
 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار زین العابدینندگانی امام ز 

) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجاد امام  زندگانی
 السالم  علیهزین العابدین

 در بحاراألنوار
 لف: مؤ

 مجلسیمحمد باقرعالمه 
 
 

 م:  مترج
 موسی خسروی

 

نواربحاراأل 64ترجمه جلد   

ر( کشو جامع ترین سایت علوم مداحی )دوین: سایت آستان وصال  تهیه و ت   



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار زین العابدینندگانی امام ز 

) 

3 

 

 

 فهرست مطالب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  4  .................................................................اول اسامى و لقبها و نقش انگشترى و تاریخ والدت آن جناب باب

  11...........................................................................................  باب دوم تصریح بامامت ایشان و سایر دالئل امامت

 13  .......................................................باب سوم معجزات و کارهاى شگفت انگیز زین العابدین علیه السالم

 32 ............................................................................................ باب چهارم مستجاب شدن دعاى امام علیه السالم

 34  ........................................ باب پنجم مكارم اخالق و دانش آن جناب و اقرار دوست و دشمن بمقامش

 60  ............................................................................................اش بر شهادت پدر بزرگوارباب ششم اندوه و گریه

 62......... .................................. باب هفتم آنچه بین او و محمد بن حنفیه و سایر خویشاوندانش اتفاق افتاد

 63............................................................ باب هشتم جریانهاى مربوط به هم عصران امام از خلفا و دیگران 

 81  .................................................................................................... باب نهم نوادر اخبار زین العابدین علیه السالم

 82 ........................................................................................................ زین العابدین علیه السالم شهادت باب دهم 

 87 .....................................................................  تاریخچه زندگى اوالد و زنان امام علیه السالمدهم یازباب 

 

 

 
 

 

 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

4 

 

 

 []مقدمه مؤلف 

 ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم1ِ) 

به پيروى از سرور انبياء و عاليترين برگزيددگا  ستايش خداوندى راست كه ما را گرامى داشت 

خود حضرت محمد و خاندا  پاكش رهبرا  دين خدا در زمين و آسما  درود بر روا  پاك آنا  

پيوسته تا آ  زما  كه بنور محبت ايشا  دل دوستانشا  منور و سينه آنها بنور واليتشدا  گشداد  

 است.

مند مشهور به محمد بدارر ررزندد يف بند  خطا كار و زيا اين جلد يازدهم از بحار االنوار است تال

مندد ها در بهشت برين بهر محمد تقى مروج آثار ائمه طاهرين كه خداوند او را از بهترين زندگى

 گرداند و مرا از لغزش نگه دارد و صفات برجسته انسانيت را بمن روزى ررمايد.

اب اول اسامى و لقبها و نقش انگشترى و تاریخ والدت آن جناب و احــوال مــادر و ب

 بعضى مناقب و مختصرى از احوال امام علیه السالم.

« از عمرا  بن سليم نقل كرد كه گفت زهرى هر وردت از 1( عبد اهلل بن نضر بن سمعا  ... »3) 

ررمود زين العابدين على بن الحسدين. على بن الحسين عليه السالم حديثى نقل ميكرد ميگفت بمن 

سفيا  بن عينيه: باو گفت چرا ميگوئى زين العابدين؟ گفت زيرا من از سعيد بن مسيب شنيدم كه 

او از ابن عباس نقل ميكرد، كه پيغمبر ررمود روز ريامت منادى ندا ميكند كجا است زين العابدين 

ها را با حالتى ارتخار آميدز از بى طالب صفگويا من مينگرم ررزندم على بن الحسين بن على بن ا

( اين روايت از امالى صدوق و علل الشدرائ  از حضدرت صدادق 4آيد. )هم باز ميكند او پيش مى

 عليه السالم نيز نقل شد  است. 

( محاضرات از راغب اصفهانى و ابن جوزى نيز در منارب از عمر بن عبد العزيز نقل ميكند، كه 5)

عمدر  لعابدين پيش عمر بن عبد العزيز بود از جاى حركت نمود  خارج شد.روزى حضرت زين ا

 ترين مردم كيست؟بن عبد العزيز روى به حاضرين نمود  گفت گرامى

ترين مردم همين شدخ  بدود كده حاضرين گفتند شما. عمر بن عبد العزيز گفت هرگز. گرامى

از آ  خانواد  محسوب شوند ولى اكنو  از مجلس ما خارج شد. كسى است كه مردم دوست دارند 
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( زمخشرى در ربي  االبرار از پيغمبر اكرم نقل 6اى باشند. )آنها دوست ندارند كه جزء هيچ خانواد 

كرد كه ررمود خداوند از بين مردم دو تير  انتخاب نمود از عربها رريش را و از غير عرب مدردم 

رزند دو تير  منتخب خدايم زيدرا جددش را و حضرت على بن الحسين ميفرمود من ر رارسى زبا 

 پيغمبر و مادرش دختر يزدجرد بود. ابو االسود دئلى در همين مضمو  اين شعر را سرود :

 و ا  غالما بين كسرى و هاشم             ال كرم من نيطت عليه التمائم         

ابدين، زين الصالحين، ( در منارب شهر آشوب است، كه لقب آ  جناب، زين العابدين، سيد الع1) 

دارا ، وارث علم النبيين، وصى الوصيين، نگهبا  سفارشات پيمبرا ، امام مؤمنين، رهبر شب زندد 

المناردب  كنند ، سجاد، ذو الثفنات، پيشواى مدردم.دار و زاهد عابد، دادگر، گريهخاش ، شب زند 

الِِحينَوَ سَيِّدُ ا -البن شهرآشوب لَقَبُهُ ع َزيْنُ الْعَابِدِينَ وَ وَاِرثُ عِلْدمِ النَّبِيِّدينَ وَ  -لْعَابِدِينَ وَ َزيْنُ الصدَّ

وَ الْمُتَهَجِّددُ وَ  -وَ مَنَاُر الْقَانِتِينَ وَ الَْخاشُِ  -وَ خَاِز ُ وَصَايَا الْمُرْسَلِينَ وَ إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ -وَصِيُّ الْوَصِيِّينَ

وَ مِنْهُ تَنَاسُلُ وُلِْد   -وَ إِمَامُ الْأُمَّةِ وَ أَبُو الْأَئِمَّةِ  - وَ الْبَكَّاءُ وَ السَّجَّادُ وَ ذُو الثَّفِنَاتِوَ الْعَدْلُ  -الزَّاهِدُ وَ الْعَابِدُ

 أَبِي بَكْروَ يُقَالُ أَبُو الْقَاسِمِ وَ ُروِيَ أَنَّهُ ُكنِّيَ بِ -وَ ُكنْيَتُهُ أَبُو الَْحسَنِ وَ الَْخاصُّ أَبُو مُحَمَّدٍ -الُْحسَيْنِ ع

اى كه از ررزندا  امام حسين بودند بوجود آمد كنيه آ  جناب، ابو پدر ائمه زيرا از آ  جناب ائمه

الحسن، و كنيه اختصاصى آ  سرور ابو محمد، ابو القاسم نيز گفته شد  روايتى آمد  كه كنيه ابدو 

 ( 2بكر نيز داشت. )

وَ أَمَّا لَقَبُهُ رَكَا َ لَهُ  وَ يُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَ رِيلَ أَبُو بَكْرٍ -بُو الَْحسَنِكشف الغمة أَمَّا ُكنْيَتُهُ ع رَالْمَشْهُوُر أَ

وَ الْدأَمِينُ وَ ذُو  -َزيْنُ الْعَابِدِينَ وَ سَديِّدُ الْعَابِددِينَ وَ الزَِّكديُّ -ُكلُّهَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ أَشْهَرُهَا -أَلْقَابٌ َكثِيرَةٌ

است كه كنيه مشهورش ابو الحسن و گاهى ابو محمد و ( 620ص  2) جر كشف الغمه د.  الثَّفِنَاتِ

مينويسد لقبش بسيار زياد بود كه با آ  لقبهدا ناميدد  ميشدد  از همده  اند.بعضى ابو بكر نيز گفته

بِدزَيْنِ  وَ رِيلَ َكا َ سَبََب لَقَبِهِ -( 3مشهورتر زين العابدين، سيد العابدين، زكى، امين، ذو الثفنات. )

لِيَشْغَلَهُ عَدنْ  -رَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَا ُ رِي صُوَرةِ ثُعْبَا ٍ -أَنَّهُ َكا َ لَيْلَةً رِي مِْحرَابِهِ رَائِماً رِي تَهَجُّدِ ِ -الْعَابِدِينَ

رَلَمَّدا  -يَلْتَفِْت إِلَيْهِ رَآلَمَهُ رَلَمْ يَقْطَْ  صَلَاتَهُ رَلَمْ -رََجاءَ إِلَى إِبْهَامِ ِرجْلِهِ رَالْتَقَمَهَا -عِبَادَتِهِ رَلَمْ يَلْتَفِْت إِلَيْهِ

وَ رَامَ إِلَى  -وَ رَالَ اخْسَأْ يَا مَلْعُو ُ رَذَهََب -رَعَلِمَ أَنَّهُ شَيْطَا ٌ رَسَبَّهُ وَ لَطَمَهُ -رَرَغَ مِنْهَا وَ رَدْ َكشَفَ اللَّهُ لَهُ

رَظَهَرَتْ هَذِ ِ الْكَلِمَةُ وَ  -وَ هُوَ يَقُولُ أَنَْت َزيْنُ الْعَابِدِينَ ثَلَاثاً -لَا يَرَى رَائِلَهُإِتْمَامِ وِْردِ ِ رَسَمَِ  صَوْتاً وَ 
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لِدي  يُكَنَّدى أَبَدا اشْتَهَرَتْ لَقَباً لَهُ ع  وَ رَالَ الَْحارِظُ عَبْدُ الْعَزِيزِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ وَ رَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَ رِيلَ عَ

 (46/50) َكنَّا ُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسَْحاقَ بْنِ الَْحاِرثِ. -لَْحسَنِا

اند علت ملقب شد  به زين العابدين اين بود كه شبى در محدراب عبدادت شديطا  بصدورت گفته

تدا اينكده خدود را بداو  او توجهى نداشت.ه اژدهائى او را از نيايش باز ميداشت ولى آ  جناب ب

را در دها  گررت توجه نكرد گاز گررت كده رنجيدد  شدد ولدى  نزديك كرد و انگشت پايش

نمازش را رط  نكرد پس از پايا  نماز خداوند پرد  از كار او برداشت امدام عليده السدالم رهميدد 

 اش نواخت و ررمود دور شو ملعو . شيطا  ررت.شيطا  است او را دشنام داد  با دست بر چهر 

دامه داد، در اين هنگام صدائى را شنيد كه صاحب صددا ديدد  امام عليه السالم عبادت خويش را ا

 نميشد سه مرتبه گفت تو زين العابدينى. اين لقب براى آ  جناب مشهور شد.

( از 2( از حضرت صادق عليه السالم نقل شد  كه نقش خاتم آ  جناب )الحمد هلل العلى( بود )1) 

ى ين بود: )خوار و تبهكار است كشند حضرت ابو الحسن نقل شد  كه نقش انگشترى آ  جناب ا

( ابن عصام از كلينى ... از حضرت بارر عليه السالم نقل ميكند كده 3حسين بن على عليه السالم( )

ارتاد بسجد  ميررت بهدر ررمود پدرم على بن الحسين هر گا  بياد يكى از نعمتهاى خدا بر خود مى

از هر ناراحتى كه بيمناك بود يا حيلده بدازى اى كه داراى سجد  بود ميگذشت، سجد  ميكرد آيه

گرى برايش نمود  بود آسود  ميشد سجد  ميكرد پس از نمازهداى واجدب نيدز بسدجد  كه حيله

ارتاد هر گا  اصالح بين دو نفر مينمود نيز سجد  ميكرد بهمين جهت اثر سجد  در تمام اعضاى مى

( كلينى از حضرت بارر )ع( نقل 4يگفتند. )سجد  آ  جناب ديد  ميشد و او را سجاد از همين رو م

آمد كه در هر سال دو مرتبده آ  نمود  كه ررمود برآمدگيهائى در محلهاى سجد  پدرم بوجود مى

« ميگفتندد. 1را رط  ميكرد در هر بار پنج پينه رط  مينمود بهمين جهت ايشا  را )ذو الثفندات( »

ا نقل نمود  كه ررمود نقش انگشترى حضرت ( صدوق در امالى و معانى االخبار از حضرت رض5)

( در 6حسين »إِ َّ اللَّهَ بالُِغ أَمْرِ ِ« بود و حضرت على بن الحسين انگشترى پدر را بانگشت مينمود. )

( در 7ررب االسناد از بارر عليه السالم است كه ررمود نقش انگشدترى پددرم »العدزة هلل« بدود. )

ند كه در كتاب يواريت نوشته شيعه على بن الحسين را سديد كشف الغمه از ابو عمر زاهد نقل ميك

العابدين مينامند از اين جهت بود كه زهرى در خواب ديد دستش آغشته برنگ حنا است، چندين 
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تعبير كردند كه تو گررتار يك خو  خطا خواهى شد زهرى در آ  مور  ررماندار از طدر  بندى 

 اميه بود.

دنيا ررت از اين پيش آمد چنا  ناراحت گرديد كه ررار كرد و   مردى را كيفر نمود در آ  حال از 

 هما  جا زندگى ميكرد تا موهايش بلند شد. نشينى را اختيار نمود داخل غارى شد وبيابا 

على بن الحسين عليه السالم عازم حج گرديد در بين را  بايشا  عرض كردند مايل نيستى از زهرى 

رد غار شد همين كه او را بآ  حالت مشاهد  نمود ررمود بر اين ميل نيستم واديد  كنى ررمود بى

اى خونبهداى آ  شدخ  را بدراى گيرى تو بيشتر بيمناكم تا از ارتكاب خونى كه مبتالشد كنار 

ات و دستورات ديندى خدود را اش بفرست از اين غارنشينى دست بردار برو پيش خانواد خانواد 

رالكت نجات بخشيدى خداوند بزرگ خوب ميداند چه كسى را  بكار بر. زهرى گفت وارعا مرا از 

 راهنماى مردم ررار دهد.

زهرى از آ  پس ميگفت يك مندادى در ريامدت رريداد ميزندد از جداى حركدت كندد سدرور 

( صاحب كشف الغمه 1كنندگا  در اين مور  حضرت على بن الحسين از جاى بر ميخيزد. )عبادت

هجرى در روزگدار  38در مدينه روز پنجشنبه پنجم شعبا  سال مينويسد: حضرت على بن الحسين 

امير المؤمنين )ع( دو سال ربل از در گذشتن بدنيا آمد مادرش كنيزى بنام غزاله بود. گفته شد  نام 

( در كتاب مواليد اهل بيدت نوشدته 2مادرش شا  زنا  دختر يزدجرد بود. جز اين نيز نقل شد . )

سال و با  10لد شد با امير المؤمنين دو سال و با عمويش امام حسن هجرى متو  38است كه در سال  

( در 3سال و مدت زندگانى آ  جناب پنجا  و هفدت سدال بدود. ) 10پدرش حضرت حسين )ع( 

 94هجرى متولد شد و در پنجدا  و هفدت سدالگى در سدال  37روايت ديگرى است كه در سال 

 95اند در سدال ال زندگى كرد بعضى گفتهس 33هجرى از دنيا ررت. پس از حضرت حسين مدت 

 از دنيا ررت.

نام مادرش خوله دختر يزدجرد پادشا  ايرا  بود اين هما  زنى است كه امير المؤمنين عليه السالم 

 او را شا  زنا  ناميد.

اند نامش بر  دختر نوشجا  بود، و نيز گفته شد  كه مادرش شهربانو دختدر يزدجدرد بعضى گفته

پيغمبر كه خداوند دو انتخاب نمود از ميا   ررزند دو برگزيد  ميناميدند بواسطه ررمايش بود  او را
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( راسم نوشدجانى 1مردم از عرب رريش را و از غير عرب مردم رارس مادرش دختر كسرى بود. )

گفته حضرت رضا عليه السالم در خراسا  بمن ررمود بين مدا و شدما يدك خويشداوندى اسدت 

رمود عبد اهلل بن عامر ابن كريز ورتدى خراسدا  را ردتم نمدود دو دختدر از عرضكردم چگونه؟ ر

 يزدجرد پادشا  ايرا  اسير كرد آ  دو را براى عثما  بن عفا  ررستاد.

عثما  يكى را بامام حسن و ديگرى را بامام حسين )ع( بخشيد هر دو در زايمدا  ررزندد از دنيدا 

از كنيزا  پدر خدود بدزرگ شدد جدز او كدس ررتند على بن الحسين )ع( تحت سرپرستى يكى 

ديگرى را مادر خود نميدانست تا رهميد كه او كنيزش بود ، مردم هما  كنيز را مادرش ميناميدند 

 و خيال ميكردند با مادرش ازدواج كرد  پنا  بخدا ميبرم اين ازدواج چنا  بود  كه ذكر شد.

شد آنگا  براى غسل بيرو  آمدد همدا  جريا  چنين بود كه روزى با يكى از زنا  خود همبستر 

اى بهمبستر شد  در تو هسدت كنيز كه مادرش ناميد  ميشد با او برخورد نمود  ررمود اگر عالره

 مبادا كتما  كنى مرا مطل  نما، كنيز در پاسخ گفت آرى، با او ازدواج نمود.

بن راسم بمن گفت  برخى از مردم گفتند على بن الحسين با مادرش ازدواج كرد ، عو  گفت سهل

( 2هر كه منتسب به ابو طالب بود و در آ  ناحيه ميزيست اين حديث را از من گررت و نوشت. )

بصائر الدرجات از حضرت بارر نقل ميكند كه ررمود: ورتى دختر يزدجرد را پيش عمدر آوردندد 

وارد مسجد كه شد « 1دخترا  مدينه از بامها بتماشاى او آمدند مسجد از پرتو جمالش نورانى شد، »

 و چشم او بعمر ارتاد صورت خود را پوشانيد  گفت روزگار هرمز سيا  باد.

عمر خشمگين شد  گفت مرا دشنام ميدهد خواست باو حمله كند امير المؤمنين )ع( مان  او شدد  

 ررمود ترا نميرسد كه چنين كنى او را اجاز  بد  يكى از مسلمانا  را براى خود انتخاب نمايد سپس

ريمتش را در سهم آ  مرد حساب كن عمر باو اجاز  انتخاب داد، پيش آمد و دست بر سر حسين 

ابن على )ع( نهاد، امير المؤمنين )ع( ررمود نام تو چيست؟ عرضكرد جهانشا ، ررمود نه شدهربانو 

شود كه بهترين ردرد روى سپس نگاهى بحسين نمود  ررمود ررزندى از اين ز  براى تو متولد مى

 مين است.ز 
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مجلسى مينويسد اين خبر با خبر سابق مخالف است كه نوشته بود در زما  عثما  بود ولدى خبدر 

سابق بايد صحيم باشد زيرا اسارت اوالد يزدجرد پس از كشته شد  و بيچدارگى او بدود  و ايدن 

 جريا  در زما  عثما  بود.

ش اسير شد  باشند اين هدم بعيدد گرچه ممكن است پس از رتم رادسيه يا نهاوند بعضى از ررزندان

 است.

در ضمن شكى نيست كه تولد حضرت على بن الحسين در زما  خالرت امير المؤمنين عليه السالم 

بود  و جز او ررزندى نزائيد، اگر ازدواج در زما  عمر باشد و تا بيست سال ررزندى نياورد بسيار 

( در خرايج مينويسدد: 1اشتبا  آورد . )بعيد است ممكن است در اين روايت بجاى عثما  عمر را 

حضرت بارر عليه السالم ررمود همين كه دختر يزدجرد آخرين پادشا  ساسدانى را وارد بدر عمدر 

نمودند دخترا  مدينه از پشت بامها بتماشا آمدند و مجلس از نورش روشن شد، تا چشدمش بعمدر 

 ارتاد گفت روزگار هرمز سيا  باد.

كارر مرا دشنام ميدهد تصميم كيفر او را گررت علدى )ع( ررمدود  عمر خشمگين شد  گفت اين

 چيزى را كه نميدانى سخت مگير بگو برايت آشكار كند.

امير المؤمنين ررمود دخترا  پادشا  را نبايد رروخت گرچه كارر باشند او را مخير گردا  يكدى از 

م آ  مرد از بيت المال حساب كدن مسلمانا  را انتخاب نمايد و با او ازدواج كند، مهر او را از سه

اجاز  انتخاب داد، حركت كرد و دست بدروى شدانه حضدرت  كه بجاى ريمتش باشد. عمر او را

حسين گذاشت. ررمود نام تو چيست دختر؟ جوابداد جهانشا ، ررمود نه شهربانو، گفت آ  خواهر 

 من است ررمود راست گفتى.

ود اين دختر را نيكدو نگده دار بدزودى ررزنددى در اين مور  روى بجانب حسين )ع( نمود  ررم

آورد كه در زما  خودش پس از تو بهترين ررد روى زمدين اسدت، ايدن دختدر مدادر برايت مى

( روايت شد  كه در ناراحتى 1پيشوايا  پاك است، على بن الحسين زين العابدين از او متولد شد. )

رد بدا  جهت بود كه حضدرت راطمده را زايما  از دنيا ررت و اينكه حضرت حسين را انتخاب ك 

در خواب ديد و بدست او مسلما  شد ربل از اينكه اسير شود و اين جريا  داسدتانى بددين شدرح 

 دارد:
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گفت ربل از آمد  سپاهيا  اسالم در خواب ديدم پيغمبر اسالم بدا حسدين )ع( بخانده مدا آمدد و 

كه بيدار شدم ديگر به چيزى جز  نشست، مرا خواستگارى كرد و براى حسين عقد بست از خواب

انديشيدم در شب دوم راطمه زهرا عليها السالم را ديدم كه اسالم را بر مدن عرضده اين جريا  نمى

 نمود پذيررتم و مسلما  شدم.

در خواب بمن ررمود مسلمانا  بزودى كشور شما را رتم ميكنند و تو پيش ررزندم حسين خدواهى 

بشود، از آ  ورت تا وارد مدينه شدم هيچ ناراحتى متوجه مدن  ررت بدو  اينكه خطرى متوجه تو

( امير المؤمنين عليه السالم از شا  زنا  و دختر يزدجرد پدس از 2نشد و دست احدى بمن نرسيد. )

اسارت پرسيد بعد از داستا  ربل چه از پدرت شنيدى و حفظ كردى؟ گفت شنيدم ميگفت ورتدى 

شود و هر گا  مدت منقضى شد انسا  با اثر مىوها ناتوا  و بىخدا كارى را بخواهد بكند تمام نير

 شود، ررمود چقدر نيكو گفته پدرتنيرنگ خود كشته مى

 )تذل االمور للمقادير حتى يكو  الحتف ري التدبر( 

. چنا  جريانها در مقابل مقدرات ناتوانند كه مرگ انسا  گاهى با حيله و نيرندگ و دورانديشدى 

 آيد.خود او پيش مى

( از ارشاد مفيد روايتى نقل شد  كه امير المؤمنين شخصى بنام حريدث بدن جدابر را ررمانددار 1) 

رسمتى از مشرق نمود او دو دختر يزدجرد را ررستاد كه يكى را بامدام حسدين )ع( و ديگدرى را 

بكدر  بمحمد بن ابى بكر بخشيد از شا  زنا  زين العابدين و از دختر ديگر راسم بن محمد بن ابدى

( در منارب شهر آشوب مينويسد: والدت حضدرت 2متولد شد كه آ  دو با هم پسر خاله بودند. )

على بن الحسين در مدينه روز پنجشنبه نيمه جمادى اآلخر بود گفته شد  روز پنجشنبه نهم شدعبا  

اين . در 36اند و برخى گفته 37هجرى دو سال ربل از درگذشت امير المؤمنين بعضى سال  38سال 

صورت با جدش امير المؤمنين چهار سال و با امام حسن د  سال و با پدر خود نيدز د  سدال بدود 

سال و با پدر سيزد  سال بود مدت سى و پنج  12اند با جدش دو سال و با عموى خود بعضى گفته

ال سال بعد از پدر زندگى كرد و در روز شنبه يازد  شب يا دوازد  شب از محرم باريماندد  در سد 

نود و پنج هجرى از دنيا ررت داراى پنجا  و هفت يا نه سال بود بعضى پنجا  و چهدار سدال نيدز 

اند مدت امامتش سى و چهار سال بود كه در زما  امامت آ  سرور يزيد و معاوية بن يزيد و گفته
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درن مروا  و عبد الملك حكومت كردند و در زما  وليد از دنيا ررت و در بقي  كنار عموى خود 

( كارى مينويسد 4( ابو جعفر بابويه مينويسد كه آ  سرور را عبد الملك مسموم نمود. )3گرديد. )

در سن پنجا  و هفت سالگى از دنيا ررت مدادرش سدالمه دختدر  95متولد و در سال  38در سال 

( ابو جعفر محمد بن جرير طبدرى صداحب كتداب دالئدل االمامده 5«. )1يزدجرد شهريار بود »

 سد:مينوي

همين كه اسيرا  ايرا  وارد مدينه شدند عمر تصميم داشت زنا  را بفروشد و مردا  را بعنوا  برد  

 بگيرد.

برجسته هر روم و ملت را  امير المؤمنين عليه السالم ررمود پيغمبر ررمود  است گرامى بداريد ارراد

اى پيش شما آمد طائفهام كه ميفرمود هر گا  ررد با شخصيت يك عمر گفت اين مطلب را شنيد 

 او را احترام كنيد گرچه مخالف شما باشد.

امير المؤمنين )ع( ررمود اينها گروهى هستند كه تسليم شمايند و عالره باسالم دارند و من از نژاد 

اينها ررزندانى خواهم داشت من شما و خدا را گوا  ميگيرم كه سهم خدود را از اينهدا در را  خددا 

بنى هاشم ررياد برداشتند ما نيز سهم خود را بشما بخشيديم باز ررمود خدايا شاهد آزاد نمودم تمام 

( مهاجر و انصار نيز حق خود را بعلى عليده السدالم 1باش من حق آنها را در را  تو آزاد نمودم. )

بخشيدند ررمود بار خدايا اينها حق خود را بمن بخشيدند و من سهم آنها را در را  تو آزاد نمدودم. 

عمر گفت چرا مخالفت با تصميم من در مورد اين اسيرا  كردى و چه باعث شد كه بدر خدال  

راى من عمل كردى؟ ررمايش پيغمبر را در بار  احترام ارراد با شخصيت بيادش آورد، عمر گفت 

بخشم، على عرض كرد خدايا تو شاهد اند بتو و خدا، مىمن سهم خود و سهم اشخاصى كه نبخشيد 

زادى آنها و بخشيد  ايشا . گروهى از رريش عالره به ازدواج آ  بانوا  داشدتند، اميدر باش بر آ

المؤمنين ررمود نبايد آنها را بر ازدواج مجبور كرد، اختيار را بخودشا  بدهيدد هدر كدس را كده 

 خواستند انتخاب كنند.

پشدت پدرد   گروهى اشار  بشهربانو دختر يزدجدرد نمدود  و اختيدار انتخداب را بداو دادندد از 

اند كدام خواستگارى كردند در حضور جم  باو گفتند از ميا  كسانى كه از تو خواستگارى كرد 

 را انتخاب ميكنى؟ آيا عالره بداشتن شوهر دارى؟ سكوت كرد.
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امير المؤمنين ررمود بشوهر عالره دارد ولى حاال بايد منتظر بود تا چه كسى را انتخاب كند، عمدر 

 ى تصميم بشوهر گررته است؟گفت از كجا رهميد

ررمود هر گا  بانوى با شخصيتى از يك طائفه بدو  سرپرست خدمت پيغمبر ميرسيد ورتدى از او 

مايلى؟ اگر خجالت ميكشيد و سكوت  خواستگارى ميشد، دستور ميداد باو بگويند تو بشوهر دارى

صدادر ميكدرد. اگدر  اش ررار ميداد و دسدتور ازدواجدش راميكرد همين سكوتش را دليل اجاز 

 ميگفت نه اجبار بر پذيرش نميكرد.

خواستگارا  در مقابل شهربانو ايستادند با دست اشار  بحسين بن على )ع( كرد باز براى مرتبه دوم 

از او تقاضاى انتخاب كردند اين مرتبه نيز اشار  بحسين بن على كرد  گفت اگر اختيدار بدا مدن 

 لى خود ررار داد، حذيفه نيز خطبه عقد را خواند.است همين شخ . امير المؤمنين را و

امير المؤمنين باو ررمود اسمت چيست گفت شا  زنا  دختر كسرى ررمود تو شهربانو و خواهرت 

 مرواريد است گفت آرى صحيم است.

مبرد در كامل پس از ذكر نام مادر و لقبهاى حضرت سجاد مينويسد دربا  آ  آرا يحيدى بدن ام 

 ط بدست حجاج بن يوسف لعنه اهلل كشته شد.طويل كه در واس

 باب دوم تصریح بامامت ایشان و سایر دالئل امامت

( محمد بن مسلم گفت از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم انگشترى حضدرت حسدين بكده 2) 

 اند نيست.اند ررمود آ  طور كه گفتهام از انگشت آ  جناب بيرو  آورد رسيد، شنيد 

دش على بن الحسين وصيت نمود و انگشترى خود را بانگشت او نمود هما  حضرت حسين بفرزن

كارى كه پيغمبر نسبت به امير المؤمنين عليه السالم نمود و امير المؤمنين نسبت بامام حسن انجدام 

 داد و حضرت امام حسن نسبت بامام حسين.

هر جمعه بانگشت ميكدنم  اين انگشتر رسيد بپدرم و از او رسيد بمن اكنو  در اختيار من است كه

و با آ  نماز ميخوانم، محمد بن مسلم گفت روز جمعه خدمت آ  جناب رسيدم در حال نماز، پس 

از پايا  نماز دستش را بجانب من دراز كرد ديدم انگشترى در دست دارد كه نقدش آ  ال الده اال 

 اهلل عدة للقاء اهلل. ررمود



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار زین العابدینندگانی امام ز 

) 

13 

 

( حضرت بارر ررمود ورتى نزديك 1ن بن على است. )اين انگشتر جدم حضرت ابى عبد اهلل الحسي

اى پيچيدد  بداو داد و يدك شهادت حضرت حسين شد دختر بزرگ خود راطمه را خواست نامده

 وصيت آشكارا و يك وصيت مخفى نمود.

حضرت على بن الحسين مبتال به بيمارى اسهال بود كه بشدت او را ناراحت داشت نامده را راطمده 

گذار كرد آ  نامه بمن رسيد عرضكردم در آ  نامه چه بود ررمود بخدا سوگند بعلى بن الحسين وا

( حضرت بارر ررمود هنگامى كه حضرت حسدين 2آنچه مورد احتياج بنى آدم است تا آخر دنيا. )

اراد  سفر عراق داشت به ام سلمه همسر پيامبر وصيت نامه خود را سپرد و نامه و چيزهاى ديگر را 

شت، ررمود هر ورت بزرگترين ررزندم پيش تو آمد آنچه بتو دادم در اختيدارش در اختيار او گذا

بگذار. پس از شهادت حضرت حسين، با على بن الحسين پيش ام سلمه آمد آنچه حضرت حسدين 

( در منارب شهر آشوب مينويسد دليل بر امامت حضدرت 3باو سپرد  بود در اختيارش گذاشت. )

ست بامامت امام تصريم شود، هر كس معتقد باين شرط است رطد  زين العابدين اينست كه الزم ا

دارد بامامت آ  جناب زيرا بامامت على بن الحسين تصريم شد  در ضمن ورتى ثابت شد كه بايد 

امام معصوم باشد انسا  يقين ميكند به امامت زين العابدين پس از حضرت حسين زيرا كسانى كه 

 خوارج همه اتفاق دارند كه عصمت آنها ثابت نيست. اند از بنى اميه ومدعى امامت شد 

 كيسانى مذهبا  گرچه معتقد به تصريم هستند ولى تصريم آشكار را الزم نميشمارند.

بينيم ررزندا  زين العابدين امروز با اينكه چيزى از زمدا  آ  جنداب نگذشدته بيشدتر از و ما مى

رگ بيشتر است بطدورى كده روى زمدين را هاى بزجمعيت ربائل جاهليت و تعداد آنها از طايفه

( عبيد اهلل بن عبد اهلل بدن عتبده گفدت 1«. )1امامت آ  جناب است » اند اين نيز از دالئلگررته

خدمت حضرت امام حسين )ع( بودم كه على بن الحسين وارد شد او را پيش خواندد و محكدم در 

 در خوشبو و خوش خلقى.اش را بوسيد ررمود پدرم ردايت باد چقآغوش گررته پيشانى

از اين سخن مرا در دل خطورى رسيد عرضكردم يا ابن رسول اهلل خداى نخواسته اگر پيش آمددى 

شد ما بايد از كه پيروى كنيم ررمود همين پسرم على او امام و پدر اماما  است عرضكردم هندوز 

گى پيشوائى سنى ندارد و كوچك است و ررمود كوچك نيست پسرش محمد در نه سالگى شايست

 دارد.
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( احمدد بدن 2مدتى در سكوت ميگذراند تا بمقام امامت ميرسد آنگا  درياى دانش را ميشكارد. )

ابراهيم گفت خدمت حكيمه دختر حضرت جواد خواهر حضرت امام على النقى رسيدم عرضكردم 

وصديت  بايد شيعيا  بكه پنا  برند ررمود بجد  مادر پدرم، گفتم پيروى كنم از كسدى كده بزندى

كرد ، ررمود اين كار را حضرت حسين عليه السالم نيز كرد زيرا ايشا  وصيت بخواهرش زيندب 

نمود در ظاهر هر علم و دانشى كه ارشا ميشد نسبت به حضرت زينب ميدادند ايدن كدار بواسدطه 

 حفظ جا  حضرت زين العابدين بود.

 (3) 

 یه السالمباب سوم معجزات و کارهاى شگفت انگیز زین العابدین عل

( صاحب امالى مينويسد زهرى گفت خدمت حضرت على بن الحسين بودم يكى از اصدحابش 4) 

وارد شد، امام از او حال پرسيد عرضكرد آرا رعال گررتار چهار صد دينار طال ررضدى هسدتم كده 

زين  حضرت راهى براى پرداخت آ  ندارم با اينكه عيالوارم و مخارج ايشا  را نميتوانم تامين كنم.

العابدين با شدت شروع بگريه نمود عرضكردم آرا چرا گريه ميكنيد؟! ررمود مگدر گريده بدراى 

مصائب و گررتاريهاى بزرگ نيست. عرضكردم همين طور است. ررمود كددام مصديبت از ايدن 

بزرگتر كه مؤمن آزاد برادر خود را گررتار ببيند و بتواند رر  گررتاريش را بنمايد يا او را مبدتال 

( زهرى گفت اطراريا  امام متفرق شدند بعضدى از 1بفقر و تنگدستى بيابد امكا  رر  آ  نباشد. )

مخالفين با يك ديگر ميگفتند تعجب است از اين خانواد  ادعا ميكنند هر چه در زمين و آسدما  

ندد است مطي  آنها است و خداوند در خواست آنها را رد نميكند و باز اعترا  ميكنند كده نميتوان

 رر  گررتارى از يك مؤمن خاص خود بنمايند.

اين حر  رسيد بهما  كسى كه مقروض بود، خدمت زين العابدين رسيد  عرضكرد رالنى و رالنى 

اند سخن آنها بر من از رقرم ناگوارتر است امام عليده السدالم ررمدود خداوندد اجداز  چنين گفته

ر و سحرى مرا بياور، كنيز دو گرد  نا  آورد، گشايش براى تو داد، رو بكنيزى نمود  ررمود ارطا

ررمود اين دو گرد  نا  را بگير كه ديگر چيزى پيش ما نيست خداوند بوسديله همدين دو گدرد  

 گشايش خوبى بتو خواهد داد.
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دانست آنها را چه كند در انديشه ررض و خدرج آ  مرد دو گرد  را گررت و وارد بازار شد  نمى

ا  او را وسوسه ميكرد كه اين دو گرد  نا  چگونه ميتواند رر  ناراحتى ترا خانواد  بود گاهى شيط

بنمايد، در اين مور  بماهى رروشى برخورد كه يك ماهى گنديد  داشت، گفت اين ماهى پيش تو 

ماند اين گرد  نا  نيز پيش من ممكن است يك گرد  نا  را بگيرى هما  ماهى ماندد  را بددهى 

 نا  را گررت و ماهى را داد.ماهى رروشى ربول كرد 

در بين را  بمردى برخورد كه نمك نامرغوبى دارد، باو گفت مايلى اين نا  خشك را بگيدرى و 

هما  نمك نامرغوب را بدهى ربول كرد، آ  مرد ماهى و نمك را بخانه آورد  گفت اين ماهى با 

او ياردت سدپاس  نمك درست ميكنم همين كه شكم ماهى را شكارت دو مرواريدد غلتدا  درو 

 خداى را بجاى آورد.

در همين بين كه شاد و خرم بود ناگها  درب خانه بصدا آمد پشت درب ررت تا ببيندد كيسدت، 

ما  هر چه كوشدش اند گفتند ما و خانواد مشاهد  كرد صاحب ماهى و صاحب نمك هر دو آمد 

و خيلدى گررتدار و مبدتال بده ( ركر كرديم ت1كرديم اين نا  را بخوريم دندا  بآ  كارگر نبود. )

اى بتدو تنگدستى زياد هستى نا  را براى خودت آورديم و آنچه در مقابلش پديش از مدا گررتده

 بخشيديم.

دو نا  را از آنها گررت پس از ررتن آنها درب را بست در ايدن مورد  ررسدتاد  حضدرت زيدن 

دى اينك نا  ما را برگدردا  العابدين عليه السالم رسيد  گفت مواليت ميفرمايد تو بآرزويت رسي

 كه كسى جز ما نميتواند آ  نا  را بخورد.

اش بسيار خدوب شدد. دو مرواريد را بقيمت گزارى رروخت كه ررضش را پرداخت و وض  مالى

برخى از مخالفين گفتند عجب اختالرى بين اين دو حالت است كه على بن الحسين مددعى اسدت 

 ايد باز او را داراى ثروتى عظيم مينمايد.نميتواند رر  تنگدستى از دوستش بنم

حضرت زين العابدين ررمود رريش نيز همين سخن را به پيغمبر ميگفتند كه چگونه در يك شدب 

ميتواند به بيت المقدس برود و در آنجا آثار پيمبرا  را مشاهد  كند ولى در مور  هجرت از مكده 

 تا مدينه را به دوازد  شبانه روز طى ميكند.
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لعابدين عليه السالم ررمود اينها غارلند از كار خدا و دوستا  خدا بمقامهاى بلند نميتوا  رسيد زين ا

مگر با تسليم در مقابل خدا و ترك اظهار نظر، و رضا بآنچه او صالح ميداند، دوستا  خددا صدبر 

بدل ايدن ميكنند بر گررتاريها و ناراحتيها بطورى كه ديگرا  چنين صبرى ندارند و خداوند در مقا

( 2شكيبائى آنها را بتمام آرزوهايشا  ميرساند، با وجود اين آنها جز خواسته خدا را نميخواهندد. )

معتقد بامامت محمد بن حنفيه  شيخ جعفر بن نماء در كتاب احوال مختار از ابى بحير عالم اهواز كه

نائل آمدم تمام آ   بود نقل ميكند كه گفت سالى بحج ررتم در اين مساررت روزى بمالرات امامم

روز را در خدمتش بودم جوانى نورس از مقابل او رد شد سالم كدرد محمدد بدن حنفيده از جداى 

حركت كرد پيشانى او را بوسيد و با كمال تواض  و كوچكى پيوسته او را خطاب به آرداى مدن 

  صبر ( گفتم بر چنين پيش آمدى چگونه ميتوا1مينمود، جوا  ررت، محمد بجاى خود برگشت. )

كرد! پرسيد چه چيز؟ گفتم ما معتقديم كه تو امامى و پيروى از تو واجب است از جاى حركدت 

ميكنى و اين جوا  را چنا  احترام ميكنى و باو آراى من ميگوئى، گفت صدحيم اسدت او بخددا 

 سوگند امام من است پرسيدم كيست؟

اختال  كرديم او گفت راضدى  گفت پسر برادرم على بن الحسين است، من با او در مورد امامت 

هستى حجر االسود حاكم بين من و تو باشد گفتم چگونه ميتوا  حكومت بسدنگى بيدروح بدرد؟ 

ررمود امامى كه با او سنگ سخن نگويد امام نيست از سخن او خجالت كشديدم گفدتم بحكومدت 

سدنگ تدرا  حجر االسود راضيم ررتيم كنار آ  سنگ هر دو نماز خوانديم او پيش ررته گفت اى

بحق كسى كه عهد نامه بندگا  را در نزد تو نهاد  تا گوا  بر انجام آ  پيما  باشى بگو ببينم كدام 

يك از ما دو نفر امام هستيم؟ سنگ بسخن در آمد  گفت محمد! در مقابل پسدر بدرادرت تسدليم 

ه خيدال باش او شايسته مقام امامت است و امام بر تو است از محل خود حركتى كرد بطورى كد 

 كردم خواهد ارتاد، به امامت او اعترا  نمودم و اطاعت او را واجب شمردم.

ابو بحير گفت از آ  ساعت معتقد بامامت حضرت زين العابدين شدم و مدذهب كيسدانى را رهدا 

( در بصائر مينويسد عبد اهلل بن عطاء تميمى گفت روزى در مسدجد خددمت علدى ابدن 2كردم. )

اى بود، جدوانى زيبدا و بد العزيز رد شد نعلينى بپا داشت كه بندهايش نقر الحسين بودم عمر بن ع

 گر را مالحظه ميكنىخوش رد و رامت بود، على بن الحسين نگاهى باو نمود  ررمود اين اسرا 
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روزى بمقام ررمانروائى خواهد رسيد. عرضكردم همين مرد راسق؟ ررمود آرى ولى مدت حكومت 

نجاميد پس از مرد  اهل آسما  او را لعنت و اهدل زمدين طلدب آمدرزش او زياد بطول نخواهد ا

( در اختصاص مينويسد: ابا حمز  ثمالى گفت خدمت حضرت زين العابددين بدودم در 1ميكنند. )

اش درختى بود گنجشكها روى آ  ررار داشتند ناگها  پرواز نمود  صدائى كردند، ررمود ابدا خانه

م نه، ررمود تقديس پروردگار نمودند و درخواست روزى امروز حمز  ميدانى چه گفتند، عرضكرد

خود را كردند و سپس ررمود يا ابا حمز  خدا ما را بزبا  پرندگا  آشنا كرد  و از هدر چيدز بمدا 

( و در بصدائر مينويسدد روى 3( از منارب و بصائر نيز بهمين روايت نقل شد  )2عنايت نمود . )

ى درخواست روزى ورت معينى است ررمود ابا حمدز ! ربدل از در ديوار بودند ررمود ميگويند برا

پسندم زيرا خداوند در ايدن مورد  روزى را بدين بنددگا  آمد  خورشيد مخواب من براى تو نمى

( در اختصاص مينويسد ابو بصير از مردى نقل كرد كه 4تقسيم ميكند و بدست ما جارى مينمايد. )

ه رهسپار شديم همين كه او ابواء )يكدى از دهسدتانهاى گفت با حضرت زين العابدين بجانب مك

مدينه است كه ربر مادر پيغمبر آمنه در آنجا است( كوچ كرديم آ  جناب سوار بود و من پيداد  

بگله گوسفندى رسيديم كه يك ميش از گله عقب ماند  بود كه صدائى همرا  با التماس و وحشت 

د و در طلب مادر است همين كه بر  از جاى حركت ميكرد متوجه شديم كه بر  او نيز صدا ميكن

شود و بر  از پى صدا ميرود. امام ررمود ميدانى ميش چه ميگويد گفتم ميكند صداى ميش بلند مى

نه بخدا نميدانم ررمود ميگويد خودت را بگله برسا . چو  خواهرش سال ربل در همدين محدل از 

تاب مينويسد حضرت صدادق ررمدود علدى بدن ( در هما  ك 5گله عقب ماند گرگ او را ربود. )

الحسين با اصحاب خود در را  مكه صبحانه ميخوردند ناگها  روباهى رد شد امدام ررمدود ممكدن 

است شما پيما  ببنديد با خدا كه باين روبا  كارى نداشته باشيد بگذاريد تا پيش من بيايد و رسدم 

 ياد كردند كه كارى ندارند.

د روبا  پيش آمد تا مقابل امام صداى خود را بلند كرد امام استخوانى پيش امام روبا  را پيش خوان

او انداخت برداشت و ررت باز ررمود رول ميدهيد باو كارى نداشته باشيد باز او را صدا بزنم، ردول 

 دادند، ولى يك از حاضرين پس از آمد  روبا  او را راند روبا  پا بفرار گذاشت.
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ما تعهد مرا ناچيز شمرد؟ آ  مرد گفت من بودم كده روبدا  را رانددم امام ررمود كدام يك از ش

( از اختصداص نقدل ميكندد، كده 1نفهميدم از خدا طلب آمرزش ميخواهم امام سكوت ررمدود. )

حضرت بارر ررمود روزى على بن الحسين عليه السالم با اصحاب خود بود كه آهوئى ماد  از بيابا  

 رد يكى از حاضرين عرضكرد اين ماد  آهو چه ميگويد؟پيش آ  جناب آمد ناله مخصوصى ك 

اش را رال  شخ  رريشى ديروز صيد كرد  از ديروز باو شير نداد ، امام عليده السدالم ررمود بر 

پيغام ررستاد كه بر  آهو را بفرست همين كه چشم مادر به بر  ارتاد از شادى پاى بر زمدين زد و 

عليه السالم بر  را بمادرش بخشيد و با او سخنى شبيه خودش شروع كرد بشير داد ، زين العابدين 

گفت آهو با بر  برا  ارتاد، عرضكردند چه گفت ررمود براى شما دعا كرد و جزاى خير خواست. 

( 3( همين روايت با مختصر اختالرى از منارب و از حمرا  بن اعين در اختصاص نيز نقل شد . )2)

زين العابدين رسيد آ  جناب ررمود تو كيستى عرضكرد  در اختصاص مينويسد كه مردى خدمت 

 منجم هستم ررمود پس تو خبر از غيب ميدهى.

نگاهى باو نمود  ررمود ميخواهى شخصى را بتو نشا  دهم كه در همين راصله آمد  تو باينجدا از 

 چهارد  عالم گذشت كه هر كدام سه برابر دنيا بود  با اينكه در مكا  خود نشسته است.

اى در خانه اى و چه اندوختهضكرد كيست چنين شخصى ررمود من اگر مايلى بگويم چه خورد عر

باو بازگشت بدا  ( حضرت بارر ررمود امام زين العابدين براى حبابه والبيه دعا كرد جوانى4خود. )

( در خرايج مينويسدد 1انگشت اشار  كرد هما  دم حيض شد با اينكه صد و سيزد  سال داشت. )

على بن الحسين روزى ررمود مرگ ناگهانى سبك بارى مؤمن و باعث تاسدف كدارر اسدت، كه 

مؤمن غسل دهند  و حامل جناز  خود را ميشناسد اگر در نزد خدا اميد ثوابى داشته باشدد كسدانى 

 تر ببرند.اش را ميبرند رسم ميدهد عجله كنند در غير اين صورت رسم ميدهد آرامكه جناز 

آيدد بن سمر  گفت، اگر آنچه شما ميگوئيد صحيم باشد از تابوت بيدرو  مدى مردى بنام ضمرة

ميخندد و ميخنداند، امام عليه السالم ررمود خدايا ضمرة بن سمر  به حديث پيامبر خنديد و خنداند 

 او را چنا  بگير كه كفار را ميگيرى.

عابدين رسداند غدالم پس از ررتن او چيزى نگذشت كه غالمش آمد و خبر روت ضمر  را بزين ال

ميگفت من صداى او را در زندگى و پس از مرگ كامال ميشناختم پس از مرگ ميگفت واى بدر 
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ضمرة هر دست آويزى از دستم ررت وارد جهنم شدم بايد هما  جا منزل گيرم و سداكن باشدم، 

( 2را. )زين العابدين ررمود اهلل اكبر اين است كيفر كسى كه لبخند و مسخر  كند حديث پيدامبر 

اى كه داشدت ناگهدا  مشداهد  در خرايج است، كه روزى زين العابدين عليه السالم ررت بمزرعه

اى كرد گرگى موى ريخته و خشمگين را  را بر مردم گررته گرگ نزديك آ  جناب رسيد  ناله

 كرد، امام ررمود برو ا  شاء اهلل انجام ميدهم گرگ ررت.

اش سخت شد  بداد مدن و او ش من ميگفت زايما  بر ماد عرضكردند چه ميگفت؟ ررمود آمد پي

برس و دعا كن نجات يابد، من پيما  ميبندم كه خودم و ررزندانم هرگز متعرض آزار دوستا  تو 

( از خرايج نقل ميكند، كه على بن الحسين عليده السدالم 3نشويم، من نيز خواسته او را پذيررتم. )

 شيرى برايم آوردند و نوشيدم، سحرگا  حالم بهم ررمود در خواب ديدم مثل اينكه ظر 

خورد استفراغ نمودم مقدار كمى شير در آ  بود با اينكه در آ  شبانه روز و چند روز ربل سدابقه 

( از هما  كتاب مينويسد ابا بصير گفت حضرت بارر حديث كرد مرا كده 1نوشيد  شير نداشتم. )

اش كدورتم يدم و با او گالويز شد  با مشت بر بيندىعلى ابن الحسين ررمود در خواب شيطا  را د

روايت شدد  كده  -( خرايج2صبم كه از خواب برخاستم آثار خو  بر جامه خود مشاهد  كردم. )

دست مرد و زنى در هنگام طوا  كعبه بر حجر االسود چسبيد هر چه كوشش كردندد نتوانسدتند 

لعابدين عليه السالم وارد شد در آ  ازدحدام جدا كنند مردم گفتند رط  كنيد، در همين ميا  زين ا

مردم را  را گشودند پيش آمد و دست خود را بر روى آ  دو گذاشت از حجر االسود كند  شد و 

روايت شد  كه حجاج بن يوسف براى عبد الملك مروا  نوشدت  -( خرايج3از هم جدا گرديد. )

ا بكش، در جواب نوشت مرا از خدو  اگر ميخواهى سلطنت تو دوام داشته باشد على بن الحسين ر 

بنى هاشم معذور دار و سعى كن خو  آنها را نريزى چو  آل ابى سفيا  حرص بخو  ريزى ايدن 

 خانواد  داشتند خداوند سلطنت را از آنها گررت. اين نامه را مخفيانه ررستاد.

اد آورد شد كده اى براى عبد الملك نوشت و در آ  نامه يحضرت على بن الحسين بال راصله نامه

متوجه شد سفارشى كه در بار  خو  بنى هاشم نمودى خداوند پاداش اين خير خواهى تدرا ميدهدد 

 سلطنت ترا پايدار و عمرت را ارزو  ررمود.
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اين نامه را بتاريخ هما  ساعتى كه عبد الملك جواب حجاج را داد  نوشت و بوسديله غدالم خدود 

لك متوجه شد تاريخ آ  مطابق است با هما  ساعتى كه نامده ررستاد، غالم كه نامه را داد عبد الم

اى پدر از زر براى حجاج نوشته براستگوئى زين العابدين يقين كرد و از اين مطلب شاد شد، كيسه

 انجام دهد. اش احتياج دارند بنويسد تابرايش ررستاد و در خواست كرد هر چه خود و خانواد 

اى؟ و همدا  جنداب خواب بمن ررمود: در نامه خود چده نوشدتهدر نامه نوشته بود كه پيغمبر در 

ابو خالد كابلى گفت محمد بن حنفيه پس از شدهادت  -( خرايج1پاداش پروردگار را وعد  داد. )

حسين و بازگشت زين العابدين بمدينه مرا پيش او ررستاد در آ  روز در مكه بوديم گفدت بداو 

ترم شايسته بعد از امام حسن و امام حسين باين مقام شايسته  بگو من بزرگترين ررزند امير المؤمنينم

است بمن واگذارى، در صورتى كه مايل باشى يك نفر را حاكم ررار ميدهم بين ما حكومت كند 

 من پيغام را رسانيدم.

ررمود بعمويم بگو از خدا بترس و ادعاى مقامى كه مربوط بتو نيست نكن در صورتى كه اصدرار 

 ن من و تو حجر االسود حكومت نمايد.داشته باشى بي

جواب هر كدام را كه داد او امام است من جواب را بمحمد بن حنفيه رساندم، محمد پذيررت، ابدو 

خالد گفت منهم در خدمت آنها بودم با هم ررتيم كنار حجر االسود و زين العابدين ررمدود عمدو 

حنفيه پيش ررت و دو ركعت نمداز پيش برو تو از من بزرگترى از حجر گواهى بطلب محمد بن 

خواند از حجر االسود خواست كه گواهى دهد در صورتى كه امام است ولى حجدر جدوابى ندداد 

آنگا  على بن الحسين از جاى حركت كرد دو ركعت نماز خواند پس از نماز ررمود اى سنگ كه 

ميدانى مدن صداحب مقدام اش بيايند اگر ترا خداوند گوا  ررار داد  براى كسانى كه بزيارت خانه

امامت هستم و پيشواى الزم االطاعه ميباشم گواهى كن تا عمويم بفهمد كه در امامت حقى ندارد، 

خداوند سنگ را بسخن در آورد بزبا  عربى رصيم گفت: يا محمد بن على امامدت متعلدق بدزين 

بن حنفيده پاهداى  العابدين است او امام است پيروى از او بر تو و جمي  مردم واجب است. محمد

 زين العابدين را بوسيد  گفت تو امام هستى.

جابر بن يزيد   -( خرايج2گفته شد  كه محمد بن حنفيه اين كار را كرد تا مردم از شك در آيند. )

جعفى گفت حضرت بارر ررمود على بن الحسين با گروهى نشسته بود ناگا  آهوئى از بيابا  آمد و 
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بر زمين ميزد و ناله ميكرد، يك نفر عرضكرد يا ابن رسول اهلل چده  مقابل آ  سرور ايستاد  دست 

 ميگويد كه اين طور نزديك بشما شد .

اى خواسته دستور داد  كه يكى از صيادها صيد كنندد. ررمود ميگويد پسر يزيد از پدرش آهو بر 

قاضا دارد او را پيش اند با اينكه باو شير نداد  بود  است اكنو  تديروز بر  اين آهو را صيد كرد 

 اش را شير دهد.صياد ببريم تا بر 

اى و از ورتى اش را تو صيد كرد زين العابدين از پى صياد ررستاد، آمد ررمود اين آهو ميگويد بر 

اش را باو ببخشى، عرضدكرد اى و از من تقاضا كرد  از تو بخواهم بر اى باو شير نداد صيد كرد 

رم، ررمود پس آ  بر  را بياور تا شير بدهد و باز گرداند بتو، ربول كرد  من جرات اين كار را ندا

اش ارتاد اشكهايش جارى شد، على بن الحسين ررمود تدرا بحقدى آورد همين كه چشم آهو به بر 

اش رهسپار بيابدا  شدد كه بگردنت دارم اين بر  را ببخش، صياد او را بمادرش بخشيد آهو با بر 

 -( خرايج1دهم كه شما از خانواد  رحمت هستيد و بنى اميه شايسته لعنت. )صياد گفت گواهى مي

حضرت بارر ررمود پدرم با چند نفر از اصحاب خود ررتند بيكدى از باغهدايش دسدتور داد سدفر  

گستردند همين كه غذا آماد  شد و شروع بخورد  كردند آهوئى از را  رسيد و شروع بناله كدرد  

ند اين آهو چه ميگويد؟ ررمود شكايت از گرسنگى ميكند كده سده نزديك پدرم ررت عرضكرد

روز است چيزى نخورد  باو دست نزنيد بگذاريد با ما بخورد عرضكردند بسيار خوب آهدو پديش 

آمد و با آنها شروع بخورد  كرد مردى دست خود را بر پشت او نهاد آهو رميد، پدرم ررمود مگر 

آ  مرد سوگند ياد كرد كه من نظر بددى نسدبت بده آهدو شما تعهد نكرديد كه باو دست نزنيد 

نداشتم، پدرم با آهو صحبت كرد و ررمود مشغول خورد  باش بتو كارى ندارند شدروع بخدورد  

نمود تا سير شد بعد صدائى بمن كرد و ررت عرضكردند يا ابن رسول اهلل چه گفت ررمدود بدراى 

 «1شما دعا كرد و ررت. »

ابو الصباح كنانى گفت از حضرت بارر شنيدم ررمود، ابو خالد  -خرايج( منارب شهر آشوب و 1) 

كابلى مدتى خدمتكار على بن الحسين عليه السالم بود، آنگا  عرضكرد خيلى مشتاق ديدار مدادرم 

هستم اجاز  گررت، امام زين العابدين باو ررمود رردا مردى از شام خواهد آمد بسيار با شخصيت و 

زدگدى اسدت او جويداى م است، دخترش بهمرا  اوست كه مبتال بده جدنثروتمند و صاحب مقا
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شخصى است كه دخترش را معالجه كند حاضر است تمام ثروتش را بدهد ورتى آمد تدو از همده 

جلوتر برو پيش او بگو من به د  هزار سكه نقر  دختر ترا معالجه ميكنم او سخن ترا ميپذيرد و در 

بم مرد شامى آمد و دخترى داشت كه جسدتجوى مدداواى او را اى ندارد رردا صپرداخت مضايقه

ميكرد. ابو خالد گفت من بد  هزار درهم دخترت را معالجه ميكنم اگر پول پرداخت كدردى مدن 

 تعهد ميكنم ديگر مبتال نشود، پدر دختر پذيررت.

ام د گررتدهامام زين العابدين به ابو خالد ررمود او با تو خيانت خواهد كرد گفدت مدن از او تعهد 

ررمود برو گوش چپ دختر را بگير و در گوش او بگو اى خبيث على بن الحسين ميفرمايد ايدن 

دختر را رها كن و پيش او بر نگرد هما  كار را كرد او ررت و دختر از جنو  آسود  شد پول را 

 خواست آ  مرد از پرداخت خوددارى كرد.

عرضكرد ررمود بتو نگفتم اين مرد خيانت ميكندد، ابو خالد خدمت زين العابدين رسيد  جريا  را 

ولى دخترك باز مريض خواهد شد، اين مرتبه ورتى آمد بگو چو  ورا نكردى باز مريض شد اگر 

آ  د  هزار درهم در دست على بن الحسين عليه السالم بگذارى من او را معالجه ميكنم كه ديگدر 

 مريض نشود.

دختر ررته گوش چپ او را گررت و گفت اى خبيث على  آ  مرد پول را پرداخت ابو خالد پيش

بن الحسين ميگويد رها كن اين دختر را ديگر متعرض او جز به نيكى نشو اگر مزاحم شوى ترا با 

 آتشى كه دلها را ميسوزانم آتش ميزنم.

جن او را رها ساخت و از جنو  آسود  گرديد ديگر بيماريش بازگشت نكرد ابدو خالدد پدول را 

روايت شدد   -( خرايج1نمود و اجاز  ررتن پيش مادر را گررته با هما  پول روانه شد. ) دريارت 

كه ورتى حجاج بن يوسف كعبه را خراب كرد بواسطه جنگ با عبد اهلل بن زبير و بعد از آ  شروع 

به تعمير كردند پس از پايا  ساختما  خواستند حجر االسود را بجداى اول بگذارندد هدر يدك از 

ايستاد حضرت زين ها يا زاهدا  آنها ميگذاشت تكا  ميخورد و در جايش نمىا  يا راضىدانشمند

العابدين پيش آمد و از دست آنها گررته بجايش ررار داد، حجر در محل خودش ردرار گرردت و 

 تكا  نخورد مردم صدا بتكبير بلند كردند.

 وارعا الهام بفرزدق شاعر شيعى مذهب شد  در اين شعرش:
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 يكاد يمسكه عررا  راحته             ركن الحطيم اذا ما جاء تسليم         

روايت شد  كه راطمه دختر امير المؤمنين همين كه مشداهد  كدرد نداراحتى زيدن  -( خرايج2) 

العابدين را بجابر گفت، يادگار برادرم على بن الحسين بسيار ضعيف شد  پيشانى و زانوانش پينده 

ش او بروى و تقاضا كنى كه جا  خود را حفظ كند، جابر آمد در جلو درب بسته، الزم است تو پي

خانه مصاد  با ررزند على بن الحسين حضرت بارر شد، باو گفت بخدا سوگند تدو بداررى و مدن 

شود تا سالم پيامبر را بتو ميرسانم بمن ررمود تو زند  خواهى بود تا كور شوى باز چشمت بينا مى

طريف بن ناصم گفت در آ  شبى كه محمد بن عبد اهلل بدن حسدن ريدام  -( خرايج3آخر خبر. )

اى را خواست و از درو  هميانى كه محتوى دويست ديندار كرد حضرت صادق عليه السالم كيسه

بود، كه حضرت زين العابدين از بهاى چيزى كه رروخته نگه داشته بود براى جريانى كه در همين 

ول را برداشت و رهسپار باغستانى كه داشت و معرو  بطيبه بود ارتد آ  پشب در مدينه اتفاق مى

 ررت.

يابد كه سه شب را  راصله داشته باشد هما  دينارها خدرج ررمود از اين پيش آمد كسى نجات مى

حبابه والبيه گفدت  -( منارب 1ريام كرد  بود. ) او شد در طيبه تا كشته شد  محمد بن عبد اهلل كه

دين رسيدم و در صورتم برصى بود دست روى آ  گذاشت از بين ررت خدمت حضرت زين العاب

( جدابر از 2ررمود حبابه كسى بر ملت ابراهيم جز ما و شيعيانما  نيست، بقيه مردم از او بيزارند. )

« 1حضرت صادق نقل كرد در مورد اين آيه )هَلْ تُِحسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَددٍ أَوْ تَسْدمَُ  لَهُدمْ ِرْكدزاً( »

ود اينها بنى اميه هستند اميد است بزودى چنا  نابود شوند كه احدى از آنها يارت نشود كه باو ررم

 بتوا  اميدى داشت يا از او ترسيد.

آيدد از حضدرت زيدن شود؟ ررمود چقدر زود و بسرعت آ  روز مدىعرضكردم وارعا چنين مى

ابو حمدز  ثمدالى  -( كارى3د . )العابدين شنيدم كه او مقدمات زوال و نابودى آنها را مشاهد  كر

گفت وارد خانه زين العابدين عليه السالم شدم ساعتى در حياط ايستادم سپس وارد خانه شدم ديدم 

يابد و از پشت پرد  باهل خانه ميدهد، عرضكردم ردايت شوم چده يك چيزى را از روى زمين مى

بر شما نيز وارد ميشوند؟ ررمدود  هاى پر مالئكه است، عرضكردم مگر مالئكهمييابى؟ ررمود ريز 

( ام سدليم در يدك 4ابا حمز  مالئكه چنا  بما نزديك ميشوند كه تكيه بر بالش مدا مينمايندد. )



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

24 

 

روايت طوالنى گفت بمن ررمود مقدارى ريگ بياور من از زمين ريگ جم  نمود  آوردم آنها را 

س از چند كلمه مرا صددا گررت و نرم كرد مانند آرد سپس خمير كرد ياروت سرخ شد، گفت پ

زد عرضكردم چه ميفرمائيد؟ ررمود بيا، ديدم باالى خانه ايستاد  در اين هنگام دسدت راسدتش را 

 ها و ديوارها و بازارهاى مدينه گذشت من ديگر دستش را نديدم.دراز كرد از تمام خانه

وشدوار  و چندد اى محتوى چند ديندار و گدر اين مور  بمن ررمود بگير دست دراز كردم كيسه

منزلم ناگا  متوجه شدم اين هما  جعبه من است  اى بود در انگشتر از سنگ ريمتى اينها داخل جعبه

مينويسدد حضدرت زيدن  -( مناردب 1و اين اشياء مال خود من بود كه در منزل گذاشته بدودم. )

ى در منزل العابدين مشغول نماز بود ررزندش بنام محمد كه طفل كوچكى بود آمد كنار چا  عميق

و ميا  چا  ارتاد و مادرش او را ديد ررياد كشيد و خود را كنار چا  رسانيد مضدطرب و ناراحدت 

 كمك ميطلبيد و ميگفت يا ابن رسول اهلل پسرت محمد در چا  غرق شد.

امام عليه السالم از نماز دست برنميداشت با اينكه صداى اضطراب بچه را از چدا  ميشدنيد، مددتى 

اى كه بفرزند داشت گفت چقدر دل شما اوالد پيغمبر سنگين د مادر بچه بواسطه عالرهبطول انجامي

است امام نماز خود را تمام و كامل خواند آنگا  بطر  همسر خود آمد و كنار چا  نشست دست 

درو  چا  برد با اينكه بقعر چا  ريسمانى بلند ميرسيد ررزند خود محمد را بيدرو  آورد در حدالى 

اش تر نشد  بود، ررمود بگير اى كسى كه يقينت و خند  ميكرد از آب چا  بد  و جامهكه بازى 

بخدا كم است، مادر لبخندى از سالمتى ررزند زد ولى بواسطه اينكه امام ررمود  بود يقين تدو كدم 

است گريه نمود. ررمود ناراحت نشو تو ميدانى كه من در مقابل خدائى جبار ررار دارم؟ هدر گدا  

از او بردارم ممكن است صورت از من برگرداند ديگر چه كس ميتواند بر مدن ببخشدايد. صورت 

( در روضة الواعظين مينويسد، ابو خالد كابلى گفت خدمت حضرت زين العابددين رسديدم تدا 2)

بپرسم سالح پيغمبر در اختيار ايشا  است و همين كه چشمش بمن ارتاد ررمود مايلى اسلحه پيغمبر 

دهم؟ عرضكردم بخدا رسم رقط براى همين سؤال آمد  بودم تو از دل من خبدر دادى  را بتو نشا 

اى را آوردند، و آنگا  انگشتر پيامبر و زر  آ  جناب و شمشيرش دستور داد جعبه بزرگ و كيسه

را خارج كرد  ررمود بخدا رسم اين ذو الفقار است عمامه بنام سحاب و پرچم بنام عقاب و شدالق 

نشا  داد  نعلينى خارج كرد و ررمود اين نعلين پيغمبر اسدت ردائدى خدارج كدرد   بنام سكب را
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ررمود با همين ردا روزهاى جمعه پيامبر براى اصحاب سخنرانى ميكرد مقددار ديگدرى از اشدياء 

مينويسد در يك خبر طوالنى كه غدانم  -( منارب 1گفتم بس است مرا ردايت شوم. ) خارج كرد 

نه شد با مادرش پرسيد شخصى از بنى هاشم بنام على ميشناسديد؟ گفتندد آرى بن ام غانم وارد مدي

مرا راهنمائى كردند بعلى بن عبد اهلل بن عباس باو گفتم من سنگى دارم كه مهر على و امام حسدن 

ام شخصى از اين خانواد  بنام على آ  را مهر خواهد نمود. على بن و امام حسين بر آ  است شنيد 

بندى شروع كردندد بندى خشم تمام گفت بعلى بن ابى طالب و حسن و حسين دروغ مىعبد اهلل با 

هاشم بزد  من ميخواستند كه از حر  خود دست بكشم و سنگ را از دستم گررتند هما  شب در 

خواب حضرت حسين را ديدم بمن ررمود سنگ را بگير برو پيش پسرم علدى او مهدر ميكندد از 

بود خدمت حضرت زين العابدين رسيدم آ  را مهر كرد ررمدود  خواب بيدار شدم سنگ در دستم

سدعيد  -( كتاب ارشاد2كار تو عبرت آميز است بكسى نگو غانم در اين مورد اشعارى را سرود. )

بن مسيب گفت تا على بن الحسين از مكه خارج نميشد مردم خارج نميشدند، يدك سدال مدن در 

رود آمد دو ركعت نمداز خواندد در سدجد  تسدبيم خدمت ايشا  از مكه بيرو  آمدم در منزلى ر

 پروردگار كرد هر چه در آ  اطرا  از درخت و گيا  وجود داشت با او به تسبيم پرداختند.

من از شنيد  صداى تسبيم آنها ترسيدم، سر برداشته ررمود سعيد! ترسيدى؟ عرضكردم آرى يا ابن 

سعيد بن مسيب است كه ررّاء بحج نميررتند  ( در روايت 3رسول اهلل ررمود اين تسبيم اعظم است. )

مگر زمانى كه زين العابدين بحج برود براى آنها خوراك ترش و شيرين تهيه ميكرد ولى خودش 

از خورد  آنها خوددارى ميكرد روزى بين را  جلوتر بمنزل رسيد ورتى من آمدم در سدجد  بدود 

سوارى و سوار  همده سدخن او را تكدرار بخدائى كه جانم در اختيار اوست در و ديوار و مالهاى 

ميكردند صحبت از رصاحت صحيفه سجاديه شد پيش شخ  بليغى در بصر  گفت بنويسيد تا مدن 

بدر  اى بسازد ديگر سرمانند آ  براى شما بگويم سر بر روى دست گذاشت تا انديشه كند و جمله

مالى و منذر ثورى گفتند حضرت ( در حليه ابى نعيم است كه ابو حمز  ث1نداشت و از دنيا ررت. )

على ابن الحسين ررمود از منزل خارج شدم تا باين ديوار رسيد  تكيه بدآ  كدردم، ناگدا  چشدمم 

بمردى ارتاد دو جامه سفيد داشت و در صورت من نگا  ميكرد بمن گفت: على بن الحسدين چدرا 
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ار را ررا گررته گفتم نه بر ارسرد  و غمگينى؟ اندو  تو بر دنيا است كه روزى خدا نيكوكار و بدك 

 اين موضوع ناراحت نيستم زيرا هما  طور است كه ميگوئى.

گفت از آخرت ناراحتى كه آ  وعد  درستى است و حاكم نيرومندى در آنجا رضاوت ميكندد از 

اى يك نفر بر خدا توكل چه محزونى؟ گفتم از آشوب ابن الزبير بيمناكم، خنديد  گفت آيا ديد 

اى كسى از خدا بترسد خددا او را نجدات ندهدد؟ و را نگه ندارد؟ گفتم نه گفت ديد كند و خدا ا

اى يك نفر از خدا در خواستى كند باو ندهد گفتم نه. در ايدن مورد  نگداهى گفتم نه گفت ديد 

( ابراهيم ادهم و رتم موصلى هر كدام گفتند بدا 2كردم كسى در مقابل خود نديدم، او خضر بود. )

ابا  ميررتم احتياجى پيدا كردم از رارله دور شدم، ناگها  ديدم پسدركى را  ميدرود، بدا رارله در بي

سر و ته اين پسرك چه ميكند، نزديك او ررته سالم كردم جواب خود گفتم سبحا  اهلل بيابانى بى

داد گفتم كجا ميروى؟ گفت ميروم بخانه خدا، عرضكردم عزيزم تو كوچكى هنوز بر تو واجدب 

اند؟ گفتم پس خدوراكى و مركدب اى كودكانى از من كوچكتر مرد ود پيرمرد، نديد نشد ، ررم

سواريت كو؟ گفت زاد من پرهيزگارى من است و مركب سواريم دو پاى من و هددرم مدواليم 

 بينم.هست، گفتم من خوراكى با تو نمى

گفدتم نده. گفت پيرمرد صحيم است يك نفر ترا دعوت كند تو از خانه غذاى خودت را ببرى؟ 

اش دعوت كرد  آب و غذايم را ميدهد، گفتم پاى بردار تا زودتر برسى، ررمود كسى كه مرا بخانه

اى خداوند در اين آيه ميفرمايد الَّذِينَ جاهَدُوا گفت من بايد كوشش كنم او بايد مرا برساند نشنيد 

 سِنِينَ.رِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِ َّ اللَّهَ لَمََ  الْمُْح

در همين ميا  جوانى خوش صورت با لباسى سفيد پيش آمد و كودك را در آغوش گررته بر او 

سالم كرد. من بجوا  گفتم ترا بآ  خدائى كه اين ظاهر آراسته و زيبا را بتدو داد  ايدن پسدرك 

 كيست؟ گفت او را نميشناسى؟

آباء گرامت اين جوا  كيسدت؟ او على بن الحسين است، آنگا  رو بكودك نمود  گفتم ترا بحق 

آيد و سالم بما ميكند گفتم تدرا بحدق ررمود او را نميشناسى خضر است، كه هر روز پيش ما مى

آباء گرامت سوگند بدو  خوراك چگونه اين بيابا  را طى ميكندى؟ ررمدود مدن خدوراك دارم 

تمدام  -2ميدانم من تمام دنيا را مملكت خدا  -1خوراكم چهار چيز است پرسيدم چه چيز؟ گفت 
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ررمدا  او را در هدر  -4ارزاق و وسائل را در دست خدا ميبينم  -3مردم را بند  و كنيز و عيال او 

اى دارى اى زين العابدين تدو بدا همدين زاد از يابم، گفتم خوب زاد و توشهچيز نارذ و جارى مى

شى است كه راسدم بدن ( در رجال ك 1« )1بيابانهاى آخرت ميگذرى چه رسد به بيابانهاى دنيا. »

عو  گفت حضرت زين العابدين ررمود مبادا عزم سفر كنى و از اين ناحيه خارج شوى كده تدا 

هفت سال پس از درگذشت من جستجوئى از دانش نيست. پس از هفت سدال يكدى از ررزنددا  

نرم بر او اش چنا  ميجوشد مانند گيا  مرغزار كه بارا  نرم راطمه )ع( بپا ميخيزد كه دانش از سينه

 ببارد.

راوى گفت پس از روت على بن الحسين عليه السالم تاريخ گذاشتم بدو  يك روز كم يا زياد در 

( در روايت ابدو 2هما  تاريخ كه ررمود  بود امام بارر عليه السالم شروع به پرورش اركار كرد. )

شما مدعى هستيد كه حمز  ثمالى است كه عبد اهلل بن عمر خدمت زين العابدين رسيد  گفت آرا 

يونس بن متى در شكم ماهى زندانى شد بواسطه اينكه بر او واليت جدما  را عرضه داشتند تورف 

نمود، ررمود آرى. عبد اهلل ابن عمر گفت اگر چنين است نشا  بد  دستور داد چشم من و او را بدا 

دريا هستيم و  ه شديم كنار اى ببندند آنگا  پس از ساعتى امر كرد چشمما  را باز كنيم متوجپارچه

( عبد اهلل بن عمر گفت آرا خو  من بگرد  شدما اسدت مبدادا مدرا 1امواج سيل آسا ميخروشد. )

 بكشتن دهى ررمود آرام باش گفتى نشا  بد  اگر راست ميگوئى.

سپس ررمود اى ماهى، ناگها  يك ماهى مانند كو  سر از دريا برآورد ميگفت لبيك لبيك يا ولى 

 سيد تو كه هستى؟ گفت من ماهى يونس ابن متى، ررمود جريا  را نقل كن.اهلل. پر

ماهى گفت خداوند هر پيامبرى را مبعوث نمود از آدم تا رسيد بجد بزرگوار شما محمد صدلى اهلل 

عليه و آله واليت شما خانواد  را بر او عرضه داشت هر كدام پذيررتند آسود  و راحت شدند، هر 

از حمل آ  خوددارى كردند گررتار يك ناراحتى از ربيل آدم بگنا  و نوح  كدام درنگ نمودند و

 بغرق ابراهيم بآتش يوسف بچا  ايوب ببال داود بخطا كارى تا باالخر  زما  بيونس رسيد.

خداوند به يونس خطاب كرد دوست بدار امير المؤمنين على و ائمه طاهرين از نژاد او را در يدك 

ام و نميشناسم و با خشدم د كه چگونه دوست بدارم كسى را كه نديد رسمت از گفتارش چنين بو

 ررت.
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خداوند بمن وحى كرد كه يونس را ببل  ولى استخوانش را نشكن در شكم من چهل روز بدود در 

( درياها سير ميكرد و درو  سه ظلمت ررياد ميزد )ال إِلهَ إِلَّا أَنَْت سُبْحانَكَ إِنِّي ُكنُْت مِنَ الظَّالِمِينَ

خداى يكتا تو منزهى من اشتبا  كردم واليت على و ائمه بعد از او را پذيررتم پس از ايما  بواليت 

شما خداوند دستور داد او را بكنار دريا بياندازم، ررمود ماهى بجاى خود برگرد، او ررت آب بهدم 

از رارلده ( حماد بن حبيب كورى گفت من در ناحيه زباله )محلى اسدت در را  مكده( 2پيوست. )

عقب ماندم همين كه تاريكى شب جها  را ررا گررت پنا  بدرختى بلند بردم، در سياهى دل شدب 

جوانى را ديدم آمد كه لباس سفيد در تن دارد و بوى مشك از او ساط  است هر چه ردرت داشتم 

 خود را مخفى نمودم.

 آماد  نماز شد ايستاد و شروع باين مناجات كرد،

ء جبروتا اولج رلبى ررح االربال عليك و الحقنى بميدا  و رهر كل شى ء مكتوبايا من حاز كل شى

 المطيعين لك.

( آنگا  شروع بنماز كرد همين كه اعضايش ساكن شد و از حركت باز ايستاد ررتم به آنجائى 1) 

اى جارى است وضو گررته آماد  نماز شدم ررتم پشت سر آ  جوا  كه آماد  نماز شد ديدم چشمه

اى كده نويدد يدا يدم محرابى آراسته است مثل اينكه هما  ساعت زينت داد  شد هر ورت بآيدهد

تهديدى داشت ميگذشت آ  را با يك ناله و سوزى تكرار مينمود همين كه تاريكى برطر  شدد 

بپاى خاست و ميگفت اى كسى كه پنا  گمراهانى و پشتيبا  بيمناكا  عباد بتو پناهند  شدند تو را 

ى خوب يارتند كجا راحتى ديد كسى كه خود را براى غير تو به رنج انداخت و كسدى كده نگهبان

ام و نه از اى كه بايد از خدمت تو نگررتهجز ترا در نظر گررت، خدايا تاريكى ررت من هنوز توشه

مناجات با تو سير شدم خدايا درود خود را بر محمد و آلش بفرست و با من چنا  معامله كن كده 

 ه مقام تو است يا ارحم الراحمين.شايست

من ترسيدم او را نيابم و باالخر  نفهمم كيست، دست بدامن او انداخته گفتم ترا بحق آ  كس كه 

اين رنج و ناراحتى را بر تو گوارا نمود  و لذت شب زند  دارى را عنايت كدرد  مدرا از لطدف و 

داشتى گم نميشدى اكنو  از پى من بيا ام ررمود اگر براستى توكل عنايت خود پنا  د  كه گمشد 

 شود.همين كه بزير درخت رسيد دست مرا گررت خيال كردم زمين زير پايم كشيد  مى
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صبحگا  كه سپيد  دميد بمن ررمود مژد  باد ترا صداى داد و ررياد حاجيا  را شنيدم رو بآ  جوا  

ستى؟ ررمود اكنو  كه رسدم كرد  گفتم ترا بحق آ  كسى كه روز ريامت باو اميدوارى تو كه ه

( در خرايج مينويسدد، از كتداب مقتدل 2دادى من على بن الحسين بن على بن ابى طالب هستم. )

احمد بن حنبل كه سبب بيمارى حضرت زين العابدين در كربال اين بدود كده زرهدى را پوشديد 

 برايش بلند بود زيادى آ  را با دست گررت و پار  كرد.

گفت حضرت زين العابدين بعنوا  حج خارج شد رسيد به بيابانى بين مكه  ( امالى شيخ طوسى،1) 

و مدينه، به راهزنى برخورد، راهز  بامام ررمود پائين بيا ررمود منظورت چيست، گفت ميخدواهم 

ترا بكشم و هر چه دارى ببرم ررمود من موجودى خود را با تدو تقسديم ميكدنم و برايدت حدالل 

مود پس آنقدر بمن بد  كه بمنزل برسم، باز امتنداع كدرد، بداو ررمدود مينمايم، دزد گفت: نه، رر

خدايت كجاست؟ راهز  جوابداد خواب است، ناگا  ديد دو شير ژيا  آمدند يكى سر و يكدى دو 

( در منارب از ابو مخنف نقل ميكند 2پايش را گررت، ررمود حاال ديدى خدايت در خواب است. )

زين العابدين خواب بود مردى را گماشته بود كه هر كس كه هنگام شهادت حسين )ع( حضرت 

( در كتاب نجوم مينويسد مردى خدمت حضرت زين العابدين 3باو رصد سوئى داشت دراع كند. )

رسيد اصحاب و يارا  اطرارش را گررته بودند، امام ررمود از كدام خانواد  هستى عرضكرد مردى 

 منجم و غيب گو و ردشناسم.

اى چهار هزار عدالم را طدى كدرد؟ بتو معررى كنم مردى را كه از ورتى تو آمد ررمود ميخواهى 

اى و چه ذخيدر  پرسيد كيست؟ ررمود آ  مرد را نميگويم ولى اگر مايل باشى ميگويم چه خورد 

اى در خانه، عرضكرد بفرمائيد ررمود تو امروز پنير خوردى، در خانه بيست دينار دارى كده نمود 

  صحيم دارد، آ  مرد گفت گواهى ميدهم كه تو حجت خدا و نمايند  پروردگار سه دينار آ  وز 

( 4و كلمه تقوائى امام ررمود تو نيز از صديقين هستى كه خدا دلت را بايما  آزمدايش نمدود . )

محمد بن جرير طبرى در كتاب امامت مينويسد، كه هنگام ورات زين العابدين عليه السالم ررمدود 

ت امشب گفت شب رال  پرسيد از ما  چقدر گذشته عرضكرد رال  ردر ررمود محمد! چه شبى اس

اند آبى براى وضو خواست ورتى آوردند ررمدود ايدن آب بمن وعد  داد  اين هما  شبى است كه

موش دارد، يكى از حاضرين گفت هذيا  ميگويد ررمود چراغ بياوريد، آوردند داخل آب موشدى 
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و آب ديگرى بياورند وضو گررت و نماز خواند در آخر هما  شب  بود، دستور داد آب را بريزند

( حضرت بارر ررمود پدرم با گروهى از غالما  خود و ديگرا  بطر  مكه ميررت 1از دنيا ررت. )

همين كه ببستا  رسيدند خيمه را بيك طر  زدند، ورتى امام )ع( آمد ررمود چرا در ايدن محدل 

جنى از دوستا  ما است خيمه زد  شما براى آنها ناراحتى ايجاد ايد؟ اينجا مكا  گروهى خيمه زد 

ها ناگها  صداى شخصدى كده او را ميكند، عرضكردند ما نميدانستيم و شروع كردند بكند  خيمه

ها را از جاى نكنيد ما ايدن نداراحتى را در را  نميديديم بلند شد كه ميگفت يا ابن رسول اهلل خيمه

ايم آرزو داريم از آ  ميل بفرمائيد باعث ارتخدار اى براى شما آورد يهشما تحمل ميكنيم ضمنا هد

هداى شود مشاهد  كرديم كنار خيمه چند طبق است كه در آنها انگور، انار و مدوز و ميدو ما مى

 مختلف ديگر است.

مينويسد ابدو  -( رجال كشى2ها. )امام )ع( همراها  خود را ررا خواند شروع كردند بخورد  ميو 

الد كابلى مدتى خدمتكار محمد بن حنفيه بود و او را امام ميدانست، يك روز باو گفت رددايت خ

ام و بشما عالرمندم كه اين خود موجدب مزيدد لطفدى شوم من مدتى است كه خدمتكار شما بود 

است از طر  شما رسم ميدهم شما را بمقام پيغمبر و امير المؤمنين آيا شما امام هستى كه پيروى 

شما بر تمام مردم واجب است ررمود رسم بزرگى دادى امام بر من و تمام مردم على بن الحسين از 

 است.

ابو خالد پس از شنيد  اين حر  خدمت زين العابدين عليه السالم رسيد و اجاز  شرريابى خواست، 

 آمدى؟اجاز  يارته داخل شد، امام ررمود بارك اهلل كنكر! چه شد  تو بديد  ما نمى

خالد بسجد  ارتاد و شكر خداى را نمود از سخن حضرت زيدن العابددين عرضدكرد خدداى را  ابو

سپاس كه ربل از مرد  امامم را شناختم، امام ررمود چطور امام را شناختى عرضكرد زيرا شما مدرا 

ناميد  بود، و از آ  رراموش كرد  بودم. مددتى خددمتكار  باسمى خواندى كه مادرم هنگام والدت

بن حنفيه بودم و او را امام ميدانستم تازگى از او سؤال كردم و رسمش دادم بحق پيغمبدر و محمد 

امير المؤمنين كه امام كيست؟ مرا بسوى شما راهنمائى كرد، گفت شما امام بر او و تمدام مدردم 

 هستى.
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كده ورتى خدمت شما رسيدم مرا با نامى صدا زدى كه مادرم نهاد  بود رهميدم شما امامى هسدتى 

 «.1اطاعت او بر من و هر مسلمانى واجب است »

در بابهاى آيند  بسيارى از اخبار كه مشتمل بر اعجاز زين العابدين عليه السالم است خواهد آمدد. 

( روايت شد  در يكى از مؤلفات اصحاب كه مردى از بزرگا  بلخ بيشتر سالها بحج ميرردت و 1)

ت على بن الحسين را هم زيارت مينمدود و بدراى آ  در مدينه پيغمبر را نيز زيارت ميكرد حضر

 پرسيد بشهر خويش برميگشت.آورد و مسائل دينى خود را مىجناب تحفه و هداياى زيادى مى

برى ولى آ  آرا بتو چيزى نميدهد، گفدت آ  شخصدى زنش باو گفت تحفه و هداياى زيادى مى

ائى است كه در دست مردم است زيرا كه من برايش هديه ميبرم مالك دنيا و آخرت و تمام چيزه

او خليفه خداست در زمين و حجت اوست او پسر پيغمبر و امام ما است. ز  پس از شدنيد  ايدن 

 حر  ديگر چيزى نگفت.

در سال بعد نيز عازم حج شد و خدمت زين العابدين عليه السالم رسيد  سدالم نمدود و دسدتش را 

نيز تعار  كرد شروع بخورد  نمود، پس از صدر   بوسيد، آ  جناب مشغول غذا خورد  بود باو

 غذا آرتابه و طشت خواست.

آ  مرد از جاى حركت كرد و آب بر روى دست امام ريخت، ررمود تو مهما  ما هستى چطدور 

آب بر دست ما ميريزى؟ عرضكرد من عالره دارم ررمود حاال كه دوست دارى چيزى بتو نشدا  

و خوشحال ميشوى، آ  مرد آب ريخت تا يك سوم طشدت  ميدهم كه خيلى مورد عالره تو است 

بينى؟ آ  مرد عرضكرد آب، ررمود اين يداروت ررمدز عليه السالم ررمود چه مى پر آب شد، امام

( ررمود بريز آب را، ريخت تدا دو 1است دو مرتبه نگا  كرد ديد بقدرت خدا ياروت ررمز شد . )

ب است، ررمود نه زمرد سبز است، باز نگدا  سوم طشت پر آب شد ررمود اين چيست عرضكرد آ

كرد ديد زمرد سبز است. باز ررمود آب را بريز ريخت تا طشت پر شدد پرسديد ايدن چيسدت؟ 

عرضكرد آب است، ررمود نه در سفيد است نگا  كرد ديد در سفيد است طشت پر شد از سه نوع 

دسدتهاى مدوال شدروع  جواهر در، ياروت، زمرد، آ  مرد در شگفت شد  خدود را اندداخت روى

 ببوسيد  كرد.
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ررمود ما چيزى نداريم كه پاداش تحفه و هديه ترا بدهيم همين جواهر را عوض هديه خود بدردار 

از طر  ما، پوزش بخوا  از زنت كه ما را سرزنش كرد  بود، آ  مرد سر بزير اركند  پرسيد آردا 

نبوت هسدتيد، آنگدا  از امدام وداع  چه كسى سخن زنم را براى شما نقل كرد وارعا شما از خاندا 

 نمود  بجانب بلخ رهسپار شد.

ورتى بمنزل رسيد جواهر را پيش همسر خود نهاد  جريا  را شرح داد آ  ز  سجد  شدكر بجداى 

آورد و شوهرش را رسم داد كه او را خدمت امام ببرد در سال بعد كه عازم حج شدد همسدرش را 

و نزديك مدينه از دنيا ررت، آ  مرد خدمت امام رسيد و با  نيز با خود برد، در بين را  مريض شد

 گريه جريا  روت همسر خود را نقل كرد.

امام عليه السالم دو ركعت نماز خواند و دعاهائى كرد سپس توجه بآ  مرد نمود  ررمود برو پيش 

 همسرت خداوند او را بلطف و كرمش زند  كرد.

مه شد ديد زنش نشسته منتظدر اوسدت صدحيم و مرد بسرعت بمنزل برگشت همين كه داخل خي

 سالم.

پرسيد چطور خداوند ترا زند  كرد، سوگند خورد كه عزرائيل آمد و روح مرا ربض نمود و بطر  

باال برد ناگا  شخصى بدين شكل و شمايل آمد اوصا  آ  آرا را كه نقل ميكرد شوهرش گفدت 

مش باو ارتاد گفت السالم عليدك يدا همين كه ملك الموت چش: هما  زين العابدين است گفت 

حجة اله السالم عليك يا زين العابدين جواب داد  باو گفت روح اين ز  را برگردا  او بزيارت ما 

ام كه سى سال ديگر زند  بماند و زندگى خوشى داشدته باشدد چدو  آمد  بود من از خدا خواسته

 بزيارت ما آمد  بود.

ا بجسد برگرداند، من با چشم ديدم ملك الموت دست آ  ملك الموت گفت به ديد  منت روح مر

آرا را بوسيد و ررت، آ  مرد دست ز  خود را گررت و خدمت زين العابدين آورد مورعى كه آرا 

با اصحاب خود نشسته بود ناگا  ز  خود را بر زانوا  امام انداخته ميبوسيد و ميگفت بخدا رسم اين 

با دعاى خودش زند  كرد آ  ز  و مرد بقيه عمر خود را در  آرا و موالى من است، همين آرا مرا

( برسى در مشدارق االندوار مينويسدد مدردى بدزين العابددين 1خدمت زين العابدين بسر بردند. )

عرضكرد چه چيز ما را بر دشمنانما  امتياز ميدهد، با اينكه ميا  آنها از ما زيباتر هست امام ررمود 
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ا مشاهد  كنى عرضكرد آرى دست بر چشمش ماليد  ررمود نگا  كدن مايلى امتياز خود را بر آنه

يك مرتبه آ  مرد ناراحت شد  عرضكرد مرا بحالت اولى برگردا  من در مسجد غيدر خدرس و 

 بينم دست بر صورتش ماليد بحالت اول برگشت.ميمو  و سگ چيزى نمى

 باب چهارم مستجاب شدن دعاى امام علیه السالم

گفت من و گروهى از عباد بصر  از ربيل ايوب سجستانى و صالم مدرى و عتبده ( ثابت بنانى 3) 

الغالم و حبيب رارسى و مالك بن دينار بحج ررتيم، همين كه داخل مكه شديم ديديم مردم از نظر 

 آب در مضيقه هستند و از شدت تشنگى ناراحتند چو  بارا  كم باريد  بود.

را  نمودند ررتيم بجانب كعبه پس از طوا  با تضدرع و مردم متوسل بما شدند و تقاضاى طلب با

زارى از خدا درخواست بارا  نموديم ولى دعاى ما اجابت نشد، در همين ميا  جدوانى كده انددو  

ديد  ميشد وارد شد و طوارى نمود سپس روى بما آورد  ررمدود  اش آشكاراناراحتى غم در چهر 

نى و صالم مرى و عتبه الغالم و حبيب رارسدى و يدا مالك بن دينار و ثابت بنانى و ايوب سجستا

 سعد يا عمر يا صالم اعمى، رابعه، سعدانه، يا جعفر بن سليما ، عرضكرديم بله اى جوا ؟

ررمود يك نفر از شما را خدا دوست نميداشت؟ گفتيم ما دعا كرديم بر خداست كه اجابت نمايد، 

 روى بجانب كعبه نمود  و از آنجا بسجد  ررت.

اى كه بمن دارى اينها را از بارا  سيراب كن، هنوز دعايش تمام سجد  ميگفت الهى ترا بعالره در 

نشد  بود كه بارا  چو  دهانه مشك باريد  گررت، گفتم جوا  از كجا رهميدى ترا دوست دارد؟ 

اش دعوت نميكرد چو  دعوت كرد  رهميدم مرا دوسدت جوابداد اگر مرا دوست نميداشت بخانه

 دارد.

 اش رسم دادم از پيش ما ررت و اين شعر را خواند.بهمين جهت او را بعالره

 من عر  الرب رلم تفنه             معررة الربّ رذاك الشقى         

 ما ضر ري الطاعة ما ناله             ري طاعة اهلل و ما ذا لقى             

 و العز كل العز للمتقى     ما يصن  العبد بغير التقى                     

( 1از مردم مكه پرسيدم اين جوا  كيست؟ گفتند على بن الحسين بن على ابن ابى طالب اسدت. )

منارب شهر آشوب مينويسد حضرت حسين كه شهيد شد هفتاد و چند هزار دينار ردرض داشدت، 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

34 

 

خواب باز ماند   حضرت زين العابدين از اين جريا  ناراحت بود بطورى كه از خورد و خوراك و

بود شبى در خواب ديد باو گفتند ناراحت نباش بواسطه ررض پدرت خداوند آ  را از مال بجدنس 

 پرداخت نمود.

با خود گفت من در اموال پدرم چيزى سراغ ندارم كه معرو  بمال جنس باشد شب دوم نيز هما  

ى داشت بندام بجدنس كده خواب را ديد، از خانواد  خود پرسيد يكى از بانوا  گفت پدرت غالم

چشمه آبى در ذى خشب در اختيار او گذاشته بود، ورتى جستجو كرد معلوم شد صحيم است چند 

نگذشته بود كه وليد بن عتبة بن ابى سفيا  پيغام ررسدتاد بدزين العابددين كده پددرت  روز بيشتر

 اى در ذى خشب دارد بنام بجنس اگر مايلى من آ  را ميخرم.چشمه

 ين جواب داد كه ميفروشم در مقابل ررض پدرم مبلغ ررض را تعيين نمود.على بن الحس

او هم ربول كرد آب شب شنبه را براى سكينه استثناء نمود، حضرت زين العابددين پيوسدته دعدا 

ميكرد خدا كشته راتل پدرش را باو نشا  دهد ورتى مختار كشندگا  حسين را كشت سر عبيد اهلل 

كى براى امام ررستاد به پيك گفت او شب نماز ميخواند پس از نماز صبم زياد و عمر سعد را با پي

آورند ورتى در خانه ررتى سدؤال ميخوابد بعد حركت ميكند پس از مسواك نمود  برايش غذا مى

اش بگدو مختدار سدالم كن هر ورت سفر  گسترد  بود اجاز  بگير و دو سر را بگذار روى سدفر 

 ل اهلل خداوند انتقام ترا گررت.ميرساند و ميگويد يا ابن رسو

پيك تمام دستورات را انجام داد، همين كه زين العابدين روى سفر  دو سر را ديدد بسدجد  ررتده 

گفت سپاس خداى را كه دعاى مرا مستجاب نمود و انتقام خو  پدرم را گرردت در بدار  مختدار 

ام مراسم حدج وارد خددمت ( دالئل حميرى، منهال بن عمرو گفت پس از انج 1دعاى خير نمود. )

زين العابدين شدم، بمن ررمود منهال. حرملة بن كاهل اسدى چه ميكند عرضكردم ورتى آمدم زند  

 بود دست دراز كرد  گفت خدايا باو حرارت آهن را بچشا ، خدايا باو حرارت آتش را بچشا .

بقه دوستى بدود سدوار منهال گفت از آنجا بكوره بازگشتم مختار خروج كرد  بود بين من و او سا

شدم تا باو سالم نمايم ديدم اسب سوارى خود را خواست و سوار شد منهم با او ررتم تا رسديد بده 

كناسه، در آنجا ايستاد چو  كسى كه انتظار شخصى را دارد ررستاد  بود از پى حرملة بدن كاهدل 
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ر تو پيروز كرد دستور اسدى، او را آوردند همين كه چشمش باو ارتاد گفت خدا را شكر كه مرا ب

 داد شتركش بيايد.

اول دستهاى او را بدستور مختار رط  نمودند بعد گفت پاهايش را رط  كنيد، پس از رط  دو پايش 

امر كرد آتش بيارروزند يك بار هيزم آوردند پيكر او را در ميدا  آتدش نهادندد، لهيدب آتدش 

توجهى بمن نمود  گفت چرا سبحا  اهلل  پيكرش را سوخت من گفتم سبحا  اهلل سبحا  اهلل. مختار 

 ميگوئى؟

 گفتم من خدمت زين العابدين رسيدم از من پرسيد حرملة چه ميكند؟

عرضكردم هنوز زند  است دست بدعا برداشته گفت خدايا باو حرارت آهن را بچشا  باو حرارت 

؟ گفدتم بخددا آتش را بچشا . مختار گفت ترا بخدا سوگند جدا اين سخن را از آ  موال شدنيدى

سوگند عين همين جمالت را ررمود، مختار از اسب پياد  شد دو ركعت نماز خواندد بعدد بسدجد  

ررت سجد  طوالنى، بعد سر از سجد  برداشت و برا  خود ادامه داد من نيز با او ررتم تا رسيد بددر 

 خانه ما تقاضا كردم نهار را با او صر  كنم.

سين سه دعا كرد خدا دعايش را بدست من مستجاب نمود بداز گفت منهال تو ميگوئى على بن الح 

 تقاضا ميكنى غذا بخورم امروز بايد بشكرانه اين نعمت روز  بگيرم.

 باب پنجم مكارم اخالق و دانش آن جناب و اقرار دوست و دشمن بمقامش

دمت ( محمد بن جعفر و ديگرا  گفتند يكى از بستگا  على بن الحسين عليه السدالم آمدد خد 2) 

ايشا  بطورى كه ميشنيد شروع بناسزا گفتن بآ  جناب كرد و سخنى با او نگفت همين كه رردت 

 امام عليه السالم بحاضرين گفت شنيديد چه گفت؟

من مايلم با هم برويم ببينيد من چگونه پاسخ او را ميدهم. گفتند حاضريم ما مايل بوديم كه پاسدخ 

 او را بدهى.

اد زير زبا  اين آيه را تالوت ميكرد )وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعدارِينَ عَدنِ امام كفش پوشيد  برا  ارت

النَّاسِ وَ اللَّهُ يُِحبُّ الْمُْحسِنِينَ(. رهميدم كه چيزى باو نخواهد گفت رسيد درب منزل آ  مدرد او را 

 صدا زد  ررمود بگوئيد على بن الحسين با تو كار دارد.
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بود كه با هر ناراحتى مقابله كند يقين داشت كه موال براى كيفر عمدل  آ  مرد بيرو  آمد آماد 

زشتى كه او كرد  بود آمد ، امام عليه السالم ررمود برادر تو هم اكنو  پيش من آمدى و چنين و 

چنا  گفتى، اگر راست گفتى از خدا طلب آمرزش ميكنم در صورتى دروغ گفته باشى خددا تدرا 

امام را بوسيد  گفت نه آنچه گفتم در تو نيست من شايسدته تدرم بده آ  بيامرزد، آ  مرد پيشانى 

 نسبتها.

( در كارى است حضرت صادق ررمود حضرت علدى 1راوى گفت آ  مرد حسن بن حسن بود . )

بن الحسين بر چند نفر جذامى گذشت موال سوار بر االغ بود آنها مشغول غذا خورد  بودند امام را 

ررمود اگر من روز  نداشتم ميخوردم ورتى بمنزل رسيد دستور داد غدذا بخورد  غذا دعوت كردند 

تهيه كنند و در تهيه غذا هر چه ميتوانند از خرج مضايقه نكنند آنها را بمنزل دعدوت كدرد و بدا 

( ابو حمز  ثمالى گفت خدمت زين العابدين سخن از گرانى نرخها شد ررمود 2ايشا  غذا خورد. )

( در كتاب رالح السائل عبد العزيز 3خداست گرا  شود يا ارزا  گردد. )مرا كارى نيست رزق بر 

عبدى از ابن ابى يعفور نقل ميكند كه حضرت صادق ررمود هر ورت على بن الحسين آماد  نمداز 

( واردى از عبد اهلل بن محمدد 4ميشد تنش ميلرزيد و رنگش زرد ميشد چو  شاخه خرما ميلرزيد. )

د كه هشام ابن اسماعيل با من خيلى بد ررتارى ميكرد )والى مدينه بود پسر عمرو بن على نقل كر

از طر  عبد الملك مروا  وليد بن عبد الملك او را عزل كرد( حضرت على بن الحسين را بشدت 

 آزرد.

« حضرت على 1پس از آنكه وليد او را عزل نمود دستور داد بايستد تا مردم انتقام خود را بگيرند »

كنار او بگذشت در نزديكى خانه مروا  او را نگهداشته بودند باسماعيل سالم كدرد  بن الحسين از 

 على بن الحسين ربال دستور داد  بود به نزديكا  خود كه متعرض او نشوند.

در روايت ديگر پيغام داد هر احتياج مالى دارى بگو برطر  كنم از طر  ما خاطر جمد  بداش، 

( منارب مينويسد، روايت شدد  علدى بدن الحسدين 1بدهد. ) هشام گفت خدا ميداند رسالت به كه

غالمش را دو مرتبه صدا زد جوابش را نداد در مرتبه سوم كه جواب داد ررمود پسرم صدداى مدرا 

نشنيدى گفت: چرا. ررمود چرا جواب ندادى؟ گفت چو  از تو نميترسيدم، ررمود الحمدد هلل كده 

گفت در مدينه چندين خانوار زندگى ميكردندد كده ( ابن اسحاق 2غالمم از من بيمناك نيست. )
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آيد پدس از ردوت علدى ابدن خوراك آنها ميرسيد و احتياج بكسى نداشتند نميدانستند از كجا مى

( عمرو بن دينار گفت زيد بن اسامه بحالت احتضدار رسديد در آ  3الحسين مقررى آنها نرسيد. )

كنى گفت پانزد  هدزار ديندار مقروضدم و حال گريه ميكرد على بن الحسين پرسيد چرا گريه مي

چيزى ندارم كه بوسيله آ  پرداخت شود على بن الحسين ررمود گريه نكن ررض تدو بعهدد  مدن 

( زهرى گفت با حضرت زين العابدين ررتم پيش عبدد الملدك بدن 4تمام آ  را پرداخت كرد. )

د عرضكرد وارعدا در را  اى كه در پيشانى على بن الحسين ديد خيلى بزرگ شمرمروا  اثر سجد 

عبادت خدا كوشش ميكنى، خداوند بتو عنايت رراوا  دارد پار  تن پيغمبدرى ررابدت نزديدك و 

نسبت زياد تو مقامى ارجمند بين خانواد  خود و اهل زمدا  دارى، داراى علدم و رضدل و ديدن و 

داد طاهرينت شدروع اند جز اجورعى هستى كه احدى پيش از تو و بعد از تو داراى اين مقام نبود 

 كرد بتعريف و ستايش آ  موال.

على بن الحسين ررمود آنچه ذكر كردى از لطف خدا و تائيد و توريقش كجا ميتوا  شكر و سپاس 

نعمت او را نمود. آنقدر پيامبر در نماز ايستاد تا ردمهايش ورم كدرد چندا  در روز  دارى تشدنه 

اهلل مگر خداوند وعدد  مغفدرت بتدو ندداد ؟  ميشد آب دهانش خشك ميگرديد، گفتند يا رسول

 ميفرمود بند  شكرگزار خدا نباشم؟

خداى را سپاس بر نعمت و آزمايشش و او را ستايش از ابتدا تا انتهاى روزگار بخدا سدوگند اگدر 

ام بيفتد هنوز سپاس يك دهم از يك نعمت از نعمتهداى اعضايم رط  شود و چشمانم بر روى سينه

 ام ستايش تمام ستايشگرا  بپايه يك نعمت او نميرسد.د شمارش را نكربى

بخدا سوگند از كوشش در شكرگزارى ررو گذار نخواهم بود تا او ببيند كه پيوسته در ستايش اويم 

ام و مردم بر من حقورى نداشتند كده بناچدار بايدد آ  در شب و روز آشكارا و پنها  اگر خانواد 

به آسما  ميدوختم و دل در گرو او مينهادم تا جا  در بدد   حقوق را مراعات نمود پيوسته چشم

 دارم در اين مور  اشگ از ديدگا  ررو ريخت عبد الملك نيز گريه كرد.

اى كه جوياى آخرت باشد و در آ  را  كوشش كند و بين كسى گفت چقدر راصله است بين بند 

د و آنگا  از نيازهاى موال سؤال كه طالب دنيا است از هر را  كه شد ديگر نصيبى در آخرت ندار 

كرد و علت آمدنش را پرسيد و وساطت او را در بار  كسانى كه واسطه شد  بود پذيررت و مبلدغ 
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( منارب، مينويسد شيطا  بصورت ارعى كه داراى د  سر است با 1هنگفتى در اختيار ما گذاشت. )

ل مسجد زين العابدين درآمد نيشهاى تيز درآمد چشمهاى ررمز سهمگين داشت از درو  زمين مح 

و در محراب عبادتش پيچيد امام را هراسى در دل پيدا نشد و باو توجهى ننمدود شدروع كدرد بدا 

نيشهاى خود سر انگشتا  امام را گاز ميگررت و نيش ميزد باز باو توجده نكدرد و پدايش را بدر 

 نميداشت هيچ شك و اشتبا  در نماز و ررآنش پيش نيامد.

ز آسما  شهاب آتش زائى بر شيطا  ررود آمد همين كه اين شهاب بديد رريادى زد در اين مور  ا

و بصورت اولى خود كنار على بدن الحسدين ايسدتاد، گفدت يدا علدى بدن الحسدين تدو سدرور 

اى من شيطانم بخدا رسم عبادت پيمبرا  از پدرت آدم تا زمدا  كنندگانى چنانچه نام گررتهعبادت

ام شيطا  ررت امام هما  طور مشغول نماز خود بود و سخن تو عابد نيارتهام كسى را چو  ترا ديد 

( در كارى است عبد اهلل بن حارث گفدت 1او را از نماز باز نميداشت تا نمازش تمام شد. ) شيطا 

اى از مشك در جا نماز داشت هر ورت بنماز ميايستاد از آ  بر خدود حضرت زين العابدين شيشه

صادق ررمود يكى از غالما  زين العابدين عليه السالم در شب سردى با امام  ( حضرت2ميماليد. )

اش نيز از خز بود و خود را غاليه )عطر مخصوصدى( برخورد نمود كه جبه و ردائى از خز و عمامه

 عطر آگين كرد  بود.

غالم عرضكرد آرا در چنين ساعتى با چنين سر وضعى كجا تشريف ميبريد ررمود ميروم بمسدجد 

( ثمالى گفت زين العابدين را ديددم نشسدته 3جدم پيغمبر تا از خداوند حوريه خواستگارى كنم. )

يك پاى بر روى را  ديگرش نهاد  گفتم مردم اين طور نشستن را زشت ميشمارند و ميگويند اين 

ام خدا را خستگى و رندج ردرا نشستن خداست، ررمود بواسطه خستگى و رنجورى اين طور نشسته

( حضرت صادق ررمود على بن الحسين ورتدى سدوار 4رد و خواب و چرت برايش نيست. )نميگي

( حضدرت صدادق 5اى از مخمل ررمز مينهاد و بر آ  سوار ميشد. )ميشد روى مركب خود پارچه

ررمود زين العابدين عليه السالم سه مرتبه مريض شد هر مرتبه وصيت مخصوصى ميكدرد پدس از 

( در امالى شيخ است كه راطمه دختر امير المؤمنين چدو  6مينمود. ) بهبودى وصيت خود را اجرا

ناراحتى حضرت زين العابدين را از عبادت مشاهد  كرد، ررت پيش جدابر بدن عبدد اهلل انصدارى 

ررمود جابر تو كه از صحابه پيامبرى ما بر شما حقورى داريم يكى از آنها اينست كه اگر ديديدد 
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ستش و عبادت زياد بكشتن ميدهد او را تذكر دهيد و بخواهيدد جدا  يك نفر از ما خود را از پر

 خود را حفظ نمايد.

اينك على بن الحسين عليه السالم يادگار برادرم چنا  رنجور و ناتوا  شدد  و از زيدادى عبدادت 

پيشانى و دو كف دست و زانوانش پينه بسته جابر بطر  خانه زين العابددين رهسدپار شدد، درب 

هاى بنى هاشم بودند جدابر آ  جنداب را ديدد ارر محمد بن على با چند نفر از بچهخانه حضرت ب

ررتن تو شبيه را  ررتن پيامبر است تو كه هستى پسر جا ؟ ررمود من محمد بدن  آيد گفت را مى

على بن الحسينم. جابر شروع بگريه نمود  گفت بخدا رسم تو وارعا شكارند  )بارر( علمى نزديدك 

اش ردايت، همين كه نزديك آمد گريبانش را روى آ  باز نمود دستش را روى سينه من بيا پدرم

اش را روى آ  گذاشت گفت من از طر  جدت پيامبر بتو سالم گذاشته بوسيد و صورت و گونه

( بمن ررمود تدو زندد  خدواهى بدود يكدى از 1ميرسانم او بمن دستور داد كه با تو چنين كنم. )

ا درك كنى كه شكارند  دانش است و ررمود تو آنقدر عمر ميكنى كه كور ررزندانم بنام محمد ر 

 ميشوى باز بينا خواهى شد. بعد گفت از پدرت برايم اجاز  بگير.

حضرت بارر داخل شد و جريا  را عرضكرد كه پيرمردى بر در خانه است و با من چنين و چنا  

مام بچه با تو رقط چنا  گفت و چنا  كدرد، كرد، امام ررمود او جابر بن عبد اهلل است، پرسيد از ت

عرضكرد بلى ررمود رصد بدى نداشته خواسته است خو  ترا بجوش آورد، اجاز  ورود جابر را داد 

داخل شد ديد از عبادت زرد و ناتوا  شد ، امام عليه السالم از جاى حركدت نمدود و احوالپرسدى 

 شايانى از جابر كرد  او را پهلوى خود نشاند.

شروع بصحبت نمود  گفت يا ابن رسول اهلل مگر نميدانى خداوندد بهشدت را بدراى شدما و  جابر

دوستانتا  آرريد  و جهنم را براى دشمنا  و مخالفين شما پس چدرا ايدن رددر خدود را ناراحدت 

 ميكنى.

زين العابدين عليه السالم ررمود اى صحابه پيامبر مگر جدم نميتوانست كه آمرزيد  شد  است چرا 

شش در عبادت ميكرد پدر و مادرم ردايش، تا جايى كه پاهايش تا ساق ورم كرد عرضكردند كو

ات را خدا بخشيد  باز چنين عبادت ميكنى؟ ررمود بند  شداكر خددا با اينكه گنا  گذشته و آيند 

 نباشم؟
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ورتى جابر ديد سخنش در آ  آرا اثرى ندارد كه دست از جديت باز دارد عرضكرد آرا پس جا  

اى هستى كه خداوند بواسطه آنها بال را در  ميكند و رنج و ناراحتى ود را حفظ كن تو از خانواد خ

بارا  ميفرستد امام ررمود جابر من از روش پدر و جدم دسدت بدر  را برطر  مينمايد و از آسما 

 نميدارم تا زند  باشم.

ام مگدر على ابن الحسين نديد  جابر بكسانى كه حضور داشتند گفت من در ميا  اوالد انبياء چو 

يوسف پيغمبر، بخدا رسم ررزندا  على بن الحسين بهتر از ررزندا  يوسف بن يعقوب هستند از اين 

( در خصدال 1خانواد  است كسى كه زمين را پر از عدل و داد مينمايد چنانچه پر از ستم شدد . )

ركعت نماز ميخواند هما  طور كه  مينويسد حضرت بارر ررمود على بن الحسين در شبانه روز هزار 

امير المؤمنين عليه السالم ميخواند زيرا پانصد نخله خرما داشت در كنار هر درخت دو ركعت نماز 

 ميخواند.

هر ورت بنماز ميايستاد رنگش تغيير ميكرد چو  بند  ذليلى در مقابل پادشدا  مقتددرى ميايسدتاد 

ند مثل كسى كه آخرين نماز اوست ديگر بعدد از اعضايش از خو  خدا ميلرزيد چنا  نماز ميخوا

اش ارتاد آ  را درست نكرد تدا اين عمر نميكند تا نماز بخواند يك روز نماز ميخواند رداء از شانه

 نمازش تمام شد.

يكى از اصحاب در مورد اين كار سؤال كرد ررمود واى بر تو ميدانى در مقابل چه كسى هسدتم؟ 

ود كه با دل توجه داشته باشد آ  مرد عرضكرد پس در اين صورت ما شنماز بند  آنقدر ربول مى

 هالك شديم، ررمود نه خداوند نق  نمازهاى شما را بوسيله نارله جبرا  ميكند.

هاى پول از در شب تاريك از منزل خارج ميشد و انبانها را بر پشت ميكشيد كه درو  آنها كيسه

آمدد ى يا هيزم حمل مينمود بدر خانه محتاجين مدىدرهم و دينار بود گاهى با پشت خود خوراك 

يك يك در ميزد هر كس درب را باز ميكرد باو ميداد هر ورت بفقيرى چيزى ميداد صورت خود 

را ميپوشانيد تا او را نشناسند، بعد از روت نيارتند كسى را كه چنين كند رهميدند آ  كس على ابن 

ام را بر روى تختده گذاشدتند بدراى غسدل بدر پشدت الحسين عليه السالم بود  ورتى پيكر آ  ام

 رقراء و مستمندا  ميبرد. مباركش اثرى چو  كوها  شتر بود بواسطه انبانهايى كه بدر خانه
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يك روز بيرو  آمد  بود با ردائى از خز گدائى سر راهش را گررت و چنگ بر ردا زد امدام رداء 

ر تابستا  ميفروخت و بهايش را صدره ميداد. خريد و درا رها كرد  ررت در زمستا  لباس خز مى

( در روز عرره چشمش بگروهى ارتاد كه از مردم درخواست كمك ميكردندد ررمدود واى بدر 1)

هاى در رحدم بدا اينكده شما در چنين روز از غير خدا درخواست ميكنيد امروز اميد است كه بچه

 اند سعادتمند شوند.عملى انجام نداد 

رد  با مادر خود امتناع داشت سؤال كردند كه شما با آ  كوششى كه در بار  آ  جناب از غذا خو

رحم دارى و از همه مردم نسبت بخويشاوند مهربانترى چرا با مادر خود غذا نميخورى ررمود مدن 

 اى را بردارم كه چشم مادرم بآ  لقمه باشد.ميترسم لقمه

بسيار دوست ميدارم گفت بار خدايا مدن  شخصى عرضكرد يا ابن رسول اهلل من شما را در را  خدا

بتو پنا  ميبرم از اينكه كسى مرا بواسطه تو دوست داشته باشد ولى تو مرا دشمن بدارى و با شدتر 

مخصوصى كه داشت بيست مرتبه بحج ررت حتى يك بار هم آ  شتر را با شالق نزد ورتدى شدتر 

 ورند.ها نخ مرد دستور داد او را درن كنند تا پيكرش را درند 

اوصا  امام را از كنيزش پرسيدند گفت مختصر بگويم يا مطول گفتند نه مختصر. گفدت هرگدز 

روز برايش غذا نياوردم )يعنى پيوسته روز  داشت( و هرگز شدب بدرايش رختخدواب نگسدتردم 

)يعنى شبها پيوسته بعبادت مشغول بود( روزى گذشت از كنار چند نفر كه بدگوئى از او ميكردند 

 اگر راست ميگوئيد خدا مرا بيامرزد اگر دروغ ميگوئيد خدا شما را بيامرزد.ررمود 

هر زما  دانشجوئى خدمتش ميرسيد ميفرمود مرحبا بكسى كه سفارش پيغمبر را مراعدات نمدود  

شود پاى بر هيچ خشك و ترى از زمين سپس ميفرمود جويند  دانش ورتى از منزل خود خارج مى

 مين هفتم براى او تسبيم ميكنند.نميگذارد مگر اينكه تا ز 

اش يتيمدا  عهد  دار مخارج صد خانوار از رقراء مدينه بود، خوشحال ميشد اگدر بدر سدر سدفر 

گيرا  و بيچارگا  كه وسيله گذرا  ندارند حاضر ميشددند، كسدى كده داراى درماندگا  و زمين

 خانواد  بود از غذاى خود براى خانواد  آنها ميبرد.
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غذا نميكرد مگر اينكه ابتدا بمقدار آ  غذا صدره ميداد، در هر سال هفدت پينده از شروع بخورد  

اش كند  ميشد بواسطه زياد نماز خواند  همه آنها را جم  ميكرد پدس از ردوت بدا او محل سجد 

 درن نمودند.

آوردند اشدگ ميريخدت تدا بيست سال بر پدرش حسين عليه السالم گريه كرد هر ورت غذا مى

كى از غالمانش گفت آرا ممكن است يك روز گريه شما تمام شود ررمدود واى بدر تدو اينكه ي

يعقوب دوازد  پسر داشت يكى از نظر او پنها  شد از زيادى گريه چشمانش سدفيد شدد و مدوى 

سرش از كثرت اندو  به پيرى گرائيد از غم خميد  شد با اينكه پسرش زند  بود من ديددم پددر و 

( 1شدود. )ام كشته شدند در كنارم چگونده انددوهم تمدام مدىنفر از خانواد برادر و عمو و هفد  

بزهرى گفتند چه كسى از همه مردم زاهدتر است در دنيا؟ گفت على بن الحسين. بين او و محمد 

بن حنفيه اختالرى بود در صدرات على بن ابى طالب عليه السالم بايشا  پيشنهاد كردند اگر بوليدد 

جعه كنى رر  اين گررتارى را مينمايد زيرا بين او و محمد بدن حنفيده دوسدتى بن عبد الملك مرا

است در آ  زما  زين العابدين عليه السالم و وليد هر دو در مكه بودند ررمود واى بر تو در حريم 

خدا از غير خدا انسا  طلب كند من دنيا را از خدا ميل ندارم طلب كنم چگونده از مخلدورى چدو  

 .خودم طلب كنم

زهرى گفت بواسطه اين زهد و پارسائى خداوند هيبدت او را در دل وليدد اندداخت كده بنفد  او 

اى؟ گفت آرى كسى ( سفيا  بن عيينه از زهرى پرسيد على بن الحسين را ديد 2حكومت كرد. )

بيدنم. تر نيست خدا شاهد است كه برايش دوستى در پنهانى و دشمنى آشكارا نمىاز او با رضيلت 

كمال عالره و محبت را داشت ورتدى مقدام و  اين جريا  چگونه است؟ گفت هر كس باو گفتند

شخصيت و رضيلت زين العابدين را مشاهد  ميكرد بر او رشگ ميبرد. هر كس با او دشمن بود باز 

( حضرت صادق عليه السالم ررمود 1بواسطه شدت مدارائى كه داشت با او معامله دوستانه ميكرد. )

حضرت زين العابدين عليه السالم هر ورت بنماز ميايستاد چو  ساره درختى بود كده  پدرم ميگفت 

( تهذيب مينويسد: حضرت على بن الحسدين 2حركت نميكرد مگر مقدارى كه باد حركت دهد. )

از مدينه بمسجد كوره آمد رقط چهار ركعت نماز در مسجد كوره خواند سوار شتر خدود شدد  را  

حضرت صادق ررمود حضرت زين العابدين هر ورت مدا   -( از كارى3. )مدينه را از پيش گررت 
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رمضا  ميشد سخن جز بدعا و تسبيم و استغفار و تكبير نميگفت پس از ارطار عرض ميكدرد بدار 

( حضرت صادق ررمود على بن الحسين هر وردت خطبده 4آمرزى. )الها اگر بخواهى بيامرزى مى

اجراء ميكرد بر سر سفر  غذا بال راصله ميگفت الحمدد هلل و عقد را ميخواند خيلى مختصر و كوتا  

صلى اله على محمد و آله و استغفار ميكرد ميفرمود اين ازدواج را برررار كردم با هما  شرطى كه 

( از سفيا  بن عيينه نقل شد  كه زهرى گفدت در شدب سدردى بدارانى 5خداوند مقرر ررمود . )

پشت خود انبانى آرد گررته ميررت عرضكردم اين چيست؟ حضرت زين العابدين را ديدم كه بر 

ررمود سفرى در پيش دارم كه زاد و توشه آ  را بمكانى مطمئن حمل ميكنم عرضكردم غالم من 

در خدمت شما است اجاز  بدهيد بردارد، ربول نكرد. گفتم اجاز  بدهيد خودم بردارم، من شما را از 

 نياز ميكنم.برد  اين بار گرا  بى

نياز نميكنم از برداشتن چيزى كه سبب نجات من است در سفر آيند  و ورود مود من خود را بىرر

خطر ميكند ترا بخدا رسم ميدهم را  خدود را بگيدر و مدرا بخدود واگدذار، را  مرا بمنزل آيند  بى

روز خدمتش رسيد  عرضكردم از آ  مساررتى كه ررار بود خبدرى  خويش را گررتم پس از چند

ررمود آ  طور كه خيال كردى نبود آ  سفر مرگ بود كه خدود را آمداد  آ  مسداررت نيست. 

ميكردم زيرا آمادگى براى مرگ باين است كه از حرام خود دارى كنى و در را  خدا دسدتگيرى 

( ابا  بن تغلب گفت بحضرت صادق عرضكردم من ديد  بودم هر ورت على بن الحسين 1نمائى. )

شناخت آ  كسى را كه غيير ميكرد ررمود بخدا سوگند على بن الحسين مىوارد نماز ميشد رنگش ت

ابو حمز  گفت حضرت زين العابدين ررمود اگدر وارد بدازار  -( از كارى2در مقابلش ميايستاد. )

ام بخرم كه احتياج بآ  دارند اين در نظر من شوم و با پولى كه دارم مقدارى گوشت براى خانواد 

حضرت صادق ررمود على بن الحسين عليه  -( از كارى3اى را آزاد نمايم. )بند بهتر است از اينكه 

السالم سحرگا  در طلب روزى خارج ميشد، عرضكردند آرا كجا ميرويد؟ ررمدود صددره ميددهم 

ات صدره ميدهى! ررمود هر كدس از را  حدالل جسدتجوى روزى ام عرضكردند بخانواد بخانواد 

شدود راى خانواد  خود خرج نمايد( از طر  خدا صدره حسداب مدىنمايد آنچه بدست آورد )و ب

حضرت بارر ررمود پدرم ررمود سخت مريض شدم پدرم بمن گفت  -( دعوات راوندى4براى او. )

چه ميل دارى گفتم مايلم آنچه خدا برايم خواسته بر خال  آ  درخواستى نداشدته باشدم. ررمدود 
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اى، چنانچه جبرئيل باو گفت حاجتى دارى؟ گفدت ه شد احسن شبيه ابراهيم خليل صلوات اهلل علي

( ابو حازم ميگفت كسى 5در مقابل خدا اظهار نظرى ندارم او كارى است و خوب نگهبانى است. )

از خانواد  بنى هاشم نديدم كه از على بن الحسين بهتر باشد در هر شبانه روز هدزار ركعدت نمداز 

( عبدد 6بندد. )اى كه بر زانوى شتر مىنه بست چو  پينهاش پيميخواند تا در پيشانى و محل سجد 

الرزاق گفت، كنيز على بن الحسين بر روى دست آرا در حال وضو آب ميريخت آرتابه از دستش 

كرد سر را بجانب او بلند كدرد كنيدز گفدت  ارتاد و بر صورت امام وارد شد صورتش را مجروح

دم باز كنيز گفت )وَ الْعارِينَ عَنِ النَّاسِ( ررمود خدا از )الكاظمين الغيظ( ررمود خشم خود را ررو بر

( امالى شيخ. مينويسدد 1تو گذشت عرضكرد )وَ اللَّهُ يُِحبُّ الْمُْحسِنِينَ( ررمود برو ترا آزاد كردم. )

اى بود كه مردم را ميخنداند گفت من نتوانستم همدين حضرت صادق ررمود در مدينه مرد مسخر 

منظورش على بن الحسين عليه السالم بود. يك روز امام رد ميشد بهمرا  دو غالمش مرد را بخندانم 

آ  مرد پيش آمد و رداء از دوش مباركش گررته ررار كرد غالمها از پى او ررتند رداء را گررتند 

گرى است كه مدردم و بر دوش امام نهادند، ررمود اين شخ  كيست؟ عرضكردند مردى شوخى

ررمود باو بگوئيد خدا يك روزى خواهد داشت كده در آ  روز بيهدود  گدرا   مدينه را ميخنداند

حضرت صادق عليه السالم ررمدود علدى بدن الحسدين )ع(  -( عيو  اخبار الرضا2زيا  ميكنند. )

هميشه با رريقانى مساررت ميكرد كه ايشا  را نميشناختند و شرط ميكرد در كارهائى كه احتيداج 

 د.داشتند خدمتكار آنها باش

يك مرتبه با گروهى مساررت كرد شخصى بآنها برخورد امام را شناخت گفت ميدانيد اين شخ  

كيست؟ گفتند نه. گفت اين على بن الحسين است از جداى حركدت نمدود  دسدت و پدايش را 

بوسيدند گفتند يا ابن رسول اهلل ميخواستى ما را بآتش جهنم بسوزانى اگر اسائه ادبى ميكرديم ديگر 

ميشه هالك ميشديم شما را چه واداشت كه چنين كنيد؟ ررمود زمانى با گروهى مساررت براى ه

كرديم كه مرا ميشناختند بواسطه پيغمبر در بار  من آنقدر لطدف مينمودندد كده اسدتحقاق آ  را 

( شدقيق 3نداشتم. من ميترسيدم شما هم چنين كنيد بهمين جهت با ناشناس بود  برايم بهتر بود. )

از على بن الحسين پرسيدند چگونه صبم كرديد؟ ررمود در حالى صبم كدردم كده از بلخى گفت 

هشت طر  مرا جستجو ميكنند، خداوند مرا بانجام واجبات دعوت ميكند و پيامبر بانجدام سدنت، 
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خانواد  مرا براى تهيه زاد و توشه و نفس بشهوت رانى و شيطا  به پيدروى از خدود و دو ملدك 

و ملك الموت روح مرا و ربر پيكر مرا من در بين هشت امر گررتارم.  درست  موكل دعوت بكار 

روايت شد  كه موسى بن جعفر عليه السالم خوش صدا بود و ررآ  خوب ميخواند، روزى  -( ج1)

ررمود حضرت على بن الحسين كه ررآ  ميخواند گاهى از رهگدذرا  كده صدداى آ  جنداب را 

امام اگر كمال ردرت خود را در اين امور اظهار كند مردم شنيدند از صداى ايشا  غش ميكردند  مى

 تاب تحمل ندارند.

اى عرضكردند مگر پيامبر بر مردم نماز نميخواند و صدايش بقرآ  بلند نميشد ررمود پيامبر بانداز 

تر بود در ( در كارى است على بن الحسين از همه مردم خوش صوت2كه طارت داشتند ميخواند. )

اش ميگذشتند هما  جا ميايسدتادند و گدوش بقدرآ  خواندد  ايشدا  سقاها در خانهررائت ررآ  

( يونس بن يعقدوب از حضدرت 3صداترين مردم بود. )ميدادند حضرت موسى بن جعفر نيز خوش

صادق نقل كرد كه ررمود على بن الحسين هنگام ورات بفرزندش امام بارر ررمود با اين شتر بيست 

ام هر ورت مرد او را درن كن كه گوشدتش را درنددگا  يك شالق باو نزد ام و مرتبه بمكه ررته

نخورند زيرا پيغمبر ررمود هر شترى كه هفت مرتبه در مورف عررات حاضر باشد خداوند او را از 

چهار پايا  بهشت ررار ميدهد و نسل او را مبارك ميكند. ورتى شتر مرد حضرت بارر گودالى حفر 

( محمد حلبى گفت از حضرت صادق شنيدم كه ورتى على بن الحسين و 4. )نمود و او را درن كرد

اى خرابه جاى دادند، اش را پيش يزيد بن معاويه لعنة اهلل عليهما آوردند آنها را درو  خانهخانواد 

اند كه بر روى ما خراب شود و بميدريم. بعضى از همراها  امام گفتند ما را در اين خانه جاى داد 

كه رومى بودند اين حر  را شنيدند و بزبا  رومى گفتند باينها نگا  كنيد ميترسند خانده  نگهبانا 

بر سرشا  خراب شود با اينكه رردا آنها را ميبرند و ميكشند امام ررمود در ميا  ما هيچ كس جدز 

حضرت صادق ررمود على بن الحسين با ورار و سنگينى  -( منارب 5من زبا  رومى را نميدانست. )

 ام را  ميررت هرگز تكبر و خودخواهى نداشت.تم

( حضرت صادق ررمود براى على بن الحسين عسلى آوردند ميل نمود  ررمود بخدا رسم ميدانم 1) 

اين عسل از كجا است و از چه سرزمينى بدست آمد  اين عسل را در رال  و ردال  محدل بدسدت 

ود هر گا  بنى عباس شهرى كنار ردرات ( ابى خالد كابلى گفت على بن الحسين ررم2اند. )آورد 
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( محاسن: ابن سنا  از حضرت صادق نقل كرد كه 3بسازند بيشتر از يك سال دوام نخواهد يارت. )

هر ورت زين العابدين براى سفر حج يا عمر  ميررت از بهترين خوراكيهدا از ربيدل بدادام شدكر 

صادق عليه السالم ررمدود زيدن حضرت  -( محاسن4خوراكيهاى ترش و شيرين استفاد  مينمود. )

العابدين عليه السالم روزى كه روز  ميگررت دستور ميداد گوسفندى ذبم كنند و گوشتهايش تكه 

آمد كنار ديگ بطورى كه بوى آب گوشت بمشامش تكه كنند و بپزند هنگام ارطار كه ميشد مى

 ميخورد با اينكه روز  بود. ميفرمود ظررها را بياوريد.

ى خانواد  رالنى و اين ظر  براى خانواد  رالنى تا ديگها تمام ميشد بعد مقدارى نا  اين ظر  برا

هشام بن سدالم گفدت حضدرت  -( محاسن بررى5آوردند اين غذا و شام خودش بود. )و خرما مى

على بن الحسين انگور را خيلى دوست داشت روزى روز  داشت پس از ارطدارى مقددارى انگدور 

يك خوشه آورد و در مقابل آرا گذاشت. گدائى در منزل آمد انگور را باو برايش آوردند كنيزى 

داد كنيز انگور را از گدا خريد باز براى امام آورد گداى ديگرى آمد باز انگور را بداو داد كنيدز 

( حضرت صادق 6براى مرتبه دوم از گدا خريد تا سه مرتبه در مرتبه چهارم انگور را ميل نمود. )

رمود على بن الحسين مركب سوارى تا صدد ديندار ميخريدد بواسدطه اهميتدى كده عليه السالم ر

در خدمت حضرت صادق سخن از شهادت حضدرت حسدين و  -( خرايج7بشخصيت خود ميداد. )

جريا  ررزندش در برد  بشام شد. ررمود ورتى وارد زندا  شد يكى از حاضرين بدديگرى گفدت 

بود زين العابدين عليه السالم آ  را خواند.  اى رومىچقدر اين ديوار خوب است روى ديوار نوشته

تر از اين جوا  بخونخواهى نگهبانا  بزبا  رومى بيكديگر گفتند در ميا  اين اسيرا  كسى شايسته

( ابن شهاب زهرى گفت على بن الحسين كه 1آ  شهيد نيست )منظورشا  على بن الحسين بود(. )

را بنحوى كه اسالم خواسته دوست داشته باشيد محبدت شدما  ترين بنى هاشم بود ررمود مابرجسته

( 2پيوسته بنف  ما بود تا باالخر  از رانو  و راعد  اسالم خارج شديد سبب عيب و عار ما گشتيد. )

عبد اهلل بن موسى از پدر خود و او از جدش نقل كرد كه مادرم راطمه دختر حضرت حسين پيوسته 

نشستم استفاد  زيداد لى بن الحسين بنشينم هر ورت خدمت ايشا  مىمرا وادار ميكرد كنار دائيم ع

اى از علدم ميبردم يا ترس از خدا در دلم تهيج ميشد زيرا ميديدم چگونه از خدا ميترسد و يا دريچه

( عبد اهلل بن محمد ررشى گفت حضرت زين العابددين هدر وردت وضدو 3برويم گشاد  ميشد. )
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اش عرض ميكردند اين چه حالت اسدت؟ ميفرمدود ميدانيدد  ميگررت صورتش زرد ميشد خانواد

( ارشاد، مينويسد سخن از مقام على بدن الحسدين خددمت 4ميخواهم در مقابل چه كسى بايستم؟ )

( امالى شيخ مينويسد. 5خودشا  شد ررمود ما را كارى است كه از ارراد صالم خانواد  خود باشيم. )

ررمود على بن الحسين عليه السالم ميفرمود نوشيد  هديچ ابى اسامه از حضرت صادق نقل كرد كه 

نوشيدنى بر من گواراتر از ررو برد  خشم نيست كه متعارب آ  صبر باشد هرگدز مايدل نيسدتم 

 معامله كنم ررو برد  چنين خشمى را با شترا  سرخ موى.

را ميبوسيد  نشاند هرگز تكبر و خودخواهى نداشت صدرهميفرمود صدره خشم پروردگار را ررو مى

ربل از اينكه در دست گدا ررار گيرد. عرضكردند چرا چنين ميكنى ميفرمود مدن دسدت گددا را 

بوسم من دست پروردگار را ميبوسم زيرا ربل از اينكه در دست سائل ررار گيرد در دست خدا نمى

 ررار ميگيرد.

  ميشد و آ  را از سر گاهى در بين را  برخورد بكلوخ و سنگى ميكرد از مركب سوارى خود پياد

را  بر ميداشت و كنار ميانداخت. روزى از چند نفر مجذوم گذشت بآنها سدالم كدرد آنهدا غدذا 

ميخوردند امام عليه السالم رد شد، سپس ررمود خداوند متكبرين را دوست نميدارد برگشت بآنهدا 

پذيرائى كرد و كمك مالى  ررمود من روز  دارم، گفت اينها را بياوريد منزل ما، آنها را بخانه برد

( سعيد بن كلثوم گفت خدمت حضرت صادق عليده السدالم بدودم صدحبت از اميدر 1نيز نمود. )

المؤمنين عليه السالم شد شروع كرد به ستايش نمود  و آ  تعريفى كه شايسته حضرت على بود، 

لود تا از دنيا رردت. نمود. ررمود بخدا سوگند على بن ابى طالب هرگز لب خود را از دنيا بحرام نيا

تر بود انتخاب ميكرد هيچ كس طارت آمد هميشه آ  كار كه سخت هر گا  دو كار دينى پيش مى

انجام كارهاى پيغمبر را جز او نداشت. گرچه طورى اعمال دينى را انجام ميداد مثل كسى كه بين 

مال خود كه با كد بهشت و جهنم ررار گررته آرزوى ثواب بهشت و ترس از كيفر دوزخ دارد. از 

يمين و عرق جبين بدست آورد  بود هزار بند  آزاد كرد در را  خددا و نجدات از آتدش گرچده 

خوراك خانواد  خود را از روغن زيتو  و سركه و خرماى عجو  ررار ميداد لباسش كرباس بدود 

 كه اگر آستينش بلند بود با ريچى زيادى را جدا ميكرد.
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اس رقه بيشتر از على بن الحسين باو شباهت نداشدت روزى حضدرت هيچ كدام از ررزندانش در لب

بارر ررزندش خدمت پدر رسيد ديد از عبادت بجائى رسيد  كه هيچ كس چندا  نشدد  رنگدش از 

اش پينه بسته و دماغش از سجد  ردرو بيدار خوابى زرد شد  چشمهايش از گريه ررمز شد  پيشانى

ورم كرد  بود. حضرت بارر ررمدود ورتدى پددرم را بداين ررته دو ساق پايش از ايستاد  در نماز 

حالت ديدم نتوانستم خود را نگه دارم بگريه ارتادم از دلسوزى بحال پدرم در آ  مورد  پددرم در 

 انديشه بود.

ها را كه در آ  صحيفه مختصرى كه از ورود من گذشت متوجه من شد  ررمود پسرم يكى از اين

بد ، تقديمش كردم مختصرى خواند از ناراحتى روى زمين گذاشت عبادت على بن ابى طالب است  

( منارب مينويسد: 1ررمود چه كسى ردرت دارد كه چو  على بن ابى طالب خدا را پرستش كند. )

اى مخصدوص او را ردرا هر ورت على بن الحسين عليه السالم از وضوى نماز ردارغ ميشدد رعشده

د؟ ميفرمود، واى بر شما ميدانيد ميخواهم مقابدل چده شوميگررت. عرض كردند آرا شما را چه مى

( در تهذيب االحكام مينويسدد، حضدرت 2كسى بايستم و ميخواهم با چه كسى راز و نياز كنم؟ )

صادق ررمود هر ورت على بن الحسين بنماز ميايستاد رنگش تغيير ميكرد، ورتى بسجد  ميررت سر 

رمود على بن الحسين در هدر شدبانه روز هدزار ( حضرت بارر ر3بر نميداشت تا عرق ميريخت. )

ركعت نماز ميخواند باد چو  خوشه گندم او را باين طر  و آ  طر  مايل ميكرد. پانصد درخت 

خرما داشت كه كنار هر كدام دو ركعت نماز ميخواند ورتى بنماز ميايستاد رنگش تغييدر ميكدرد 

بنماز ميايستاد هيچ چيز او را جز نماز بخود   ( ورتى4چو  بند  ذليلى در مقابل ررمانرواى عظيمى. )

( يكدى از ررزنددانش از 5مشغول نميكرد و صدائى را نميشنيد از شدت توجهى كه بنماز داشت. )

ها آمدند و شكسته بندد آوردندد بلندى پرت شد و دستش شكست ررياد اهل خانه بلند شد همسايه

زين العابدين عليه السالم متوجه نشد رردا صبم  بچه از درد ررياد ميزد هيچ كدام از اينها را حضرت

( 6ديد دست بچه بگردنش بسته است پرسديد چده شدد  جريدا  را خددمتش عدرض كردندد. )

اى كه امام در سجد  بود ررياد ميزدند آرا يا ابدن رسدول اهلل سوزى اتفاق ارتاد در هما  خانهآتش

اموش كردند عرضكردند آرا چرا توجه آتش، آتش. سر از سجد  بر نداشت تا باالخر  آتش را خ

 بآتش ارروخته نداشتيد ررمود متوجه آتش بزرگ )ريامت( بودم.
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( اصمعى گفت شبى اطرا  كعبه در طوا  بودم چشمم بجوانى خوش رد و رامدت ارتداد كده 1) 

گيسوانش از دو طر  آويزا  بود چنگ به پرد  كعبه زد  ميگويد خدايا چشمها بخواب رردت و 

اندد و باال ررتند تو ررمانرواى زند  و پايدارى پادشداها  درب رصدرهاى خدود را بسدتهستارگا  

اند اما در خانه تو براى هر كه تقاضائى داشته باشد باز است پنا  بتو نگهبانا  را به نگهبانى گماشته

 ام تا نظر لطفى بمن نمائى يا ارحم الراحمين اين اشعار را نيز خواند:آورد 

 من يجيب دعا المضطر ري الظلم             يا كاشف الضر و البلوى م  السقم يا         

 رد نام وردك حول البيت كلهم             و انت وحدك يا ريوم لم تنم             

 ادعوك رب دعاء رد امرت به             رارحم بكائى بحق البيت و الحرم             

 ك ال يرجو  ذو سر              رمن يجود على العاصين بالنعما  كا  عفو             

( طاوس رقيه 2اصمعى گفت از پى آ  آرا ررتم تا شناختمش كه زين العابدين عليه السالم است. )

)يمانى( گفت زين العابدين عليه السالم را ديدم كه پس از نماز عشاء تا سدحر مشدغول طدوا  و 

د خلوت شد و كسى نيست چشم بآسدما  دوختده گفدت الهدى عبادت بود همين كه مشاهد  كر

ستارگا  غروب كردند چشم مردما  بخواب ررت در خانه تو باز اسدت بدراى نيازمنددا  خددايا 

ام كه از من درگذرى و مرا ببخشى و چهر  جدم محمد صلى اهلل عليه و آله را در ريامت بمن آمد 

و ريخت، عرضكرد خدايا بعزت و جاللت رسم با نشا  دهى در اين مور  سيالب اشگ از ديد  رر

معصيت خود نميخواستم مخالفت با تو كنم و نه در هنگام معصيت شك در وجود تو داشتم و نده 

جاهل به كيفرگيرى سخت تو بودم و نه ميخواستم خود را در معرض شكنجه تو ردرار دهدم ولدى 

لها اكنو  چه كسى مرا از عذاب تدو نفس مرا واداشت و پرد  پوشى تو نيز بآ  كمك نمود  بار ا

ميرهاند و چنگ بدامن كه بزنم اگر دست مرا رط  كنى اى واى رردا چگونه در مقابل تو بايسدتم 

 ورتى به سبكبارا  اجاز  دهند ولى سنگين بارا  را در جهنم اندازند.

عمدرم طدوالنى من هدر چده  خدايا آيا با سبكبارا  خواهم بود رردا يا با سنگين بارا ، اى واى بر

شود گناهم زيادتر ميگردد و توبه نميكنم يك ورت نميرسد كه از خدايم خجالت بكشم سيالب مى

 اشگ از ديد  ررو ريخته اين شعر را خواند:

 أ تحررني بالنار يا غاية المنى             راين رجائى ثم اين محبتى         
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 و ما ري الورى خلق جنى كجنايتى   اتيت باعمال رباح رزية                       

بيندى ( باز اشگ ريخته گفت منزهى خدايا، چنا  آلود  بمعصيت ميشوند مثل اينكه تدو نمدى1) 

اند آنچنا  با خلق مهربانى ميكنى مثل كسدى چنا  حلم ميورزى چو  كسى كه معصيتش را نكرد 

نيازى، در اين مور  بروى زمدين بحالدت كه احتياج بآنها دارد و با اينكه خدايا تو از همه آنها بى 

 سجد  ارتاد.

طاوس گفت من نزديك شدم سرش را برداشته روى زانوانم گذاشتم چنا  گريه مرا ررا گررت كه 

اشگم بر روى صورت آ  موال ريخت از جاى حركت نمود  نشست، ررمدود چده كسدى مدرا از 

ن رسول اهلل اين ناله و رغا  چيست مناجات با پروردگارم باز داشت؟ عرض كردم من طاوسم يا اب

ما بايد اين طور زارى و اندو  داشته باشيم كه گنهكار و جنايتكاريم. شما پدرت حسين بن على و 

 مادرت راطمه زهرا و جدت پيغمبر اكرم است.

 روى بمن نمود  ررمود هيهات هيهات، طاوس اسم پدر و مادر و جدم را نبر

سن و لو كا  عبدا حبشيا و خلق النار لمن عصدا  و لدو كدا  ولددا خلق اهلل الجنة لمن اطاعه و اح

 ررشيا.

خدا بهشت را آرريد  براى بند  مطي  و نيكوكار گر چه غالمى سيا  باشد و جهنم را آرريد  براى 

اى خداوند ميفرمايد رَإِذا نُفِخَ رِي الصُّوِر رَدال هر كه معصيت كند گرچه از اوالد رريش باشد نشنيد 

 ابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ ال يَتَساءَلُو َ«أَنْس

( منارب 1ربال بفرستى. ) بخدا سوگند رردا هيچ چيز برايت سودى نميبخشد مگر عمل صالحى كه 

هدائى كده در مينويسد كفايت ميكند از زهد و پارسائى زين العابدين هما  دعاها و زارى و نالده

ز آ  جمله زهرى نقل ميكند كه ميفرمايد، اى نفس تا ( ا2صحيفه سجاديه از آ  سرور نقل شد . )

اى از گذشتگا  عبرت نميگيرى و از دوستا  و برادرانى كى بدنيا پايبندى و دل بعمارت آ  بسته

 اند پند نميگيرى؟كه در دل خاك تير  پنها  شد 

 رهم ري بطو  االرض بعد ظهورها             محاسنهم ريها بوال دو اثر         

 خلت دورهم منهم و اروت عراصهم             و سارتهم نحو المنايا المقادر              

 و خلوا عن الدنيا و ما جمعوا لها             و ضمتهم تحت التراب الحفائر             
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( از آ  جمله از حضرت صادق نقل شد  كه زين العابدين عليه السالم ميفرمود تا چه ورت دنيا 3) 

ن وعد  خوش ميدهد و مخالفت ميكند چقدر من بدنيا اعتماد ميكنم و او با من خياندت ميكندد بم

اى را جمد  اى را كهنه ميكند هيچ پراكند رريبد هر چيز تاز چقدر من باو دل ميبندم و او مرا مى

زالى است اندازد گوئى هيچ كس را نميتواند ببيند يا چو  پير نميكند مگر اينكه بين آنها راصله مى

 كه مبتال بهوو شد  پيوسته ارسوس ميخورد و بر نعمت دارا  رشگ ميبرد.

 رقد آذنتنى بانقطاع و رررة             و اومض لى من كل ارق برورها         

( از آ  جمله سفيا  بن عيينه گفت ميفرمود كجا ررتند گذشتگا  و بسدتگا  و خويشداوندا  4) 

پيكر آنها را آسياب مرگ نرم كرد و سالها بر آنها گذشت كه از ديد   كجا ررتند انبياء و مرسلين

 مردم دور شدند ما نيز بسرنوشت آنها دچار خواهيم شد )إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُو َ(

 اذا كا  هذا نهج من كا  ربلنا             رإنا على آثارهم نتالحق         

 ا  سو  تدرك من مضى             و لو عصمتك الراسيات الشواهقركن عالما              

 رما هذ  دار المقامة راعلمن             و لو عمر االنسا  ما ذر شارق             

 «1» 

( منارب در بار  صدره داد  زين العابدين عليه السالم مينويسد: از حضرت بارر نقل شدد  كده 1) 

م انبانهاى نا  را بر پشت ميگررت و در دل شب صدره ميداد، ميفرمدود على بن الحسين عليه السال 

( محمد بن اسحاق گفت گروهدى در مدينده زنددگى 2نشاند. )صدره پنهانى خشم خدا را ررو مى

ميكردند كه نميدانستند كه خوراك آنها را چه كسى تامين ميكند پس از روت على بدن الحسدين 

 آورد از دست دادند.خوراك مى ديگر آ  كسى كه شبانه براى آنها

( 3اى گروهى زندگى ميكردندد. )شيبة بن نعامه ميگويد صد خانوار را ادار  ميكرد كه در هر خانه

در حلية االولياء مينويسد: عايشه شنيد از اهل مدينه كه ميگفتند ما صدره پنهانى را از دست نداديم 

مد بن اسحاق گفت در مدينه چندين خدانواد  ( مح 4تا پس از مرگ على بن الحسين عليه السالم. )

زندگى ميكردند خوراك و تمام احتياجات آنها ميرسيد و نميدانستند كه تامين ميكند پس از روت 

على بن الحسين ديگر كسى نياورد در اين مور  دسته جمعى صدا بناله و رغا  بلند كردندد )زيدرا 

( حضدرت 5  غذا زين العابدين بدود .( )رهميدند آ  كس كه هيچ شب رراموش نميكرد از آورد
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آمد انبانها را به پشت ميگررت و يدك يدك در بارر ررمود در دل شب تاريك از خانه بيرو  مى

پوشاند تا رقيدر ها ميررت در ميزد و هر كس درب را باز ميكرد باو ميداد صورت خود را مىخانه

شب كه ديددگا  بخدواب ميرردت از ( در خبر ديگرى است كه پس از تاريكى 6او را نشناسد. )

اش اضاره بود در انبانى گذاشته بشانه ميگررت و بطدر  جاى حركت ميكرد و هر چه از خانواد 

خانه رقراء ميررت در حالى كه صورت خود را پوشانيد  بود بين آنها تقسديم ميكدرد بسديارى از 

كه ميرسيد ميگفتند صاحب انبدا  اورات بر در خانه ايستاد  انتظار آمد  آ  مولى را داشتند همين 

ميداد عرضكردند  ( شر  العروس مينويسد على بن الحسين عليه السالم شكر و بادام صدره7آمد. )

« امدام 1اى ميدهى اين آيه را ررائت نمود لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُِحبُّو َ. »چرا چنين صدره

( حضرت صادق ررمود على بن الحسين انگور را 1دوست ميداشت. ) عليه السالم خودش اين دو را

دوست ميداشت مقدارى انگور بمدينه آوردند يكى از كنيزا  آ  سرور ردرى خريد هنگام ارطدار 

خدمت امام آورد آ  جناب خوشش آمد ربل از اينكه دست دراز كند گدائى رسيد ررمدود تمدام 

ر او را كارى است ررمود نه بخدا همه را ببر انگور را برد انگور را ببر براى او، عرضكرد يك مقدا

 براى رقير.

رردا باز خريد  آورد آ  روز نيز گدائى آمد همه را بگدا داد باز براى امام خريدد در شدب سدوم 

براى آ  جناب آورد آ  شب گدائى نيامد امام انگور را ميل نمدود  ررمدود از دسدت مدا نرردت 

ضرت بارر ررمود پدرش على بن الحسين دو مرتبه مدالش را بدا خددا ( ح2ستايش مر خداى را. )

( زهرى گفت پس از روت على بن الحسين در پشت مباركش يك اثر يدك كدار 3تقسيم نمود )

مداوم كه پوست بد  را سخت ميكند ديدند معلوم شد كه شبها براى همسايگا  ضعيف و نداتوا  

پس از روت على بن الحسدين در مورد  غسدل ( عمرو بن ثابت گفت 4خود آب كشى ميكرد . )

ديدند يك سياهى بر پشت مبارك آ  آرا است سؤال كردند اثر چيست گفتند انبا  آرد را شدبها 

( پس از گذشت زمستا  لباس زمسدتانى خدود را صددره 5بر پشت مينهاد و بفقراء مدينه ميداد. )

هاى خز ميپوشيد. عرضدكردند آردا ايدن اش را. لباسميداد و بعد از گذشتن تابستا  لباس تابستانى

لباسها را بكسى ميدهى كه ردر و ريمتش را نميداند خوب است بفروشى و پول آ  را صدره بدهى 

 ام بفروشم.ميفرمود دوست ندارم لباسى را كه با آ  نماز گزارد 
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زياد  ( در بار  روز  و حج آ  مولى از حضرت صادق روايت شد  كه امام زين العابدين خيلى1) 

عبادت ميكرد روزها روز  داشت و شبها بقيام بسر ميبرد اين كار بجسم او زيا  رساند، عرضكردم 

آزارى؟ ررمود اظهار عالره بخدا ميكنم شايد مرا ضيارت نمايد يك سفر پياد  بابا چقدر خود را مى

ك بار هم ( بر روى يك شتر بيست مرتبه بمكه ررت كه ي2در بيست روز از مدينه بمكه ررت. )

( رارعى گفت يك بار شترش بد ررتارى كرد امام شالق را بلند نمدود  ررمدود 3او را شالق نزد. )

اگر از رصاص نميترسيدم او را ميزدم. آ  چقدر مشكل است رصاص شالق را پائين آورد و بشدتر 

فدت يدا ( عبد اهلل بن مبارك گفت سالى براى انجام حج بمكه ررتم در بين را  پسدركى ه4نزد. )

هشت ساله بود كه در كنار حجاج ميررت زاد و توشه و مركب سوارى هم نداشت پيش ررته سالم 

ى ايدن بيابدا . جدوابش كردم عرضكردم با چه كسى اين بيابانها را طى ميكنى ررمود با آررينند 

 بنظرم خيلى بزرگ آمد.

بم دو پايم و هددرم گفتم كو خوراك و مال سواريت؟ ررمود خوراك من تقواى من است و مرك 

مواليم. باز در نظرم بزرگ آمد، عرضكردم پسرم از كدام خانواد  هسدتى؟ ررمدود از اوالد عبدد 

تر بگويد، ررمود از بنى هاشم باز گفتم آشكارتر بگو، ررمدود از اوالد المطلب. تقاضا كردم واضم

آرى. تقاضا كردم يكدى اى؟ ررمود راطمه زهراء عليها السالم، عرضكردم آراى من هيچ شعر گفته

 از شعرهايش را برايم بخواند، اين شعر را خواند.

 لنحن على الحوض رواد              ندود و نسقى وراد          

 و ما راز من راز اال بنا             و ما خاب من حبنا زاد              

 ءنا ساء ميالد و من سرنا نال منا السرور             و من سا             

 و من كا  غاصبا حقنا             ريوم القيامة ميعاد              

در اين مور  از نظرم پنها  شد تا مكه او را نديدم پس از انجام اعمال حج در بازگشدت در ابطدم 

هما  پسرك است پرسيدم كيست گفتند  اند نگا  كردم ديدمديدم مردم اطرا  يك نفر را گررته

 ( اين شعر نيز از آ  موال روايت شد .1العابدين عليه السالم است. ) زين

 نحن بنو المصطفى ذو غص              يجرعها ري االنام كاظمنا         

 عظيم ري االنام محنتنا             اولنا مبتلى و آخرنا             



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

54 

 

 ادنا ماتمنايفرح هذا الورى بعيدهم             و نحن اعي             

 و الناس ري االمن و السرور و ما             يا من طول الزما  خائفنا             

 و ما خصنا به من الشر              الطائل بين االنام آرتنا             

 يحكم رينا و الحكم ريه لنا             جاحدنا حقنا و غاصبنا             

پدرم غالمش را با يك شالق زد او را براى انجام كارى ررستاد  بود دير ( حضرت بارر ررمود 2) 

كرد غالم گريه كرد  گفت خدا را در نظر بگير اى على بن الحسين مرا از پى انجدام كدار خدود 

ميفرستى آنگا  ميزنى. پدرم اشگ از ديدگا  ررو ريخته بمن گفت پسر جا  برو كنار ربر پيغمبر 

 و خدايا از خطاى على بن الحسين در ريامت بگذر.دو ركعت نماز بخوا  بگ 

رو بغالم نمود  ررمود تو را در را  خدا آزاد كردم ابو بصير گفت عرضدكردم رددايت شدوم آزاد 

( على بن الحسين ررمود هر گا  دو كار برايم پيش آمد 3كرد  كفار  زد  است؟ چيزى نفرمود )

د اگر كار دنيا را مقدم داشتم تا شدب نرسديد كه يكى مربوط بدنيا و ديگرى مربوط به آخرت بو

( نار  بن جبير بعلى بن الحسين عرضكرد شدما بدا اشدخاص 4برايم پيش آمدى نامطلوب ميشد. )

 مند شوم.نشينم كه از نظر دينى بهر نشينى ررمود من با كسانى مىپست مى

از خويشداوندى بدا  عرضكردند چرا در مساررت از معررى خود امتناع دارى؟ ررمود دوست ندارم

( منارب، هرگز ديد  نشدد علدى بدن 5ام. )اى بكنم كه خود آ  استفاد  را نرساند پيغمبر استفاد 

 الحسين در مور  را  ررتن دستش را از كنار رانهايش بگذراند.

( عبد اهلل بن مسكا  گفت على بن الحسين عليه السالم در هر ما  يك مرتبه كنيزا  خود را ررا 1) 

ام و ردرت بر انجام خواسته بانوا  ندارم هر كدام مايل بازدواج اند و بآنها ميفرمود من پير شد ميخو

هستيد شما را عروسى كنم يا ميل بفروش داريد بفروشم اگر مايليد آزاد كنم. اگر يكى ميگفت نه. 

ود از او ميفرمود خدايا تو شاهد باش سه مرتبه. اگر يك نفر ساكت ميماند بسداير بدانوا  ميفرمد 

( در كارى مينويسد: على بن عبد اهلل گفت ورتى عبدد اهلل 2اش عمل ميكرد. )بپرسيد، طبق خواسته

بحال احتضار رسيد طلبكارا  جم  شد  از او مطالبه طلب خود را ميكردند گفت چيزى ندارم كده 

ين و عبد اهلل بدهم ولى هر كدام از دو پسر عمويم را كه انتخاب كنيد ضامن ميدهم. على ابن الحس

 بن جعفر.
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طلبكارا  گفتند عبد اهلل بن جعفر سر ميدواند اما على بن الحسين با اينكه مالى نددارد راسدت گدو 

است هما  آرا را انتخاب ميكنيم. خدمت زين العابدين ررستاد و جريا  را عرضكرد ررمود من تدا 

را  راضدى شددند، هنگدام غلده اى نداشت، طلبكداهنگام برداشت غله مهلت ميخواهم با اينكه غله

( )آنچه در بار  صبر زيدن العابددين عليده 3خداوند وسائل را جور كرد و ررض او را پرداخت. )

( ابراهيم بن سعد گفت حضرت زين العابدين عليه السالم صدداى شديو  از 4السالم آمد  است.( )

ل منزل شدد سدپس خانه شنيد گروهى از اصحاب خدمت ايشا  بودند از جاى حركت كرد و داخ

بازگشت و در جاى خود نشست عرضكردند اين شيو  بواسطه پيش آمدى بود، ررمود آرى ايشا  

را تعزيت و تسليت گفتند و تعجب نمودند از صبرش ررمود ما خانواد  اى هستيم كه مطيد  خددا 

ميكنيم. هستيم در مورد چيزهائى كه دوست داريم در بار  آنچه دوست نداشته باشيم او را ستايش 

( على بن الحسين بفرزندش ررمود پسرك من بر پيش آمدهاى ناگوار صدبر كدن و متعدرض 5)

ات را در مورد چيزى كه ضررش بدراى تدو بيشدتر از حقوق مردم مشو و درخواست برادر دينى

 شود مپذير.منفعتى است كه عايد او مى

ر نزد زين العابدين اسدت پيغدام ( محاسن بررى مينويسد، عبد الملك شنيد كه شمشير پيغمبر د1) 

 ررستاد كه باو ببخشد گفت بآ  احتياج دارم.

اى تهديد آميز نوشت كه حقورش را از بيت المال حذ  خواهد امام امتناع ورزيد عبد الملك نامه

 كرد.

در جواب او نوشت خداوند براى پرهيزگارا  ضمانت كرد  كه نجات دهد آنها را از جدايى كده 

روزى بخشد از محلى كه گما  نميبرند ررمود  است إِ َّ اللَّهَ ال يُِحبُّ كُدلَّ خَدوَّا ٍ  دوست ندارند و

( در بردبارى و تواضعش نقل شد  2« ببين كداميك از من و تو شايسته اين آيه هستيم. )1َكفُوٍر »

صدفات  شخصى او را ناسزا گفت غالما  تصميم كيفر او را گررتند ررمود واگذاريد او را بآنچه از 

اند بآ  مرد ررمود احتياج دارى؟ آ  مرد خجالدت كشديد ما مخفى است بيشتر است از آنچه گفته

لباس خويش را باو داد و دستور داد هزار درهم باو بدهند آ  مرد در بازگشت ررياد ميزد تو وارعا 

 پسر پيغمبرى.
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اگر من از آ  گردنه رد  ديگرى باو ناسزا گفت ررمود جوا  در مقابل ما گردنه بسيار سختى است 

( 3شدم باكى ندارم هر چه مايلى بگو اگر در آ  گردنه حيرا  ماندم از هر چه تو ميگوئى بدترم. )

مردى او را ناسزا گفت امام ساكت بود گفت بتو ناسزا ميگويم، ررمود منهم از تو چشدم ميپوشدم. 

شد باو ررمود برو ترا در  اى كه در آ  غذا بود شكست از ترس رنگش زرد( كنيزى كه كاسه4)

اى در باغى كه متعلق بزين العابددين ( يكى از غالمانش مامور شد كه خانه5را  خدا آزاد كردم. )

بود بسازد، امام براى سركشى بباغ ررت ديد غالم خراب كارى زياد كرد  و بسيار خرجهاى نابجا 

كه در دست داشت يكى باو زد  نمود  از اين جريا  بسيار خشمگين شد و ارسرد  گشت با شالرى

 ولى پشيما  شد پس از بازگشت بمنزل در پى غالم ررستاد.

غالم آمد ديد مولى تنها نشسته شالق هم در مقابل اوست، خيال كرد ميخواهدد او را كيفدر كندد 

خيلى ترسيد امام شالق را برداشت و دست بسوى غالم دراز كرد  ررمود رالنى من كدارى نسدبت 

سابقه نداشت اين لغزشى بود اينك شالق را بگير و از من رصاص كن. غالم عدرض  بتو كردم كه

كرد آرا بخدا رسم خيال كردم ميخواهى مرا كيفر كنى من شايسته كيفر نيز بودم چگونده از شدما 

 رصاص كنم ررمود بايد رصاص كنى.

طلب را تكرار كدرد عرضكرد بخدا پنا  ميبرم از شما گذشتم آسود  باشيد چندين مرتبه امام اين م

پنداشت چو  ديد رصاص نميكند ررمود حاال كه ربول غالم اين عمل را بسيار ناپسند و بزرگ مى

مينويسد: زين العابدين عليه  298صفحه  3( در منارب شهر آشوب ج 1نميكنى باغ را بتو بخشيدم. )

آ  نبود تمام پيش آمدها را تا السالم در بار  آيه شريفه يمحو اهلل ما يشاء ررمود اگر اين آيه در رر

( سفيا  گفت مردى خدمت زين العابدين عليه السالم آمد  گفت 2روز ريامت براى شما ميگفتم. )

رالنى بدگوئى از شما ميكرد ررمود بيا برويم پيش او با هم ررتند آ  مرد خيال ميكرد اكنو  امدام 

اى صحيم باشدد النى اگر آنچه گفتهاز خود حمايت خواهد كرد پس از روبرو شد  با او ررمود ر

( پيوسته ميگفت خددايا 3خدا مرا بيامرزد و ببخشد در صورتى كه صحيم نباشد خدا ترا بيامرزد. )

بتو پنا  ميبرم از اينكه ظاهرم در نظر مردم خوب باشد ولى باطنم در نزد تو خدوب نباشدد خددايا 

( هدر وردت 4شتم تو نيز برگدرد. )هما  طور كه من خطا كردم و تو نيكى كردى ورتى من برگ

( 5گدائى باو مراجعه ميكرد ميفرمود مرحبا بكسى كه زاد و توشه مدرا در آخدرت بدر ميددارد. )



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار زین العابدینندگانی امام ز 

) 

57 

 

دوست نداشت كه براى وضو كسى باو كمك كند خودش آب ميكشديد بدراى وضدو و آمداد  

يگرردت ميگذاشت سپس ميخوابيد پس از بيدار شد  در نيمه شب اول مسواك ميكرد بعد وضو م

از او روت شد  بود شب رضداى آ  را ميخواندد  اى كه در روز پس از آ  شروع بنماز ميكرد نارله

ايد آ  را رهدا ميفرمود، پسرم اين كار بر شما واجب نيست ولى مايلم بكار نيكى كه عادت كرد 

جنداب  ( چند نفر مهما  آ 1نكنيد و ادامه دهيد نماز شب را در سفر و غير سفر ترك نميكرد. )

بودند يكى از غالما  عجله كرد تا گوشتى كه در تنور بريا  شد  بياورد با عجله آورد آهنى كده 

ها روى آ  گوشت بريا  ميكردند از دستش رها شد و بر سر پسر زين العابدين آمد كه پائين پله

را  خدا ايدن  بود آهن او را كشت، امام در حالى كه غالم متحير ماند  بود باو ررمود تو آزادى در 

( عبد اهلل بن على 2كار را از روى عمد كه نكردى آنگا  بكار درن و تجهيز ررزند خود پرداخت. )

بن الحسين گفت پدرم در شب آنقدر نماز ميخواند كه ديگر از خستگى نميتوانسدت بدروى پداى 

فدت ( يوسف بن اسباط از پدرش نقل كرد كده گ3خود بايستد آنگا  بطر  رختخواب ميررت. )

وارد مسجد كوره شدم ناگا  جوانى را ديدم كه بمناجات پروردگدار مشدغول اسدت سدر بسدجد  

 ام براى خدايم كه شايسته اين كار است.گذاشته ميگويد صورت بخاك نهاد 

درست درت كردم ديدم على بن الحسين عليه السالم است همين كه رجر دميد خددمت آ  سدرور 

  خود را چنا  برنج مياندازى با مقامى كه دارى؟رسيد  عرضكردم يا ابن رسول اهلل 

اشگ از ديدگانش جارى شد  ررمود عمرو بن عثما  از اسامة بن زيد نقل كرد كه پيغمبدر صدلى 

چشمى كه از تدرس  -1اهلل عليه و آله ررمود هر چشمى روز ريامت گريا  است مگر چهار چشم 

 چشمى كه در را  خدا از بين برود. -2خدا بگريد. 

چشمى كه شب زند  دار باشد در سجد ، خداوندد  -4چشمى كه از ديدار حرام خوددارى كند.  -3

پيش مالئكه ارتخار ميكند و ميفرمايد نگا  كنيد باين بند  من روحش نزد من است و پيكدرش در 

اطاعتم. از رختخواب كنار  گررته مرا از ترس عذاب ميخواند و آرزوى رحمتم را دارد گوا  باشيد 

 او را آمرزيدم. من

( عبد اهلل بن عطا گفت يكى از غالما  زين العابدين خطائى كرد كه سزاوار شكنجه بود، امدام 1) 

« غدالم 1شالق بدست گررته باو ررمود بگو رُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ ال يَرْجُدو َ أَيَّدامَ اللَّدهِ »
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ار رحمت خدايم و از عدذابش بيمنداكم امدام شدالق از عرض كرد آرا من از آنها نيستم من اميدو

 دست انداخت و ررمود تو در را  خدا آزادى.

پسر عموئى داشت كه هر شب بصورت ناشناس از او خبر ميگررت و مقدارى پدول در اختيدارش 

 ميگذاشت اما او ميگفت: على بن الحسين بمن رسيدگى نميكند خدا باو جزاى خير ندهد.

نمود پس از درگذشت امام ديگدر آ  شنيد تحمل ميكرد و خود را معررى نمىمى امام اين سخن را

آمد و اشدگ شخ  نيامد پسر عمويش رهميد كه او على بن الحسين )ع( بود بر سر مزار امام مى

 ميريخت.

در يك رسمت از دعاى خود ميگفت خدايا من كيستم كه بدر مدن خشدم گيدرى بعزتدت رسدم 

ترا زينت نميبخشد و كار زشتم بمقام ررمانروائيت زيدا  نميرسداند. از نيكوكارى من ررمانروائى 

هاى تو كاسته نميشود اگر من ثروتمند باشم و بر خزائن تو ارزود  نميگردد اگر مدن رقيدر خزينه

( ابن اعرابى گفت ورتى يزيد بن معاويه سپاهى بمدينه ررستاد بفرماندهى مسلم بن عقبه و 2شوم. )

بر او حالل كرد حضرت على بن الحسين چهار صد نفر از ما را جدزء خدانواد   خو  اهل مدينه را

خود ررار داد و مخارج ما را تامين كرد تا سپا  مسلم بن عقبه از بين ررت همين عمدل نيدز از آ  

( طداوس 3جناب نقل شد  در زمانى كه ابن الزبير دستور داد بنى اميه را از حجاز خدارج كنندد. )

مشغول نماز است زير ناودا  خانه خدا دعا ميكند و اشگ ميريزد پس از پايدا  گفت ديدم مردى 

نمازش پيش او ررتم ديدم على بن الحسين عليه السالم است عرضكردم يا ابن رسول اللَّده تدرا در 

 -1شما داراى سه امتياز هستى كه هر يك از آنها مايه اميد نجات است،  چنين حالتى ديدم با اينكه

 رحمت خدا. -3شفاعة جدت  -2امبرى ررزند پي

ررمود اينكه ررزند پيامبرم مايه اميدى نيست زيرا خداوند ميفرمايد رَال أَنْسدابَ بَيْدنَهُمْ يَوْمَئِدذٍ وَ ال 

 يَتَساءَلُو َ شفاعت جدم نيز اميدواركنند  نيست زيرا خداوند ميفرمايد، وَ ال يَشْفَعُو َ إِلَّا لِمَنِ اْرتَضى

وند مگر براى اشخاص پسنديد  اما رحمت خدا خودش ميفرمايد إِ َّ رَحْمََت اللَّهِ رَرِيٌب واسطه نميش

( حضرت 1مِنَ الْمُْحسِنِينَ رحمت خدا شامل حال نيكوكارا  است من نميدانم از نيكوكارانم يا نه. )

كدم  صادق ررمود على بن الحسين پيوسته ميفرمود من دوست دارم اردام بر عمل نمايم اگدر چده

( حضرت بارر ررمود على بن الحسين ميفرمود من مايلم به پيشگا  پروردگار روم با عملى 2باشد. )
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( از كتاب عيو  المعجزات منسوب به سيد مرتضى نقل شد  كه ابو خالد كابلى )كنكر( 3درست. )

گررت گفت يحيى بن ام طويل كه پسر دايه زين العابدين عليه السالم بود بمن برخورد دست مرا 

با هم خدمت زين العابدين ررتيم ديدم آ  موال روى ررشهاى معصفر )نوعى ررش است كه با گل 

معصفر رنگ آميزى شد ( در اطارى كه ديوارهايش سفيد كارى شد  با لباسى رنگارندگ نشسدته 

 است زياد ننشستم همين كه حركت كردم بمن ررمود رردا ا  شاء اهلل بيا پيش من.

ج شدم به يحيى گفتم مرا بردى پيش شخصى كده لباسدهاى رنگدين پوشديد . من از خدمتش خار 

 تصميم گررتم رردا نروم بعد ركر كردم كه ررتنم چه زيانى دارد.

رردا ررتم ديدم در باز است و كسى نيست خواستم برگردم از داخل خانه مرا صدا زد خيال كدردم 

ه مادرم برايم گذاشته بود هيچ كس جز من با من نيست تا باالخر  ررياد زد كنكر اين نامى بود ك 

 نميدانست.

حصدير يحيدى نيدز در  خدمتش رسيدم ديدم در يك خانه گلى با لباسهاى كرباسدى نشسدته روى

خدمت اوست رو بمن كرد  ررمود ابا خالد من تاز  عروسى كرد  بدودم آنچده ديدروز مشداهد  

رتار كنم آنگدا  از جداى حركدت كردى بواسطه خاطر عروس بود  نميخواستم بر خال  ميلش ر 

نمود دست من و يحيى بن ام طويل را گررت برد كنار آبگيرى بما ررمود بايستيد ما ايسدتاديم و 

 آ  جناب را تماشا ميكرديم.

گفت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ روى آب شروع كرد برا  ررتن بطورى كه كامال از كمر بباال روى 

اهلل اكبر اهلل اكبر، تو كلمه كبرى و حجت عظمى هستى صلوات اهلل عليدك آب ديد  ميشد گفتم 

آنگا  بما توجه نمود  ررمود خداوند روز ريامت بسه دسته توجهى نميكند و نه از آنها ميگدذرد در 

كسدى كده  -2كسى كه جزء ما خانواد  ررار دهد شخصى را كه از ما نيست.  -1عذابى دردناكند 

اى كه ربال نام برديم از كسى مدعى باشد آ  دو طبقه -3را كه از ما است. جدا كند از ما شخصى 

( ابن ابى الحديد مينويسد: مردى كه دشمن زين العابدين بود روبرويش از او 1اند. )اسالم بهر  برد 

تمجيد كرد امام ررمود من كوچكتر از آنم كه ميگوئى و بزرگتر از آنم كده در دل عقيدد  دارى. 

صادق ررمود على بن الحسين عليه السالم از ورتى ما  رمضا  شروع ميشد هيچ يك از ( حضرت  2)

غالم و كنيزانش را نميزد، هر كدام خطائى ميكردند پيش خود يادداشت مينمود رال  غالم يا رال  
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نمود اين خطاها جم  ميشد تا شدب كنيز چنا  كارى در رال  روز انجام داد ديگر او را كيفر نمى

   رمضا .آخر ما

آورد يكى يكى از آنها اررار ميگرردت كده در ردال  روز همه را جم  ميكرد آ  يادداشت را مى

چنين كردى ترا تاديب نكردم همه اررار ميكردند آنگا  در وسط ايشا  ميايستاد و ميفرمود همه با 

رى كده شدما صداى بلند بگوئيد، اى على بن الحسين خدا نيز تمام كردار ترا ثبت نمود  هما  طو

ايست سراسر وارعيت كه از كوچك و بزرگ اعمالت اعمال ما را يادداشت كردى در نزد او نوشته

رروگذارى نكرد  تمام كردار خود را در آ  مييابى چنانچه ما نيز يارتيم اى على بن الحسدين يداد 

م روا نميدارد خوارى خود را در پيشگا  پروردگار دادگر خدائى كه بانداز  سنگينى خردلى ست آور 

آورد، در حساب دارى و گواهى او كارى است امروز از ما در گذر و روز ريامت براى حساب مى

ببخش تا آ  روز خدا از تو بگذرد خودش ميفرمايد وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَُحوا أَ ال تُِحبُّو َ أَ ْ يَغْفِدرَ اللَّدهُ 

( امام عليه السدالم تمدام ايدن 1شما را بيامرزد. )لَكُمْ ببخشيد و چشم پوشى كنيد ميل نداريد خدا 

جمالت را بزبا  آنها ميداد و آنها بلند ميگفتند زين العابدين در وسط ايشا  ايستاد  بود و اشدگ 

اى ببخشيم كسى را كه بما ستم روا داشته اينك بخشيدم تو ميريخت و ميگفت خدا تو دستور داد 

 .ترى به بخششنيز مرا ببخش تو شايسته

ى ايدم پناهندد اى گدا را از در خانه رد نكنيم ما براى گدائى بدر خانه تو آمد خدا بما دستور داد 

توايم و تقاضاى لطف و عنايت و بخشش ترا داريم بر ما منت گذار و ما را نااميد مگدردا  تدو از 

رم خدايا تو اى مرا نيز ببخش كه تقاضاى بخشش داترى باين كار خدايا بخشش كرد همه شايسته

 اى مرا نيز مشمول لطف خويش بگردا  اى كريم.لطف نمود 

آنگا  روى بآنها نمود  ميفرمود من از شما گذشتم آيا شما نيز از من گذشتيد چنانچه بد ررتارى با 

ام من ررمانرواى بد و پست و ستمگرى هستم كه خود بند  ررمانروائى كريم و جدواد و شما كرد 

 لطفم.دادگر بخشند  با 

اى از شما گذشتيم. ميگفت بگوئيد خددايا مدا از علدى بدن عرض ميكردند با اينكه خطائى نكرد 

الحسين گذشتيم هما  طورى كه او از ما گذشت خدايا او را از آتش رهائى بخش هما  طور كده 

 ما را از بندگى رهائى بخشيد اين جمالت را ميگفتند.
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. ميفرمود برويد شما را بخشيدم و آزاد كردم باميدد اينكده امام ميگفت اللهم آمين يا رب العالمين

خدا مرا ببخشد و از آتش رهائى يابم، روز عيد رطر بآنها جايز  ميداد بمقدارى كه از كمك مردم 

 نياز باشند، هر سال در آخر ما  رمضا  بين بيست نفر بيشتر و كمتر آزاد مينمود.بى

هفتاد ميليدو  نفدر را از آتدش آزاد ميكندد كده همده ميفرمود خداوند در هر شب هنگام ارطار 

اند در شب آخر بانداز  تمام ما  ميبخشد مايلم خداوند ببيند من بنددگانم را در مستوجب آتش بود 

 دنيا آخر ما  آزاد نمودم باميد آزادى خودم از آتش جهنم.

وسط سال مالك ميشد اى اول يا هيچ گا  خدمتكارى را بيشتر از يك سال نگه نميداشت اگر بند 

آورد سال ديگر آزاد ميكرد تدا در شب رطر او را آزاد ميكرد باز آنهائى كه بجاى اين بندگا  مى

 زند  بود چنين ميكرد.

آورد غالما  سيا  سودانى را ميخريد با اينكه بآنها احتياجى نداشت هنگام حج آنها را بعررات مدى

هدا انجدام ود از ربيل تعمير و پر كرد  گوديها و رخندهبوسيله ايشا  كارهائى كه انجام آ  الزم ب

( در كارى مينويسد، 1ميداد و پس از حركت همه را آزاد مينمود و مقدارى بايشا  پول ميبخشيد. )

اى شماتت آميز على بن الحسين با كنيز امام حسن ازدواج كرد اين خبر كه بعبد الملك رسيد نامه

زين العابدين در جواب نوشت خداوند نق  و پستى و سرزنش اى نوشت كه تو شوهر كنيزا  شد 

را بوسيله اسالم برطر  نمود  مسلما  را نبايد نسبت به پستى داد سرزنش مربوط بجاهليت اسدت 

 پيغمبر صلى اهلل عليه و آله به غالمش دختر داد و با كنيزش ازدواج كرد.

ورتى نامه بعبد الملك رسيد بحاضرين گفت مردى را نشا  داريد كارى كه در نظر مردم بد است 

انجام دهد شرارت او را ارزو  كند؟ همه گفتند آ  كس امير المؤمنين است، گفت نه من نيسدتم، 

گفتند ما جز امير المؤمنين ديگرى را سراغ نداريم. گفت: نه او اميدر المدؤمنين نيسدت، او زيدن 

( در تهذيب مينويسد حلبى گفت پرسيدم از پوشيد  لباس خدز 2لعابدين على بن الحسين است. )ا

پوشيد تابستا  آ  را « ررمود اشكالى ندارد على بن الحسين عليه السالم در زمستا  لباس خز مى1»

ميكشم بهداى لباسدى كده در آ   ميفروخت و بهايش را صدره ميداد، ميگفت من از خدا خجالت 

( كارى از حضرت رضا عليه السالم نقل ميكند كه ررمود على بدن 1ام مصر  كنم. )ت كرد عباد

پوشديد پدس از پايدا  زمسدتا  ردا را الحسين در زمستا  جبه خز و رداى خز و كدال  خدز مدى
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 ِ وَ الطَّيِّبداتِ ميفروخت و بهايش را صدره ميداد آنگا  ميفرمود )مَنْ حَرَّمَ ِزينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِ

هدا و ررشدهائى ( در كارى از حضرت صادق نقل ميكند كه على بن الحسين پشدتى2مِنَ الرِّْزقِ( )

( محمدد بدن ابدى حمدز  از 3نشست )داشت كه روى آ  شكلهائى نقش بسته بودند و بر آنها مى

ميخواند نماز خود  ى كعبه نيمه شب نماز پدرش نقل كرد كه على بن الحسين را ديدم در كنار خانه

را بسيار ادامه داد بطورى كه گاهى بپاى راست و گاهى بپاى چپ تكيه ميكدرد بعدد شدنيدم بدا 

صدائى كه شبيه گريه بود ميگفت خدايا مرا عذاب ميكنى با اينكه محبتت در دل من است بعزتت 

ا بواسدطه تدو اى كه سالهاى سال بدا آنهد رسم اگر اين كار را بكنى مرا همنشين با گروهى كرد 

( كارى مينويسد: زهرى گفت على بن الحسين ررمود اگدر تمدام مردمدى كده در 4دشمن بودم. )

مشرق و مغرب هستند بميرند من متوحش نميشوم ورتى ررآ  با من باشد ورتى در ررائت بمالدك 

يوم الدين ميرسيد پيوسته آ  را تكرار ميكرد بطورى كه نزديك بود روح از بدنش خدارج شدود. 

( حضرت بارر ررمود كه على بن الحسين ميفرمود آنچه زود مرد  و شهادت در را  ما را آسا  5)

« تفسير ايدن آيده از بدين 1ميكند اين آيه است أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَْرضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرارِها »

م خدمت زين العابدين بدودم ( سعيد بن مسيب گفت صبحگا  هنگام نماز صب6ررتن علماء است. )

( حضرت صدادق ررمدود 7گدائى آمد ررمود بگدا چيزى بدهيد هيچ گدائى را نااميد بر مگردانيد )

ترين لباسش هنگام نماز هما  بود ورتى ميخواست على بن الحسين لباس پشمينه ميپوشيد و درشت 

 روى زمين سجد  ميكرد.نماز بخواند ميررت بجائى كه نرم و ماليم نبود آنجا نماز ميخواند 

 اش بر شهادت پدر بزرگوارباب ششم اندوه و گریه

( حضرت صادق ررمود زين العابدين عليه السالم بيست سال گريه كدرد هدر روزى رردت در 2) 

اى ايستاد و شروع بنماز كدرد كنار كو  جبا  )كوهى است در مدينه( روى سنگ خشن و سوخته

 داشت از زيادى اشگ مثل اينكه صورت در آب ررو برد .خيلى گريه مينمود سر از سجد  بر

ورت غذا پيش آ  جناب مينهادند اشگ ميريخت باالخر  يكى از غالمانش عدرض كدرد رددايت 

شوم يا ابن رسول اهلل من ميترسم از بين روى ررمود اندو  و ناراحتى خود را بخدا شدكايت ميكدنم 

داريد من هر ورت يادم از رتلگدا  عزيدزا  زهدراء چيزهائى را از جانب خدا ميدانم كه شما خبر ن

( در روايت ديگرى است كه غالم گفت يك مورد  نميرسدد كده 3آيد گريه مجالم نميدهد )مى
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اندو  شما تمام شود ررمود واى بر تو يعقوب پيامبر دوازد  پسر داشدت يدك پسدرش از نظدر او 

ندو  پشتش خميدد  شدد بدا اينكده پنها  شد آنقدر گريه كرد كه چشمهايش سفيد گرديد و از ا

پسرش زند  بود من بچشم خود ديدم پدر و برادر و عمويم و هفدد  نفدر از بسدتگانم روى زمدين 

 اند چگونه حزنم پايا  داشته باشد.كشته شد 

هر ورت ظر  آبى را ميگررت آنقدر گريه ميكرد كه پر از اشگ ميشد عرضكرد چرا اين رددر 

نكنم با اينكه آبى كه پرند  و درند  از آ  اسدتفاد  ميكردندد بپددرم  ناراحتى ميكنيد ررمود گريه

حضرت صادق ررمود پنج نفر زياد گريه كردند آدم، يعقوب،  -140( امالى صدوق ص 4ندادند. )

 يوسف، راطمه، دختر محمد )ص( و على بن الحسين.

جويبارها نمدودار  آدم بر خارج شد  از بهشت آنقدر گريه كرد كه روى صورتش شيارهائى مانند

بود، يعقوب بقدرى بر يوسف گريه كرد كه چشم خود را از دست داد باو گفتند بخددا هرگدز از 

 يوسف رراموش نميكنى تا باالخر  بيمار شوى يا از بين بروى.

يوسف در رراق يعقوب آنقدر گريه كرد كه زندانيا  ناراحت شدند گفتند يا شدب گريده كدن و 

 كه يكى از اين دو را بپذيرد. گريه كن شب ساكت باش ربول كرد روز آرام باش و يا روز 

راطمه زهرا آنقدر گريه كرد كه اهل مدينه آزرد  شدند و گفتند آنقدر گريه كدردى كده مدا را 

 آزردى ميررت بگورستا  شهداء هر چه ميخواست اشگ ميريخت بعد بر ميگشت.

ورت غذا مقدابلش ميگذاشدتند اشدگ  اما على بن الحسين بيست سال يا چهل سال گريه كرد هر

ميريخت يكى از غالمانش گفت آرا ردايت شوم من ميترسم از بين بروى ررمود اندو  خود را بخدا 

شكايت ميكنم از لطف خدا چيزهائى ميدانم كه شما نميدانيد من هر ورت يادم از رتلگا  ررزنددا  

يسد يكى از غالمانش نگدا  ميكدرد در مينو 97( در كامل الزيار  ص 1زهرا بيايد اشگم ميريزد. )

 اطارى كه امام عليه السالم در آ  اطاق در سجد  بود گريه ميكرد.

عرضكرد آرا مورعى خواهد رسيد كه گريه شما تمام شود؟ سر بلند نمود  ررمود واى بدر تدو يدا 

ن ديدد ررمود مادرت بعزايت بنشيند، يعقوب بخدا شكايت كرد با اينكه مصيبتى بسيار كمتر از مد 

 آنجا كه ميگويد اى ارسوس از يوسف.

 اند.او يك پسر از دست داد من ديدم پدر و گروهى از بستگانم اطرارم كشته شد 
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على بن الحسين عليه السالم ررزندا  عقيل را دوست ميداشت عرضكردند آردا چدرا عالرده شدما 

آورم جدا  رشدانى اد مىبفرزندا  عقيل بيشتر است از ررزندا  جعفر پسر عموهايت ررمود من بي

 آنها را در روز عاشورا با پدرم ابى عبد اهلل الحسين دلم براى آنها ميسوزد.

 باب هفتم آنچه بین او و محمد بن حنفیه و سایر خویشاوندانش اتفاق افتاد

هاى پيغمبر و امير المدؤمنين ( روايت شد  كه عمر بن على با على بن الحسين در مورد موروره3) 

 پرداخت و شكايت پيش عبد الملك برد. به نزاع

عبد الملك در جواب از شدعر  بعبد الملك گفت من پسرم اين پسر پسر است من از او سزاوارترم

ابن ابى الحقيق استفاد  نمود كه مضمو  شعر حاكى بود كه حقيقت را كتما  مكن و زياد اصرار 

 «.1بر خال  حق نداشته باش »

لسالم كرد  گفت حركت كدن مدن آ  موروردات را در اختيدار تدو روى بعلى بن الحسين عليه ا

گذاشتم حركت كرد  خارج شدند عمر پس از خارج شد  گريبا  امام را گررت و ايشا  را آزرد 

ولى امام عليه السالم باو چيزى نگفت بعد از اين جريا  محمد پسر عمو خدمت زين العابدين عليه 

آ  جناب ارتاد  ميبوسيد امام عليه السالم ررمود پسر عمدو  السالم رسيد سالم كرد و بدست و پاى

ورائى پدرت مان  نيست كه من نسبت بتو مهربانى كنم اكنو  دختر خود خديجه را بازدواج تو بى

 در آوردم.

مجلسى مينويسد اين روايت داللت بر ذم عمر بن على دارد و او در كربال خدمت برادرش حسدين 

ل المهمه مينويسد كه على بن الحسين عازم حج شد خواهرش سدكينه ( در رصو1حضور نداشت. )

هزار درهم برايش ررستاد در خارج مدينه محلى بنام حر  بامام رسديدند و پدول را تقدديم كردندد 

( وليد بن عبد الملك بصدالم بدن عبدد اهلل 2همين كه ررود آمد پولها را بين رقراء تقسيم كرد. )

كه حسن بن حسن را از زندا  بيرو  بيداور و در مقابدل مدردم در  ررماندار خود در مدينه نوشت 

 مسجد پيغمبر پانصد شالق باو بز .

صالم او را بيرو  آورد و بمسجد برد مردم جم  شدند صالم بر منبر ررت شروع كرد بخواند  نامه 

هما  مور  كه  وليد بن عبد الملك تا پس از پائين آمد  از منبر دستور بدهد او را تازيانه بزنند در 
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مشغول خواند  نامه بود على بن الحسين وارد مسجد شد مردم را  را باز كردند تا رسيد به حسن بن 

 حسن باو ررمود پسر عمو دعاى كرب را بخوا  خدا ررج خواهد داد پرسيد دعا چيست؟

ن حسن ررمود اين دعا را بخوا  دعا را برايش خواند و على بن الحسين از مسجد خارج شد حسن ب

 چند مرتبه دعا را خواند.

گفت چهر  مرد مظلومى را  صالم از خواند  نامه رارغ شد و از منبر بزير آمد، رو بحاضرين نمود 

اى در اين خصوص اش با امير المؤمنين مكاتبه كنم. نامهبينم كار او را تاخير بياندازيد تا در بار مى

 كند. بوليد نوشت دستور داد حسن ابن حسن را آزاد

باب هشتم جریانهاى مربوط به هم عصران امام از خلفا و دیگــران و خــدمتگزاران و 

 غالمان آن جناب

( در كارى مينويسد: ابا  بن تغلب گفت ورتى حجاج كعبه را خراب كرد مدردم خداك آ  را 2) 

ا  جم  نمود  بردند همين كه تصميم ساختما  آ  را گررتند مارى آشكار گرديد و مان  سداختم

مجدد شد، مردم ررار كرد  پيش حجاج ررتند حجاج ترسيد از اينكه اجاز  ساختما  كعبه بداو داد  

نشود، بر رراز منبر ررت بمردم گفت خدا رحمت كند هر كس در خصدوص ايدن گررتدارى مدا 

 اطالعى دارد ما را مطل  گرداند.

و مقدارى از آ  برداشدته  پيرمردى گفت اگر اطالعى باشد در نزد مردى است كه كنار كعبه آمد

ررت. سؤال كرد آ  شخ  كه بود؟ گفت على بن الحسين عليه السالم. حجاج گفت صحيم است. 

او گنجينه اطالع است از پى على بن الحسين عليه السالم ررستاد امدام آمدد جريدا  جلدوگيرى از 

اهيم و اسدماعيل ساختما  كعبه را شرح داد على بن الحسين ررمود حجاج، تو سداختمانى كده ابدر

ساخته بودند ويرا  كردى و بغارت بردى خيال كردى ميراث تست برو بمنبر و مردم را سدوگند 

 اند بازگردانند، حجاج همين كار را كرد تمام آنچه برد  بودند باز آوردند.د  آنچه برد 

زمين را حفر پس از جم  آورى خاك كعبه امام عليه السالم محل خانه را تعيين نمود و دستور داد 

هاى سابق خانه رسيدند در اين مورد  علدى بدن كنند ديگر مار ديد  نشد زمين را كندند تا به پايه

شويد مردم كنار ررتند آنگا  نزديك آمد و بدا جامده خدود آ  محدل را  الحسين ررمود شما دور 

ود پوشانيد و اشگ ريخت بعد با دست خويش خاك ريخت آنگا  كارگرا  را پيش خواندد ررمد 
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ها باال آمد امام عليه السالم دستور داد داخدل آ  را شروع بساختن كنيد پس از آنكه مقدارى پايه

پر از خاك كنند، بدستور امام داخل آ  را خاك ريختند بهمين جهت كف خانه خدا باال ررت كه 

السدالم روزى ( خرايج مينويسد امام زين العابدين عليه 1جز پله و نردبا  نميتوا  داخل خانه شد. )

در منى به حسن بصرى برخورد كه مشغول موعظه نمود  مردم بود ررمود خاموش بداش تدا مدن 

سؤالى بكنم، از اين حالى كه دارى بين خود و خدا راضى هستى اگر ردردا مدرگ گريبدانگيرت 

 شود؟ جوابداد نه راضى نيستم.

كه شايسته است و براى خدود ررمود آيا در ركر هستى كه اين وض  خود را تغيير دهى و بحالى 

پسندى درآئى؟ مدتى سر بزير انداخت آنگا  گفت اين حر  را با خود ميدزنم ولدى حقيقتدى مى

 ندارد.

پرسيد آيا بعد از محمد پيامبر ديگرى اميدوارى بيايد كه با تو سابقه آشنائى داشته باشد؟ جوابداد، 

 ال نيك بپردازى؟ گفت نه.نه. ررمود اميد دارى سراى ديگر باشد كه در آنجا باعم

شود كه تو رانعى از حالى كه ررمود آيا كسى كه عقل داشته باشد بهمين انداز  براى خود ران  مى

دارى راضى نيستى در ركر تغيير اين حال نيز وارعا نيستى و نه اميد دارى پيامبرى بيايد و نه سراى 

 حال مردم را موعظه ميكنى. ديگرى هست كه در آنجا باعمال شايسته مشغول شوى در عين

 همين كه امام عليه السالم ررت حسن بصرى پرسيد اين شخ  كه بود؟

گفتند على بن الحسين، گفت اينها خانواد  دانشمند ديگر كسى نديد حسن بصرى مردم را موعظده 

 ( منارب شهر آشوب مينويسد عباد بصرى در را  مكه بعلى بن الحسين عليه السالم برخورد2كند. )

اى كه كدارى اى و روى بحج آورد كرد  گفت يا على بن الحسين جهاد را با سختى كه دارد رها

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَ َّ لَهُمُ  ساد  و آسا  است. با اينكه خداوند ميفرمايد إِ َّ اللَّهَ اشْتَرى

« امام عليه السالم ررمود ورتى 1رَيَقْتُلُو َ وَ يُقْتَلُو َ ... تا وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » الَْجنَّةَ يُقاتِلُو َ رِي سَبِيلِ اللَّهِ

( مفيدد در 1بيابيم كسانى را كه داراى چنين صفاتى باشند جنگ كرد  با آنها از حج بهتر است. )

چهدل مينويسد محمد بن جعفر مؤدب گفت ابو اسحق عمرو بن عبد اهلل سدبيعى  83اختصاص ص 

سال نماز صبم را با وضوى نماز شام خواند در هر شب يك ررآ  ختم ميكرد در زمدا  او كسدى 

پارساتر و مورد اعتمادتر در نقل حديث پيش خاص و عام از او نبود از اشخاص مورد اعتماد على 
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ر بن الحسين عليه السالم بشمار ميررت اسم او عمرو بن عبد اهلل پسر على بن ذى حمير كه او پسد 

( در 2سبي  بن همدانى بود و چو  در بين ربيله سبي  سكونت داشت آنهدا را سدبيعى ميگفتندد. )

خدمت حضرت رضا سخن از راسم بن محمد دائى پدرش و سعيد بن مسيب شد ررمود اين هدر دو 

شيعه و ارادتمند بما خاندا  بودند، روزى حضرت بارر از او دخترش را خواستگارى كرد ررمود تو 

ز پدرت خواستگارى كن تا به ازدواجت در آورد )يعنى اختيار من و دخترم در دست پدر تو برو ا

( عامر بن حف  گفت عروة بن زبير با پسرش محمد بن عرو  پديش وليدد ابدن عبدد 3است(. )

الملك آمد محمد وارد طويله اسبها شد يكى از چهارپايا  او را لگد زد و از دنيا ررت، پاى عدرو  

مرض آكله مبتال شد بطورى كه در هما  تمام رانش را برد وليد گفت پايت را رطد  پدرش نيز ب

 كن گفت نه.

باالخر  بساق پايش رسيد گفت اين پا را رط  كن و گر نه تمام بدنت را ررا ميگيرد با ار  پدايش 

ت در كرد  او را نگه نداشته بود عرو  گف را رط  نمودند با اينكه پيرمردى بود و كسى مور  رط  

( در هما  سال گروهى از ربيله بنى عيس پيش وليد آمدند 1اين سفر ما گررتارى زيادى ديديم. )

در ميا  آنها مردى كور بود وليد پرسيد چرا چشمهايت از بين ررته؟ گفت يك شب با خانواد  و 

 ميرسيد.اى خوابيد  بوديم در آ  زما  هيچ كدام از ارراد بنى عيس وضعشا  بمن ناموالم در در 

آ  شب سيلى آمد و هر چه داشتم برد از مال و ز  و ررزند رقط يك شتر بدرايم ماندد بدا يدك 

كودك نوزاد شترم رم كرد و پا بفرار گذاشت كودك را گذاشته از پى شتر ررتم چيدزى نررتده 

بودم كه صداى بچه را شنيدم برگشتم ديدم گرگ شكمش را پار  كرد  خودم را بشتر رسداندم او 

پايش بصورتم نواخت كه هر دو چشمم از بين ررت صبم كه سر از خواب برداشتم نه مال و نه با 

 ز  و نه ررزند و نه چشم داشتم.

وليد گفت برويد اين خبر را براى عرو  نقل كنيد تا بفهمد در ميا  مردم كسى هسدت كده از او 

 بيشتر گررتار بال شد  باشد.

بديدنش آمدند عيسى پسر طلحة ابن عبيد اهلل باو گفت مژد  ورتى عرو  بمدينه آمد رريش و انصار 

 ات نيكى نمود  بخدا سوگند حاال احتياج برا  ررتن نداشتى.باد ترا كه خداوند در بار 
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در جواب او گفت خداوند چه كار خوبى كرد نسبت بمن، بمن هفت پسر داد كه از ديددار آنهدا 

ديگر را برايم بارى گذاشت و بمن شش عضدو داد  مند بودم يكى را گررت و شش پسرسالها بهر 

كه سالها از آنها استفاد  ميكردم بعد يكى را گررت و پنج عضو ديگر را بارى گذاشت دو دست و 

 يك پا و گوش و چشم.

آنگا  سر بلند كرد  گفت خدايا اگر گررتى باز براى من بارى گذاشتى اگر گررتارم كردى شدفا 

الخاطر مينويسد ورتى معاوية بن يزيد خواست خود را از خالردت خلد  ( در كتاب تنبيه 2دادى. )

ندارم بر شما ررمانروائى كدنم و  نمايد بر منبر ررت و شروع بسخنرانى كرد، گفت مردم من عالره

اى به خالرت من نداريد باالخر  گررتار ررمانروائى ما خدانواد  بينم عالرهنه اعتمادى دارم چو  مى

( جدم معاويه براى بدست آورد  خالرت با علدى بدن ابدى 1يز گررتار شما مردم. )ايد و ما نشد 

طالب كه شايسته بود از او بخالرت بواسطه سابقه و مقامش پيكار كدرد و ميدانيدد مرتكدب چده 

اعمالى شد و شما نيز خود ميدانيد چه كرديد باالخر  گررتار عمل خود شد و بگور خويش رردت 

دار خالرت شد بايد او چنين كارى را نميكرد چو  از معاويه پدرم يزيد عهد  خدا از او بگذرد، بعد

شايستگى خالرت را نداشت كارى كه نبايد بكند كرد خيال كرد خدوب كدارى ميكندد بداالخر  

ديرى نپائيد از بين ررت و آتش او خاموش گرديد اينك اندو  بر اعمال و كردارش ما را از يداد 

نَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُو َ آنگا  آهسته شروع به آمرزش طلبيدد  بدراى او اندو  در گذشتش برد  إِ

 كرد.

عالره بفرمانروائى من بيشتر است از عالرمند، هرگز بار گندا  ام بىاكنو  من نفر سوم اين خانواد 

 بسپاريد.شما را بدوش نميگيرم بيائيد ررمانروائى را از من بگيريد و بهر كس عالره داريد 

مروا  حكم گفت ابا ليلى بروش عمر ررتار كن، در جواب او گفت ميخواهى مرا در ديدن بدازى 

دهى تو چو  مردا  زما  عمر برايم بياور تا بين آنها شورى ررار دهم بخدا سوگند اگدر خالردت 

قددار بدس اى بود ما سهم خود را برداشتيم اگر هم بالئى بود خانواد  ابو سفيا  را همدين مگنجينه

 است از منبر بزير آمد.

مادرش باو گفت كاش كهنه حيضى ميشدى در جواب مادر گفت من نيز همين آرزو را داشتم كه 

ديگر نميفهميدم خداوند آتشى دارد كه عذاب ميكند با آ  هر معصيت كار را و هدر كدس حدق 



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار زین العابدینندگانی امام ز 

) 

69 

 

ك شد و چهدار ( در اختصاص مينويسد يزيد در سن شصت و سه سالگى هال 2ديگرى را بگيرد. )

 سال حكومت كرد پسرش معاويه بيست و يك سال داشت و چهل روز ررمانروائى كرد.

اى از بنى سعد هستند مدتى ( هشام كلبى از پدرش نقل كرد گفت من در ميا  بنى اود كه ربيله1) 

هلل بدن آموختند مردى در ميا  آنها از خانواد  عبد ابودم بز  و ررزند خود دشنام داد  بعلى را مى

 ادريس روزى پيش حجاج بن يوسف ررت باو سخنى گفت كه در جوابش حجاج درشتى نمود.

آ  مرد گفت حجاج با من درشتى نكن هر رضيلت و منقبتى با ارزش براى رريش و ربيله ثقيدف 

 باشد ما را نيز مانند آ  هست، حجاج پرسيد شما چه رضيلتى داريد؟

ه بد گوئى عثما  بگشايد و هرگز در اين ربيله سخن بدى گفت در ميا  ما كسى نيست كه زبا  ب

از او گفته نشد . حجاج گفت صحيم است اين منقبتى است گفت در ميا  ما هرگز خارجى ديدد  

 نشد ، گفت اين هم منقبتى است.

گفت در پيكارهاى ابو تراب )على بن ابى طالب عليه السالم( جز يك نفر از ما شدركت نكدرد  

گيريش شد گفت صحيم است. گفت ميدا  مدا هدر كدس ارزشى و گوشهاعث بىهمين كار او ب

بخواهد زنى بگيرد اول سؤال ميكند على را دوست ميدارد و يا از او به نيكى ياد ميكند اگر جواب 

 دهد آرى ديگر با او ازدواج نخواهد كرد، حجاج گفت درست است اين منقبتى است.

يا حسن يا حسين نخواهى يارت و هرگز دخترى را راطمده گفت هيچ پسرى در ربيله ما بنام على 

 اند، گفت صحيم است.نام ننهاد 

گفت زنى از ربيله ما ورتى حسين )عليه السالم( بجانب عراق آمد نذر كرد اگر خدا او را بكشد د  

شتر در راهش رربانى كند پس از كشته شد  حسين عليه السالم بندذر خدود وردا نمدود، حجداج 

 پذيررت.

فت مردى از ربيله ما را دعوت به بيزارى از على نمودند گفت من از آنچه شما ميخواهيد بيشدتر گ

 انجام ميدهم از حسن و حسين نيز بيزارى ميجويم، حجاج گفت اين هم منقبتى است.

گفت امير المؤمنين عبد الملك ما را چنا  گرامى داشت كه از نزديكتدرين ربائدل عدرب بخدود 

تصديق كرد. گفت در كوره مالحتى وجدود  ما ياورانى ورادار هستيد. حجاجنسبت داد و گفت ش

 اش گررت.ندارد مگر مالحت و جذابيت ربيله بنى اود. حجاج خند 
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( در خدرايج از 1هشام كلبى گفت پدرم نقل كرد كه مالحت را خداوند از ايدن ربيلده گرردت. )

كعبه بود حضرت على بن الحسين نيز حضرت بارر نقل ميكند كه ررمود عبد الملك مشغول طوا  

شدناخت جلوتر از او طوا  ميكرد و توجهى به عبد الملك نداشت عبد الملك بصورت او را نمدى

پرسيد اين كيست كه جلو ما مشغول طوا  است و توجهى بما ندارد؟ گفتند علدى بدن الحسدين 

 است.

پديش عبدد الملدك آمدد.  عبد الملك كنارى نشست گفت على بن الحسين را بياوريد، آ  جناب

گفت يا على بن الحسين من راتل پدرت نيستم كه پيش ما نميائى. ررمود راتل پدرم دنياى او را از 

بين برد ولى پدرم آخرت او را نابود كرد اگر مايلى تو هم چنين باشى مانعى ندارد، عبدد الملدك 

 كنى.گفت هرگز ولى عالره دارم پيش ما بيائى تا از دنياى ما استفاد  

زين العابدين عليه السالم روى زمين نشست و رداى خود را پهن كرد گفت خدايا باين مرد نشدا  

د  مقام اولياء خود را عبد الملك چشم گشود  ديد تمام پارچه مقابل امام پر از در اسدت بطدورى 

 كه چشم را خير  ميكند.

حتيداج دارد؟ سدپس عرضدكرد امام ررمود كسى كه چنين مقامى داشته باشد هرگز بدنياى شما ا

( عمر بن على از پدر خود على بن الحسين 2خدايا بردار اين جواهرات را من احتياجى بآنها ندارم. )

نقل كرد كه پيوسته ميفرمود چيزى براى پيشگيرى از گررتاريها بهتر از دعا نديددم زيدرا مسدلم 

ته بدعا توجه داشته باشد شايد نيست كه تمام دعاهاى انسا  مستجاب شود )بهمين جهت بايد پيوس

 مستجاب گردد(.

از جمله دعاهائى كه از پدر خود على بن الحسين حفظ نمود  بود دعائى بود كه هنگام حمله مسلم 

 بن عقبه بمدينه براى جلوگيرى از شر او خواند.

( رب كم من نعمة انعمت بها على رل لك عندها شكرى و كم من بلية ابتليتنى بهدا ردل لدك 1) 

عندها صبرى ريا من رل عند نعمته شكرى رلم يحرمنى و رل عند بالئه صبرى رلم يخذلنى و يدا ذا 

المعرو  الذى ال ينقط  ابدا و يا ذا النعماء التى ال تحصى عدد اصل على محمد و آل محمد و ادر  

 عنى شر  رانى أدرأ بك ري نحر  و استعيد بك من شر .
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كردند كه او نظرى غير از كشتن على بن الحسدين نددارد بدر « بمدينه آمد مردم ركر مي1مسلم »

 اى گرا  تقديمش نمود.خال  تصور آنها بسيار احترام كرد بآ  مولى و جايز 

اند كه ورتى مسلم بن عقبه وارد مدينه شد از پى على بن الحسدين ررسدتاد گرو  كثيرى نقل كرد 

را امير المؤمنين يزيد سفارش كرد  چنين همين كه آمد او را احترام نمود و گرامى داشت گفت م

 كنم او را جزاى خير گفت.

دستور داد مركب سوارى خودش را براى آ  جناب زين كنند گفت برگرد پيش خانواد  خود بدا 

ات را بيمناك كرديم اگر رددرت ميداشدتم رراخدور اين آمد  شما را بزحمت انداختيم و خانواد 

 م عليه السالم ررمود امير مرا ممنو  كرد آنگا  سوار شد.اى بدهم ميدادم امامقامت جايز 

مسلم به اطراريا  خود گفت اين شخ  كيست كه وجودش خير است هرگز در ساحت او شدرى 

ص  3( در كتاب حلية االوليداء ج 2وجود ندارد باضاره نسبتى با پيغمبر صلى اهلل عليه و آله دارد. )

تى عبد الملك دستور داد  بود على بن الحسدين را از مينويسد ابن شهاب زهرى گفت من ور 135

مدينه بشام آورند بودم كه آ  جناب را با زنجيرى گرا  بسته و گروهى را براى نگهبانى گماشته 

 بودند من از آنها اجاز  خواستم كه با امام مالرات نمود  وداع نمايم.

اندد هايش را در غل و زنجير بسدته( ورتى خدمتش رسيدم مشاهد  كردم پاها و دست1اجاز  دادند )

ام گررت گفتم كاش من بجاى شما بودم و شما از اين رنج آسود  بودى ررمود زهرى خيدال گريه

آزارد اگر بخواهم ميتوانم اين بار گرا  را از دست ميكنى اين غل و زنجير آويخته بگردنم مرا مى

  از ديد  اين منظر  غمگين ميشويد كه و پاى خود بگشايم گرچه تو و ساير عالرمندا  بما خانواد

اند ولى اين غل و زنجير مرا بياد عذاب خدا مياندازد بهمين جهت در چنين غل و زنجيرى مرا بسته

آ  را دوست دارم در اين هنگام دست و پاى خود را از زنجير گشود  ررمود زهرى من بيشدتر از 

 دو منزل ديگر با اينها نخواهم بود.

شب بعد نگهبانا  بمدينه برگشتند و جستجوى زين العابدين را مينمودند از آ   زهرى گفت چهار 

 جناب خبرى نبود من نيز از آنها پرسيدم كه چه شد آ  آرا؟
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يكى از آنها گفت ما خيال ميكنيم او جن همرا  داشت و از او اطاعت ميكردند هدر وردت پيداد  

بوديم يك روز صبم از او جز مشتى غدل و  ميشديم همه ما اطرارش را ميگررتيم و كامال مراربش

 زنجير نديديم.

بعد از اين جريا  من پيش عبد الملك ررتم حال على بن الحسين را از من پرسيد جريا  را برايش 

نقل كردم گفت هما  روزى كه نگهبانا  او را از دست دادند پيش من آمد گفت مرا با تدو چده 

كار ندارم از پيش من ررت بخدا سدوگند از ديدد  او  كار. گفتم پيش من بما  گفت عالره باين

 پيكرم وحشت ررا گررته بود.

زهرى گفت بعبد الملك گفتم على بن الحسين آ  طورى كه تو خيال ميكنى نيست )يعنى در ركر 

بدست آورد  خالرت نيست( او بكار خويش مشغول است عبد الملك گفت به به بكارى كده او 

( در حلية االولياء و اغانى ابو الفرج مينويسدد كده سدالى 2است. ) مشغول است چقدر كار خوبى

هشام بن عبد الملك بحج ررت نتوانست بواسطه ازدحام حجر االسدود را ببوسدد بدرايش صدندلى 

شاميا  اطرارش را گررتند در همين ميا  على بن الحسين عليه السالم آمد در حالى  گذاشتند نشست 

ردائى بر دوش بسيار زيبا و خوش اندام و بوى خوشدى از او سداط  اى بر كمر داشت و كه پارچه

بندد شدروع اى كه بر روى زانوى گوسفند مىاى از اثر سجد  داشت چو  پينهبود در پيشانى پينه

بطوا  نمود همين كه رسيد به نزديك حجر االسود مردم از مهابت و جاللت او كنار ررتند بآسانى 

شناسدم، يكى از شاميا  از هشام پرسيد اين كيست؟ هشام گفت نمدى (1حجر االسود را بوسيد. )

اينكه خود را به ناشناسى زد بواسطه آ  بود كه مردم شام رريفته آ  سدرور نشدوند ردرزدق كده 

شناسم مرد شامى گفت كيست، شروع كرد حضور داشت از جاى حركت نمود  گفت من او را مى

اغانى و حلية االولياء و حماسه نقل نمود  )تمام رصيد  در بخواند  اشعارى كه رسمتى از آ  را در 

 بحار هست كه در اين ترجمه چند شعرى از آ  را نقل ميكنيم.

 هذا الذى تعر  البطحاء وطأته             و البيت يعرره و الحل و الحرم         

 الطاهر العلم هذا ابن خير عباد اهلل كلهم             هذا التقى النقى             

 هذا ابن سيدة النسوا  راطمة             و ابن الوصى الذى ري سيفه نقم             

 اذا راته رريش رال رائلها             الى مكارم هذا ينتهى الكرم             
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 و ليس رولك: من هذا؟ بضائر              العرب تعر  من انكرت و العجم             

 «             لو ال التشهد كانت الؤ  نعم1ما رال »ال« رط اال ري تشهد  »             

سرائى ررزدق ناراحت شد و حقوق او را رط  كرد باو گفت چرا چنين شعرى در هشام از اين مدح 

بار  ما نگفتى ررزدق در جواب گفت تو هم جدى چو  جدش و پدرى چو  پدرش و مادرى مانند 

ياور تا همين طور برايت شعر بگويم و دستور داد او را در عسفا  كه محلدى اسدت بدين مادرش ب

زندانى كنند اين خبر بعلى بن الحسين عليه السالم رسيد دوازد  هدزار درهدم بدرايش  مكه و مدينه

ررستاد، ررمود ما را معذور دار اگر نزد ما بيشتر از اين بود برايت بيشتر ميفرستاديم ررزدق ربدول 

نكرد  عرضكرد يا ابن رسول اهلل من اين اشعار را رقط بواسطه خشم و ناراحتى كه دچار شدم براى 

پذيرم امام عليه السالم پول را دو مرتبه ررستاد و خدا و پيغمبر گفتم هرگز در مقابل آ  چيزى نمى

ا خانواد  ميداند پيغام داد ترا بحقى كه من بر تو دارم سوگند ميدهم بپذير خدا نيت و ارادت ترا بم

 ررزدق پذيررت.

در آ  روزها كه زندانى بود اشعارى در هجو هشام سرود كه ورتى خبر به هشام رسديد او را آزاد 

( در اختصاص مينويسد كه ررزدق اين اشعار را در هما  جا بدو  سابقه ربلى سرود هشام 1كرد. )

الحسين رردت و از او خواسدت كده سالى هزار دينار باو ميداد آ  سال رط  كرد خدمت على بن 

حقورش را از هشام بگيرد امام عليه السالم ررمود من خودم پرداخت ميكنم ررزدق امتناع ورزيدد  

رروشم ثواب خدا در آخرت بهتر از پداداش دنيدا گفت يا ابن رسول اهلل هرگز شما را به پول نمى

 است.

وتمندا  بنى هاشم و اديبا  و خوش زبدا  اين خبر بمعاويه پسر عبد اهلل بن جعفر كه يكى از سخا

بنى هاشم بود رسيد بفرزدق گفت چقدر خيال ميكنى زند  خواهى بود. ررزدق گفت بيست سدال، 

گفت اين بيست هزار دينار از من بگير و على بن الحسين را معذور دار كه در بار  تدو از هشدام 

السالم رسيدم ايشا  از خودشا   چيزى درخواست كند ررزدق گفت من خدمت زين العابدين عليه

 رروشم. ام و بدنيا نمىپرداخت كردند ولى من عرضكردم پاداش اين عمل را براى آخرت گذاشته

( در منارب مينويسد ليث خزاعى از سعيد بن مسيب در بار  غارت كرد  مدينه سؤال كرد، در 1) 

ديدم اسبها اطدرا  ربدر پيدامبر  پاسخ گفت آرى اسبها را بستونهاى مسجد پيامبر بستند من خودم
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آمدديم كندار ربدر بودند سه شبانه روز مدينه را غارت ميكردند من در خدمت على بن الحسين مى

اى راصدله ميشدد شنيدم بين ما و آ  گرو  پرد پيغمبر آ  جناب زير لب سخنانى ميگفت كه نمى

 ند.ديديم ولى آنها ما را نميديدمشغول نماز ميشديم ما آنها را مى

اى داشت در خدمت مردى كه لباس سبز در تن داشت و سوار اسبى خاكسترى بود در دست حربه

على بن الحسين بود هر ورت يكى از تبهكارا  رصد سوئى نسبت بحرم پيامبر داشت آ  سوار  بدا 

 سپرد بدو  اينكه باو چيزى بخورد.هما  حربه اشار  به آ  شخ  ميكرد در دم جا  مى

غارت تمام شد على بن الحسين عليه السالم تمام زينت و زيدور زندا  و دختدرا  و  پس از اينكه

لباس آنا  را گررت براى آ  سوار برد اسب سوار گفت آرا من يكى از مالئكه هستم كه ارادتمند 

شما و پدرت هستم ورتى اين تبهكارا  بمدينه آمدند از خدا اجاز  خواستم كه بكمك شدما بيدايم 

 تا ثوابى در نزد خدا و پيامبر و شما كسب نمايم.اجاز  يارتم 

( زهرى ررماندار بنى اميه بود مردى را كيفر ميكرد در حال كيفدر از دنيدا 2در منارب مينويسد: )

ررت، زهرى از ترس خدا ررار كرد و سر به بيابا  گذاشت و داخل غارى شد مدت نه سال در آ  

 ررت زهرى خدمت آ  جناب رسيد. غار زندگى كرد يك سال على ابن الحسين بحج

اى خو  بهداى آ  شدخ  را شد باو ررمود از اين نااميدى تو بيشتر ميترسم تا گناهى كه مرتكب 

ات و بوظيفه دينى خود برس، زهرى گفت آرا مدرا اش بفرست بيا برو پيش خانواد براى خانواد 

 نجات دادى خدا ميداند مقام رهبرى مردم را بكه بسپارد.

اد  خود بازگشت و مالزم خدمت زين العابدين شد بطورى كه از اصحاب آ  جنداب بشدمار بخانو

باب تمسخر ميگفتند پيامبرت چه شد، منظورشا   ميررت بهمين جهت بعضى از بنى مروا  او را از 

مينويسدد پادشدا  روم  203ص  2( صاحب عقد الفريدد در ج 1على بن الحسين عليه السالم بود. )

اى نوشت بدين مضمو : من گوشت شترى كه پدرت سوار آ  شد  بود و از لك نامهبراى عبد الم

 ام با سپاهى كه بالغ بر هزار هزار هزار نفر است با تو جنگ خواهم كرد.مدينه ررار كرد خورد 

اى بدزين العابددين عبد الملك بحجاج بن يوسف نوشت و از او خواست كه نامه را بخواند و نامده

ما  جمالتى كه عبد الملك نوشته او را تهديد نمايد هر چه آ  آ  جناب جواب داد بنويسد و با ه

برايش بنويسد. حجاج همين كار را كرد زين العابدين عليه السالم در جواب گفت خداوندد لدوح 
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محفوظى دارد كه در هر روز سيصد مرتبه در آ  نگا  ميكند و در هر نگاهى هر كده را بخواهدد 

كند عزيز مينمايد ذليل ميكند و هر چه اراد  كند انجام ميدهد مدن اميددوارم كده ميميراند زند  مي

 يكى از آ  نگاهها كلك ترا بكند.

حجاج همين جواب را براى عبد الملك نوشت عبد الملك نيدز آ  را بدراى پادشدا  روم ررسدتاد 

اردب مينويسدد ( در من2همين كه پادشا  روم خواند گفت اين سخن از خاندا  نبوت خارج شد . )

دربا  على بن الحسين يحيى بن ام طويل بود و ارادتمندانش از صحابه پيامبر عبارت بودند از جابر 

بن عبد اهلل انصارى و عامر بن وائله و سعيد بن مسيب كه او را امير المؤمنين بزرگ كرد  بدود و 

ر است و سعيد بن جيها  زين العابدين ميفرمود سعيد بن مسيب از همه مردم بآثار گذشتگا  واردت

 غالم ام هانى.

و از غير صحابه )تابعين( سعيد بن جبير ساكن مكه كه او را كوشاترين علماء نام داد  بودند ررآ  

اند روى زمين كسى نيست كه بعلم و دانش او احتيداج نداشدته را در دو ركعت نماز ميخواند گفته

 باشد.

ى و راسم بن عو  و اسماعيل ابن عبدد اهلل و ابدراهيم و و محمد بن جبير بن مطعم و ابو خالد كابل

ثابت و ابو يحيى اسدى و ابو حازم اعرج و سلمة بن  حسن ررزندا  محمد بن حنفيه و حبيب بن ابى

دينار مدنى ابو حمز  ثمالى را كه تا زما  موسى بن جعفر زند  بود جزء اصحاب زين العابدين عليه 

احنف را كه تا زما  حضرت صادق بود و جابر بن محمد بن ابى بكر اند و ررات بن السالم شمرد 

و ايوب بن حسن و على بن رار  و ابو محمد ررشى و ضحاك بن مراحم خراسانى و كاووس بدن 

كيسا  و حميد بن موسى و ابا  بن تغلب و ابو الفضل سدير بن حكيم و ريس بن رمانه و عبدد اهلل 

( محرز بن ابى صقر گفت ارطداة بدن 1شعيب نام برد  شد . )بررى و ررزدق شاعر و از غالمانش 

سمينه پيش عبد الملك بن مروا  ررت در آ  مور  صد و سى سال داشت عبد الملك باو گفدت 

اى؟ گفت يا امير المؤمنين من اهل طرب نيسدتم و خشدم مدرا ديگر شعر گفتن را رراموش كرد 

ى از اين سه حالت است جز اينكه همين شدعر نميگيرد و نه شراب مينوشم شعر گفتن منهم در يك

 را ميگويم.

 رايت المرء تأكله الليالى             كأكل االرض سارطة الحديد         
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 و ما تبقى المنية حين تأتي             على نفس ابن آدم من مزيد             

 الوليد و اعلم انها ستكر حتى             تورى نذرها بابى             

« از شنيد  رسمت آخر شعر عبد الملك بر خود لرزيد زيرا كنيه او هم ابو الوليد بدود ارطداة 1» 

گفت من منظورم خودم هست يا امير المؤمنين چو  او را هم ابو الوليد ميگفتند عبد الملك گفت 

از  122  ص ( در رضائل ابن شاذا2نه بخدا سوگند آنچه بر سر تو بگذرد بر منهم خواهد گذشت. )

گروهى مورد اعتماد نقل ميكند كه چو  حر  دختر حليمه سعديه وارد بر حجاج بن يوسدف شدد 

دختر حليمه سعديه هستى در پاسخ او گفت خوب تشدخي  دادى ولدى  حجاج باو گفت تو حر 

 حسن تشخي  از امتيازات مؤمن است نه تو.

ابى بكر و عمر و عثما  برتدرى ميددهى حجاج گفت خدا ترا باينجا آورد ميگويند تو على را بر 

گفت هر كس چنين نسبتى داد  دروغ گفته من او را بر ديگرا  نيز رضيلت ميدهم آدم نوح، لوط، 

( گفت واى بر تو عالو  بر اينكده او را از صدحابه بهتدر 1ابراهيم، و سليما  و عيسى ابن مريم. )

العزم پيامبرانندد اگدر دليدل ايدن مطلدب را  ميدانى بر هفت نفر از پيامبرا  مقدم ميدارى كه اولو

نياورى گردنت را ميزنم. گفت من او را بر اين پيامبرا  مقدم ميشمارم خداوند در ررآ  او را برتر 

« ولى در بار  على ميفرمايدد وَ كدا َ 1» آدَمُ َربَّهُ رَغَوى دانسته زيرا در بار  آدم ميفرمايد وَ عَصى

 گفت احسن حر  بچه دليل او را بر نوح و لوط مقدم ميدارى. «2سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً »

حر  گفت خداوند او را برتر دانسته چنانچه در بار  آ  دو ميفرمايد ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّدذِينَ َكفَدرُوا 

ما رَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِدنَ اللَّدهِ امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَْحَت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالَِحيْنِ رَخانَتاهُ

« اما على بن ابى طالب پايگاهش زير سدرة المنتهى اسدت و 3شَيْئاً وَ رِيلَ ادْخُلَا النَّاَر مََ  الدَّاخِلِينَ »

 شود.همسرش راطمه دختر پيامبر بود كه از رضاى او خدا راضى و از خشمش خشمگين مى

او را بر پدر انبيا ابراهيم خليل مقدم ميدارى؟ جوابداد خداوند او حجاج گفت بسيار عالى، بچه دليل 

 رالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ رالَ بَلدى را در اين آيه مقدم داشته: وَ إِذْ رالَ إِبْراهِيمُ َربِّ أَِرنِي َكيْفَ تُْحيِ الْمَوْتى

ررمود  كه هيچ يك از ررق مسلما  « ولى موالى من امير المؤمنين سخنى 1رَلْبِي » وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَ

 در آ  سخن اختال  ندارند ررمود

 )لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا( 
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اگر پرد  برداشته شود يقين من ارزود  نميشود اين سخن را كسى ربل از على و بعد از او نگفتده. 

رمايد رََخرَجَ ( حجاج گفت احسن چگونه او را برتر از موسى كليم اهلل ميدانى؟ گفت خداوند ميف1)

آنكده تدرس و بيمدى « ولى على عليه السالم در رختخواب پيغمبر خوابيد بى2مِنْها خائِفاً يَتَرَرَُّب »

اش نازل نمود وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضداتِ داشته باشد تا خداوند اين آيه را در بار 

را بر داود و سليما  رضيلت ميدهى گفت خداوند بده ايدن « حجاج گفت احسن چگونه او 3اللَّهِ »

 آيه او را بر اين دو رضيلت داد  يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً رِي الْأَْرضِ رَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالَْحقِّ وَ ال

چه موضوع بدود گفدت دو  « حجاج پرسيد حكومت داود در 4رَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » تَتَّبِِ  الْهَوى

اى گوسفند صاحب باغ مدعى بود كده نفر آمدند كه يكى باغستانى از انگور داشت و ديگرى گله

 اين مرد گوسفندانش را در باغ من رها كرد  و انگورم را چراند  شكايت پيش داود برد.

غ بصدورت اول داود گفت گوسفندها را ميفروشند معادل زيانى كه به باغ وارد شد  ميدهند تا بدا

برگردد، سليما  پسر داود گفت نه پدر از منار  گوسفند از ربيدل شدير و پشدم اسدتفاد  ميكنندد 

 خداوند در اين آيه ميفرمايد رَفَهَّمْناها سُلَيْما َ ما حكم آ  جريا  را بسليما  آموختيم.

عرش سؤال كنيدد  ولى موالى ما على عليه السالم ررمود از من سؤال كنيد از باالى عرش و از زير

ربل از اينكه مرا از دست دهيد. در روز رتم خيبر خدمت پيامبر رسيد پيغمبر روى بحاضرين نمود  

( حجاج گفت احسدن 1تر و داناتر و واردتر بفنو  رضاوت على است. )ررمود از همه شما گرامى

رالَ َربِّ اغْفِرْ لِي وَ بچه دليل او را بر سليما  رضيلت ميدهى گفت خداوند در اين آيه رضيلت داد  

« ولى موالى ما امير المؤمنين عليه السالم گفت دنيا مدن 1هَْب لِي مُلْكاً ال يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي »

ام مرا حاجتى بتو نيست در اين مور  اين آيه را نازل نمود تِلْكَ الددَّاُر الْدآخِرَةُ ترا سه طالره كرد 

« حجاج گفدت احسدن بچده دليدل او را از 2 يُرِيدُو َ عُلُوًّا رِي الْأَْرضِ وَ ال رَساداً »نَْجعَلُها لِلَّذِينَ ال

عيسى برتر ميدانى؟ گفت خداوند در اين آيه باو برترى داد  إِذْ رالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْدَت 

للَّهِ رالَ سُبْحانَكَ ما يَكُو ُ لِي أَ ْ أَرُولَ ما لَيْسَ لِي بَِحقٍّ رُلَْت لِلنَّاسِ اتَِّخذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُو ِ ا

وبِ  ما رُلْدُت إِ ْ ُكنُْت رُلْتُهُ رَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما رِي نَفْسِي وَ ال أَعْلَمُ ما رِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنَْت عَلَّامُ الْغُيُ

را بتاخير انداخت تا روز ريامت اما على بن ابدى طالدب ورتدى  « حكومت 3لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ »

« ادعاى خود را نمودند آنها را كشت و بقيامت نيانداخت اين رضائل علدى اسدت كده 4نصيريه »
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رابل مقايسه با رضائل ديگرا  نيست حجاج گفت احسن از عهد  جواب برآمدى اگر چنين جوابى 

( حضرت صدادق 2و با احترام او را بمنزل خود برگرداند. )اى باو داد نميدادى ترا ميكشتم جايز 

عليه السالم ررمود سعيد بن جبير بامامت على بن الحسين معتقد بود و بسيار احترام ميكدرد علدت 

اند ورتى پيش حجاج رردت شدنش بدست حجاج رقط همين بود مردى خوش عقيد  بود گفتهكشته

 درم بهتر ميدانسته او مرا سعيد بن جبير ناميد .كسيرى و سعيد گفت ما باو گفت تو شقى بن

گفت در بار  ابا بكر و عمر چه ميگوئى آ  دو در بهشت هستند يا جهنم سدعيد پاسدخ داد اگدر 

داخل بهشت شوم و اهل بهشت را ببينم و داخل جهنم گردم و ساكنا  جهنم را مشداهد  كدنم آ  

 ؟ورت ميتوانم بگويم، گفت در بار  خلفاء چه ميگوئى

گفت من وكيل آنها نيستم، پرسيد كداميك از آنها را بيشتر دوست ميدارى؟ گفت هر كدام خدا 

تر است؟ گفت اين مطلب را خدائى كه عدالم از او خشنودتر باشد گفت كداميك خدا از او راضى

ها است ميداند گفت تو جواب نميدهى؟ گفت ميل ندارم سخن ترا تكدذيب كدنم. اسرار و پنهانى

كارى مينويسد حضرت صادق ررمود ورتى هنگام مرگ محمد بن اسامه رسيد خاندا  بندى  ( در 1)

هاشم بعيادت او ررتند گفت شما خويشاوندى و منزلت مرا ميدانيد من ررضى دارم مايلم پرداخدت 

 آ  را بعهد  بگيريد؟

ت على بن الحسين ررمود يك ثلث از ررض تو بعهد  من ديگرى چيزى نگفت حاضرين نيز سكو

كردند باز ررمود من تعهد ميكنم تمام ررض ترا بپردازم پس از آ  ررمود مانعى نداشت كه از اول 

( كارى: حضرت بدارر 2تمام ررض او را بگرد  بگيرم ولى نخواستم بگوئيد بر ما سبقت گررت. )

ررمود ورتى يزيد بن معاويه وارد مدينه شد آ  ورت كه عازم حج بدود از پدى مدردى از ردريش 

 ى منى اگر خواستم بفروشم و گر نه در بندگى من بمانى.ستاد آمد، باو گفت اررار ميكنى بند رر

آ  مرد در جواب گفت يزيد تو از من شرارتت در رريش بيشتر نيست و نه پدرت در جاهليدت و 

 اسالم از پدر من بهتر بود  خودت نيز در دين از من بهتر نيستى چگونه اررار به بندگى تو بكنم.

يزيد گفت اگر اررار نكنى بخدا رسم ترا ميكشم آ  مرد گفت كشتن من بزرگتر از كشتن حسين 

 بن على پسر پيغمبر نيست دستور داد او را بكشند.



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار زین العابدینندگانی امام ز 

) 

79 

 

باو زد امام ررمدود اگدر  روز بعد از پى زين العابدين ررستاد هما  حررى كه بمرد رريشى زد  بود

چنانچه ديروز آ  مرد را كشتى يزيد گفت چرا، على  اررار نكنم بآنچه ميخواهى مگر مرا نميكشى،

بن الحسين ررمود من اررار كردم بآنچه تو ميخواهى من بند  زوركى تو هستم اگر مايلى نگه دار و 

 گر نه بفروش.

يزيد لعنة اهلل عليه گفت خوب انتخاب كردى خو  خود را حفظ نمودى اين اررار ترا از مقامى كه 

 دارى پائين نياورد.

ين خبر داراى اشكالى است چو  معرو  است كه يزيد پس از خالرت بمدينه نيامد بلكه از شدام ا

خارج نشد تا روانه دوزخ شد ممكن است اين جريا  بين امام و كسى كه يزيد ررستاد  بدود بندام 

تاد ( ابن اثير در كامل نوشته ورتى يزيد مسلم بن عقبه را ررسد 1مسلم بن عقبه اتفاق ارتاد  باشد. )

باو دستور داد پس از پيروز شد  سه روز هر چه در مدينه از مال و اسدلحه و چهارپايدا  بدسدت 

آورديد متعلق به سپا  است پس از گذشت سه روز دست از مردم بردار متوجه باش نسبت بعلى بن 

ى الحسين احترام الزم را داشته باش زيرا در شورش مردم شركت نكرد  نامه او رسيد در ضمن ورت

ررماندار يزيد و بنى اميه را از مدينه خارج كردند مروا  حكم با پسدر عمدر صدحبت كدرد كده 

اش را جزء خانواد  او ررار دهد پسر عمر ربول نكرد با على بن الحسين كه صحبت كرد و خانواد 

 اش را جزء خانواد  خود ررار دهد پذيررت.تقاضا نمود خانواد 

اش را بمنزل زين العابددين ررسدتاد امدام ن عفا  و ساير خانواد مروا  زنش عايشه دختر عثما  ب

 زين العابدين عليه السالم نيز خانواد  خود و خانواد  او را به ينب  برد.

اند خانواد  مروا  را ررستاد به طائف بهمرا  ررزندش عبد اهلل ورتى مسلم بن عقبه مدينه بعضى گفته

زيد بيعت كنند بعنوا  بندگى او كده در خدو  و مدال و را تصر  نمود مردم را دعوت كرد با ي

خانواد  آنها هر حكمى خواست بكند هر كس از چنين بيعتى سرپيچى كدرد او را بقتدل رسداند  

 گروهى در همين را  كشته شدند.

آمد تا پديش عبد الملك مى مروا  على بن الحسين را آورد، على بن الحسين بين مروا  و پسرش

وا  آب خواست تا بدين وسيله امانى بگيرد كمى از آب خورد سپس داد بعلى بن مسلم نشست، مر

الحسين كاسه را كه گررت مسلم بن عقبه گفت آب ما را نخور. دست على بن الحسين لرزيدد از 
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جا  خود ميترسيد ردح را نگه داشت. مسلم گفت بين اين دو نفر را  ميررتى كه از كشته شد  در 

اگر جزء آ  دو ميبودى ترا ميكشتم اما امير المؤمنين يزيدد مدرا راجد  بتدو  اما  باشى بخدا رسم

اى حاال اگر مدايلى آب را بياشدام، آنگدا  او را سفارش نمود  و گفته است كه نامه برايش نوشته

ات ترسيد  باشند؟ ررمود آرى دستور داد تدا روى تخت با خود نشانيد  گفت خيال ميكنم خانواد 

ن كنند او را برگرداند و اجبار به بيعت نكرد با آ  شرطى كه براى مردم مدينه اسب خودش را زي

( زرار  گفت كه على بن الحسين با كنيز عمويش حسن بن على ازدواج كدرد و 1ررار داد  بود. )

اى نوشدت مادر خود را به ازدواج غالمش در آورد همين كه خبر بعبد الملك رسيد بدرايش نامده

 باين مضمو :

ات نميدانى و مورعيت خدويش را در لى بن الحسين مثل اينكه تو مقام خود را در ميا  خانواد يا ع

 اى.نزد مردم نميشناسى با كنيز خود ازدواج كردى و مادرت را بازدواج غالمت درآورد 

در جواب نوشت نامه ترا خواندم ما از پيامبر پيروى ميكنيم او زينب دختدر عمدوى خدود را بده 

( صدالم 2م خود زيد درآورد و با كنيز خود صفيه دختر حى بن اخطب ازدواج نمود. )ازدواج غال 

بن كيسا  گفت عامر بن عبد اهلل بن زبير كه از خردمندا  رريش بود شدنيد يكدى از پسدرهايش 

بدگوئى از على بن ابى طالب ميكند و گفت پسرم از على بدگوئى مكن بنيادى را كه ديدن نهداد  

اند خراب كند ولى بنياد دنيا را دين واژگو  ميكند، پسرم بنى اميه شدروع بناسدزا باشد دنيا نميتو

گفتن بعلى كردند در مجالس خود و او را روى منبر لعن نمودند گويا بازوى على را گررته بآسما  

 باال بردند )باعث باال ررتن مقام و مورعيت او شد(.

مودند مثل اين بود كه از روى مردارى پدرد  در ضمن تعريف و تمجيد از اجداد و بستگا  خود ن

( در 1بردارند و گند و بوى آ  را بلند كنند من بتو سفارش ميكنم از سب على خدوددارى كدن. )

امالى صدوق مينويسد كه حجاج دو غالم على را گررت بيكدى از آ  دو گفدت از علدى بيدزارى 

را بكشد اگر تدرا نكشدم ايندك بجوى، پرسيد اگر بيزارى نجويم چه ميكنى؟ حجاج گفت خدا م

انتخاب كن كه دو دستت را جدا كنم يا دو پايت را؟ آ  مرد بحجاج گفت همين طدور رصداص 

خواهى شد هر كدام را تو مايلى انتخاب كن. گفت خيلى زبا  آورى ولى خيال ميكنم نددانى كده 

 ترا آرريد  خدايت كجاست.
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ا و پاهايش را رط  كنند سپس بدار آويزندد گفت او در كمينگا  ستمكارا  است دستور داد دسته

آنگا  رريقش را آوردند باو گفت تو چه ميگوئى جوابداد هر چه رريقم گفت، دستور داد گردنش 

( در رصول المهمه مينويسد شاعر زين العابدين ررزدق و كثيدر عدز  و 2را بزنند و بدار آويزند. )

( حندا  بدن سددير از 3د بن عبد الملك بود. )دربانش ابو جبله معاصر مروا  و عبد الملك و ولي

پدرش نقل كرد كه گفت من و پدر و پدر بزرگ و عمويم در مدينه بحمام ررتيم در رخت كدن 

حمام مردى را ديديم پرسيد شما اهل كجا هستيد عرض كرديم از عراق پرسيد كجاى عراق گفتيم 

ايد تيد اما چه شد  كه لنگ نبستهكوره گفت مرحبا شما كه خيلى بما نزديك و داراى مورعيت هس

پيغمبر ررمود عورت مؤمن بر مؤمن حرام است. بعد مقدارى كرباس آورد و چهار رسمت نمود و 

بهر كدام يك رسمت داد آ  را بر خود بسته وارد حمام شديم. ورتى داخل حمام شديم رو بجانب 

بودم كه از من و شدما  جدم نمود  ررمود پيرمرد چرا خضاب نميكنى؟ گفت من در خدمت كسى

اش آشدكارا ديدد  بهتر بود و خضاب نميكرد. خيلى خشمگين شد بطورى كه آثار خشم در چهر 

 ميشد گفت چه كسى بود آنكه از من بهتر بود؟

سر زير انداخت و عرق بر  ام كه خضاب نميكرد. آ  آراگفت من خدمت على بن ابى طالب بود 

ت گفتى آنگا  گفت اگر خضاب كنى پيروى از پيدامبر اش نشست. ررمود صحيم است راسچهر 

اى. ورتدى از حمدام خدارج اى كه از على بهتر بود و اگر خضاب نكنى از على پيروى نمود نمود 

شديم پرسيديم اين مرد كيست معلوم شد على بن الحسين عليه السالم بود  و پسرش محمد بن على 

لحسين عليه السالم ررمود ما نميدانيم با مردم چه معاملده ( كارى مينويسد على بن ا1نيز با او بود. )

آوريم ضمرة بدن ايم ميخندند اگر نقل نكنيم طارت نمىكنيم اگر نقل كنيم هر چه از پيامبر شنيد 

 معيد گفت نقل كنيد.

ررمود ورتى دشمن خدا را در تابوت ميگذارند و بگورستا  ميبرند ميدانيد چه ميگويد؟ گفتند نده. 

اند ميگويد نميشنويد من شكايت دشمن خدا را بشما ميكدنم بكسانى كه او را بر شانه گررتهررمود 

مرا باين ورطه كشاند و نجاتم نداد من شاكى هستم از دوستانى كه با آنها دوستى كردم مرا خدوار 

 اى كده ثدروتم را خدرجنمودند و از اوالدى كه حمايت از آنها نمودم مرا ذليل نمودند و از خانه

 آبادى آ  خانه كردم ديگرا  آنجا ساكن شدند بمن رحم كنيد اين ردر عجله نكنيد.
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ضمر  گفت اگر بتواند اين طور صحبت كند ممكن است حركت كند و روى شانه حاملين بنشيند. 

على بن الحسين ررمود خدايا اگر ضمر  مسخر  ميكند حديث پيامبرت را از او انتقام بگير. چهدل 

اش بود پس از درن خدمت زين العابددين س از آ  روت شد غالمش در سر جناز روز زند  بود پ

آئى؟ گفت از درن ضمر  صورتم را روى ربرش گذاشدتم عليه السالم رسيد امام ررمود از كجا مى

شدناختم. اش مىورتى خاك بر او انباشتند صدايش را شنيدم كه كامال آ  صدا را در زما  زندگى

ضمر  بن معيد امروز هر دوست كه داشتى خوارت كرد و عاربت رهسدپار  ميگفت واى بر تو اى

 جهنم شدى در آ  محل پناهگا  و خوابگا  ابدى تو است.

جزاى كسى كده مسدخر   على بن الحسين عليه السالم ررمود از خدا درخواست عاريت ميكنم اين

نويسد سعيد بن مسيب از امير ( ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه مي1كند حديث رسول خدا را. )

المؤمنين كنار  ميگررت يك روز محمد بن على باو سخنانى درشت گفت عبد الرحمن بن اسود از 

ابى داود همدانى نقل كرد كه گفت يك روز ديدم سعيد بن مسيب را كه به عمر بن على بن ابدى 

 پيغمبر ندارى. طالب گفت پسر برادر مثل برادر و پسر عموهايت ررت و آمد زياد بمسجد

عمر گفت پسر مسيب ميخواهى هر ورت آمدم مسجد بيايم ترا خبر كنم سدعيد در پاسدخ گفدت 

نميخواستم عصبانى شوى از پدرت شنيدم ميفرمود مرا با خدا مقامى است كه براى ررزنددا  عبدد 

 المطلب از تمام روى زمين بهتر است.

آموزى كه در دل منارق باشدد ربدل از  عمر گفت منهم از پدرم شنيدم ميفرمود هر سخن حكمت 

مرد  آ  را بازگو خواهد كرد. سعيد گفت مرا منارق شمردى. عمر گفت همين است كده گفدتم 

 را  خود را گررته ررت.

زهرى نيز از كنار  گيرا  بود نسبت بعلى عليه السالم محمد بن شيبه گفت روزى در مسجد مدينه 

ز على بدگوئيها ميكردند اين خبر بعلى بدن الحسدين عليده زهرى و عروة بن زبير نشسته بودند و ا

السالم رسيد پيش آنها آمد  ررمود اما تو عرو  پدرم با پدرت پيش خدا حكومت بردند خدا بنفد  

( ابدو 2پدرم حكومت كرد اما تو زهرى اگر در مكه بودى نشا  ميدادم كه چه شخصيتى دارى. )

يفرمود در مكه و مدينه بيست نفر مرد پيدا نميشود كه عمر نهدى گفت از على بن الحسين شنيدم م

( حضرت موسى بن جعفر ررمود روز ريامت يك منادى ررياد ميزندد 3ما را دوست داشته باشند. )



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار زین العابدینندگانی امام ز 

) 

83 

 

كجايند حواريين على بن الحسين، جبير بن مطعم و يحيى بن ام طويل و ابو خالد كابلى و سعيد بن 

 ود پس از حضرت حسين مردم مرتد شدند مگر سه نفر( حضرت صادق ررم4مسيب بپا ميخيزند. )

ابو خالد كابلى، يحيى بن ام الطويل و جبير بن مطعم سپس زياد شدند و ديگرا  باين سه نفر ملحق 

گرديدند يحيى بن ام طويل داخل مسجد پيغمبر ميشد و ميگفت ما از شما بيزار شديم و دشمنى بين 

 ما و شما آشكار گرديد.

 اخبار زین العابدین علیه السالم باب نهم نوادر

( ابو حمز  ثمالى گفت با على بن الحسين ررتم خارج مدينه رسيد بديوارى ررمدود يدك روز 2) 

باين ديوار رسيدم بآ  تكيه كردم ناگا  ديدم مردى كه دو جامه سفيد بر تن داشت روبروى مدن 

اگر براى دنيا غمنداكى دنيدا رزق بينم ايستاد و بصورتم نگا  ميكرد. گفت هميشه ترا محزو  مى

 آماد  ايست كه مردما  خوب و بد از آ  ميخورند.

گفتم براى دنيا نيست و گر نه همانست كه تو ميگوئى، گفدت بدراى آخدرت اسدت كده آنهدم 

ايست حتمى كه ملكى راهر آ  روز حكومت خواهد كرد پس براى چه محزونى؟ گفدتم از وعد 

اى كسى بخدا توكل كند خددا او را كفايدت ى زد  گفت آيا ديد دست ابن الزبير ناراحتم لبخند

 ننمايد؟ گفتم نه.

اى كسى از خدا بترسد او را اى كسى از خدا بخواهد خدا باو ندهد؟ گفتم نه. گفت ديد گفت ديد 

( در كشف الغمه مينويسد: پس از غايب 3نجات ندهد؟ گفتم نه. ناگا  ديدم كسى جلويم نيست. )

 صدائى بلند شد على بن الحسين او خضر بود با تو صحبت كرد.شد  آ  شخ  

خداوند خضر را براى تسلى و تذكر حضرت زين العابدين ررستاد اين منارات ندارد كده  -توضيم

زين العابدين عليه السالم از خضر مقامش باالتر باشد چنانچه مالئكه را براى تعليم و تدذكر انبيداء 

عباس بن عيسى گفت حضرت علدى  -( كارى4از مالئكه بهتر بودند. ) ميفرستاد با اينكه پيامبرا 

بن الحسين گررتار مضيقه مالى شد بغالمش مراجعه نمود و از او د  هزار درهم ررض خواست تدا 

 آ  ممكن شود. غالم گفت پول دارم ولى گروگانى ميخواهم. مدتى كه پرداخت 
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بعنوا  وثيقه باو سدپرد غدالم از ايدن گروگدا  امام عليه السالم يك تكه از رداى خود را كند و 

خوشش نيامد. امام از كراهت او خشمگين شد  ررمود من مورد اعتمادترم يا حاجدب بدن زرار ؟ 

 غالم گفت شما.

ررمود چطور شد كه حاجب كمانش را گرو گذاشت در مقابل غرامت صد نفر با اينكه كارر بود و 

 اين تكه ردايم؟ورا نمود من ورا نخواهم كرد در مقابل 

اى اى گذاشت خداوند توسدعهغالم تكه لباس را گررت و پول را پرداخت. پارچه را در صندورچه

عنايت كرد پول را برايش آورد  گفت پولت حاضر است گروگا  مرا بياور عرضكرد آرا آ  را 

مدرد ام ررمود پس نبايد پول را بگيرى نبايد تعهد مثدل مندى را كوچدك شدمارى. آ  گم كرد 

صندورچه را آورد پارچه را خارج نمود  تسليم بعلى بن الحسين عليه السالم كرد امام پدول را بداو 

 «.1پرداخت و پارچه را گررت كنارى انداخت و ررت »

 زین العابدین علیه السالم شهادت باب دهم 

بدن ( اسماعيل بن همام از حضرت ابو الحسن نقل كرد كه ررمود چدو  هنگدام وردات علدى 2) 

الحسين رسيد سه مرتبه بيهوش شد پس از بهوش آمد  مرتبه آخر گفت الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّدذِي صَددَرَنا 

وعدد  وَعْدَ ُ وَ أَوَْرثَنَا الْأَْرضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الَْجنَّةِ حَيُْث نَشاءُ رَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ )ستايش خددائى را كده ب

ما ررار داد هر كجا بخدواهيم در بهشدت مسدكن ميكنديم خدوب  خود ورا كرد و زمين را ميراث

( حضرت بدارر ررمدود علدى بدن 1پاداشى به نيكوكارا  ميدهد. پس از اين سخن از دنيا ررت. )

الحسين شترى داشت كه بيست و دو مرتبه با آ  بحج ررت و براى يك بار هم باو شالق نزد. پس 

الما  آمد  گفت شتر از خانه خارج شدد  و ررتده از روت و درن حضرت زين العابدين يكى از غ

كنار ربر على بن الحسين هما  جا زانو زد  و سر و گرد  بقبر ميماليد و ناله ميكندد، گفدتم او را 

شناختند و نديد  بودند از سر ربر آوردندد دريابيد. شتر را آوردند غالما  ررتند شتر را با اينكه نمى

( در رقه الرضا مينويسد كه ورتى على بن 2« )1ال ربر را نديد  بود »امام بارر ررمود آ  شتر هم رب

الحسين از دنيا ررت حضرت بارر گفت بابا من در زما  حيات شما بعورتت نگا  نميكردم هرگدز 

بعد از ورات نگا  نخواهم كرد از زير پارچه دسدت بدرد و بددنش را غسدل داد آنگدا  يكدى از 

و عورت امام را غسل داد، على بن موسى الرضا ررمود مدن نيدز كنيزانش كه ام ولد بود خواست ا
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( در خرايج مينويسد حضرت بارر ررمود در شبى كه على بن 3نسبت به پدرم همين كار را كردم. )

الحسين از دنيا ررت برايش نوشيدنى آورد  گفتند بياشام ررمود امشب شبى است كه بمدن وعدد  

ز على بن زيد نقل كرد كه بسعيد بن مسيب گفتم تو ميگفتى كده ( معمر ا4اند از دنيا بروم. )داد 

ام اى. گفت همين طور است آنچه مدن گفتدهعلى ابن الحسين نفس زكيه است و مانند او را نديد 

رابل انكار نيست بخدا سوگند مانند او ديد  نشد  على بن زيد گفت اين دليل محكم بر ضدرر تدو 

 ى.اش نماز نخوانداست كه بر جناز 

على بن الحسين خارج شود يك سال  گفت راريا  ررآ  براى انجام حج خارج نميشدند تا ورتى كه

ما در خدمت ايشا  خارج شديم همين كه بمنزلى بنام سقيا رسيديم ردرود آمدد و نمداز خواندد و 

سجد  شكر بجاى آورد در سجد  خود تسبيم را گفت در اطرارش هر درخت و سنگ و گلى بود 

 سبيم گفتند و من و دوستانم از اين جريا  ترسيديم.با او ت

آنگا  امام ررمود سعيد خداوند عزيز ورتى جبرئيل را خلق ررمود باو اين تسبيم را آموخدت تمدام 

( ررمدود 1آسمانها و ساكنا  آ  به تسبيم جبرئيل تسبيم كردند اين تسبيم اسم اكبر خداسدت. )

ايشا  از جبرئيل او از خداى يكتا نقل كرد كه ررمود هدر سعيد پدرم حسين عليه السالم از پيامبر 

اى از بندگانم بمن ايما  آورد و تصديق نبوت ترا نمايد و دو ركعت نماز در مسجد تو بخواند بند 

بخشم مدن گدواهى راسدتگوتر و شداهدى اش را مىورتى خالى باشد تمام گناها  گذشته و آيند 

 الحسين پيدا نكردم.بزرگتر بر صدق اين حديث از على بن 

روزى كه على بن الحسين از دنيا ررت تمام مدردم از مدؤمن صدالم و راسدق و رداجر در تشديي  

اش شركت كردند پيوسته جمعيت تشيي  ميكردند تا جناز  را بر زمين گذاشتند با خود گفتم جناز 

ز  و مرد باريماند  اگر روزى را من بتوانم بيابم كه مسجد پيغمبر خالى باشد امروز است رقط يك 

بودند كه آ  دو هم براى تشيي  خارج شدند من در مسجد ماندم تا دو ركعت نماز را بخوانم ناگا  

صداى تكبيرى از آسما  بلند شد و صداى تكبيرى از زمدين در جدواب آ  بلندد گرديدد بداز از 

مين ارتدادم در آسما  صداى تكبير برخاست از زمين جوابش بلند شد من چنا  ترسيدم كه روى ز 

اين مور  هر چه در آسما  بود هفت تكبير گفتند بعد هر چه در زمين بود هفت تكبير نمداز بدر 

جناز  على ابن الحسين تمام شد مردم وارد مسجد پيامبر شدند و من نتوانستم دو ركعت نماز را در 
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ى تدو بدودم نمداز بدر هنگام خلوت بخوانم و نه نماز بر جناز  امام خواندم گفتم سعيد اگر من بجا

جناز  زين العابدين را انتخاب ميكردم وارعا زيا  بزرگى كردى اشكهاى سعيد جارى شد  گفدت 

ولى كاش ميتوانستم بر جناز  زين العابدين عليه السالم نماز بخدوانم آ   من نظرى جز خير نداشتم

بددين عليده السدالم در امام زين العا -مينويسد 275ص  2( در كشف الغمه ج 1آرا نظير نداشت. )

هجدهم محرم سال نود و چهار از دنيا ررت بعضى نود و پنج گفته در آ  مور  پنجا  و هفت سال 

داشت دو سال با جدش على بن ابى طالب و د  سال با عمويش امام حسن و پس از عمويش مدت 

ود را بسر برد د  سال با پدرش زيست كرد پس از پدر باريماند  پنجا  و هفت سال مدت زندگى خ

( حضرت صادق ررمدود علدى بدن 2اى كه عباس درن شد  بود. )و در بقي  درن شد در هما  ربه

( ابى ررو  گفت حضرت على بن الحسين در 3الحسين در سن پنجا  و هشت سالگى از دنيا ررت. )

ا  ناميدندد مدينه از دنيا ررت و در بقي  درن شد سال نود و چهار آ  سال را سال رقهاء و دانشمند

اند در سال سدى و هشدت ( بعضى گفته4بواسطه اينكه بسيارى از رقهاء در اين سال روت شدند. )

مينويسدد مددت  252( در اعالم الورى ص 5هجرى متولد شد و در سال نود و پنج از دنيا ررت. )

لطنت امامتش پس از پدر سى و چهار سال بود در مدت امامتش بقيه حكومت يزيد بن معاويه و س

معاوية بن يزيد و مروا  حكم و عبد الملك مروا  بود و در زما  وليد بدن عبدد الملدك از دنيدا 

مينويسد در بيست و پنجم محرم حضرت سجاد از دنيا ررت  509( در مصباح كفعمى ص 6ررت. )

در جدول مينويسد در روز شنبه بيست و دوم محرم سال نود و پنج از دنيا رردت هشدام بدن عبدد 

( سعيد بن طاوس در 7ك او را مسموم كرد در آ  زما  وليد بن عبد الملك سلطنت ميكرد. )المل

( شديخ در 8اربال و ابن طلحه در رصول مينويسند كه وليد بن عبد الملدك او را مسدموم نمدود. )

ورات زين العابدين عليه السدالم را  بيست و پنجم محرم سال نود و چهار  551مصباح المتهجد ص 

( در كارى مينويسد حضرت بارر ررمود پدرم على بن الحسين هنگام ورات مرا در 1مود . )تعيين ن

آغوش گررته ررمود پسرم ترا وصيتى ميكنم كه پدرم هنگام ورات بمن نمود از جمله سفارشى كه 

 نمود اين بود كه ررمود:

 يا بنى اياك و ظلم من ال يجد عليك ناصرا اال اهلل 
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( در تذكرة الخواص سال نود و 2وا دارى بكسى كه جز خدا ناصرى ندارد. ). بترس از اينكه ستم ر 

چهار را از ابن عساكر نقل ميكند و مينويسد ابو نعيم سال نود و دو و نود و پنج نوشته است ولدى 

رول اول صحيم است چو  آ  سال را سال مرگ رقهاء ناميدند بواسطه عد  كثيرى از دانشدمندا  

اول سال حضرت على بن الحسين از دنيا ررت پس از ايشا  يكدى پدس از  كه در آ  سال مردند

ديگرى از ربيل سعيد بن مسيب و عروة بن زبير و سعيد بن جبير و گروهى از رقهاى مدينه از دنيا 

اند در روز شنبه هجدهم محرم سال نود و پنج از دنيا ررت باسمى كده وليدد بدن عبدد ررتند. گفته

اند بعضى پنجا  و ( عمرش را پنجا  و نه سال و چهار ما  و چند روز گفته3) الملك مروا  باو داد.

 اند بمقدار عمر پدرش.هفت سال گفته

 باب یازدهم تاریخچه زندگى اوالد و زنان امام علیه السالم

( در اين بخش شرح زندگى زيد بن على بن الحسين كه شهيد شد و زندگى ساير كسدانى كده 5) 

زيدن  -مينويسدد 311ص  3( در مناردب ج 6اند باختصار ذكدر شدد . )  داشتهنسبت باين خاندا

العابدين عليه السالم دوازد  ررزند داشت از همسرا  كنيزش و دو ررزندش كه امام محمد بدارر و 

عبد اهلل باهر بودند مادرشا  ام عبد اهلل دختر حسن بن على بود زيد شدهيد و عمدر دو رلدو بودندد 

ن و سليما . اما حسن و حسين و عبيد اهلل سه رلو بودند محمد اصغر تنها متولدد همچنين عبد الرحم

اند دختر نداشت و برخى گفته دختراندى بعضى گفته شد على اصغر و خديجه نيز تنها متولد شدند.

 بنام راطمه و عليه و ام كلثوم داشت.

اى ررزند شدند يكى امام محمدد از ررزندا  امام زين العابدين كسانى كه تشكيل خانواد  داد  و دار 

( 1بارر ديگرى عبد اهلل باهر و زيد بن على و عمر ابن على و على بن على و حسين اصغر بودندد. )

در كشف الغمه است. كه امام عليه السالم نه پسر داشت و دختر نداشدت ابدن خشداب در كتداب 

دانش محمد بارر، زيد شهيد، مواليد اهل البيت نوشته كه هشت پسر داشت و دختر نداشت اسم ررزن

( در كتاب عدد مينويسد د  پسر و چهار دختر 2عبد اهلل، عبيد اهلل و حسن و حسين و على و عمر. )

( در كتاب دّر مينويسد على بن الحسين پانزد  ررزند داشت امام بارر عليه السالم مادرش 3داشت )

 ام الحسن دختر امام حسن عليه السالم بود.
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سن و حسين كه مادرشا  كنيزى ام ولد بود زيد و عمر نيز مادرشدا  ام ولدد بدود و عبد اهلل و ح

حسين اصغر و عبد الرحمن و سليما  نيز مادرشا  ام ولد بود و علدى كده كدوچكترين ررزنددش 

بشمار ميررت با خديجه از كنيزى ام ولد بودند محمد اصغر نيز از ام ولد ديگرى و راطمه و عليه و 

 شا  ام ولد بود.ام كلثوم مادر 

نسل حضرت زين العابدين از شش پسر بود يكى حضرت بارر ديگر عبد اهلل اررط و عمر و على و 

 حسين اصغر و زيد.

نسل عبد اهلل از ررزندش محمد اررط و از نسل محمد نيز پسرش اسماعيل داراى دو ررزند شد يكى 

 محمد بن اسماعيل و ديگرى حسين بن اسماعيل.

على ررزندش على بن عمر داراى ررزند شد كه او داراى ررزندا  زياد بود و محمد  از نسل عمر بن

 بن عمر ررزند ديگرش.

از على بن عمر نسل در اين ررزندانش بود حسن بن على بن عمر اشر  و راسم بن على و عمر بن 

عبدد اهلل  و نسل محمد بن عمر برادر على بن عمر از دو نفر بود يكى از ابى على و محمد بن على.

الحسين در كوره و راسم بن محمد در طبرستا  و عمدر و جعفدر ررزنددانى در خراسدا  داشدتند 

بازماندگا  از نسل زيد بن على از سه ررزند بود: حسين و عيسى و محمد و از حسين بن زيد نسدل 

در يحيى بن حسين كه او صاحب خانواد  شد و على بن حسين و حسين بن حسدين و راسدم بدن 

 ن و محمد بن حسين و اسحاق بن حسين و عبد اهلل بود.حسي

و از ررزندا  محمد بن زيد بن على بن الحسين رقط يك نفر بود و آ  جعفر بن محمد بود كده از 

او نيز سه نفر داراى نسل شدند محمد و احمد و راسم و نسل حسين بن على بن الحسين در پنج پسر 

 يما  و حسن.بود: عبيد اهلل، عبد اهلل و على و سل

 و نسل عبيد اهلل بن حسين از پنج نفر باريماند على بن عبيد اهلل و محمد و جعفر و ضمر  و يحيى.

عبد اهلل بن حسين رقط از ررزندش جعفر داراى نسل شد و جعفر از سه ررزند خود بنام محمد عقيقى 

 و اسماعيل منقذى و احمد منقذى نسلش باريماند.

اصغر عيسى بن على و احمد بن على كه معرو  بحقينه بود ررزند ماندد  از ررزندا  على بن حسين

و همچنين از موسى بن على معرو  بحمصه بعضى از ررزندا  محمد بن على در طبرسدتا  بودندد. 
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ابن سعد در طبقات گفته كده زيدن العابددين داراى  -( ابن جوزى در تذكرة الخواص مينويسد1)

بدو  ررزند بودند محمد بارر كه معرو  به ابو جعفر رقيه است ررزندانى بود حسن و حسين اكبر 

باز ماند  امام از او بود كه بعد ذكر خواهيم كرد و ررزند ديگرش عبد اهلل كه مادر آنها ام عبد اهلل 

 دختر حسن بن على عليه السالم بود.

ى كه عليده ندام عمر و زيد شهيد و على و خديجه مادرشا  كنيزى ام ولد بود حسين اصغر و ام عل

و سليما  و مليكده از ام ولدد ديگدرى و راسدم و ام  داشت از كنيزى ام ولد بودند همچنين كلثوم

( بزنطى گفت از حضرت رضا 1اند. )الحسن و راطمه از چند كنيز ديگر عبيد اهلل را نيز ذكر كرد 

ر شد  ررمود اشكالى پرسيدم ميتواند شخصى ازدواج با زنى كند و با كنيزى كه از پدرش ررزند دا

ندارد گفتم از پدرت شنيدم كه ررمود على بن الحسين با دختر امام حسدن ازدواج كدرد و كنيدز 

 صاحب ررزند امام حسن را نيز گررت.

ولى مردى از من تقاضا كرد كه از شما سؤال كنم ررمود اين طور كده گفتدى نيسدت علدى بدن 

احب ررزند على بن الحسين كه در كربال كشدته الحسين با دختر امام حسن ازدواج كرد و كنيز ص

شد گررت اين جريا  را براى عبد الملك نوشتند تا او را سرزنش كند همين كده نامده را خواندد 

 5( در كدارى ج 2گفت على بن الحسين نفس خود را خوار ميكند ولى خداوند او را بلند مينمايد. )

عبد الملك بن حرمله نام داشت بعلى بن حسين مينويسد، مردى بصرى از ربيله شيبانى كه  344ص 

آورى؟ برخورد امام از او پرسيد تو خدواهر دارى؟ گفدت آرى. ررمدود بده ازدواج مدن در مدى

 عرضكرد آرى آ  مرد رد شد يكى از اصحاب زين العابدين از پى او ررت تا بمنزلش رسيد.

 د رئيس ربيله است.از مورعيت آ  شخ  سؤال كرد نام و نسبش را ذكر نمودند و گفتن

آ  مرد خدمت زين العابدين آمد  عرضكرد ميدانى كسى كه خدواهرش را خواسدتگارى كدردى 

چكار  است؟ گفتند رئيس ربيله است )اين حر  را آ  مرد از اين جهت گفت كه بفهماندد آ  

 شيبانى شخ  پستى نيست و داراى مقامى است.( على بن الحسين ررمود ترا سرزنش نميكنم راج  

باين كار ولى مگر نميدانى كه خداوند بوسيله اسالم پستى و نق  را از بين بدرد  و شدرارت داد  

گيدرى و گيرى بدر مسدلما  نيسدت خدورد بكسى كه گمنام بود  ديگر جاى سرزنش و خورد 

 سرزنش هما  سرزنش جاهليت است.
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د اين بود كه پسر جا  ( حضرت بارر ررمود از جمله وصيتى كه پدرم على بن الحسين بمن نمو1) 

ورتى من از دنيا ررتم ديگرى جز تو مرا غسل ندهد زيرا امام را جز امام غسل نميدهد. بددا  كده 

برادرت عبد اهلل ادعاى مقام ترا خواهد نمود او را از اين كار باز دار اگر ربول نكرد چيدزى عمدر 

ادعاى امامت كرد من بدا او  ( حضرت بارر ررمود پس از درگذشت پدرم عبد اهلل 2نخواهد كرد. )

مينويسدد حضدرت  278( در ارشاد ص 3نزاع نكردم چند ما  بيشتر زندگى نكرد و از دنيا ررت. )

اش ابا جعفر و ملقب به بارر بود مادر او ام عبد على بن الحسين پانزد  ررزند داشت محمد كه كنيه

ام ولد و عبد اهلل و حسن و حسدين اهلل دختر حسن بن على عليه السالم است زيد و عمر از كنيزى 

نيز از كنيز ديگرى ام ولد و حسين اصغر و عبد الرحمن و سليما  از ام ولدد ديگدرى علدى كده 

كوچكترين ررزند امام بود با خديجه مادرشا  كنيزى ام ولد بود محمد اصغر نيز مدادرش ام ولدد 

 بود.

بدرادر حضدرت بدارر عهدد  دار موروردات راطمه و عليه و ام كلثوم مادرشا  ام ولد بود. عبد اهلل 

حضرت رسول و حضرت على بود مردى راضل و رقيه بشمار ميررت كه از پدرا  خدود و پيدامبر 

 اخبار زيادى نقل نمود و بمردم تبليغ كرد  و از او مردم آثارى ررا گررتند.

منين شدد دار موروردات پيغمبدر و اميدر المدؤعمر بن على مردى راضل و بزرگوار بود كه عهدد 

سخاوتمند و پرهيزگار بود. داود بن راسم از حسين بن زيد نقل كرد كه گفت عمويم عمر بن على 

هاى مورورات على ميشد شرط ميكرد كه در چندد رسدمت بن الحسين با هر كس كه خريدار ميو 

اهلل بدن ( عبدد 4هائى وابگذارد و مان  كسى كه ميخواهد از ميو  باغ بخورد نشود. )ديوار باغ رخنه

جرير گفت شنيدم از عمر بن على بن الحسين كه ميگفت كسى كه زيادروى كند در محبدت مدا 

مثل كسى است كه زيادروى كند در دشمنى با ما ما را بواسطه خويشاوندى با پيامبر مقامى است و 

 حقى است كه خداوند عنايت كرد  هر كه ترك اين حق را بكند عمل بزرگى را ترك كرد .

در هما  مقامى كه خدا داد  بگذاريد و چيزى كه در ما نيست بما نسبت ندهيد اگر خداوندد ما را 

( حسين بن على بن 1ما را عذاب كند بواسطه گنا  ما است و اگر ببخشد بفضل و رحمت اوست. )

اش راطمده الحسين مردى راضل و پرهيزگار بود حديث زيادى از پدر خود على بن الحسين و عمه

( احمد بن عيسى از پدرش نقل كرد 2حسين و از برادرش حضرت بارر نقل كرد . ) دختر حضرت
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كه گفت ديدم حسين بن على بن الحسين دعا ميكند با خود گفتم دستش را پائين نخواهد آورد تا 

( سعيد دوست حسن بن صالم گفت من كسى 3اش در بار  مردم بود. )دعايش مستجاب شود همه

لم بيشتر از خدا بترسد ورتى بمدينه آمدم و حسين بن على بن الحسين را نديدم كه از حسن بن صا

ديدم رهميدم كسى از او بيشتر خداترس نيست مثل اينكه داخل آتش شد  باز از آتش بيرو  آمد  

( ابراهيم بن حسين از پدر خود حسين بن على نقدل كدرد 4است آنقدر كه خو  از خدا داشت. )

ومى ررماندار مدينه بود ما را در روز جمعه كنار منبر خود جم  ميكرد گفت ابراهيم ابن هشام مخز

 آنگا  بر منبر ميررت و ناسزا بعلى عليه السالم ميگفت.

يك روز من آمدم مسجد پر از جمعيت بود به منبر چسبيدم چشمم را خواب گرردت ديددم ربدر 

هلل اين حررهائى كه ميزندد شكارته شد مردى كه لباسى سفيد داشت بيرو  آمد بمن گفت ابا عبد ا

ترا محزو  نميكند؟ گفتم چرا بخدا رسم. گفت چشم باز كن ببين خدا او را چه ميكند همين كده 

( مفضل بن عمر گفت از 5اسم على را برد از باالى منبر بزمين ارتاد و مرد خدا او را لعنت كند. )

إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ رَبْلَ مَوْتِهِ ررمود اين آيه در  حضرت صادق اين آيه را پرسيدم وَ إِ ْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ

بار  ما نازل شد . هر يك از ررزندا  راطمه عليها السالم بميرد ربل از مرگ اررار بامام و امدامتش 

ميكند هما  طورى كه ررزندا  يعقوب اررار بمقام يوسف كردند و گفتند سوگند بخدا كه ترا بدر 

 ما برترى داد .

معمر گفت خدمت حضرت صادق نشسته بودم زيد بن على بن الحسين آمد دست بدو جانب  (1) 

 در گررت. حضرت صادق ررمود عموجا  ترا بخدا ميسپارم از اينكه در كناسه بدار آويزند.

 مادر زيد گفت بخدا سوگند حسد ترا باين سخن واميدارد امام سه مرتبه ررمود كاش حسد بود.

جدم نقل كرد كه يكى از ررزندانش بنام زيد ريام خواهد كرد در كوره شهيد  آنگا  ررمود پدرم از 

آورندد درهداى آسدما  بدراى آويزند بدنش را از ربر بيرو  مىشود و در كناسه او را بدار مىمى

شود و ساكنا  آسدمانها از ديددار روح او شداد ميشدوند. روح او را در پذيرائى از روحش باز مى

ابو  -( امالى صدوق2ز جاى ميدهند تا در هر جاى بهشت خواست پرواز كند. )دا  مرغى سبچينه

حمز  ثمالى گفت براى انجام حج ررته بودم خدمت على بن الحسين عليه السالم رسيدم ررمود ابدا 

اى ام حوريدهام نقل كنم؟ در خواب ديدم مثل اينكه وارد بهشت شد حمز  برايت خوابى كه ديد 
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از آ  زيباتر نديد  بودم. در هما  ميا  كه تكيه بر جايگا  خدود داشدتم شدنيدم برايم آوردند كه 

يك نفر ميگويد يا على بن الحسين بتو تهنيت ميگويم زيد را تا سه مرتبه تكرار نمدود بعدد از آ  

سفر باز بحج ررتم و خدمت زين العابدين رسيد  در زدم در را باز كرد داخل شددم ديددم زيدد را 

 ته.روى دست گرر

 اى را روى دست داشت.راوى ميگويد يا گفت پسر بچه

( در امدالى 3گفت ابو حمز  اين تاويل خواب ربلى من است كه خدا باين صورت وارعيدت داد. )

اش بودم زيد بن حسن مينويسد. عو  بن عبد اهلل گفت من با محمد بن على ابن الحنفيه پشت خانه

فت بزودى كشته خواهد شد يكى از ررزندا  حسين بنام از آنجا گذشت سر بطر  او بلند نمود  گ

آويزند هر كس تنهائى او را ببيند و ياريش نكند خداوند او را بصدورت زيد بن على او را بدار مى

 در آتش مياندازد.

( امالى ابو الجارود گفت من در خدمت حضرت بارر بودم زيد بن على آمد همدين كده چشدم 1) 

آيد ررمود اين يكى از بزرگا  خانواد  است و انتقامگير آنهدا اسدت مى حضرت بارر باو ارتاد كه

ابدن سدبابه گفدت  336( امدالى ص 2چقدر شايسته و با عظمت بود  مادرى كه ترا زائيد  زيد! )

حضرت صادق بمن هزار دينار سپرد تا بين بازماندگا  كسانى كده بكمدك زيدد ررتده بودندد و 

( 3م كردم بعبد اهلل بن زبير برادر رضيل رسا  چهار دينار رسيد. )اند تقسيم كنم تقسيشهادت يارته

جابر جعفى گفت حضرت بارر از آباء گرام خود از پيامبر اكرم نقل كرد كه  249ص  1عيو  ج 

بحضرت حسين ررمود از نژاد تو ررزندى بوجود خواهد آمد بنام زيد او و يدارانش روز ريامدت از 

ا چهر  سفيد و درخشا  از اثر وضو و عبادت آنهدا بددو  حسداب هاى مردم ميگذرند بروى شانه

رضيل گفت رسيدم بزيد بن علدى صدبم  252ص  1( عيو  اخبار الرضا ج 4وارد بهشت ميشوند. )

سر و پاى هما  روز كه در كوره ريام كرد. ميگفت هر كس مرا كمك كند كه با اين عربهاى بى

رانگيخت روز ريامت دست او را ميگيرم بدا اجداز  شام جنگ كنم بآ  خدائى كه محمد را بحق ب

 خدا وارد بهشت ميكنم.
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پس از كشته شد  زيد مال سوارى كرايه كردم و بمدينه ررتم تا خدمت حضرت صادق برسم بدا 

شود. همين كه خدمتش رسيدم ررمدود خود گفتم خبر كشته شد  زيد را باو ندهم كه ناراحت مى

 رضيل عمويم زيد چه كرد؟

لويم را گررت ررمود او را كشتند؟ عرضدكردم آرى بخددا او را كشدتند و ررمدود بددار گريه گ

آويختند عرضكردم آرى بخدا رسم بدار آويختند شروع كرد بگريه كرد  بطورى كه اشدگهايش 

 چو  مرواريد غلطا  بر رخسارش جارى شد.

. پرسيد چند نفدر بعد ررمود رضيل تو هم با عمويم در جنگ با شاميا  شركت كردى؟ گفتم آرى

 را كشتى؟ عرضكردم شش نفر. ررمود شايد تو در مورد خونريزى آنها در شك هستى.

اين خونها شدريك كندد  عرضكردم اگر شك داشتم با آنها نميجنگيدم شنيدم ميگويد خدا مرا در 

( 1بخدا رسم عمويم با اصحابش شهيد از دنيا ررتند آنچنانچه على بن ابى طالب و اصحابش ررتند. )

كنندگا  ابو عبد اللَّه سيارى از دوست خود نقل كرد كه در خدمت حضرت صادق صحبت خروج

ى آل محمد. كنند آل محمّد شد ررمود من و شيعيا  پيوسته آسود  خواهيم بود تا خروج كند ريام

در  (2ى آل محمّد ريام كند من مخارج خدانواد  او را خدواهم داد. )كنند چقدر عالرمندم كه ريام

آئدى؟ ضمرة بن حمرا  گفت خدمت حضرت صادق رسيدم پرسيد حمز  از كجا مى -امالى است 

گفتم از كوره شروع بگريه كرد بطورى كه محاسن شريفش تر شد عرضكردم آرا چقددر گريده 

 ام گررت.اى كه با او كردند گريهميكنى. ررمود يادم از عمويم زيد آمد و معامله

ت آمد؟ ررمود بياد شهادتش ارتادم كده تيدرى بدر پيشدانيش رسديد عرضكردم از چه رسمتى ياد

پسرش يحيى خود را بروى او انداخت. عرضكرد بابا مژد  باد ترا كه ميروى خدمت پيغمبر و على 

و راطمه و حسن و حسين عليهم السالم. ررمود آرى پسرم آنگا  آهنگدرى را خواسدت و تيدر از 

 .اش خارج نمود  در دم جا  دادپيشانى

بدنش را آوردند كنار جوئى نزديك باغ زائد  داخل جوى ربرى برايش كندند و او را درن نمودند 

 و آب را بجوى انداختند.

غالمى هندى با آنها بود رردا صبم پيش يوسف بن عمر ررت و جريدا  دردن را بداو اطدالع داد. 

آويخدت پدس بددنش را يوسف بن عمر بد  او را بيرو  آورد و در كناسه كوره چهار سال بدار 
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آتش زدند و خاكسترش را بباد دادند خداوند راتل و خواركنند  او را لعنت كندد. شدكايت ايدن 

كنند  ستمها كه بر ما خانواد  محمد روا ميدارند بخدا ميكنم و از او يارى ميخواهم او بهترين يارى

ن ميگفدت در هدر عمرو بن خالد گفت، زيد بن على بن الحسدي 542( امالى صدوق ص 3است. )

حّجت زما  ما پسر برادرم جعفر بن  زمانى خداوند بوسيله يكى از ما خانواد  حجتش را تمام ميكند

( 1محمّد است كه هر كس از او پيروى كند گمرا  نخواهد شد و مخالف او رستگارى را نميبيند. )

ن آيه را خواند وَ كا َ جعفر بن زياد احمر از زيد بن على بن الحسين نقل كرد كه اي  -امالى صدوق

« آنگا  گفت خداوندد بواسدطه 1أَبُوهُما صالِحاً رَأَرادَ َربُّكَ أَ ْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَْخرِجا َكنزَهُما »

خوبى پدرشا  آ  دو ررزند را حفظ كرد چه كسى سزاوارتر است بحفاظت نيكدو از مدا، جددّما  

ين زنا  جد  ما است و اول كسى كه ايمدا  بده او رسول خدا است دخترش مادر ما است و بهتر

( مقتضب االثر مينويسد از داود ررى كه گفدت خددمت 2آورد و نماز خواند با او پدر ما است. )

حضرت صادق عليه السالم رسيدم ررمود چرا اين ردر دير ديد  ميشوى. عرض كردم ردايت شدوم 

 ت برسم. ررمود در كوره چه خبر بود؟يك گررتارى در كوره پيدا كردم باعث شد كه دير خدم

عرضكردم عمويت زيد را ديدم كه ررآ  حمايل نمود  و بر اسبى سوار است رقهاء كوره گدردش 

 اند ميگفت مردم من واسطه بين شما و خدايم ناسخ و منسوخ ررآ  را ميدانم.را گررته

فيد بود آورد بمن داد ررمود ررمود سماعة بن مهرا  هما  نوشته را بياور. نوشته را كه در لوحى س

بخوا  ببين چه چيز بما خانواد  داد  شد  كه از زما  پيامبر )ص( ررزندا  بترتيب از پدرا  خدود 

 اند.بارث برد 

 ديدم دو خط در آ  نوشته است خط اول ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ َرسُولُ اللَّهِ و در خط دوم نوشته است.

 هُوِر عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً رِي ِكتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَْرضَ مِنْها أَْربَعَةٌ حُدرُمٌإِ َّ عِدَّةَ الشُّ

 «.1ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. »

على بن ابى طالب، حسن بن على، حسين بن على، على بن الحسين محمّد بن على، جعفر بن محمد، 

على بن موسى، محمّد بن على، على بن محمّد، و حسن بن علدى و يادگدار آنهدا موسى بن جعفر، 

 حّجت خدا.
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آنگا  ررمود داود ميدانى در چه ورت و كجا اين نوشته شد ؟ عرضكردم يا ابن رسول اللَّه خددا و 

پيامبر و شما ميدانيد. ررمود دو هزار سال ربل از خلقت آدم. زيد كجدا سدرگردا  اسدت و كجدا 

ترين مردم بما خانواد  از روى حسد كسى است كه خويشاوندى بيشتر با مدا داشدته دشمنميرود. 

ابن ابى عبدو  از پدر نقل كرد كه ورتى زيد بن موسى  248ص  1( عيو  اخبار الرضا ج 1باشد. )

هاى بنى عباس را آتش زد  بود بن جعفر را پيش مامو  آوردند كه در بصر  ريام كرد  بود و خانه

او را بعلى بن موسى الرضا بخشيد. گفت آرا اگر برادرت خروج كرد و آ  كارها را نمدود  مامو 

ربل از او زيد بن على بن الحسين نيز ريام كرد و كشته شد اگر بواسطه تو نبود او را ميكشتم چو  

 كار او را از زيد بن على بن الحسين كمتر نبود.

با زيد بن على بن الحسدين مقايسده مكدن زيدد از  حضرت رضا ررمود يا امير المؤمنين برادرم را

علماى آل محمّد بود براى خدا خشم گررت و با دشمنا  خدا جنگيد تا در را  او كشته شد پددرم 

موسى بن جعفر ررمود از پدرش حضرت صادق شنيد كه ميفرمود خدا رحمت كند عمويم زيدد را 

از آل محمّد اگر پيروز ميشد بوعد  خود  مردم را دعوت كرد به تسليم شد  در مقابل پيشواى خدا

ورا ميكرد، با من در مورد ريام خود مشورت كرد گفتم عموجا  اگر مايلى كشدته شدوى و بددار 

 آويخته گردى در كنار كناسه كوره مانعى ندارد.

 و جوابش را ندهد. پس از ررتن او امام صادق ررمود واى بر كسى كه استمداد او را بشنود

ا ابا الحسن مگر در بار  كسى كه ادعاى امامت كند بدو  استحقاق آ  روايات وارد مامو  گفت ي

نشد  حضرت رضا ررمود زيد بن على ادعاى ناحق نكرد او پرهيزگارتر از اين نسبتها بود ميگفت 

شما را دعوت ميكنم به تسليم در برابر پيشواى آل محمّد آ  روايات مربوط بكسى اسدت كده بدا 

شايستگى ادعاى امامت كند و مردم را دعوت بغير دين خدا نمايد و از را  منحدر  نداشتن علم و 

كند بخدا رسم زيد كسى بود كه اين آيه شامل او ميشد وَ جاهِدُوا رِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِ ِ هُوَ اجْتَبداُكمْ 

دمت حضرت ( عبد اللَّه بن سبابه گفت ما هفت نفر از كوره خارج شديم و بمدينه ررتيم خ1«. )1»

صادق رسيديم ررمود از عمويم زيد خبر داريد عرضكرديم يا خروج كرد  يا خواهد كدرد ررمدود 

اى آورد كده در آ  اگر خبرى براى شما رسيد بمن اطالع دهيد پس از چند روز بسّام صيررى نامه

 نوشته بود.
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جشدنبه مقاومدت زيد بن على بن الحسين روز چهارشنبه اول صفر خروج كرد روز چهارشنبه و پن

نمود در روز جمعه كشته شد رالنى و رالنى نيز با او كشته شدند خدمت حضرت صادق رسيديم و 

نامه را بايشا  تقديم كرديم شروع كرد بخواند  و گريه ميكرد ررمود إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْدهِ راجِعُدو َ. 

ته مردى بود كه مفيد دنيا و آخرت پاداش اين مصيبت را از خدا ميخواهم خوب عموئى بود شايس

( عيو  2ما بود شهيد شد بخدا رسم مانند كسانى كه با پيامبر و على و حسن و حسين شهيد شدند. )

هروى گفت شنيدم كه حضرت رضا از پدر خود نقل ميكرد كه اسدماعيل بپددرش  234ص  2ج 

ميفرمائيد. امام اين آيده را حضرت صادق عرضكرد بابا در بار  گناهكار ما خانواد  و ديگرا  چه 

 «2خواند لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ ال أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُْجزَ بِهِ »

( حسن بن جهم گفت خدمت حضرت رضا بودم زيد برادرش نيز آنجا بود باو ميفرمود زيد از 1) 

يزگارى است هر كس با تقوى و پرهيزگدار ايم از تقوى و پرهخدا بترس ما باين مقام كه رسيد 

نباشد از ما نيست و ما از او بيزاريم مبادا سبب شوى كه خو  شيعيا  ما ريخته شود كه ارزش تدو 

از بين ميرود مردم خو  و مال شيعيا  ما را حالل ميدانند و با آنها دشمنند بواسطه محبتى كه با ما 

اى و باعث از بدين رردتن بآنها بدى كنى بخود ستم كرد دارند و اعتقاد بواليت ما خاندا  اگر تو 

 اى.حق خود شد 

در اين مور  روى بمن نمود  ررمود پسر جهم هر كس مخالف دين خدا باشد من از او بيزارم هدر 

اى باشد و هر كس با خدا دشمنى بورزد ما باو عالره نداريم از هدر كه ميخواهد باشد و از هر ربيله

شدود؟ ررمدود هدر كدس هر كس باشد عرضكردم آرا چه كسى دشمن خدا مدىاى باشد و ربيله

ابراهيم بن محمد همدانى گفت از حضرت رضا شنيدم ميفرمدود  -( عيو 2معصيت خدا را بكند. )

كار است و هر كه شخ  مطي  را دوست داشته باشد كارى را دوست داشته باشد گنههر كس گنه

كمك كند ظالم است و هر كه عادلى را خوار كندد خدوار او نيز مطي  خدا است كسى كه بظالم 

 است بين خدا و احدى ررابت و خويشاوندى نيست هيچ كس بخدا نزديك نميشود مگر با اطاعت.

تا  را پيغمبر بفرزندا  عبد المطلب ررمود: اعمال خود را بمن نشا  دهيد نه خويشاوندى و خانواد 

ي الصُّوِر رَال أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِدذٍ وَ ال يَتَسداءَلُو َ  رَمَدنْ ثَقُلَدْت خداوند بزرگ ميفرمايد رَإِذا نُفِخَ رِ



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار زین العابدینندگانی امام ز 

) 

97 

 

مَ مَواِزينُهُ رَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلُِحو َ  وَ مَنْ خَفَّْت مَواِزينُهُ رَأُولئِدكَ الَّدذِينَ خَسِدرُوا أَنْفُسَدهُمْ رِدي جَهَدنَّ

 «1خالِدُو َ. »

اى هستيم كه بواسطه پيامبر مراعات حق رضا ررمود ما خانواد  ( محمّد بن سنا  گفت حضرت1) 

ما واجب است هر كس بسبب انتساب به پيغمبر از مردم حقى را بخواهد و خود مراعات حق مردم 

( عيو . مردى بحضرت رضا عرض كرد كسى روى زمين از شما بدا 2را نكند او را حقى نيست. )

باعث شخصيت آنها شد و بندگى خدا آنها را باين مقام  تر از نظر پدر نيست ررمود تقوىشخصيت 

 رساند .

ديگرى گفت بخدا رسم شما بهترين مردم هستى ررمود رسم نخور بهتر از مدن كسدى اسدت كده 

تر براى خدا باشد بخدا رسم اين آيه هنوز نسخ نشد  وَ جَعَلْناُكمْ شُعُوباً وَ رَبائِدلَ پرهيزگارتر و مطي  

عبد الملك بن عمر گفت از ابو رجا  35( امالى طوسى ص 3أَْكرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ. ) لِتَعاَررُوا إِ َّ

شنيدم ميگفت على را دشنام ندهيد و نه هيچ يك از اين خانواد  را مرد ستمگرى از بالد بلنجر پس 

يدد ايدن از كشته شد  زيد بن على بن الحسين بدست هشام بن عبد الملك بكوره آمد  گفت ديد

راسق راسق زاد  را خداوند چگونه كشت )منظورش زيد بن على بود( از دو چشم آ  مرد جراحتى 

( عي  بدن 4بيرو  آمد و هر دو كور شد و بترسيد كه متعرض اين خانواد  جز به نيكى شويد. )

راسم گفت از حضرت صادق شنيدم ميفرمود پرهيزگار باشيد و مالحظه خدود را بنمائيدد از همده 

تر بمراعات نفس شما هستيد اگر داراى دو جا  باشيد با يكى از آنها هر چه خواستيد بكنيد ايستهش

آ  جا  كه گررته شد با جا  ديگر توبه را شروع نمائيد ممكن است ولدى بيشدتر از يدك جدا  

 نداريد اگر از شما گررته شود توبه از بين ميرود.

اى ما كرد من اكنو  شاهد ميگيرم شما را كده اگر شخصى از طر  ما آمد و شما را دعوت برض

راضى نميشوم او اال  كه يك نفر است از ما اطاعت نميكند ورتى پرچمها و علمها را برارراشدت 

( ابو سعيد مكارى گفت خدمت حضرت صادق بوديم صدحبت از زيدد و 5اطاعت خواهد كرد. )

باو بدگوئى كند امام عليه السالم  كه با او ريام كردند شد. يكى از حاضرين خواست نسبت  كسانى

 باو پرخاش كرد  ررمود ساكت باش شما را نميرسد كه در بار  ما مداخله كنيد.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

98 

 

هر كس از ما خانواد  از دنيا رود و باالخر  سعادتمند خواهد شد ربدل از اينكده روح از پيكدرش 

را  از پددر خدود ( ضمر  و محمد پسرا  حم1خارج شود گرچه بانداز  يك شتر دوشيد  باشد. )

نقل كردند كه حضرت صادق ررمود مقياس و ميزا  هما  است كه در دست تو اسدت حمدرا ! 

آنگا  ررمود اين مقياس را بر تمام عالم بگير هر كس با تو در مورد واليت مدا خدانواد  مخدالف 

و باشد كارر است. حمرا  گفت گرچه سيد علوى و راطمى باشد ررمود گرچه سيد محمدى، علوى 

بحضرت صادق عرضكردند پيوسته از شما خانواد  يكى  204( احتجاج طبرسى ص 2راطمى باشد. )

شود و با او گروهى كشته ميشوند. امدام مددتى سدر بزيدر پس از ديگرى خروج ميكند كشته مى

( 3شود ولى ميا  ديگدرا  تهمدت زنندد . )انداخته آنگا  ررمود در ميا  آنها دروغ گو يارت مى

  از آ  جناب كه ررمود هر يك از ما اماما  دشمنى از خانواد  خدود دارندد. شخصدى روايت شد

( ابو 4شود. )گفت ررزندا  امام حسن نميدانند حق مال كيست؟ ررمود چرا ولى حسد مان  آنها مى

« 1عِبادِندا »بصير گفت از حضرت صادق اين آيه را پرسيدم ثُمَّ أَوَْرثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ 

 ررمود تو چه ميگوئى عرض كردم من ميگويم اين آيه اختصاص بفرزندا  راطمه )ع( دارد.

ررمود كسى كه شمشير بكشد و مردم را دعوت بنفس خود نمايد از ررزندا  راطمه و ديگرا  جزء 

كنند  بخدود )الظدالم لنفسده( ررمود ستم اين آيه نيست عرضكردم چه كس داخل اين آيه است.

كسى است كه مردم را دعوت بهدايت يا ضاللت نميكند. مقتصد )ميانه رو( از ما خدانواد  كسدى 

( 1گيرند  بكار نيك( خدود امدام اسدت. )است كه عار  بحق امام باشد و سابق بخيرات )سبقت 

مؤمن طاق گفت: زيد بن على بن الحسين هنگامى كه مخفى بود از پى من ررستاد. پيش او رردتم. 

يكى از ما خروج نمايد و ترا بيارى بطلبد چه ميكنى؟ گفتم اگر پدر يا برادرت باشد با گفت اگر 

 او خروج ميكنم.

گفت من تصميم دارم خروج كنم و با اين گرو  جهاد نمايم تو هم بمن كمك كن گفتم رددايت 

تر شوم چنين كارى را نميكنم گفت تو از جا  خود در بار  من مضايقه دارى؟ گفتم يك جا  بيش

ندارم اگر خداوند را در روى زمين حّجت و پيشوائى باشد )كه تو بايد از او اطاعت كنى( هر كس 

 با تو هم آهنگى نكند نجات يارته است و كسى كه با تو خروج نمايد هالك شد .
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گيدر از تدو مسداوى در صورتى كه خداوند را حّجتى در روى زمين نباشد همكار با تدو و كندار 

 خواهند بود.

يد گفت من با پدرم كنار سفر  مينشستم لقمه خوش مز  را بمن ميدداد و بدرايم لقمده را سدرد ز 

ميكرد تا بتوانم بخورم تو خيال ميكنى پدرى كه لقمه گرم را نميگذاشت بخورم مرا از آتش جهنم 

 باز نداشته است بتو اطالع داد  امام و پيشوا كيست و بمن خبر نداد ؟

ه خبر نداد  زيرا ميترسيد اگر بگويد ربول نكنى. بمدن خبدر داد اگدر گفتم چو  ترا دوست داشت

پذيررتم نجات مييابم چنانچه نپذيررتم باكى نخواهد داشت كه داخل جهنم شوم. بعد گفتم شما بهتر 

 هستيد يا انبياء گفت انبياء.

و گفتم يعقوب به پسرش يوسف گفت جريا  خواب خود را به برادرانت مگدو مبدادا در بدار  تد 

نيرنگى بكار برند يوسف بآنها نگفت تا نيرنگى بكار نبرند و از آنها پنها  كرد همين طور پدرت 

زيد گفت حاال كه تو چنين عقيد  دارى دوستت نيز  نيز از تو پنها  نمود  چو  بر تو بيمناك بود

ر دارد اى در اختيدادر مدينه بمن گفت كشته خواهم شد و بدار آويخته ميشوم او ميگفت كتابچده

 كه در آ  جريا  كشته شد  و بدار آويخته گرديدنم هست.

من در هما  سال بحج ررتم و جريا  گفتگوى خود را با زيد بحضرت صادق عرضكردم ررمود از 

مينويسدد  127( اختصداص ص 1اى. )شش طر  او را محاصر  كرد  و را  ررار برايش نگذاشدته

ت كرد چيزى نگذشت برگشت و تقاضاى رسخ بيعت خود كثير النوا با زيد بن على بن الحسين بيع

 را كرد زيد نيز بيعت خويش را از او برداشت كثير النوا در مراجعت اين شعر را ميخواند:

 للحرب اروام لها خلقوا             و للتجارة و السلطا  اروام         

 له و ضرب يجتلى الهام خير البرية من امسى تجارته             تقوى اال             

( بزنطى گفت خدمت حضرت رضا صحبت از بعضى بستگا  آ  جناب شدد مدن عرضدكردم 2)

كسانى كه از شما منكر امام باشند با ديگرا  كه منكر امامند مساوى خواهند بود ررمود نه. على بن 

 )لمحسننا حسنتا  و لمسيئنا ذنبا ( : الحسين ميفرمود

( عمدار ابدو اليقظدا  گفدت در خددمت 3شود. )كار ما دو كيفر مىگنهنيكوكار ما دو پاداش و 

حضرت صادق بودم گروهى نيز حضور داشتند كه يكى از آنها ابا  بن نعما  بدود. امدام ررمدود 
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كداميك از شماها خبر از عمويم زيد داريد ابا  گفت آرا من خبر دارم ررمود چه خبر؟ عرضكرد 

 ئيد برويم مسجد سهله من با او ررتم.آيك شب در خدمتش بودم گفت نمى

امام عليه السالم ررمود در آ  مسجد خانه ابراهيم خليل بود  كه از هما  خانه بجانب عمالقه رردت 

و خانه ادريس كه در آنجا خياطى ميكرد و در هما  مسجد سنگ سبز رنگدى اسدت كده چهدر  

اگر عمويم زيد هنگدام خدروج  مسجد جايگا  خضر است ررمود پيغمبرا  در آ  نمودار است آ 

بآنجا ميررت و دو ركعت نماز ميخواند و بخدا پنا  ميبرد خداوند بيست سال او را در پنا  خود نگه 

ميداشت هر كس غمى داشته باشد و بين نماز مغرب و عشاء در آنجا از خدا ررج بخواهد خداوندد 

اوالد ابدى سدفيا  حضدرت  ( محمّد حلبى گفت حضرت صادق ررمدود1باو ررج عنايت ميكند. )

حسين عليه السالم را شهيد كردند خداوند سلطنت را از دستشا  گررت هشام نيز زيد ابن علدى را 

( سدالمه كنيدز 2كشت ردرتش بباد رنا ررت وليد نيز يحيى بن زيد را كشت سلطنتش نابود شد. )

ز آنكده حضرت صادق گفت هنگام درگذشت حضرت صادق من حضور داشتم بيهوش شد. پس ا

بهوش آمد ررمود به حسن بن على بن الحسين معرو  بارطس هفتاد دينار بدهيد بفالندى و رالندى 

 رال  مبلغ بدهيد. عرضكردم پول ميدهى بكسى كه با كارد بتو حمله كرد و ميخواست ترا بكشد.

ما أَمَرَ اللَّهُ بِدهِ أَ ْ  ررمود نميخواهى از كسانى باشم كه خداوند در بار  آنها ررمود  وَ الَّذِينَ يَصِلُو َ

« ررمود سالمه، خداوند بهشت را آرريد و آ  را 1يُوصَلَ وَ يَْخشَوْ َ َربَّهُمْ وَ يَخارُو َ سُوءَ الِْحسابِ »

خوشبو كرد از دو هزار سال را  بوى خوش بهشت بمشام ميرسد ولى اين بو را ناررما  پدر و مادر 

ى گفت من هر سال يك بار حضرت زين العابدين را هنگام ( ثمال3و راط  رحم احساس نميكند. )

حج زيارت ميكردم يكى از سالها خدمتش رسيدم كودكى روى زانوانش نشسته بود مدن نشسدتم. 

كودك از جاى حركت نمود پايش بدرب گير كرد بر زمين ارتاد حضرت زين العابدين با عجلده 

اش پاك كرد ميگفت ترا بخدا ميسپارم از امهاش را با جدويد او را از زمين برداشت و خو  چهر 

 اينكه در كناسه بدار آويخته شوى.

عرضكردم كدام كناسه. ررمود كناسه كوره. عرضكردم وارعا اين اتفاق خواهد ارتاد؟ ررمدود بدآ  

خدائى كه محمّد )ص( را بر انگيخت اگر بعد از من زند  بمانى خواهى ديد او را در اطرا  كوره 

آورند آويزند بعد پيكرش را پائين مىآورند و عريا  بدار مىز درن از ربر بيرو  مىميكشند پس ا
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آتش ميزنند و خاكسترش را بر باد ميدهند. عرضكردم اسم اين پسر چيست ررمدود ندامش زيدد 

گانش جارى شد. ررمود مدايلى برايدت جريدا  ررزنددم را ( در اين هنگام اشك از ديد 1است. )

بين عبادت كه بسجد  و ركوع مشغول بودم مرا خواب ربود. در خواب ديدم بگويم. يك شب در 

ها در بهشت هستم حضرت رسول و على و راطمه و حسن و حسين عليهم السالم دخترى از حوريه

را بازدواج من در آوردند با او همبستر شدم و نزديك سدرة المنتهى غسل نمودم سدپس برگشدتم 

 زيد را بتو تهنيت ميگويم سه مرتبه تكرار كرد. ديدم يك نفر صدا ميزند والدت

ام غسل نمودم براى نماز و نماز صبم را خواندم. در اين مورد  از خواب بيدار شدم ديدم جنب شد 

صداى در آمد گفتند يك نفر شما را ميخواهد ورتى خارج شدم ديدم مردى كنيزى آورد  كه خود 

اى بر سر بسته. گفتم با كه كار دارى گفدت پارچه را پوشيد  آستينش تمام دست را ررا گررته و

على بن الحسين را ميخواهم. گفتم من هستم. گفت من پيك مختار بن ابى عبيد  ثقفى هستم سالم 

بشما رساند  و گفته است كه اين كنيز بدست ما رسيد آ  را خريدم به ششصد دينار اينك ششصد 

اى نيز بمن سپرد آ  مدرد و كنيدز را مين كنى نامهدينار هم تقديم ميكنم كه مخارج زندگى را تا

اش را نوشتم آ  مرد ماند من از كنيدزك پرسديدم اسدمت چيسدت گفدت بخانه بردم جواب نامه

حوراء. براى همبستر شد  او را آماد  كردند. با او هم آغوش شدم اين پسر متولد شد نامش را زيد 

 نهادم آنچه گفتم خواهى ديد.

معاوية بن اسحاق بود و  ا سوگند چيزى نگذشت كه زيد را ديدم در كوره خانهابو حمز  گفت بخد

اى؟ ررمود براى امر بمعرو  و نهى از خدمتش رسيد  عرضكردم ردايت شوم براى چه اينجا آمد 

 منكر.

ماند من پيش او ررتم. تا شب نيمه شعبا  خدمتش رسيد  سالم كردم در آ  مور  در يك خانه نمى

اى بارق و بنى هالل هر شبى را در يكى بسر ميبرد. بمن گفت ابو حمز  مدايلى بدرويم هبين خانه

 بزيارت امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السالم؟ عرضكردم آرى ردايت شوم.

ابو حمز  دنباله حديث را چنا  نقل كرد كه باالخر  رسيديم به جايى بنام ذكوات بيض. گفت اين 

اش بوروع پيوست ت بعد از زيارت مراجعت كرديم عاربت آ  جريانها در بار ربر امير المؤمنين اس

بخدا رسم خودم ديدم كه پس از شهادت و درن پيكدرش را بيدرو  آوردندد عريدا  روى زمدين 
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كشيدند تا بدار آويختند سپس آتش زدند و باريماند  از خاكسترش را در هاو  كوبيد  در رسمت 

وليد بن صبيم گفت شبى خدمت حضرت  232( خرايج ص 1دادند. )پائين كوره بنام عريض بباد 

 صادق عليه السالم بوديم يك نفر درب حياط را كوبيد بكنيزش ررمود ببين كيست؟

برگشت گفت عمويت عبد اهلل بن على است و ررمود بگو بيايد. بما دستور داد داخل اطاق ديگرى 

م مثل اينكه يك نفر داخل اطاق شدد خيدال شويم. ما داخل اطاق شديم در اين بين احساس كردي

كرديم يكى از بانوا  امام بود ما بواسطه اينكه شناخته نشويم بيكديگر چسبيديم عبد اهلل بدن علدى 

وارد شد ولى هر چه توانست بحضرت صادق ناسزا گفت و چيزى ررو گذار نكرد آنگا  خارج شد 

د را از جايى كه ماند  بود شروع كرد. يك ما نيز از مخفيگا  خود خارج شديم باز امام حديث خو

نفر از ما عرض كرد آرا عبد اهلل بن على بشما نسبتهائى داد كه خيال نميكنم احدى چنين حررهائى 

 را بكسى بزند، ما تصميم داشتيم بيائيم و او را تاديب كنيم ررمود نه شما بين ما مداخله نكنيد.

كنيدز برگشدته گفدت  را ررستاد تا ببيند كيسدت باز پاسى از شب گذشت درب بصدا آمد كنيز 

عمويت عبد اللَّه بن على است بما ررمود برويد بهما  اطارى كه بوديد اجاز  داد وارد شود عبد اللَّه 

وارد شد اما با شدت هر چه تمامتر اشك ميريخت و بلند بلند گريه ميكرد ميگفت پسر برادر مدرا 

از تو بگذرد ررمود خدا ترا ببخشد عمو چه شد چرا چندين ببخش خدا ترا ببخشد از من بگذر خدا 

 ميكنى؟

گفت همين كه براى استراحت به بستر ررتم دو نفر مرد سيا  بمن حمله نمودند و دست و پايم را 

بستند يكى از آنها بديگرى گفت او را بطر  آتش ببريد مرا بردند در بين را  حضدرت رسدول 

اد زدم يا رسول اللَّه ديگر چنين كارى نميكنم دستور داد مرا رهدا صلى اهلل عليه و آله را ديدم رري

 كنند هنوز دست و پايم از بستن آنها درد ميكند.

حضرت صادق ررمود وصيت خود را بكن عرضكرد چه وصيت كنم مالى كه ندارم با اين اهدل و 

. عبدد اهلل عيال زياد و ررض زيادى كه دارم. ررمود تو وصيت كن ررضت را من پرداخت ميكدنم

وصيت نمود. ما از مدينه خارج نشد  بوديم كه از دنيا ررت امام عليه السدالم خدانواد  او را جدزء 

( 1خانواد  خود ررار داد و ررضش را پرداخت و يكى از دخترانش را بازدواج پسر خود در آورد )

از او حسن بن راشد گفت سخن از زيد بن على شد من در خدمت حضرت صادق  196خرايج ص 
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بدگوئى كردم ررمود اين كار را نكن خدا عمويم زيد را رحمت كند خدمت پدرم آمد  گفت من 

ميخواهم بر اين ستمكار خروج كنم. ررمود چنين كارى نكن من ميترسم كشدته شدوى و پشدت 

كوره بدارت آويزند، مگر نميدانى كه هر يك از ررزندا  راطمه ربل از خروج سفيانى بر سدلطانى 

 ند كشته خواهد شد.خروج ك 

آنگا  حضرت صادق روى بمن نمود  ررمود حسن بن راشد! راطمه پاك سرشدت اسدت خداوندد 

ذريه او را بر آتش جهنم حرام نمود  در بار  آنها اين آيه نازل شدد  ثُدمَّ أَوَْرثْنَدا الْكِتدابَ الَّدذِينَ 

كنند  بدنفس خدود هُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالَْخيْراتِ ستماصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا رَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْ

گيرند  بكار را نميشناسد ميانه رو مقتصد كسى است كه امام را ميشناسد سبقت  كسى است كه امام

 نيك خود امام است.

فضديلت اى هستيم كه هر يك از ما ربل از خارج شد  از دنيا اررار خواهد كرد بحسن! ما خانواد 

( ارشاد مفيد مينويسد زيد بن علدى بدن 1هر صاحب رضلى )منظور اررار بمقام امام ورت است(. )

الحسين سر آمد برادرا  خود بود غير از حضرت بارر از همه پارساتر و پرهيزگدارتر و دانداتر و 

و  سخاوتمندتر و شجاعتر بود ريام بشمشير كرد امر بمعرو  و نهى از منكدر نمدود و انتقدام خد 

( زياد بن منذر گفت وارد مدينه شدم هر چه از زيد بن على بدن 2حسين عليه السالم را خواست. )

( هشيم گفت خالد بن صفوا  از زيدد بدن 3الحسين جستجو كردم گفتند او هم رسم ررآ  است. )

اى گفدت در رصداره پرسديدم على بن الحسين صحبت ميكرد من از او پرسيدم زيد را كجا ديدد 

مردى است گفت هر ورت از ترس خدا گريه ميكرد اشكش بدا مخداط دمداغش مخلدوط چگونه 

 ميشد.

گروهى از شيعيا  بامامت او معتقدند و علت اين اعتقاد آ  بود كه زيد با شمشدير ريدام نمدود و 

دعوت ميكرد برضاى آل محمد. گما  كردند منظورش خودش ميباشد در صورتى كده او چندين 

ست كه برادرش امام است و او در هنگام ورات به ررزنددش ابدا عبدد اهلل نظرى نداشت زيرا ميدان

 )حضرت صادق( وصيت نمود .

سبب ريام زيد عالو  بر آنچه ذكر شد از انتقام گررتن خو  حسين اين بدود كده روزى بمجلدس 

د هشام وارد شد و هشام بن عبد الملك دستور داد  بود چنا  نزديك بهم بنشينند كه زيد نتواند خو



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

104 

 

را بنزديك هشام برساند و جاى نشستن نداشته باشد آنها چنين كردند زيد وارد شد وضد  را كده 

چنين ديد گفت هشام هيچ كس در ميا  بندگا  خدا نيست كه مقامش باالتر از آ  باشد كه او را 

از ايدن باشدد كده  تدربه پرهيزگارى از خدا سفارش نمود و نه هيچ كس هست كه مقامش پائين

( هشام 1ه دعوت به پرهيزگارى از خدا نباشد اكنو  من ترا به پرهيز از خدا دعوت ميكنم. )شايست

مادر تو ررزند يك گفت تو خود را وعد  خالرت ميدادى و اميد خالرت داشتى ترا چه بخالرت بى

بينم خداوند اين مقام را بكسدى ميدهدد كده كنيز هستى. زيد گفت من مقامى از نبوت باالتر نمى

 ز زاد  است اگر اين نسبت باعث نق  بود او را مبعوث نميكرد.كني

آ  پيامبر اسماعيل پسر ابراهيم خليل است. نبوت باالتر است نزد خدا يا خالرت؟ در ضمن كجدا 

يابد بساحت مردى كه پدرش رسول خدا و ررزند على بن ابى طالدب باشدد! نق  و پستى را  مى

خود را خواست باو دستور داد كه نبايد اين مرد در ميا  هشام از جاى حركت نمود  رئيس پليس 

سپاهيا  من ديد  شود. زيد خارج شد در حالى كه ميگفت هيچ ملتى از حرارت شمشدير ناراحدت 

 نشدند مگر اينكه خوار شدند.

ورتى زيد بكوره رسيد اهالى كوره اجتماع نمود  با او بيعت كردند كه با مخالفين بجنگ پردازندد 

ش را شكستند و او را بدشمن تسليم كردند زيد كشته شد و چهار سال در ميا  هما  مردم ولى بيعت

 بدار آويخته بود يك نفر اين عمل را زشت نشمرد و با دست و زبا  اظهار مخالفت ننمود.

شهادت زيد در حضرت صادق عليه السالم تاثير زيادى كرد بطورى محزو  گرديد كه آثار اندو  

هائى كه در جريا  زيد شهيد شد  اش ديد  ميشد از مال خود هزار دينار بين خانواد كامال در چهر 

 بود تقسيم كرد.

هائى كده در ابو خالد واسطى گفت حضرت صادق بمن هزار دينار داد  تا تقسيم كنم ميا  خانواد 

رسديد در روز اند. بخانواد  عبد اهلل ابن زبير برادر رضيل رسدا  چهدار ديندار پيكار زيد شهيد شد 

 271( اعالم الورى ص 2دوشنبه دوم صفر سال صد و بيست شهيد شد در سن چهل و دو سالگى. )

ايسدت در اطدرا  عيسى بن عبد اهلل از پدر خود نقل كرد كه گروهى از بنى هاشم در ابواء )رريه

ن عبد اهلل بن از جحفه( اجتماع كردند كه ابراهيم بن محمد بن على ب مدينه بفاصله بيست و سه ميل
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عباس و ابو جعفر منصور و صالم بن على و عبد اهلل بن حسن و دو ررزنددش محمدد و ابدراهيم و 

 محمد بن عبد اهلل عمرو بن عثما  جزء اين گرو  بودند.

اند و هيچ گا  مثل امروز ما دور هم جمد  صالم بن على گفت ميدانيد كه مردم چشم بشما دوخته

 ر بيعت كنيد و با او پيما  ببنديد و اتحاد داشته باشيد تا خداوند ررج دهد.ايم اكنو  با يك نفنشد 

عبد اهلل بن حسن پس از حمد و سپاس گفت شما ميدانيد اين پسرم مهدى است بيائيد با او بيعدت 

 كنيم.

ابو جعفر )منصور دوانيقى( گفت چرا خود را رريب ميدهيد شما ميدانيد هيچ كس مثل اين جدوا  

نيست و بقدر او طرردار ندارد منظورش محمد بن عبدد اهلل بدود همده گفتندد راسدت  مورد توجه

 ميگوئى ما اين جريا  را ميدانيم تمام با محمد بيعت كردند و دست در دستش گذاشتند.

عيسى گفت پيكى از طر  عبد اهلل بن حسن پيش پدرم آمد و پيغام آورد كه ما در مورد رهبرى 

يا در ضمن براى جعفر بن محمد )حضرت صادق( پيغام بفرست كه ايشدا  ايم تو هم باتفاق نمود 

( اما در روايتى كه ديگرى غير عيسى نقل كرد  عبد اهلل بن حسن گفته است جعفدر 1هم بيايند. )

 بن محمد را اطالع ندهيد كه او كار را خراب خواهد كرد.

د شدم محمد بن عبد اهلل بر روى عيسى گفت پدرم مرا ررستاد تا از جريا  مطل  شوم من ورتى وار 

ايدد. جل مال سوارى نماز ميخواند گفتم پدرم مرا ررستاد  تحقيق كنم شما در چه چيز اتفاق كرد 

 عبد اهلل گفت ما همه جم  شديم تا با مهدى محمد بن عبد اهلل بيعت كنيم.

ى داد  هما  عيسى گفت حضرت صادق نيز آمد عبد اهلل بن حسن باو احترام كرد پهلوى خود جا

 سخن را تكرار نمود.

حضرت صادق ررمود اين كار را نكنيد اين كار امكا  ندارد رو بعبد اهلل نمود  ررمود اگر منظورت 

و هنوز مورد  آمدد  مهددى نشدد  اگدر  اين است كه پسرت محمد مهدى است او مهدى نيست 

ما از تصميم تو كه بزرگ ربيله ميخواهى در را  خدا ريام كند امر به معرو  و نهى از منكر نمايد 

 مائى روى گردا  نيستيم و با پسرت در همين مورد بيعت ميكنيم.

از شنيد  اين حر  عبد اهلل خشمگين شد  گفت من ميدانم تو اشتبا  ميكنى خدا ترا از غيب خبدر 

 نداد  اين حررها كه ميزنى از حسادت نسبت بفرزند من سرچشمه ميگيرد.
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حسد مرا وادار نميكند ولى اين و برادرا  و ررزنددانش حكومدت را بدسدت  امام ررمود بخدا رسم

خواهند آورد دست بر پشت ابو العباس )سفاح( زد بعد دست روى شانه عبد اهلل بن حسن گذاشدته 

ررمود بخدا رسم بتو و دو ررزندت نميرسد مال آنها است دو پسر تو كشته خواهندد شدد از جداى 

بينى آنكده جامده عبد العزيز بن عمرا  داشت بعبد العزيز ررمود مىحركت نمود و تكيه بر دست 

زرد پوشيد  اشار  به ابو جعفر )منصور دوانيقى( كرد عرض كرد بلى. ررمود من چنين ميبينم او را 

ميكشد. عرضكرد منصور محمد را ميكشد ررمود آرى. من با خود گفتم بر او رشك ميبرد كه اين 

 ن با چشم خود ديدم منصور هر دو برادر را كشت.حر  را ميزند عيسى گفت م

عيسى گفت ورتى حضرت صادق از جاى حركت كرد و مردم متفرق شدند عبد الصمد و ابو جعفر 

منصور از پى امام ررتند عرضكردند آرا وارعا چنين است؟ ررمود همين است كده گفدتم خددا را 

يد كه حضرت صادق هر ورت محمد بدن ( ابو الفرج ميگو1شاهد ميگيرم از روى اطالع ميگويم. )

عبد اهلل بن حسن را ميديد اشك اطرا  چشمش را ميگررت ميگفت جانم ردايش مردم در بار  او 

چيزها ميگويند ولى او كشته خواهد شد. در آثارى كه از على عليه السالم در دست ما اسدت او را 

زيد بن على بن الحسين را امدام ( يك نفر زيدى )كسانى كه 2جزء خلفاء اين امت شمرد  است. )

 ميدانند( از شيخ مفيد سؤالى كرد منظورش رتنه انگيزى بود.

گفت بچه دليل امامت زيد را انكار ميكنى. شيخ در جواب گفت تو خيدال بداطلى در مدورد مدن 

 اى با نظريه من در مورد زيد يك نفر زيدى مخالف نيست.كرد 

امامت او ربول دارند من نيز ربول دارم و هر چه آنها ربول شيخ مفيد گفت هر چه را زيديه در بار  

ندارند منهم منكرم. ميگويم او در علم و زهد و امر بمعرو  و نهى از منكر پيشدوا بدود ولدى آ  

امامتى كه موجب عصمت و معررى از جانب خدا بعنوا  امامت شود و داراى معجز  بدود  باشدد 

مينويسد زيد بدن  29ص  1( در تفسير عياشى ج 1كرد . )منكرم هيچ زيدى هم چنين ادعائى را ن

على خدمت حضرت بارر رسيد مقدارى نامه در اختيارش بود كه اهل كوره ررستاد  بودندد در آ  

 ها زيد را دعوت ميكردند بقيام و وعد  كمك ميدادند.نامه

تعيين كرد  هرگز  حضرت بارر ررمود خداوند عزيز حالل و حرامى ررار داد  و مثالها زد  و سنتى

امامى را كه عالم بدستور اوست در اشتبا  نگذاشته نسبت بدستوراتش تا كارى را ربل از مدورعش 
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انجام دهد يا در غير مور  جهاد كند در مورد شكار حرم ميفرمايد در حال احرام شكار نكنيد آيدا 

ود  اسدت ورتدى از كشتن يك شكار مهمتر است يا رتل نفس، براى هر چيز محلى ررار داد  ررم

هداى « مدا 1احرام خارج شديد شكار كنيد و ررمود  است ال تُِحلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الَْحدرامَ »

سال بتعداد معينى منحصر نمود  و چهار ما  از آنها را حرام كرد  ررمود  است در اين چهدار مدا  

( داود بررى گفدت خددمت 2ا را عاجز كنيد. )آزاديد بهر طر  جها  بگرديد. شما نميتوانيد خد

حضرت صادق بودم مردى از اين آيه سؤال كرد رَعَسَى اللَّهُ أَ ْ يَدأْتِيَ بِدالْفَتْمِ أَوْ أَمْدرٍ مِدنْ عِنْددِ ِ 

اميد است خدا پيروزى عنايت كند يا تغييرى دهدد  «2ما أَسَرُّوا رِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ » رَيُصْبُِحوا عَلى

 ورت بر آنچه در دل پنها  كرد  بودند پشيما  ميشوند. آ 

( ابدن 1ايست در مورد هالك بنى اميه هفت روز پس از آتش زد  بدد  زيدد. )ررمود اين اجاز 

رولويه گفت يكى از اصحاب نقل كرد كه خدمت على بن الحسين بوديم ايشا  پس از نماز صدبم 

تولد شد اصحاب پس از نماز صبم بايشا  مژد  تا طلوع آرتاب صحبت نميكردند. روزى كه زيد م

دادند. در اين مور  روى باصحاب نمود  ررمود شما ميگوئيد نامش را چه بگذاريم؟ هر كدام نامى 

ذكر كردند. ررمود ررآ  را بياوريد. همين كه ررآ  را آوردند روى دامن خود نهاد و باز كرد در 

« باز بر هم گذاشت بدراى 1جاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً »اول صفحه اين بود وَ رَضَّلَ اللَّهُ الْمُ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْدوالَهُمْ بِدأَ َّ  مرتبه دوم باز كرد در اول صفحه اين آيه بود إِ َّ اللَّهَ اشْتَرى

 وَ يُقْتَلُو َ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا رِي التَّوْراةِ وَ الْإِنِْجيلِ وَ الْقُرْآ ِ وَ مَنْ لَهُمُ الَْجنَّةَ يُقاتِلُو َ رِي سَبِيلِ اللَّهِ رَيَقْتُلُو َ

« ررمود بخدا رسدم 2بِعَهْدِ ِ مِنَ اللَّهِ رَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوُْز الْعَظِيمُ » أَوْرى

( حذيفة بن يما  گفت پيدامبر اكدرم 2يد است نامش را زيد گذاشت. )اين زيد است بخدا رسم ز 

نگاهى بزيد بن حارثه نمود  ررمود همنام اين است اشار  بزيد كرد كسى كه در را  خددا كشدته 

ميگردد و مظلوم از خانواد  من است. آنگا  بزيد بن حارثه ررمود بيا پديش  شود و بدار آويختهمى

( 1يشترى از تو در دل من شد تو هم نام حبيب و دوست خانواد  منى. )من اين نام باعث محبت ب

 در كشف الغمه مينويسد شعر حكيم بن عباس كلبى را كه حضرت صادق شنيد:

 صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة             و لم أر مهديا على الجذع يصلب          

 و عثما  خير من على و اطيب  و رستم بعثما  عليا سفاهة                         
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« امام عليه السالم دو دست خود را در حالى كه از ناراحتى برعشه ارتاد  بود بلند كرد  گفدت 1» 

 خدايا اگر اين مرد دروغ ميگويد سگى را بر او مسلط گردا .

خبر كده  بنى اميه او را پى ماموريتى بكوره ررستادند ميا  بازارها را  ميررت شيرى او را دريد اين

( در 2بحضرت صادق رسيد بسجد  ارتاد گفت ستايش خداى را كه وعدد  خدود را وردا نمدود. )

كشف الغمه مينويسد كه جابر گفت من از حضرت بارر شنيدم ميفرمود هر كس بر هشام بن عبد 

 شود.الملك ريام كند كشته مى

م پيغمبر را دشنام دادند اين سخن را بزيد گفتم. در جواب گفت من خودم بودم كه در حضور هشا

« بر او خروج ميكنم. 2هيچ اعتراض نكرد و در او تغييرى بوجود نيامد اگر در دنيا من بمانم و او »

( حضرت صادق بابى والد  كابلى ررمود عمويم زيد را ديدى عرضكرد ديددم كده او را بددار 3)

هگين بودندد ررمدود آويخته بودند بعضى از مردم سدرزنش ميكردندد و برخدى ناراحدت و انددو

( در رجدال كشدى 1كنند  شريك خو  اوست. )سرزنش شود وكنند  با او داخل بهشت مىگريه

مينويسد عمرو بن خالد كه از رؤساى زيديه است از ابى الجارود كه او نيز جزء سرا  اين  151ص  

امدام شود نقل كرد كه گفت خدمت حضرت بارر بودم زيد آمد همين كه چشم دسته محسوب مى

( حندا  بدن سددير 2گيرند  خو  آنها است. )باو ارتاد ررمود اين سرور خانواد  من است و انتقام

گفت من در نزد حسين بن حسين بودم كه سعيد بن منصور از سرا  زيديه وارد شد  گفت نظر تو 

 آشاميد. گفت من ربول نميكنم كده زيدددر بار  نبيذ )نوعى شراب است( چيست زيد پيش ما مى

شراب بخورد گفت نه ميخورد. گفت بر ررض او هم خورد  باشد پيغمبر يدا وصدى پيغمبدر كده 

( در رجال كشدى 3نيست يكى از اوالد پيغمبر است كه احتمال دارد اشتباهى از او سر زد  باشد. )

مينويسد كه ابو الصباح گفت سدير پيش من آمد  گفت زيد از تو بيزارى جسدت و ابدو الصدباح 

 پوشيد  پيش او ررتم )ابو الصباح مرد شجاعى بود(.گفت لباس 

اى امامها چهار نفرند كه چهارمى رائم است زيدد گفدت ام گفتهوارد شدم سالم كرد  گفتم شنيد 

 ام.صحيم است اين سخن را گفته

اى كه خودت در مدينه بمن ميگفتى خداوند ررمود  است هدر كدس مظلدوم گفتم رراموش كرد 

ايم، امامها اختيار دار خو  و واسدطه بدين مدردم و انتقام خو  او را بوليش داد كشته شود اختيار 
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خدايند خودت ميگفتى حضرت بارر اكنو  امام است اگر پيش آمدى شود در ميدا  مدا خدانواد  

 جانشين او هست؟

هاى حضرت على را از من يداد ميگرردت مدن بداو ميگفدتم ابو الصباح گفت زيد در مدينه خطبه

اند باوالد پيامبر چيزى نياموزيد آنها از شما داناترند زيدد گفدت از ايدن حدر  خدودت ررمود 

اى كه بمن چنين ميگفتى در جوابش گفتم البته هم اكندو  در ميدا  اوالد پيدامبر رراموش كرد 

كسى هست كه چنين است نبايد باو بياموزى )منظورش حضرت صادق بود.( ابو الصدباح گفدت 

صحبت خود را با زيد بايشا  عرضدكردم  حضرت صادق رسيدم و جريا  عزم سفر نمود  خدمت 

ررمود اگر زيد گررتار پيش آمدى شد و از ميا  خانواد  ما دو نفر با شمشير ريام كردند از كجدا 

شود كه حق با كيست )منظور امام اين است كه تنها ريام بشمشير دليل بدر ردائم تشخي  داد  مى

ه دو نفر از اوالد پيغمبر اگر ريام كنند مخالف يدك ديگدر حدق بدا آل محمد بود  نيست چنانچ 

كداميك از آنها است. پس غير از ريام بشمشير كه زيد هما  را دليل رائم بود  خدود ميدانسدت 

 براى رائم دالئل ديگرى است.

شود ابو الصباح گفدت در ررمود بخدا رسم آ  طور كه زيد گفته نيست اگر خروج كند كشته مى

 230( در رجدال كشدى ص 1عت از مدينه بقادسيه كه رسيدم خبر شهادت زيدد را شدنيدم )مراج

مينويسد، سليما  بن خالد گفت حضرت صادق ررمود خدا عمويم زيد را رحمدت كندد نتوانسدت 

 حتى يك ساعت از روى دستور ررآ  ررتار نمايد.

رر ررمدود در ايدن صدورت بينيد؟ گفتم كداآنگا  سؤال كرد شما دشمنانتا  را چگونه مردمى مى

« خداوند در اين آيده 1خداوند ميفرمايد حَتَّى إِذا أَثَْخنْتُمُوهُمْ رَشُدُّوا الْوَثاقَ رَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا رِداءً »

ميفرمايد پس از كشتار زياد اگر خواستيد آنها را آزاد كنيد شما پيكار كرديدد گروهدى را اسدير 

آزاد نموديد ربل از كشتار زياد پس شما پيش از نشا  داد  ردرت آنهدا را  نموديد بعد هم آنها را

آزاد كرديد با اينكه خداوند در اين آيه منت نهاد  را پس از نشا  داد  ردرت ررار داد  اين كار 

عمار ساباطى گفدت سدليما  بدن  -( رجال كشى2شما باعث شد كه از را  ديگر بر شما بتازند. )

د كه با زيد خروج كرد ما در كنارى ايستاد  بوديم زيد نيز در كنار ديگرى بود خالد از كسانى بو

 مردى بسليما  گفت در بار  زيد چه ميگوئى او بهتر است يا جعفر؟
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است كه با زيد باشدم. آ  مدرد  سليما  جوابداد يك روز با حضرت صادق بود  بهتر از تمام دنيا

فت راوى ميگويد من پيش زيد ررتم زيدد در پاسدخ سرى تكا  داد  پيش زيد آمد و جريا  را گ

آ  مرد ميگفت )جعفر امامنا ري الحالل و الحرام( حضرت صادق امام ما است در حدالل و حدرام 

ابو خالد رماط گفت مردى از زيديه در زما  زيد بمن گفت چرا بدا زيدد  -( رجال كشى1دين. )

ه باشد كه واجب باشد اطاعت او كسى كه ريام نميكنى گفتم اگر در روى زمين امامى وجود داشت

كنند  و كسى كه ريدام نكندد ررردى با زيد ريام كند هالك شد  در صورتى كه امامى نباشد ريام

 ندارند مرد زيدى نتوانست جوابى بدهد.

من رورى خدمت حضرت صادق رسيد  جريا  را عرضكردم امام تكيه كرد  بود نشسدت سدپس 

بكار  -( رجال كشى2اى. )اصر  كردى و را  ررارى برايش نگذاشتهررمود از چهار طر  او را مح 

بن ابى بكر حضرمى گفت ابو بكر و علقمه ررتند پيش زيد بن على. علقمه از پدرم ابو بكر بزرگتر 

بود يكى طر  راست و ديگرى طر  چپ زيد نشست. اين دو شنيد  بودند كه زيد گفته اسدت 

 امام كسى است كه با شمشير ريام كند.كسى كه در خانه بنشيند امام نيست 

ابو بكر كه جرات بيشتر داشت گفت يا ابا الحسين )كنيه زيد بود( بگو ببينم على بن ابى طالب تا 

نشين بود امام نبود؟ ورتى بشمشير ريام كرد امام شد؟ زيد كه مرد زيركى بدود چيدزى ورتى خانه

على بن ابى طالب امام بود پس جايز است  نگفت سه مرتبه تكرار كرد. هيچ جواب نداد گفت اگر

نشينى امام نباشدد نشين باشد، در صورتى كه على بن ابى طالب در زما  خانهبعد از او نيز امام خانه

 اى.تو چرا اينجا آمد 

علقمه تقاضا كرد از پدرم ابى بكر كه دست از او بردارد پدرم از سخن خوددارى كرد  ادامه نداد. 

ست كه يحيى بن زيد گفت از پدرم پرسيدم امامها چند نفرندد گفدت دوازد  نفدر ( در كفايه ا3)

 گفتم بابا نام آنها را برايم شرح د . اند و هشت نفر در آيند  خواهند بودچهار نفر ربال بود 

گفت على بن ابى طالب، حسن بن على، و حسين بن على، و على ابدن الحسدين. ايدن چهدار نفدر 

دگا  برادرم حضرت بارر بعد از او ررزندش حضرت صادق پس از او ررزندش اند باريماندرگذشته

موسى بعد از او ررزندش على پس از او ررزندش محمد و بعد از او پسرش على بعد از على پسرش 

حسن پس از حسن ررزندش مهدى است. گفتم بابا شما از آنها نيستى؟ گفت نه ولدى مدن هدم از 
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ى آنها را از كجا ميدانى، گفت پيمانى است كه پيامبر اكرم گررته و عترت پيامبرم گفتم بابا اسام

( اگر كسى اعتراض كند كه زيد بن على با شنيد  اين احاديث از معصدومين 1بما رسيد  است. )

باز چگونه ريام كرد و ادعاى امامت نمود و با حضرت صادق عليه السالم مخالفت كرد. بدا اينكده 

مند از نظر علم و زهد در نزد خاص و عام داشت. چنين كدارى را زيد شخصيت و مقامى بس ارج

 كسى كه مخالف امام و منكر اوست انجام ميدهد نه مانند زيد.

در جواب اين اعتراض ميگويم كه زيد بن على براى امر بمعرو  و نهى از منكر ريام كرد نده از 

فت بين مردم بوجود آمدد زيدرا نظر مخالفت با پسر برادرش جعفر بن محمد عليه السالم اين مخال

ديدند زيد خروج كرد و حضرت صادق خروج ننمود بعضى از شيعيا  خيال كردند امتناع حضرت 

صادق بواسطه مخالفت با زيد بود  با اينكه اين امتناع بواسطه مصلحتى بود كه امام اطدالع داشدت 

ا شمشير ريام كند و كسدى ورتى زيديها اين جريا  را مشاهد  كردند گفتند امام كسى است كه ب

كه در خانه نشيند و در بروى خود ببندد امام نيست اين دو رسمت سبب اختال  بين شيعه بدود و 

گر نه بين حضرت صادق و زيد هيچ گونه اختالرى وجود نداشت دليل اين مدعى سخن خود زيدد 

برود پيش  است كه ميگفت هر كه مايل بجنگ است پيش من بيايد و هر كه جوياى دانش است 

پسر برادرم جعفر اگر او مدعى امامت بود مقام علم و دانش را از خود نفى نميكرد زيرا امام بايد از 

صادق اين اسدت كده ررمدود خددا عمدويم را  ( و از سخنا  مشهور حضرت2مردم داناتر باشد. )

سند از آل رحمت كند اگر پيروز ميشد ورا ميكرد بوظيفه خود زيرا او دعوت كرد بشخ  مورد پ

( متوكل بن هدارو  نقدل شدد  1محمد و من آ  شخصم دليل بر اين جريا  روايتى است كه از )

ميگويد پس از شهادت زيد پسرش يحيى را مورعى كه متوجه خراسا  بدود ديددم مدردى بسديار 

شايسته بود از نظر عقل و دانش از پدرش پرسيدم گفدت او را كشدتند و در كناسده كورده بددار 

 ام گررت باالخر  غش كرد.. چنا  شروع بگريه كرد كه منهم گريهآويختند

پس از بهوش آمد  گفتم يا ابن رسول اهلل چه چيز باعث خروج پدرت شد؟ با اينكه بتجربه مردم 

ام كوره را شناخته بود. يحيى گفت من هم از پدرم همين سؤال را كردم گفت من از پدرم شدنيد 

ليه السالم نقل ميكرد كه پيامبر دستش را روى پشدت حضدرت كه او از پدرش حسين بن على ع

آيد بنام زيد كه او را شهيد ميكنند روز ريامدت حسين ررار داد  ررمود از نژاد تو مردى بوجود مى
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هاى مردم ميگذرند و داخل بهشت ميشوند پدرم ررمود خواستم همدا  او و دوستانش از روى شانه

باشم. آنگا  يحيى گفت خددا پددرم را رحمدت كندد يكدى از طور كه پيامبر مرا توصيف نمود  

 پارسايا  بود شبها شب زند  دار و روزها روز  داشت بوار  در را  خدا جنگ كرد.

گفتم اين صفاتى كه گفتى صفات امام است. ررمود نه پدرم امام نبود ولدى از سدادات بدزرگ و 

نقل شد  كسانى كه امامدت را بنداحق ادعدا پارسايا  و پيكاركنندگا  اين خانواد  بود. از پيغمبر 

كنند چگونه اشخاصى هستند پدرم بزرگوارتر از آ  بود كده بنداحق ادعداى چيدزى را بكندد او 

ترين شخ  از خانواد  پيامبر منظورش عمويم حضرت ميگفت شما را دعوت ميكنم بنف  پسنديد 

 صادق عليه السالم بود.

 ترين ررد بنى هاشم است.ا رسم او رقيهگفتم امروز او امام است. گفت آرى بخد

ميتوانست نماز ميخواندد  او در روز آنقدر كه -سپس گفت برايت از زهد و عبادت پدرم نقل كنم

همين كه تاريك ميشد مختصرى ميخوابيد باز در دل شب هر چه ميتوانست نماز ميخواندد بعدد از 

( همين كه صبم ميشد بسجد  1پيد  دم. )نماز بپا ميايستاد با اشك جارى دعا ميكرد و تضرع تا س

پرداخت تدا ميررت پس از سجد  حركت ميكرد و نماز صبم را ميخواند پس از نماز به تعقيب مى

نشست تسبيم و روز برميآمد. آنگا  ساعتى از پى كار روزانه ميررت نزديك ظهر در محل نماز مى

د نماز ظهر را ميخواندد پدس از مختصدر تمجيد خدا ميكرد تا مور  نماز. همين كه مور  نماز ميش

پرداخت و پس از تعقيب بسجد  ميررت پدس از اذا  زمانى نماز عصر را ميخواند باز به تعقيب مى

 نماز مغرب و عشاء را ميخواند.

گفتم هميشه روز  داشت؟ گفت نه ولى سالى سه ما  روز  ميگررت و در هر ما  سده روز. گفدتم 

ى ميداد. گفت من چنين چيزى را از او بخاطر نددارم. سدپس صدحيفه آيا در امور دينى مردم رتو

مينويسدد: محمدد بدن  327( كفاية االثر در ص 2كامله دعاهاى سجاد را بيرو  آورد  بمن داد. )

مسلم گفت پيش زيد بن على ررتم گفتم گروهى چنا  گما  دارند كه تو امامى گفت نده مدن از 

ز شما متصدى امامت ميشوند گفت هفت نفر كه مهدى از آنها عترت پيامبرم پرسيدم چند نفر بعد ا

 است.
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محمد بن مسلم گفت خدمت حضرت بارر رسيدم و جريا  را عرضكردم ررمود راست گفته برادرم 

زيد راست گفته پس از من متصدى امامت هفت نفر ميشوند كه مهدى از آنها است در اين مورد  

 اند.بينم كه زيد را در كناسه كوره بدار آويختها مىاشك از ديد  امام بارر ريخت ررمود گوي

ررمود پسر مسلم! پدرم از پدر خود حضرت حسين نقل كرد كه پيامبر دست بر پشت من گذاشته 

ررمود حسين جا  از نژاد تو ررزندى بنام زيد خواهد آمد كه او را مظلوم ميكشند روز ريامت او و 

 يارانش رهسپار بهشت برين ميشوند.

( در همين كتاب است كه عبد اهلل بن عال گفت بزيد بن على گفتم نظر تو در بار  شيخين )ابا 1) 

بكر و عمر( چيست؟ ررمود آ  دو را لعنت كن. گفتم تو امام هستى. گفت نه. پرسيدم پدس مدا 

بايد بكه مراجعه كنيم گفت چنگ بز  بدامن آ  كسى كه موى بلند دارد و اشار  بحضرت صادق 

مينويسد مهزم بن ابى برد  اسدى گفت وارد مدينه شدم پس از دار  64در امالى شيخ ص    (2كرد. )

كشيد  زيد رضى اهلل عنه خدمت حضرت صادق رسيدم همين كه چشمش بمن ارتاد ررمود عمويم 

 چه شد؟ عرضكردم بدار آويخته گرديد ررمود در كجا؟ عرضكردم در كناسه بنى اسد.

ناسه بنى اسد ديدى؟ گفتم آرى. گريه كرد بطورى كه صدداى گريده ررمود تو او را بر دار در ك 

بانوا  از پشت پرد  بلند شد سپس ررمود بخدا رسم هنوز كار ديگرى ماند  كه نسبت باو خواهندد 

 كرد بعد از اين.

من در ركر شدم كه ديگر چه كارى ميكنند پس از كشدتن و بددار آويخدتن از خددمت ايشدا  

اند ورتى بآنها پيوستم ديدم زيد سه رسيدم گروهى را ديدم كه جم  شد مرخ  شدم همين كه بكنا

 اند و ميخواهند.را از دار پائين آورد 

( در كفاية االثر 3بدنش را آتش بزنند. با خود گفتم اين كارى بود كه حضرت صادق ميفرمود. )

ز حضور داشت مينويسد محمد بن بكير گفت خدمت زيد بن على رسيدم صالم بن بشير ني 326ص  

اى برايم سالم كردم ميخواست بطر  عراق برود گفتم يا ابن رسول اهلل حديثى كه از پدرت شنيد 

نقل كن. ررمود پدرم از پدر خود و او از جدش نقل كرد كه پيغمبر ررمدود هدر كده را خداوندد 

نمايدد )تدا نعمتى عنايت كرد بايد سپاس و حمد آ  را بنمايد و هر كه كم روزى گرديد استغفار 
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روزيش زياد گردد( و هر كه از چيزى غمگين بود براى رر  آ  بگويدد )ال حدول و ال ردوة اال 

 باهلل(.

عرضكردم منور بفرمائيد گفت پيامبر اكرم ررمود من در بار  چهار نفدر شدفاعت ميكدنم در روز 

ر  نمدود  كسدى كده در را  بدر طد  -3برآورند  نياز آنهدا  -2كنند  باوالدم احترام -1ريامت 

( عرضكردم از آ  نعمتها كه خدا 1آنها با دل و زبا . )  دوستدار  -4گررتارى آنها كوشش مينمايد  

بشما ارزانى داشته باز بفرمائيد گفت پيغمبر اكرم ررمود هر كه ما خانواد  را دوست داشته باشد با 

دامن ما بزندد بدا مدا شود و با خود او را به بهشت ميبريم. پسر بكير هر كه چنگ بما محشور مى

خواهد بود در مقامهاى عالى بهشت. خداوند بزرگ محمد ص را برگزيد و ما را براى او ذريه ررار 

آرريد )يا ابن بكيدر بندا داد )رلو ال نالم يخلق الدنيا و اآلخرة( اگر ما نبوديم دنيا و آخرت را نمى

اسطه ما شناخته شد و بواسدطه مدا پرسدتش عر  اهلل، و بنا عبد اهلل، و نحن السبيل الى اهلل( خدا بو

گرديد ما راهنماى بسوى خدائيم از ما خانواد  محمد مصطفى است و از ما خواهد بود مهدى و رائم 

 اين امت.

عرضكردم آرا آيا از پيامبر در مورد زما  ريام رائم بشما چيزى رسيد  ررمود پسدر بكيدر تدو آ  

مت بعد از اين شش نفر خواهند شد بعد خروج رائم ما زما  را درك نخواهى كرد متصدى مقام اما

خواهد بود كه خداوند زمين را پر از عدل و داد ميكند هما  طورى كه پر از ظلدم و جدور شدد  

عرضكردم مگر شما امام نيستى؟ گفت نه. من از اوالد پيامبرم باز سؤال خود را تكرار كردم هما  

 جواب را داد.

انب خودت بود يا از پيغمبر نقل كردى اين آيه را خواند لَوْ ُكنْدُت عرضكردم آنچه ررمودى از ج

أَعْلَمُ الْغَيَْب لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الَْخيْرِ. و در جواب ررمود نه اين پيما  از جانب پيغمبر بما رسيد  آنگا  

 اين اشعار را خواند.

 ر التى من ربل كو  الخلق كنانحن سادات رريش و روام الحق رينا             نحن انوا         

 نحن منا المصطفى المختار و المهدى منا             ربنا رد عر  اهلل و بالحق ارمنا             

 سو  يصال  سعيرا من تولى اليوم عنا             
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از حضرت بارر عليه السالم نقل ميكند كه زيد بن على بدن الحسدين  356ص  1( در كارى ج 2) 

ها او را دعوت بجاندب ى نامه در دست داشت و خدمت آ  جناب رسيد مردم كوره در نامهمقدار 

 خود و ريام ميكردند و وعد  كمك ميدادند.

هائى اسدت كده اند يا جواب نامهها را آنها خودشا  بدو  سابقه نوشتهحضرت بارر پرسيد اين نامه

عار  بحق ما و خويشاوندى ما با پيامبرند.   اند چو اى عرضكرد نه بدو  سابقه نوشتهربال تو نوشته

يابند نداراحتى و بينند كه دوستى و اطاعت از ما بر آنها واجب است و در ضمن مىو در ررآ  مى

( امام ررمود البته اطاعت از پيشواى وارعى امرى است كه خداوند الزم ررمود  و 1گررتارى ما را. )

مين طور براى تمام مردم در حدال و آيندد  ولدى ايدن مقرر داشته در گذشته براى پيشينيا  و ه

اطاعت و ررمانبردارى نسبت به يك نفر از ما خانواد  است اما عالره و محبدت الزم اسدت بهمده 

اوالد پيغمبر داشته باشند خداوند كارها را با رضاى حتمى خود روى يك ميدزا  معدين و حددود 

اعتقاد را بخورى كه آنها نميتوانند تدرا از بى مرتب و ورت مشخصى انجام ميدهد مبادا گول مردم

نياز كنند. و مبادا عجله كنى كه خداوند با عجله كرد  بندگا  كدارى از موعدد مقدررش خدا بى

زودتر انجام نميدهد متوجه باش و پيشى بر خدا نگيرى كه گررتارى دامنت را ميگيدرد و بدزمين 

فت امام از ما خانواد  كسى نيست كه در خانده ( زيد از اين سخنا  خشمگين شد  گ1يارتى. )مى

بنشيند و در را بروى خود ببندد و از پيكار خوددارى كند امام كسى است كه مدار  حقوق مردم و 

پيكار جو در را  خدا و حارظ منار  ملت و نگهبا  خانواد  خود باشد. امام بدارر ررمدود بدرادر در 

كتاب خدا و يا از پيامبر بيداورى يدا نظيدرى بدراى آ  خود چيزى ميابى از اين مقام كه دليل از 

 بياورى خداوند حالل و حرامى ررار داد  و واجبات و مستحباتى تعيين كرد .

هرگز امام و پيشوا را در ترديد و شك نسبت بدستورات خود نگذاشته كه كارى را ربل از موعدد 

ار حيوانات مكه ميفرمايد در حال احرام مور  كند. خداوند در بار  شكمقرر انجام دهد و يا جهاد بى

شكار نكنيد شكار حيوانات مهمتر است يا رتل نفس كه حرام است هر چيزى را براى مورعى ررار 

 داد  ميفرمايد ورتى از احرام خارج شديد شكار كنيد.

رار ( و ميفرمايد شعائر خدا را حالل مشماريد و نه ماههاى حرام را تعداد معينى ما  در سدال رد 1) 

داد  و پيكار و جنگ را در چهار ما  حرام نمود  ررمود  است در اين چهار ما  آزادانده بهدر جدا 
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ميخواهيد برويد و بدانيد شما نميتوانيد خداوند را عاجز كنيد بعد ميفرمايد پس از گذشتن اين چهار 

عدين نمدود  ما  هر جا كه با مشركين برخورد كرديد آنها را بكشيد براى اين كدار مدورعى را م

ميفرمايد وَ ال تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلَُغ الْكِتابُ أَجَلَهُ زنانى كه در عد  هستند تصميم ازدواج با 

آنها را نگيريد يا مورعى كه عد  آنها تمام شود پس براى هر كار در دين مورد  و محدل معيندى 

 است.

ار خويش اعتماد دارى و بر تو معلدوم اسدت هدر چده اگر وارعا دليلى از جانب خدا دارى و در ك 

ميخواهى بكن و گر نه مبادا در كارى كه حيرا  و سرگردانى اردام كنى و تصميم زوال ردرتى را 

بگيرى كه هنوز مورعش نرسيد  و ورت آ  نشد  اگر وارعا هنگام زوال رسيد  باشد بندها گسيخته 

خداوند صاحب ردرتا  و پيروانشا  را خوار و ذليدل شود و پى در پى كارها روبرا  ميگردد و مى

 ميكند.

من پنا  بخدا ميبرم از امامى كه ورت كار خود را نداند در اين صورت پيرو او از خدود او دانداتر 

است. برادر جا  تو ميخواهى باعث ردرت و شوكت گروهى شوى كه بآيات خدا كدارر و پيدرو 

ى بدو  دليل و تعيين از طر  پيامبر مدعى مقام امامت هواى نفس و مخالف دستور پيامبرند كسان

 اند.شد 

برادر جا  من ترا بخدا ميسپارم كه رردا در كناسه كوره بدار آويخته شوى در اين مورد  سديالب 

اشك از ديد  ررو ريخت. سپس ررمود خدا انتقام خواهد گررت از كسانى كه پرد  ما را دريدند و 

ا را راش نمود  ما را بغير جدما  نسبت دادند و چيزهائى در بدار  مدا منكر حق ما شدند و اسرار م

سليما  بن خالد گفت حضرت صادق عليه السالم  -( كارى2گفتيم. )گفتند كه خودما  آ  را نمى

شد  ما  بمن ررمود با عمويم زيد چه كرديد؟ گفتم آنها نگهبا  گذاشته بودند ولى بمحض خلوت

و در جويبارى كنار ررات درن كرديم ولى صدبحگا  سدوارا  در پدى او  چوبه دار او را برداشتيم

 گشتند باالخر  پيدا كردند بدنش را آتش زدند.

ررمود چرا تكه آهنى بپايش نبستيد تا سنگين شود و او را در ررات بياندازيد )صلى اهلل عليه و لعن 

در بخشدهاى آيندد  كتداب  -ضيم( تو1اهلل راتله( خدا بر او درود ررستد و راتلش را لعنت كند. )

شود مخصوصدا در بخشدهاى زنددگى اخبار خروج اوالد ائمه در رسمت شرح زندگى آنها بيا  مى
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حضرت صادق و موسى بن جعفر و حضرت رضا در بخش معجزات حضرت صادق برخى از اخبار 

ت زيد و ديگرا  خواهد آمد و مقدارى را نيز در باب خمدس ذكدر ميكنديم و مقددارى در رسدم

 زندگى حضرت راطمه نقل كرديم.

در ضمن بايد توجه داشت كه اخبار در مورد زيد باختال  رسيد  ولى اخبدارى كده بدر مقدام و 

جاللت و شخصيت او داللت دارند و بر اينكه ادعاى امامت نكرد  بيشتر است از اخبارى كه بر او 

 عيبجوئى كرد  است.

بزرگوار بود  بهمين جهت شايسته است كه ما نيز باو  بيشتر از علماى شيعه معتقدند كه زيد بسيار 

حسن ظن داشته باشيم و عيبجوئى نكنيم و در مورد اين ربيل اشخاص از اوالد ائمه زبا  بداعتراض 

( 2نگشائيم مگر اينكه از طر  خود معصومين حكم بكفر و لزوم بيزارى از او صادر شد  باشدد. )

يد بن على بن الحسين مردم را مخاطدب ردرار داد  چندين ز  -در تفسير ررات بن ابراهيم مينويسد

گفت مردم خداوند در هر زمانى گروهى را برگزيد و از ميدا  برگزيددگا  شخصدى را انتخداب 

نمود  كه خود ميفرمايد خداوند ميداند پيامبرى را بكه بسپارد پيوسته برگزيدگا  را عوض ميكرد 

 ها انتخاب نمود.ترين خانواد رزمين و پاكترين ستا بهترين برگزيد  محمد را از عالى

پس از درگذشت حضرت محمد رريش ارتخار ميكرد كه محمد از آ  طايفه است و ساير ملتها سر 

تعظيم براى عرب ررود آوردند كه محمد عربى بود تا باالخر  دين استوار گرديد و نعمت تكميل 

شما را بحق دعوت ميكند و باو كمدك  پيروى كنيد از كسى كه گرديد مردم از خدا بپرهيزيد و

نمائيد مبادا روش بنى اسرائيل را پيش گيريد كه پيمبرا  خدود را تكدذيب نمودندد و اوالدش را 

( اينك شما شنوندگا  را كه گفتار مرا ميشنويد بياد خداى بزرگ مياندازم كه هر گا  1كشتند. )

گيرد. شما مگر نميدانيد ما اوالد پيامبريم ايدن ارتد و پيكر را لرز  ميبياد او باشيد دلها به طپش مى

اند نه حقوق ما را ميدهند و ارث اجدادما  را بمدا وانميگذارندد پيوسدته چنين بر ما ستم روا داشته

هاى ما را ويرا  نمود  و خاندا  ما را بر باد ميدهند سخنور ما گناهكار است ررزند خانواد  ما خانه

شود و با ذلت و خوارى از دنيا ميرود واى بر شما خددا تم بزرگ مىشود و با سبا ترس متولد مى

جويا  را بواسطه ستمگريشا  الزم شمرد  و كمك بدداعيا  حدق كده پيكار با ستمگرا  و ستيز 

ي  دعوت بخدا و ررآ  ميكنند واجب نمود  در ررآ  ميفرمايد وَ لَيَنْصُرَ َّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ ُ إِ َّ اللَّهَ لَقَوِ
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ايم و از اين ستمى كه بمردم روا ميدارند نداراحتيم ( واى بر شما ما براى خدا خشم گررته1عَزِيزٌ. )

و اينكه امامت و خالرت را بهوس پرستا  واگذاشته و در غير مور  نماز بپاى ميدارند از كسى كه 

  اطدالع انجدام پردازند و اعمال دينى را بددوزكات ندارد ميگيرند و بكسى كه مستحق نيست مى

ميدهند. ثروت عمومى مردم مسلما  كه عبارت از خمس و غنائم و درآمدهاى عمدومى اسدت از 

بين بردند و از پرداخت آ  بفقراء و مساكين و غريبا  درماند  خوددارى كردندد حددود خددا را 

 تعطيل كرد  بجاى اجراى حد پول ميگيرند و با رشو  و وساطت رضاوت ميكنند.

ا مقرب نمود  و رادمردا  را گوش و بينى ميبرند خيانت ميكنند و درسدتكارا  را بده تبهكارا  ر 

گناها  را خيانت نسبت ميدهند و آتش پرستا  را بر مسلمانا  مسلط نمود  و سپا  ترتيب داد  بى

در زندانها براى هميشه زندانى ميكنند كسى كه گناهكار نيست تازيانه ميزنند پدر كشى ميكنند و 

ندارند تاز  شما خيال   بكار زشت و از كار نيك باز ميدارند اعتنائى به كتاب خدا و سنت پيامبرامر  

ميكنيد او را خداوند خليفه نمود  كه خال  خدا حكومت كندد و از را  خددا بداز دارد و هتدك 

حرمت اسالم را نمايد و هر كس دعوت بخدا كرد او را بكشدد. از ايدن تبهكدارتر در ندزد خددا 

 كه جلو خداپرستى را گررته اين را  را نادرست انگارد.كيست 

تر است از كسى كه اطاعت خدا نمايد و دستورش را گرامى بدارد و پيكدار كدام نيكوكار گرامى

 در را  خدا كند و در جهاد سبقت گيرد.

چه كسى خوارتر است در نزد خدا از كسى كه خيال ميكند ميتدوا  ادعداى ايمدا  نمدود بددو  

اهميتى و سست شمرد  امدر خددا و پيكار در را  خدا و پيكار در را  خدا را بواسطه بى كوشش و

« 1» دنياطلبى رها ميكند وَ مَنْ أَحْسَنُ رَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ رالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

بن جبير گفت بمحمد ابن خالد گفتم زيدد  مينويسد سعيد 166( در تفسير ررات بن ابراهيم ص 1)

بن على در نظر مردم عراق چگونه است. گفت من از اهل عراق نميگويم ولى جريانى را از مردى 

بنام نازلى نقل ميكنم از مردم مدينه كه گفت من در بين را  مدينه و مكه همرا  زيدد بدودم نمداز 

تغال داشدت و تمدام شدب را بنمداز خواندد  واجب را كه ميخواند بين آ  تا نماز ديگر بنماز اش

ميگذراند بسيار تسبيم مينمود و اين آيه را زياد تكرار ميكرد وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالَْحقِّ ذلِدكَ 

هاى شب تكرار مينمود مدن از « شبى با او نماز خوانديم همين آيه را تا نيمه2ما ُكنَْت مِنْهُ تَِحيدُ »
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تر از عدذاب آخدرت م دست بآسما  برداشته ميگويد خدايا عذاب دنيا سبكخواب بيدار شدم ديد

است سيالب اشك از ديد  ررو ميريخت. من از جاى حركت نمود  گفتم يا ابن رسول اهلل آنچنا  

 امشب بزارى پرداختى كه سابقه ندارد.

اند را گررته گفت نازلى امشب در حال سجد  در خواب ديدم گروهى با لباسهاى سفيد زيبا اطرارم

يك نفر كه رياست آنها را بعهد  داشت گفت همين است. گفتند آرى رو بمن نمود  گفت زيدد 

ترا بشارت ميدهم كه در را  خدا كشته ميشوى و بدار آويخته ميگردى و پيكرت را آتش ميزنندد 

 ولى ديگر آتش ريامت ترا نخواهد گررت. از خواب بيدار شدم وحشت مرا ررا گررته بود.

بخدا رسم نازلى عالره دارم مرا بآتش بسوزانند باز دو مرتبه بسوزانند خداوندد كدار ايدن امدت را 

( خصديب 2( در مصباح كفعمى مينويسد روز اول ما  صفر زيد را شهيد كردندد. )1اصالح كند. )

( خالد آزاد شد  آل زبيدر 3ارتاد از جبينش نور ميدرخشيد. )وابشى گفت هر ورت چشمم بزيد مى

فت خدمت على بن الحسين عليه السالم بودم پسرش زيد را صدا زد در مور  آمد  او بزمين ارتاد گ

امام عليه السالم خو  از صورتش پاك ميكرد و ميفرمود ترا بخدا ميسپارم از اينكه در كناسه بدار 

 آويخته شوى هر كس عمدا بعورت او تماشا كند خداوند او را بصورت در آتش اركند.

 


