشاره فرمود كه به ماه برج امامت و خالفت امام را براى 

پس حضرت نظر افكند بسوى شمعون  اش را به من دادى. فرزند آن كسى كه تو نامه حسن عسكرى 

عليهم،  و گفت: شرف دو جهانى به تو روى آورده، پيوند كن رحم خود را به رحم آل محمّد صلوات اللَّه
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اى انشاء فرمودند و با  خطبه پس شمعون گفت: كردم، پس همگى بر آن منبر بر آمدند، و حضرت رسول 

چون  با حواريّان گواه شدند.  پيامبر اكرمعقد بستند، و  مرا به حسن عسكرى  حضرت مسيح 

نكردم، و اين گنج  از آن خواب سعادت مآب بيدار شدم، از بيم كشتن آن خواب را براى جدّ و پدر نقل

ام  رايگان را در سينه پنهان داشتم، و آتش محبّت آن خورشيد فلك امامت روز به روز در كانون سينه

داد تا به حدّى كه خوردن و آشاميدن بر من حرام  شد، و سرمايه صبر و قرار مرا به باد فنا مى مشتعل مى

عشق نهانى در بيرون ظاهر گرديد، پس در كاهيد و آثار  شد و بدن مى شد، و هر روز چهره كاهى مى

مگر آنكه جدّم براى معالجه من حاضر كرد، و از دواى درد من از او سؤال  شهرهاى روم طبيبى نماند

پس چون از عالج درد من مأيوس ماند، روزى به من گفت: اى نور چشم من  داد. كرد، و هيچ سودى نمى

براى تو به عمل آورم؟ گفتم: اى جدّ من! درهاى فرج بر  آيا در خاطرت چيزى و آرزوى در دنيا هست كه

بينم، اگر شكنجه و آزار از اسيران مسلمانان كه در زندان تواند دفع نمائى و بندها و  روى خود بسته مى

و مادرش به من  زنجيرها را از ايشان بگشائى و ايشان را آزاد كنى، اميدوارم كه حضرت مسيح 

رد، اندك صحّتى از خود ظاهر ساختم و اندك طعامى تناول نمودم، پس عافيت بخشد. چون چنين ك

 حال و شاد شده، و ديگر مسلمانان را عزيز و گرامى داشت. خوش

پس بعد از چهارده شب، در خواب ديدم كه بهترين زنان عالميان فاطمه زهرا عليها السّالم به ديدن من 

شت در خدمت آن حضرت بودند، پس مريم به من گفت آمد، و حضرت مريم با هزار كنيز از حواريّان به

پس به دامنش در آويختم و  كه: اين خاتون بهترين زنان و مادر شوهر توست امام حسن عسكرى 

نمايد، پس آن  كند و از ديدن من ابا مى به من جفا مى گريستم و شكايت كردم كه حضرت امام حسن 

آورى و بر مذهب ترسائى، و  ال آنكه به خدا شرك مىحضرت فرمود كه: چگونه به ديدن تو آيد و ح

جويد بسوى خدا از دين تو، اگر ميل دارى كه حق تعالى و  اينك خواهرم مريم دختر عمران بيزارى مى

أشهد أن ال اله الّا اللَّه و »به ديدن تو بيايد، پس بگو:  مريم از تو خشنود گردند، و امام حسن عسكرى 

چون به اين دو كلمه طيّبه تلفّظ نمودم، حضرت سيّدة النّساء مرا به سينه خود « هأنّ محمّداً رسول اللَّ

فرستم. پس بيدار  چسبانيد و دلدارى فرمود و گفت: اكنون منتظر آمدن فرزندم باش كه او را بسوى تو مى

ينده در چون شب آ بردم. راندم و انتظار مالقات گرامى آن حضرت مى شدم و آن دو كلمه را بر زبان مى

آمد، به خواب رفتم، خورشيد جمال آن حضرت طالع گرديد، گفتم: اى دوست من! بعد از آن كه دلم را 

اسير محبّت خود گردانيدى، چرا از مفارقت جمال خود جفا دادى؟ فرمود: دير آمدن من به نزد تو نبود مگر 

هم بود، تا آنكه حق تعالى ما و بودى اكنون كه مسلمان شدى هر شب به نزد تو خوا  براى آنكه تو مشرك
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تو را به ظاهر به يكديگر برساند و اين هجران را به وصال مبدّل گرداند، پس از آن شب تا حال يك شب 

 نگذشته است كه درد هجران مرا به شربت وصال دوا نفرمايد.

در شبى  ى بشير بن سليمان گفت: چگونه در ميان اسيران افتادى؟ گفت: مرا خبر داد امام حسن عسكر

از شبها كه در فالن روز جدّت لشكرى به جنگ مسلمانان خواهد فرستاد، پس خود از عقب ايشان خواهد 

رفت، و تو خود را در ميان كنيزان و خدمتكاران بينداز به هيئتى كه تو را نشناسد، و از پى جدّ خود روانه 

ما بر خوردند و ما را اسير كردند، و آخر كار شو، و از فالن راه برو؛ چنان كردم طاليه لشكر مسلمانان به 

من آن بود كه ديدى، و تا حال كسى به غير از تو ندانسته است كه من دختر پادشاه رومم، و مرد پيرى كه 

در غنيمت من به حصّه او افتادم از نام من سؤال كرد، گفتم: نرجس نام دارم، گفت: اين نام كنيزان است، 

دانى، گفتم: از بسيارى محبّتى كه  از اهل فرنگى و زبان عربى را نيك مىپس گفت: عجب است كه تو 

خواست مرا به ياد گرفتن آداب حسنه بدارد، زن مترجمى را كه زبان فرنگى و  جدّم نسبت به من داشت مى

آموخت، تا آنكه  آمد و لغت عربى به من مى دانست مقرّر كرده بود كه صبح و شام مى عربى هر دو مى

 به اين لغت جارى شد.زبانم 

رسانيدم، حضرت كنيز را  بردم، به خدمت حضرت امام على النّقى  سامرا بشير گويد كه: من او را به  

خطاب كرد كه: چگونه حق تعالى به تو نمود عزّت دين اسالم را، و مذلّت دين نصارا را، و شرف و 

دانى يا  و چيزى را كه تو از من بهتر مىبزرگوارى محمّد و اوالد او را؟ گفت: چگونه وصف كنم براى ت

خواهم كه تو را گرامى دارم، كداميك بهتر است به نزد تو اينك، ده  پس حضرت گفت: مى بن رسول اللَّه.

خواهم و  هزار اشرفى به تو دهم يا تو را بشارت دهم به شرف ابدى؟ گفت: بشارت به شرف ابدى را مى

باد تو را به فرزندى كه پادشاه مشرق و مغرب عالم شود، و  خواهم، حضرت فرمودند: بشارت مال نمى

زمين را پر از عدل و داد كند بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد، گفت: اين فرزند از كه به عمل 

تو را براى او خواستگارى كرد؛ پس از او پرسيد كه:   پيامبر اكرمخواهد آمد؟ فرمود: از آن كسى كه 

فرمود:  امام او تو را به عقد كه در آوردند؟ گفت: به عقد فرزند تو امام حسن   ىّحضرت مسيح و وص

ام، شبى گذشته است كه  شناسى؟ گفت: مگر از آن شبى كه به دست بهترين زنان مسلمان شده آيا او را مى

اتون را او به ديدن من نيامده باشد؟! پس حضرت كافور خادم را طلبيد و فرمود: برو و خواهرم حكيمه خ

گفتم، حكيمه خاتون او را در بر  طلب كن، چون حكيمه داخل شد، حضرت فرمود: اين آن كنيز است كه مى

گرفت و بسيار نوازش كرد و شاد شد، پس حضرت فرمود: اى دختر رسول خدا، او را ببر به خانه خود و 

  1. مر استواجبات و سنّتيها را به او بياموز، و او زن حسن عسكرى و مادر صاحب اال

                                                 
 .418؛ شيخ صدوق، كمال الدين، ص208ص شيخ طوسی، الغيبه، . 1
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شأن به سندهاى معتبر  كلينى و ابن بابويه و شيخ طوسى و سيّد مرتضى و غير ايشان از محدّثين عالى

به خانه من  اند از حكيمه خاتون عليها السّالم كه روزى حضرت امام حسن عسكرى  روايت كرده

را خواهش آن هست  تشريف آوردند و نگاه تندى به نرجس خاتون كردند، پس عرض كردم كه: اگر شما

به خدمت شما بفرستم؟ فرمود كه: اى عمّه اين نگاه از روى تعجّب بود، زيرا كه در اين زودى حق تعالى 

از او فرزند بزرگوارى بيرون آورد كه عالم را پر از عدالت كند بعد از آنكه پر از ظلم و جور و ستم شده 

 كه: از پدر بزرگوارم رخصت بطلب در اين باب. پس بفرستم او را به نزد شما؟ فرمود باشد، گفتم كه:

رفتم، چون سالم  هاى خود را پوشيدم و به خانه برادرم امام على نقى  حكيمه خاتون گويد كه: جامه

آنكه من سخنى بگويم، حضرت از ابتدا فرمود كه: اى حكيمه نرجس را بفرست براى  كردم و نشستم، بى

همين مطلب به خدمت تو آمدم كه در اين امر رخصت بگيرم، فرمود فرزندم، گفتم: اى سيّد من از براى 

خواهد كه تو را در چنين ثوابى شريك گرداند، و بهره عظيم از خير  كه: اى بزرگوار صاحب بركت خدا مى

 و سعادت به تو كرامت فرمايد، كه تو را واسطه چنين امرى كرد.

فتوّت و سعادت را در خانه خود واقع ساختم، و  حكيمه گفت: بزودى به خانه برگشتم، و زفاف آن معدن

انور، يعنى: والد مطهّر او بردم، و بعد  بعد از چند روزى آن سعد اكبر را با آن زهره منظر به خانه خورشيد

از چند روزى آن آفتاب مطلع امامت در مغرب عالم بقا غروب نمود، و ماه برج خالفت امام حسن 

گرديد، و من پيوسته به عادت مقرّر زمان پدر به خدمت آن امام البشر در امامت جانشين او  عسكرى 

رسيدم، پس روزى نرجس خاتون آمد و گفت: اى خاتون! پا دراز كن كه كفش از پايت بيرون كنم،  مى

گفتم: توئى خاتون و صاحب من، بلكه هرگز نگذارم كه تو كفش از پاى من بيرون كنى و مرا خدمت كنى، 

اين سخن را از من شنيد  نهم، امام حسن عسكرى  كنم و منّت بر ديده مى خدمت مىبلكه من تو را 

گفت: خدا تو را جزاى خير دهد اى عمّه.پس در خدمت آن جناب نشستم تا وقت غروب آفتاب، پس صدا 

هاى مرا تا بروم، حضرت فرمود: اى عمّه امشب مرو، باش كه در اين شب  بياور جامه زدم به كنيز خود كه:

گرداند زمين را به علم و ايمان و هدايت، بعد از  شود فرزند گرامى كه حق تعالى به او زنده مى متولّد مى

رسد اى سيّد من و من در نرجس هيچ اثر  آنكه مرده باشد به شيوع كفر و ضاللت، گفتم: از كه به هم مى

و شكم و پشت نرجس را  رسد نه از ديگرى، پس برجستم يابم؟ فرمود: از نرجس به هم مى حملى نمى

گونه اثرى نيافتم، پس برگشتم و عرض كردم، حضرت تبسّم فرمود و گفت: چون صبح  مالحظه كردم هيچ

شود، اثر حمل بر او ظاهر خواهد شد، و مثل او مثل مادر موسى است كه تا هنگام والدت هيچ تغييرى  مى

شكافت براى  فرعون شكم زنان حامله را مىبر او ظاهر نشد و احدى بر حال او مطّلع نگرديد، زيرا كه 

  طلب حضرت موسى، و حال اين فرزند نيز در اين امر شبيه است به حضرت موسى.
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حكيمه خاتون گفت كه: به نزد نرجس رفتم و اين حال را به او گفتم، گفت: اى خاتون هيچ اثرى در خود 

يك نرجس خوابيدم، و در هر ساعت از او نمايم، پس شب در آنجا ماندم و افطار كردم و نزد مشاهده نمى

شد، و در اين شب بيش از  گرفتم و او به حال خود خوابيده بود، و هر ساعت حيرتم زياده مى خبر مى

ادا كردم. چون به نماز وتر رسيدم، نرجس از خواب جست   شبهاى ديگر به نماز تهجّد برخاستم و نماز شب

ن نظر كردم صبح كاذب طلوع كرده بود، پس نزديك شد كه و وضو ساخت و نماز شب را بجا آورد، چو

از حجره خود  اى كه حضرت فرموده بود، ناگاه حضرت امام حسن  شكّى در دلم پديد آيد از وعده

در اين وقت در نرجس اضطرابى مشاهده كردم،  صدا زدند كه: شك مكن كه وقتش نزديك رسيده است.

انّا أنزلناه فی ليلة »باز حضرت صدا زدند كه: سوره  بر او خواندم.پس او را در بر گرفتم و نام الهى را 

را بر او بخوان، پس از او پرسيدم كه: چه حال دارى؟ گفت: ظاهر شده است اثر آنچه مواليم « القدر

من چون شروع كردم به خواندن سوره انّا انزلناه فی ليلة القدر، شنيدم كه آن طفل در شكم  فرموده بود.

من همراهى كرد در خواندن، و بر من سالم كرد، من ترسيدم، پس حضرت صدا زدند كه: تعجّب مادر با 

گرداند، و ما را در بزرگى حجّت خود  مكن از قدرت الهى كه حق تعالى طفالن ما را به حكمت گويا مى

ان من اى مي تمام شد، نرجس از ديده من غايب شد گويا پرده چون كالم حضرت امام  ساخته در زمين.

فرياد كنان، حضرت فرمود كه:  و او حايل گرديد، پس دويدم بسوى حضرت امام حسن عسكرى 

چون برگشتم، پرده گشوده شد و در نرجس نورى  برگرد اى عمّه كه او را در جاى خود خواهى ديد.

ه زانوها، و مشاهده كردم كه ديده مرا خيره كرد، و حضرت صاحب را ديدم كه رو به قبله به سجده افتاده ب

گويد: أشهد أن ال اله الّا اللَّه وحده ال شريك له و أنّ جدّی  انگشتان سبّابه را به آسمان بلند كرده و مى

رسول اللَّه و أنّ أبی أمير المؤمنين وصیّ رسول اللَّه. پس يك يك امامان را شمرد تا به خودش رسيد 

يعنى:  ت وطأتی و امأل األرض بی عدال و قسطاً.فرمود: اللَّهم أنجز لی وعدی و أتمم لی أمرى و ثبّ

اى وفا كن، و امر خالفت و امامت مرا تمام كن، و استيالء و انتقام  خداوندا وعده نصرت كه به من فرموده

 مرا از دشمنان ثابت گردان، و پر كن زمين را به سبب من از عدل و داد.

ن بر گرفتم او را چو را برگير و به نزد من بياور.مرا آواز داد كه: اى عمّه! فرزند م حضرت امام حسن 

جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ   ختنه كرده و ناف بريده و پاك و پاكيزه يافتم، و بر ذراع راستش نوشته بود كه

يعنى: حق آمد و باطل مضمحل شد و محو گرديد، پس به « 81سوره اسراء/ آيه  »الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً 

پس حكيمه گفت كه: چون آن فرزند  دارد. رستى كه باطل مضمحل شدنى است، و ثبات و بقا نمىد

كه نظرش بر پدرش افتاد، سالم كرد، پس حضرت او را  سعادتمند را به نزد پدر بزرگوارش بردم، همين

ست چپ اش ماليد، و در دهان و هر دو گوشش زبان گردانيد و بر كف د گرفت و زبان مبارك بر دو ديده
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 صاحب االمر  او را نشانيد، و دست بر سر او ماليد و گفت: اى فرزند! سخن بگو به قدرت الهى.

وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ   استعاذه فرموده گفت بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

  ثِينَ* وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَأَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِ

اين آيه كريمه موافق احاديث معتبره در شأن آن حضرت و آباى بزرگوار او « 6و  5سوره قصص/ آيه  »

منّت گذاريم بر جماعتى كه ايشان را ستمكاران در خواهيم  نازل شده، و ترجمه ظاهرش اين است كه: مى

اند، و بگردانيم ايشان را پيشوايان دين، و بگردانيم ايشان را وارثان زمين، و تمكين  زمين ضعيف گردانيده

و لشكرهاى ايشان  -يعنى ابا بكر و عمر -و استيالء بخشيم ايشان را در زمين، و بنماييم فرعون و هامان را

  كردند. ان آنچه را حذر مىرا از آن امام

و حضرت امير المؤمنين و  پيامبر اكرمبرگشتيم به ترجمه حديث: پس حضرت صاحب االمر، صلوات بر 

جميع امامان فرستاد تا پدر بزرگوار خود. پس در اين حال مرغان بسيار نزديك سر مبارك آن حضرت 

ر و نيكو محافظت نما، و هر چهل روز يك جمع شدند، پس به يكى از مرغان صدا زد كه: اين طفل را بردا

مرغ، آن حضرت را گرفت و بسوى آسمان پرواز كرد، و ساير مرغان نيز از عقب او  مرتبه به نزد ما بياور.

فرمود: سپردم تو را به آن كسى كه مادر موسى، موسى را به او سپرد،  پرواز كردند، پس امام حسن 

: ساكت شو كه شير از پستان غير تو نخواهد خورد، و بزودى پس نرجس خاتون گريان شد، حضرت فرمود

گردانند چنانچه حضرت موسى را به مادرش برگردانيدند، چنانچه حق تعالى فرموده  آن را بسوى تو بر مى

پس حكيمه پرسيد:  است كه: پس برگردانيديم موسى را بسوى مادرش تا ديده مادرش به او روشن گرديد.

احب را به او سپرديد؟ فرمود: آن روح القدس است كه موكّل است به ائمه، ايشان اين مرغ كه بود كه ص

دهد.حكيمه گفت:  دارد، و ايشان را به علم زينت مى گرداند از جانب خدا، و از خطا نگاه مى را موفّق مى

رود،  چون چهل روز گذشت به خدمت آن حضرت رفتم، چون داخل شدم ديدم طفلى در ميان خانه راه مى

حضرت تبسّم نمود و فرمود: اوالد پيغمبران و اوصياى  گفتم: اى سيّد من! اين طفل دوساله از كيست؟

ماهه ايشان مانند يك ساله  كنند، و يك ايشان هرگاه امام باشند، بر خالف اطفال ديگر نشو و نما مى

كنند، و در  ردگار مىخوانند و عبادت پرو گويند و قرآن مى ديگران است، و ايشان در شكم مادر سخن مى

پس حكيمه  شوند. برند، و هر صبح و شام بر ايشان نازل مى هنگام شير خوردن مالئكه فرمان ايشان مى

تا آنكه چند روز  رسيدم در زمان حضرت امام حسن  فرمود: هر چهل روز يك مرتبه به خدمت او مى

اختم؛ به فرزند برادر خود گفتم: آن حضرت او را مالزمت كردم به صورت مرد كامل شن شهادتقبل از 

فرمود: اين فرزند نرجس است، و خليفه من است  فرمائى كه من نزد او بنشينم؟ اين مرد كيست كه مرا مى

روم، بايد سخن او را قبول كنى و امر او را اطاعت نمائى.پس  قريب من از ميان شما مى بعد از من، و عن
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به عالم قدس ارتحال نمود، و اكنون من حضرت صاحب  بعد از چند روز حضرت امام حسن عسكرى 

خواهم سؤالى بكنم هنوز  گاه است كه مى دهد، و نمايم، و مرا خبر مى االمر را هر صبح و شام مالزمت مى

 1«.1»فرمايد  سؤال نكرده جواب مى

ه نجات اين غريق به اينجا ختم كردم اين عجاله كثير الفائده را، و از حق تعالى اميدوارم كه روز جزا وسيل

 بحر خطا گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .426شيخ صدوق، كمال الدين، ص.  
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ها در دوران  خالفت

 امامت

  مهامامت ائ والدت ها و شهادت ائمه

سالت پیامبر اکرم )ص(         ر                  

سال ) از بیست و  23ـ مدت رسالت : 

 28سال قبل از هجرت تا   13هفتم رجب 

       هجری (                            11صفر سال 
سال  40:   رسالت آغازـ سن حضرت در  

سال 63:   شهادتـ سن حضرت در هنگام   

                           امامت امام علی                          

ر  ـصف 29سال ) از  29ـ مدت امامت : 

 40ان سال ـرمض 21هجری تا  11سال 

               هجری (                                      

 سال 34ـ سن حضرت در آغاز امامت : 

 سال 63ـ سن حضرت در هنگام شهادت : 

 

سال ) از  11: مدت امامت:  )ع(ـ امام حسین 
هجری(      61محرم سال  10تا   50صفر سال  29
        سال 46:  حضرت در آغاز امامت سنـ 
 سال  57:  حضرت در هنگام شهادت سنـ 

                             امامت امام سجاد                        

 11سال )  از  35یا  34ـ مدت امامت : 

محرم  25یا  12هجری تا  61محرم  سال 

                              هجری(  95یا  94سال

 سال 23ز امامت :  سن حضرت درآغاـ 

یا  56سن حضرت در هنگام شهادت : ـ 

 سال 57

 
                                 امامت  امام محمد باقر              

 13سال ) از  22یا  19ـ مدت امامت : 
هجری تا هفتم ذیحجه   95محرم سال 

                    هجری (     117یا  114سال 
 سال 38:  امامت آغا زسن حضرت در ـ 
یا  57سن حضرت در هنگام شهادت :  ـ 

 سال 60

 

                               امامت امام جعفرصادق            

ذیحجه  سال  8سال ) از  34ـ مدت امامت : 

هجری(               148شوال سال  25هجری تا   117

     سال 31ـ سن حضرت در آغاز  امامت : 

      سال 65:  شهادت در هنگام ـ سن حضرت

 

جمادی الثانی  20والدت حضرت زهرا در       

و  )ع(ازدواج حضرت علی        .بعثت پنجمسال 

           جری ه 2اول ذیحجه سال در  )س(حضرت زهرا

 3رمضان سال 15در  )ع(والدت امام حسن      و

شعبان  3در  )ع(الدت امام حسین و      هجری 

 5.        والدت حضرت زینب در هجری 4سال 

جانگداز  رحلت     هجری 5جمادی االول سال 

  هجرت هجری 11صفر سال 28در  )ص( پیامبر

 

 

 

 

 
هجرت  ق 13ـ 
هجرت  ق 10ـ 
بل هجرت ق 8ـ 
ل هجرت قب 6ـ 
قبل هجرت  4ـ 
قبل هجر 2ـ   

ق  ـ .  هجری  
هـ ق       2ـ 
هـ ق      4ـ 
هـ ق      6ـ 
هـ ق      8ـ 
هـ ق     10ـ 
هـ ق     12ـ 
هـ ق    14ـ 
هـ ق    16ـ 
هـ ق    18ـ 
هـ ق    20ـ 
هـ ق    22ـ 
هـ ق   24ـ 
هـ ق    26ـ 
هـ ق   28ـ 
هـ ق    30ـ 
هـ ق   32ـ 
هـ ق   34ـ 
هـ ق   36ـ 
هـ ق   38ـ 
هـ ق    40ـ 
هـ ق   42ـ 
هـ ق   44ـ 
هـ ق   46ـ 
هـ ق   48ـ 
هـ ق    50ـ 
هـ ق    52ـ 
هـ ق   54ـ 
هـ ق   56ـ 
هـ ق   58ـ 
هـ ق    60ـ 
هـ ق    62ـ 
هـ ق   64ـ 
هـ ق   66ـ 
هـ ق   68ـ 
هـ ق    70ـ 
هـ ق   72ـ 
هـ ق   74ـ 
هـ ق   76ـ 
ق  هـ  78ـ 
هـ ق    80ـ 
هـ ق   82ـ 
هـ  ق   84ـ 
هـ ق   86ـ 
هـ ق   88ـ 
هـ ق     90ـ 
هـ ق    92ـ 
هـ ق    94ـ 
هـ ق    96ـ 
هـ ق    98ـ 
هـ ق   100ـ 
هـ ق   102ـ 
هـ ق   104ـ 
هـ ق  106ـ   

هـ ق  108ـ  
هـ ق   110ـ 
هـ ق   112ـ 
هـ ق   114ـ 
هـ ق   116ـ 
هـ ق   118ـ 
هـ ق   120ـ 
هـ ق   122ـ 
هـ ق  124ـ 
هـ ق  126ـ 
هـ ق  128ـ 
هـ ق   130ـ 
هـ  ق  132ـ
ـ ق  134ـ  ه  

ألول جمادی ا 13در حضرت زهراشهادت       

         هجری. 11جمادی الثانی سال  3یا 

ل شعبان سا 4 در والدت حضرت عباس  ــ

علی اکبر در  حضرتوالدت    3هجری  26

لی ـهجرت ع      هجری  34شعبان سال  11

      هجری از مدینه به کوفه 36سال در )ع(

در پنجـم شعبان سال )ع( والدت امام سجاد

 )ع(لی ـع حضرتشهادت      6 هجری. 38

 رمضان سال چهلم هجری . 21در

 

 

با معاویه در   )ع( صلح اجباری امام حسن     

شهادت امام     ـهجری  41سال ربیع األول 

   هجری 50صفر سال  28یا  5در  )ع(حسن 

 

 

در دهم رجب سال  )ع( والدت امام باقر       

در  )ع(شهادت امام حسین        هجری   57

      هجری 16دهم محرم  سال 

 

 

جمادی الثانی  15در )س(وفات ام کلثوم   ـ

در  )س(وفات حضرت زینب     هجری  62سال

تخریب         هجری  65یا  62رجب سال 15

 64سال  ربیع األول 30کعبه توسط یزید در 

 27ه به مدینه در قیام حره و حمل     هجری 

 درقیام مختار         هجری 63ذیحجه سال 

خونخواهی به هجری  66سال الولربیع ا14

ر د )ع(والدت امام صادق     ـ شهدای کربال

شهادت    ـ  جریه  83ربیع األول سال  17

 94محرم سال 25یـا  12در  )ع(امام سجاد 

  هجری 95 سال اـی

 

 

 

ذیحجه سال  7در  )ع(شهادت امام باقر  ـ

        ریـهج 117ا ـی 114

 

 
 ،دختر امام  )س(و فات حضرت سكینه     ـ

                                                                                       هجری 117ربیع األول  سال  5حسین  در

صفر سال  7در )ع(  والدت امام کاظم    ـ

   ،                            هجری  128

 

 

 13که  )ص(پیامبر اکرم  رسالت 

سال  10ه و ـمك  سال اول را در

آخر را در مدینـه به امر خطیر 

 15در         ت پرداختند.ـرسال

 ری،ـهج 16ال ـربیع األول س

  ه به مدینهـهجرت پیامبر از مك

 مبنای تقویم هجری قرار گرفت

 

 

 

 

 هـ 13تا  11ربیع سال  12خالفت ابوبكر از 

 

 

 

 

ی جماد 23خالفت عمـر از 

 29هجری تا  13الثانی سال 

 ـریهج 23 ذیحجه سال

 

 

 

 

ذیحجه  29مان از ـخالفت عث

ذیحجه  17هجری تا  23 سال

 هجری 35سال 

 

 

 

 

 35ذیحجه سال  18خالفت علی)ع( از 
 هـجری 40رمضان سال 21تا 

 

 

 

 

ربیع األول  16خالفت معاویه از 

 15رت  تا ـسال چهل و یك هج

هجری ) البته آغاز  61سال رجب 

جمع آوری بیعت برای یزید در 

 هجری بوده است( 55سال 

 

 

 

 

 41  ربیع  سال  15تا  40رمضان سال  21امام حسن از 

 

 

 

 
 64ربیع االول تا 61سال  ازرجب یزید خالفت

 

 

 

 

بعداز یزید ابتدا معاویه بن یزید به 

ماه و سپس مروان بن حكم  9مدت 

و  ومت کردندـماه حك 10به مدت 

پس از آن عبدالملك بن مروان از  

 14هجری تا  65سال  رمضان 27

هجری حكومت  86شوال سـال 

 مستبدانه داشت.

 

 

 

 

 99تا  96ال ازس خالفت سلیمان بن عبدالملك

 

 

 

 

 14خالفت ولید بن عبدالملك از 

جمادی  15ری تا ـهج 86شوال 

 هجری 96الثانی سال 

 

 

 

 

؛ یزید بن  126تا  125ولید بن یزید از سال 

ابراهیم بن ولید ازسال  ؛ ماه 5ولید  بمدت 

 127مروان بن محمد از سال  ؛ 127تا  126

 هجری  136تا  132سفاح از سال   ؛ 132تا 

 

 

 

 والدت ها، شهادت های و ديگر وقايع 

 

 

 

تاريخ و مدت امامت ائمه عليهما     
 سالم

 

از  سال ) 10:  مدت امامت:  )ع(ـ امام حسن 

هجری(      50صفر  28تا   40رمضان سال  22

 سال  46و درشهادت 36امام در امامت سن ـ

 

                                           

خالفت هشام بن عبدالمك از 

ی تا هجر 105شعبان سال  26

 125ال  ـانی سربیـع الثـ 6

 هجری 

 

 

 

 

 هجری 101تا  99خالفت عمر بن عبدالعزیز از 

 

 

 

 

  105تا   101 زسال ا یزید بن عبدالمكخالفت 

 

 

 

 



 خالصه زندگی چهارده معصوم ؛ برگرفته از کتاب جالءالعیون عالمه مجلسی
173   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ن
آنا

ی 
دگ

زن
م 

مه
ع 

قای
 و

از
ی 

ض
بع

ه 
را

هم
ه 

ت ب
الف

 خ
ن

صبا
غا

ت  
وم

حك
 با

ع( 
ت )

 بی
ل

اه
ی 

دگ
زن

ی 
بیق

ط
ل ت

دو
ج

 

           

                         امامت امام  موسی کاظم               

شوال   26سال ) از  35ـ مدت امامت : 

                      هجری(  183سال رجب 25ا ت 148سال 

  سال 20ز امامت :  ـ سن حضرت در آغا

  سال 55ـ سن حضرت در هنگام شهادت : 

 

                              امامت امام رضا                   

رجب  26ال ) از ـس 20مت :  مدت اما

هجری(            203صفر سال   30تا  183سال 

  سال 35ز امامت :  آغاـ سن حضرت در

 سال 55ـ سن حضرت در هنگام شهادت : 

 
                                   امامت امام جواد                

صفر  31سال )  از 17ـ مدت امامت : 

    هجری (  220ذیقعده  30تا  203سال 

  سال 8ز امامت :  آغاـ سن حضرت در
 سال 25ـ سن حضرت در هنگام شهادت : 

 
                           امامت امام هادی                   

                       سال  34ـ  مدت امامت : 

رجب یا  3تا  220ذیقعده سال  31) از 

هجری (         254جمادی الثانی سال  25

  سال 8ز امامت :  آغاـ سن حضرت در

           سال 42ـ سن حضرت در هنگام شهادت : 

 

  هجری  260تا سال 254امام عسكری از رجب سال 

 سال 28و در شهادت  22ـ سن حضرت در آغاز امامت 

 

امام زمان )عج(                                                                
ربیع األول  سال  9ـ مدت امامت : از 

                                  . هجری تا . . 260
سال  5ـ سن حضرت در آغاز امامت : 

 سال 74:  یبت کبریـ سن حضرت درآغاز غ

 

 سال قعدهذی 11در )ع(والدت امام رضا      

والدت حضرت معصومه       هجری   148

امام         هجری 173ذیقعده سال  1در 

زندان عیسی بن جعفر در سال  کاظم در

امام کاظم درزندان فضل      هجری  179

از  ـآغ      هجری  180بن ربیع در سال 

ه ـک )ع(بیماری و مسمومیت  امام کاظم 

 23ادت ایشان گردید  در  ـمنجر به شه

هجری                                                                        183رجب سال 

رجب  25شهادت امام کاظم )ع( در    ـ

 هجری 183سال 

 

 

در دهم رجب   )ع(والدت امام جواد        

 )ع( انتقال امام رضا   هجری      195سال 

هجری   200وس در سال ـطاز مدینه به 

آغاز والیت عهدی امام رضا )ع( در   ـ 

 )ع(شهادت امام رضا    ـهجری  201سال 

 هجری 203در آخر صفر سال 

 

 

ذیحجه  15در  )ع(والدت امام هادی      

 )ع(تبعید امام جواد    هجری    212سال 

هجری   220از مدینه به بغداد در سال 

 ذیقعده 30در )ع(شهادت امام جواد   ـ

 ریـهج 220سال 

 

 

شعبان  15در  )عج( دت حضرت مهدیوال  ـ

آغاز غیبت صغرای         هجری 255سال 

    هجری  260 ربیع األول سال 10حضرت در 

شعبان  15در  غیبت کبرای حضرتآغاز ـ  

 هجری   329سال 

 

 

ربیع الثانی  8در عسكری امام والدت      

سفر امام هادی و       هجری  232سال 

هجری   234عسكری به سامرا در سال

توسط  )ع( تخریب مرقد سیدالشهدا   ـ

  شهادت امام  ـهجری  236متوکل در 

   هجری 254 رجب  سال 30در )ع(هادی 

 

 
ربیع األول سال  8شهادت امام عسكری در   ـ 

  هجری 260

 

 

 193سال جمادی  4خالفت امین از 

 هجری  198 محرم سال  26 تا

 

 

 

 

                                                                         

 26خالفت مأمون عباسی  از 

هجری تا  198محـرم سال  

 هجری 218رجب  سال  16

 

 

 

 

                                                                         

 خالفت هـارون الرشید از

 170ال ـربیع األول س  16

جمادی الثانی   3هجری تا 

 ریـهج 193سال 

 

 

 

 

 6دی عبـاسی از ـخالفت مه

 16 ری تا ـهج 158ه ـذیحج

 ریـهج 170ربیع األول سال 

 

 

 

 

 16اسی از ـخالفت معتـصم عب

 18ا ـتهجری  218رجب سال 

 هجری 227ربیع األول سال 

 

 

 

 

 ـــــــــــــ

 23خالفت متوکل عباسی  از

تـا بیستم  232ذیحجه سال 

 هجری  247شـوال سـال  

 

 

 

 

؛  248تا  247خالفت منتصر ازسال 

؛ معتز 252تا  248مستعین از سال 

 هجری 255تا  252از 

 

 

 

 

     هجری 232تا  227ق از سال ـواثخالفت 

 

 

 

 

تا  255خالفت مهتدی از سال 

سال  از عباسی مدـ؛ معت256

 سال معتضد از ؛ 279تا  256

 289از  ؛ مكتفی 289تا  279

تا   295 ز سال؛ قاهر ا 295تا 

 هجری و ...  320

 

 

 تاريخ و مدت امامت ائمه عليهما سالم    

 

 

 13خالفت  منصور دوانقی از 

هجری تا  136ه سال ـذیحج

 هجری  158ششم ذیحجه سال 

 

 

 

 

 
هـ ق  136ـ 
هـ ق 138ـ 
هـ ق  140ـ 
هـ ق  142ـ 
هـ ق 144ـ 
هـ ق  146ـ 
هـ ق  148ـ 
هـ ق   150ـ 
هـ ق  152ـ 
هـ ق  154ـ 
هـ ق  154ـ 
هـ ق  156ـ 
هـ ق  158ـ 
هـ ق  160ـ 
هـ ق  162ـ 
هـ ق  164ـ 
هـ ق  166ـ 
هـ ق  168ـ 
هـ ق  170ـ 
هـ ق  172ـ 
هـ ق  174ـ 
هـ ق  176 ـ

هـ ق  178ـ 
هـ ق  180ـ 
هـ ق  182ـ 
هـ ق  184ـ 
هـ ق  186ـ 
هـ ق  188ـ 
هـ  ق  190 ـ
هـ ق 192 ـ

هـ ق  194ـ 
هـ ق 196ـ 
هـ ق  198ـ 
هـ ق  200ـ 
هـ ق  202ـ 
هـ ق  204ـ 
 هـ ق 206ـ 
هـ ق  208ـ 
هـ ق  210ـ 

هـ ق  212ـ  
هـ  ق 214ـ 
هـ ق  216ـ 
هـ ق  218ـ 
هـ ق  220ـ 
هـ ق  222ـ 
هـ ق  224ـ 
هـ ق  226ـ 
هـ ق  228ـ 
هـ ق  230ـ 
هـ ق  232ـ 
هـ ق 234ـ 
هـ ق 236ـ 
هـ ق 238ـ 
هـ ق 240ـ 
هـ ق  242ـ 
هـ ق 244ـ 
هـ ق 246ـ 
هـ ق 248ـ 
هـ ق  250ـ 
هـ ق  252ـ 
هـ ق 254ـ 
هـ ق  256ـ 
هـ ق 258ـ 
هـ ق  260ـ 
هـ  ق  262ـ
هـ ق 264 ـ
ـ ق  266ـ  ه  

 
 
 
 
 

ـ ق  329ـ  ه  

                                                                

              ادامه امامت امام جعفرصادق

 هجری(               148شوال  25تا   117ذیحجه  سال  8) از 

 

 

شوال  25در  )ع(شهادت امام صادق     ـ

   ،هجری  148سال 
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 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 تحقیق ارائه اسناد دسته یک تاریخیفهرست منابع و ماخذ در 

   / مشخصات كتاب)انتشارات ،سال ،چاپ( / زمان تأليف كتاب يا وفات مؤلّفرديف/ نام كتاب/ نام نويسنده و يا مترجم

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

وعه نهرم  ، مجمق؛  چاپ اول  1397نشر صدوق؛ تهران ؛ / محمد بن ابراهيم نعمانى / الغيبة للنعمانی .   1

 قرن چهارم    فاتافزاری روايت نور/  و

 14. اصول كافی/ ابی جعفرمحمّدبن يعقوب بن اسهحاق كلينی)ترجمهه مصهطفوی(/ انتشهارات مسهجد       2

 هه ق . 328و معصوم / 

، مجموعهه نهرم   ش؛  چهاپ اول  1362جامعهه مدرسهين؛  قهم؛      (/شيخ صدوقابن بابويه )  /الخصال .  3

 ق . 386و افزاری روايت نور/  

، مجموعهه   ش؛  چهاپ اول  1382نسيم كوثر ؛ : قم؛ / مترجم: يعقوب جعفرى   / خصال. ترجمه كتاب ال4

 ق . 386و نرم افزاری روايت نور/  

 548و ، مجموعه نرم افزاری روايت نهور/  1390. اعالم الوَری باعالم الهدی / شيخ طبرسی/ اسالميه، 5

 هه ق .

، مجموعه نرم افهزاری  1390ه اعالم الوری(/ عزيزاهلل عطاردی/ اسالميه،معصوم ) ترجم 14. زندگانی  6

 روايت نور/ ههه .

، مجموعه نرم افهزاری روايهت نهور/    1403. االحتجاج علی اهل اللجاج/احمدبن علی طبرسی/ مرتضی، 7

 هه  ق . 570و

اری روايت نور/ ههه  ، مجموعه نرم افز1381بهزاد جعفری/ اسالميه،مترجم: . ترجمه االحتجاج طبرسی/  8

. 

. الخرائج والجرائح /  سعيد بن عبداهلل بن الحسين  معروف به قطب راوندی / مدرسه امام ههادی، قهم ،    9 

 هه ق . 573ق ، چ اوّل ، مجموعه نرم افزاری روايت نور / و  1409

لی محالتهی /  . االرشاد علی معرفة حجج اهلل/محمّدبن نعمان)شيخ مفيد( به همهراه ترجمهه هاشهم رسهو     10

 والدت ها، شهادت های و ديگر وقايع   امامت ائمه والدت ها و شهادت ائمه خالفت ها در دوران امامت
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 هه ق . 413، چاپ نهم / و1386فرهنگ اسالمی، 

 664ق، مجموعه نرم افزاری روايت نور/ و 1341. اللهوف علی قتل الطفوف/سيّد بن طاوس / جهان،11

 هه  ق .

 381، مجموعه نرم افزاری روايت نهور/ و  1400. أمالی شيخ صدوق/ علی بن بابويه قمی / اعلمی ، 12

 هه ق .

، مجموعه نرم افزاری روايهت  1376ای/ اسالميه، أمالی شيخ صدوق/آيت اهلل محمّد باقر كمره. ترجمه 13

 نور/ ه .

ههه   413، مجموعه نرم افزار روايت نور/ و 1364. أمالی شيخ مفيد) ترجمه استاد ولی(/آستان قدس،  14

 ق .

لسهی/ اسهالميه، مجموعهه نهرم     /عالّمهه محمّهد باقرمج  الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار . بحاراألنوار15

 هه  ق . 1111افزاری روايت نور/و 

، 1404فی فضائل آل محمد/ محمد بن حسن صفار/ مكتبهة آيهة اهلل المرعشهی، قهم،      بَصائِرُ الدَّرَجات. 16

 هه ق 290مجموعه نرم افزاری سيره معصومين/  و 

زی / وْط بهن جُه  بْة/ شمس الدين ابوالمظفربن فرغلی سِه .  تَذكرةُالخَواصِّ مِنَ االُمَّةِ بِذِكر خَصائِصِ األ ئم17َّ

 هه ق . 654، مجموعه نرم افزاری سيره معصومين  / و 1418منشورات شريف رضی، قم، 

. شرح حال خاندان نبوت )ترجمه تذكرة الخواص( / مترجم:محمد رضا عطائی/ آستان قدس رضهوی ،   18

 هه ق . 654و  ، مجموعه نرم افزاری سيره معصومين/ 1379مشهد ، 

، مجموعه نرم افزاری 1378. جال العيون/ عالّمه محمّد باقر مجلسی/ انتشارات اسالميه، چ سوّم، بهار  19

 هه ق. 1111سيره معصومين/  و

. روضه الواعظين فی بصير المتعظين/ ابوعلی حسهن بهن نيشهابوری/ رضهی، مجموعهه نهرم افهزاری        20 

 هه ق . 508روايت نور/و

 ، مجموعه نرم افزاری روايت نور/ هه .1364وضة الواعظين/مهدوی دامغانی/ نی ،. ترجمه ر 21

. شرح نهج البالغه/عبدالحميد بن هبةاهلل ابن ابی الحديد/  بيروت ، دارالرشاد والحديثه ، مجموعه نهرم  22 

 هه ق 655تا  586ای حوزه علميه اصفهان/  افزاری باب العلم، مركز تحقيقات رايانه

الزيارات /جعفر بن محمّد ابن قولويه ) مترجم : آيت اهلل محمّد جواد ذهنی تهرانی(/ پيام حهق،چ   . كامل 23
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 هه  ق . 329، تهران، شابك/ و 1389هفتم 

، مجموعه نرم افزاری روايت نهور/  1377. ترجمه كامل الزيارات /محمّد جواد ذهنی تهرانی/ پيام حقّ،24

 هه .

مجموعهه نهرم   ، اول  چهاپ  ،ق 1405 ،قهم  / سليم بهن قهيس هاللهى    / كتاب سليم بن قيس الهاللی . 25 

  .ق  80 افزاری روايت نور./  و

اسماعيل انصارى زنجهانى   ( مترجم: كتاب سليم بن قيس الهاللی) ترجمه اسرار آل محمد عليهم السالم. 26

  .ق  80 و، مجموعه نرم افزاری روايت نور./  اول  ق ؛ چاپ 1416 ،قم  ،نشر الهادى / خوئينى

 دوم چ ، ق 1395اسالميه : تههران :  علی بن بابويه قمی) شيخ صدوق(/  / كمال الدين و تمام النعمة . 27

 هه ق ق   386 ، مجموعه نرم افزاری روايت نور/  و

، مجموعهه نهرم   1381هاشهمی ،  بِلی/ بنهی رْ. كَشْفُ الغُمَّة فی مَعرِفَة االئمة/ بهاءالدين علی بن محدّث اَ 28

 ق .  692زاری روايت نور/اف

، مجموعه نهرم افهزاری روايهت نهور/ و     1382ای/ اسالميه، . ترجمه وشرح كَشفُ الغُمَّة/حسين زواره 29

 هه ق . 693

ههه    381مجموعه نرم افزاری روايت نهور/ و  ،  چاپ اول ،داورى؛ قم /  شيخ صدوق/ علل الشرائع . 30

 ق .

ش ؛  1380انتشهارات مهؤمنين؛  قهم؛       /حمد جواد ذهنى تهرانىسيد م :مترجم / علل الشرائعترجمه . 31

 هه  ق . 381، مجموعه نرم افزاری روايت نور/ و چاپ اول

، مجموعه نرم افهزاری روايهت   1400. عيون اخبار الرضا/ علی بن بابويه قمی) شيخ صدوق(/ اعلمی ، 32

 هه  ق . 381و  نور/

محمّد بن احمهد بهن ابهن صهباغ مهالكی/ دارالحهديث، قهم ،         ه فی معرفة األئمة/ علی بن. فصول المهم33ّ

 هه ق . 784، مجموعه نرم افزاری سيره معصومين /  و 1422

، مجموعه نهرم  دار الرضى؛  قم؛  چاپ اول  / سيد عبد الكريم بن طاوس / فرحة الغری بصرحة القری . 34

 ق   693افزاری روايت نور/ و 

 هـ ق . 460هـ ق/ 1411بن حسن )شيخ طوسی( / فقه شيعه ،  . مصباح المتجهد/ ابوجعفر محمّد35
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، ق؛  چهاپ اول  1403جامعهه مدرسهين؛  قهم؛     علی بن بابويه قمی) شيخ صدوق(/   /معانی األخبار . 36

 هه  ق . 381مجموعه نرم افزاری روايت نور/ و 

 1377سهالميه؛  تههران ؛   دار الكتب اال /مترجم: عبد العلى محمدى شاهرودى  / معانی األخبار. ترجمه 37

 هه  ق . 381، مجموعه نرم افزاری روايت نور/ و ش ؛  چاپ دوم

. مقاتل الطالبيين/  ابوالفرج علی بن الحسين اصفهانی / تحقيق : سيّد احمد صقر، بيروت ، دار المعرفهة   38

 هه ق . 356تا  284/  2، بی تا ، مجموعه نرم افزاری نور السيره 

ابی طالب ) ترجمه مقاتل الطالبيين( / مترجم : جواد فاضهل/ تههران ، كتابفروشهی علهی     . فرزندان آل  39

 هه ش .  1339/ 2اكبر علمی ، مجموعه نرم افزاری نور السيره 

ههه ق،   1379. مناقب آل ابی طالب / ابو جعفر محمّد بن علی ابن شهر آشهوب مازنهدرانی / عالّمهه ،    40

 هه ق . 588ای حوزه علميه اصفهان  / و  ز تحقيقات رايانهمجموعه نرم افزاری باب العلم مرك

،، مجموعهه  ق چ  اول 1411سيد ابن طاوس  : دار الهذخائر : قهم :    /مهج الدعوات و منهج العبادات  . 41

 هه ق  664 / ونرم افزاری روايت نور 

عه نرم افهزاری  ،مجمو1367. من ال يحضره الفقيه/شيخ صدوق )ترجمه علی اكبر غفاری/ نشر صدوق ،42

 ه ق. 386روايت نور/و 

ه ، قهم  1415.  العُدد القوية لدفع المخاوف / رضی الدين علی بن يوسف حلی )شيخ رضی(/ مرعشی ،  43

 / هه .

 


