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  تقویم شیعه
  

  عبد الحسین نیشابورى: نویسنده 
  

  
  

  
 اسالمی شبکۀ االمامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 

  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  پیشگفتار
  آنچه حیات شیعه را با ارزش مى کند 
یسوؤ هم ما یسـوؤ نـا و یسـرهم مـا     ، شیعتنا جزء منا خلقوا من فضل طینتنا

   .یسرنا
کـه از اضـافه   ، شیعیان ما جزئى از مـا هسـتند  «: مى فرماید امام صادق 

و آنچـه  آنچه ما را ناراحت کند آنان را ناراحت مى کند . طینت ما خلق شده اند
  . )1(»ما را مسرور کند آنان را مسرور مى نماید

باشـیم   عمر ما شیعیان را با محاسبه ساعاتى که در یاد اهل بیت پیـامبر  
براى به دست آوردن ارزش و بهاى حقیقى سال و مـاه و  . مى توان محاسبه کرد

و فاطمـه و   محمـد و علـى    لحظاتى را باید محاسبه کنیم که نام مقدس ، روزمان
و بایـد سـاعاتى را بـه    ، در آنها درخشـیده اسـت   یازده امام از فرزندانشان 

و باید روزهـایى را بـه   ، به آنها جان داده است شماره آوریم که نام حسین 
  . سپرى کرده ایم حساب آوریم که با یاد مهدى صاحب الزمان 

   سرور و غم در شادى و حزن اهل بیت 
و این محبت است که نمـى گـذارد   ، در اعتقاد ما دین جز حب و بغض نیست

در . روزهاى شیرین و تلخ در رابطه با والیت و برائت از خاطره ها محـو شـود  
تبســمى روح انگیــز بــر لــب مــى نشــانیم و در رحلــت او   والدت پیــامبر 

بـا   در والدت علـى  . را در دل تازه مى کنـیم  ظلومیت على و فاطمه م
و در شـهادت او خـون دل سـى    ، جمع بهشتیان به استقبال او در کعبه مى رویـم 

  . از ظلم سقیفه را با تمام وجود احساس مى کنیم ساله على 
غنچـه روحمـان مـى     با لبخند پیـامبر و خدیجـه    در والدت زهرا 

و در شهادت او ضربه در را بر پهلوى خود ، شکفند و بى اختیار متبسم مى شویم
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بـر جـود   ، و به یاد آن سیلى صورت خود را سرخ مـى کنـیم  ، احساس مى کنیم
ج سرور را در در غدیر او. مى بالیم و بر تنهایى مظلومانه او مى نالیم حسن 

مى نوردیم و تابلوى بزرگترین عید الهى را بر بلندترین قلـه جهـان نصـب مـى     
در عاشورا از قله غم قصه عظیم ترین غصه را مرور مى کنیم و اشک مى . نماییم

  . ریزیم و از خود بى خود مى شویم
شـیعه  . شیعه جنازه مقدس پیامبرش را رها نمى کنـد و بـه سـقیفه نمـى رود    

شـیعه  . را طناب بر گردن تنها نمى گذارد را در پشت در و على  فاطمه 
با خاموش شدن چراغ خیمه ها در شب عاشورا خود را در تـاریکى شـب گـم    

را پاسخ مثبت  حسین هل من ناصرشیعه با لبیک دائمى خود نداى . نمى کند
شیعه بـه یـاد خیمـه    . ساس مى کندشیعه سم اسبها را بر سینه خود اح. مى دهد

  . مى گوید»یاحسین«هاى سوخته در آتش مى دود و 
شیعه بـه یـاد کودکـان در بیابـان     . سر مى شکند شیعه کنار محمل زینب 

شـیعه چشـمان اشـکبار خانـدان     . دویده کربال در روز عاشورا پابرهنه مى گردد
بـا   شیعه مانند زینب و رباب . ى گذاردرا کنار سر بریده تنها نم حسین 

شیعه هنوز براى رقیـه سـه سـاله    . مشاهده چوب خیزران طاقت از کف مى دهد
  . در خرابه مرهم مى برد 

شیعه با زینب بـر حسـین مـى    . شیعه همچنان اربعین را در کربال حاضر است
با رباب براى على اصغر سـینه   و، و با سکینه بر على اکبر اشک مى ریزد، گرید

شیعه همراه کاروان اسـیران  . مى گوید »یااباالفضل«و با اطفال حرم ، داغ مى کند
حسینى و زینبى از کربال تا کوفه و از کوفه تا شام و از شام تا کـربال و از کـربال   

شیعه بر امامان مظلومى که به دسـت میـراث خـواران سـقیفه     . تا مدینه مى رود
  . سموم شدند مى سوزدمحبوس و م
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در شـادى    است و سرورش  و این گونه اشک شیعه در سوگ اهل بیت 
ن تکون معنا أان سرك شیعه از امامش این درس ابدى را گرفته است که !! آنان 

اگر دوست دارى «  :فى الدرجات العلى فى الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا
باشى براى حزن ما محزون باش و براى شادى مـا   در درجات عالى بهشت با ما

  )2(. »شاد باش
  دوازده ماه در قرآن 

ان عده الشهور عند اهللا اثناعشر شهرا فى کتـاب  : خداوند در قرآن مى فرماید
ربعه حرم ذلک الـدین القـیم فالتظلمـوا    أمنها ، رضاهللا یوم خلق السماوات و األ

از روزى کـه آسـمانها و    -تـاب الهـى   عدد ماهها نزد خـدا در ک ... نفسکمأفیهن 
ایـن اسـت   . دوازده ماه است که چهار ماه از آنها حرام اسـت  -زمین را آفریده 

  . )3(»...پس در این چهار ماه به خود ستم نکنید، دین ثابت و پابرجا
ان : درباره معناى این کالم خداوند پرسیدند که مـى فرمایـد   از امام باقر 

منظور از سال جدم پیـامبر  : حضرت فرمود. ... عنداهللا انا عشر شهراعده الشهور 
، امام حسـن ، ینمؤمنو ماههاى آن دوازده تاست که عبارتند از امیرال، است  

و بعد از من پسـرم  ، )یعنى امام باقر(خود من ، امام على بن الحسین، امام حسین
و پسـر  ، و پسر او على، و پسر او محمد، و پسر او على، و پسر او موسى، جعفر

و حجتهـاى خـدا در خلـق او و    ، که دوازده امام اند، و پسر او مهدى، او حسین
  . امینانش بر وحى و علم هستند

چهار ماه که خدا آنها را ماههاى حرام و محترم شمرده و دیـن محکـم الهـى    
پدرم علـى بـن   ، ینمنمؤعلى امیرال: چهار امام اند که نام آنها على است ، هستند
. اقرار به این امامان دین محکم اسـت . على بن موسى و على بن محمد، الحسین

  . )4(به امامت همه آنان معتقد باشید تا هدایت یابید 
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  روش تنظیم کتاب حاضر 
  :در تنظیم کتاب حاضر نکات زیر در نظر گرفته شده است 

  بخـش   12قمـرى در   تقسیم اصلى کتاب بر اساس ماه هاى دوازده گانـه . 1
و وقایع هر روز ، در هر بخش روزهاى هر ماه عنوان اصلى قرار داده شده. است

  . با شماره گذارى و عنوان فرعى آورده شده است
در پایان روزهاى هر ماه به ذکر وقایعى مى پردازیم که در آن ماه رخ داده . 2

  . ولى روز آن تعیین نشده است
که ، ادتها قولهاى نادر و خالف مشهور وجود دارددر اکثر والدت ها و شه. 3

در مواردى مانند . ما با انتخاب قول اقوى بقیه اقوال را در ذیل آنها یادآور شدیم
که چند روز در سال رسما مطرح است همه آنها ذکر  شهادت حضرت زهرا 

  . مى شود
تـا آغـاز غیبـت کبـرى       وقایع مذکور در این تقویم از والدت پیامبر . 4
  . است
که به خـاطر  ، همچنین وقایع تاریخى بسیارى با سند و مدرك وجود دارد. 5

  . ذکر نشده است ربط نداشتن به معصومین 
  . در برخى موارد با توجه به اهمیت آنها تفصیل بیشترى داده شده است. 6
وقایع آن مـاه و دورنمـایى از آنهـا ذکـر      در آغاز هر بخش خالصه اى از. 7

  . شده است
به پیوند زندگى هایمان با اهل بیت عصـمت و طهـارت   ، امید است این تقویم

و با تذکر روزهاى غم آنـان انـدوهناك و بـا یـاد     ، تحکیم بیشترى ببخشد 
در اعتقاد ما لذت بـردن از زنـدگى ایـن گونـه     . روزهاى خوش آنان شاد باشیم

  . و معنادار بودن زندگى جز این نیست، است
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  عبد الحسین نیشابورى 
  1382فروردین ، 1424محرم ، قم
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  محرم الحرام
. است  أماه محرم ماه پر حادثه اى است که اعظم آنها شهادت سید الشهد

، 25، 23، 20، 19، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1در روزهاى 
  . این ماه وقایع رخ داده که اکثر آنها مربوط به واقعه کربالست 29و28، 26

ورود حضرت به این سرزمین و نامـه  ، به کربال نزدیک شدن امام حسین 
فتواى شـریح قاضـى بـه قتـل امـام      ، ورود عمربن سعد به کربال، براى اهل کوفه

منع آب از ، با ابن سعد سین مالقات امام ح، و تراکم لشکر یزید حسین 
آمدن امان نامه بـراى فرزنـدان ام   ، محاصره خیمه ها در کربال، امام حسین 

خطابـه  ، آمدن لشکر تازه نفس بـه کـربال  ، خیر جنگأدر خواست ت، البنین 
سخنان زینـب  ، ل بیتشبا اه سخنان امام ، براى اصحابش امام حسین 

همه اینها مراحلى از واقعه کربالست کـه قبـل از   ، با امام حسین  کبرى 
  . در ماه محرم بوقوع پیوسته است شهادت امام حسین 
شهادت قمر بنى هاشم حضرت عبـاس  ، امام حسین  أشهادت سید الشهد

شهادت باب ، شهادت قاسم بن حسن ، ت على اکبر شهادت حضر، 
شـهادت حبیـب بـن    ، شهادت عبد اهللا بـن حسـن   ، الحوائج على اصغر 

شهادت حر بن یزید ریاحى و جون غالم ابـى  ، مظاهر اسدى و مسلم بن عوسجه
شهادت زوجه وهب بـه  ، و شهادت اصحاب باوفاى امام حسین ، ذر غفارى

جلوه هاى بزرگترین پرونده شهادت اسـت کـه در مـاه محـرم     ، دست غالم شمر
  . تحقق یافته است

ماتم و ناله و گریه پردگیـان  ، آمدن ذوالجناح با یال خونین به خیمه فاطمیات
، غارت امـوال از خیـام امـام حسـین     ، و اوالد او  أحرم بر سید الشهد

کشیدن خیمـه هـاى آل     به آتش ، غارت لباس و زره از بدن مطهر شهداى کربال
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شهادت دختران کوچک در کنار خیمـه  ، فرار فاطمیات و علویات در بیابانها، اهللا
وقـایعى  ، و اهـل بیـت و اصـحاب    جدا شدن سرهاى مطهر امام حسین ، ها

و همـه در مـاه محـرم    ، بوقوع پیوسته است که پس از شهادت امام حسین 
  . بوده است

حرکت کاروان اسرار از ، در تنور خولى در کوفه س مطهر امام حسین أر
ورود ، دفن شهداى کربال، به سوى کوفه حرکت اهل بیت امام حسین ، کربال

اسـراى اهـل   ، در مجلس ابن زیاد اسراى اهل بیت ، به کوفه اهل بیت 
، در مدینـه و شـام   خبـر شـهادت امـام حسـین     ، در زندان کوفه بیت 

وقایعى است که در ماه محرم کوفه به خود دیده است ، شهادت عبد اهللا بن عفیف
مـاه  در شهرهاى عراق و شام گردانده شدند و در همـین   و سپس اهل بیت 

  . بود که با شام رسیدند
وقایع دیگرى در ماه محرم اتفاق افتاده که برخى قبل و بعضى دیگـر بعـد از   

اولـین  ، جنگ ذات الرقـاع ، واقعه کربال بوده است ماجراى شعب ابى طالب 
وفات حذیفه بن یمان قبل از مـاجراى  ، نوشتن صحیفه ملعونه، جمع آورى زکات
  . بوقوع پیوسته است کربال در ماه محرم

، قتل ابن زیـاد ، قیام مردم مدینه بر علیه یزید پس از شهادت امام حسین 
شهادت حضرت سجاد ،  وفات ام سلمه و ماریه قبطیه دو همسر رسول خدا 

تبعیـد  ، کالم عاشورایى امام رضا ، خروج زید بن على بن حسین ، 
در مـاه محـرم    وقایعى است که پس از شهادت امام حسین ، امام جواد 

نیـز در مـاه محـرم و در روز     اهللا قیام حضرت مهـدى   أاتفاق افتاده و ان ش
  . عاشورا خواهد بود
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در این بخش به که ، اینها خالصه وقایعى بود که در ماه محرم الحرام رخ داده
  . تفصیل آنها خواهیم پرداخت

  محرم 1
  آغاز ایام حسینى. 1

و مالئکـه و   أکه همه انبی، است اولین روز از ماه حزن و اندوه آل محمد 
ماه حزن و اندوه تمـام  : باید گفت . محزون اند شیعیان و دوستان اهل بیت 

ول محرم تا روز عاشورا پیراهن پاره پاره سـید  چرا که همه ساله از ا، عالم است
را از عرش خدا رو به زمین مى آویزند و حزن و اندوه عالم را فـرا    أالشهد

  . )5(مى گیرد 
که مردم را بـه  ، است همچنین آغاز مجالس عزادارى حضرت اباعبد اهللا 

خـود را از حسـینیه هـا و    و دستورات دین ، امور اعتقادى خویش آشنا مى کند
شـرکت در  . تکایا و مساجد به خانه هاى فکر و دل خود بـه ارمغـان مـى برنـد    

از وظایف ما در زمـان  ، و اشک بر آن حضرت مراسم عزادارى امام حسین 
  . است غیبت امام زمان 

  ماجراى شعب ابى طالب . 2
قریش پیمان نامه اى ،  پس از بعثت پیامبر  در پى باالگرفتن قدرت اسالم

نوشتند و طى آن قرار گذاشتند با بنى هاشم تکلم نکنند و با آنـان هـم سـفره و    
همنشین نشوند و معامله ننمایند؛ و آنان را به گونه اى در فشار قـرار دهنـد کـه    

حضـرت  . را به قریش تحویل دهند تا آن حضرت را به قتل برسانند  پیامبر 
و ، بنى هاشم را به دره اى که منتسـب بـه آن حضـرت بـود بـرد      ابوطالب 

شـبانه روز کمـر همـت      اطراف آن را محکم کرده و براى حفظ جان پیامبر 
  . بست
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مى گردید   شمع وجود پیامبر آن حضرت شبها با شمشیر پروانه وار گرد 
او در هر شب چند بـار  . تا زنده ام دست از یارى او بر نمى دارم«: و مى فرمود

را تغییر مى داد و عزیزتـرین فرزنـد خـود یعنـى امیـر        محل خواب پیامبر 
روز فرزنـدان   و، را به جاى آن حضـرت مـى خوابانیـد   ) علیه السالم (ین مؤمنال

در مدتى که . خود و فرزندان برادرانش را به حفاظت از آن حضرت مى گماشت
تا آنجا که شبها ، در شعب بودند بر آن حضرت و مسلمانان بسیار سخت گذشت

صداى گریه اطفال گرسنه اطفال گریه اطفال گرسنه بنى هاشم را ساکنین اطراف 
  . شعب مى شنیدند

و پیمان نامـه آن را  ، مور کردأخداوند موریانه را مپس از دو سال و چند ماه 
این خبـر را بـه    حضرت ابوطالب . اللهى که در آن بود أاز بین برد بجز اسم

و آنان با دیدن چنین معجزه اى دست از تصمیم خود برداشـتند و بنـى   ، کفار داد
  . )6(هاشم به خانه هاى خود بازگشتند 

  جنگ ذات الرقاع. 3
بین مسـلمانان و قبـایلى    -به تحریک کفار قریش  -ال چهارم هجرت در س

که اطراف مدینه زندگى مى کردند و قصد محاصره مدینـه را داشـتند جنگـى در    
در ایـن غـزوه   . نفر از مدینـه بیـرون رفتنـد    790یا  400با   پیامبر . گرفت

. د تا شر آنان دفع شدحضرت نماز خوف خواندند و جنگ تا سه روز طول کشی
  . )7(جمادى االولى بوده است  15این واقعه به قولى در 

  اولین جمع آورى زکات. 4
مورانى را بـراى جمـع آورى   أبراى اولین بار م  در روز اول محرم پیامبر 

  . )8(زکات و صدقات به اطراف مدینه فرستاد 
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  در راه کربال امام حسین . 5
و ، در قصر بنى مقاتل نزول اجالل فرمودنـد  امام حسین ، روز اول محرم

ولـى او اجابـت نکـرد و بعـدا     ، از عبید اهللا بن حر جعفى دعوت به یارى نمودند
  . )9(پشیمان شد 

  قیام مردم مدینه بر علیه یزید. 6
. یزیـد حرکـت کردنـد    مردم مدینه براى قیام علیـه   ه 63در این روز در سال 

قضیه از آنجا آغاز شد که جمعى از اهالى مدینه به رهبرى عبد اهللا بن حنظله بـه  
، شام رفتند و دستگاه یزید و شرابخوارى و قمار بازى و سگ بازى او را دیدنـد 

با شـنیدن  . و به مدینه بازگشته و مردم را از وضع فساد دربار اموى آگاه ساختند
و به سرپرستى عبد اهللا علیـه یزیـد   ، خلع یزید اتفاق نمودنداین اخبار همگان بر 

لشکر شام پس از اطـالع  . قیام نمودند و افراد اموى ساکن مدینه را بیرون کردند
  . )10(از این قیام به طرف مدینه حرکت کرد و واقعه حر پیش آمد 

  )11( کالم عاشورایى امام رضا . 7
حضرت به او . رسید بیب خدمت امام رضا در روز اول محرم ریان بن ش

مردم عرب در زمان جاهلیـت جنـگ را در ایـام محـرم     ، اى پسر شبیب: فرمود
حرام مى دانستند؛ ولى این امت احترام این ماه را از بین بردند و حرمـت پیـامبر   

و هتک حرمت ما  ،در این ماه خون ما را حالل دانستند. را رعایت نکردند  
و سراپرده ما را آتش زدند و امـوال  ، کردند و فرزندان و زنان ما را اسیر نمودند

  . را درباره ما ننمودند  ما را غارت کردند و رعایت احترام رسول خدا 
پلک چشمان ما را مجروح کرد و اشکهاى ما  همانا روز شهادت حسین 

را روان ساخت و دل ما را سوزاند؛ و عزیزما را در زمین کربال ذلیل کرد و نـزد  
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پس گریه کنندگان باید بـر حسـین   . ما محنت و بال را تا روز جزا به ارث گذارد
  . زیرا که گریه بر او گناهان بزرگ را از بین مى برد، بگریند 

گریه  اگر خواستى بر چیزى گریه کنى بر حسین بن على ، پسر شبیباى 
و بـا آن  ، چه اینکه آن حضرت را کشـتند چنانچـه گوسـفند را مـى کشـند     ، کن

. نفر از اهل بیت او کشته شدند که روى زمین شبیه و نظیرى نداشتند 18حضرت 
چهار هـزار ملـک   . آسمانهاى هفتگانه و زمینها در شهادت آن حضرت گریستند

روز عاشورا براى نصرت آن حضرت آمده بودند و دیدند حضـرت شـهید شـده    
تا حضرت ، مور شدندألذا پریشان و غبار آلود به مجاورت آن قبر مطهر م. است
  . است»یا لثارات الحسین«ظهور کندو از یاران او باشند و شعارشان  قائم 

با مـا در درجـات عـالى بهشـت باشـى      اگر دوست دارى که ، اى پسر شبیب
محزون باش براى حزن ما و شاد باش در شادى ما؛ و بر تو باد به والیت ما کـه  
اگر کسى سنگى را دوست داشته باشـد خداونـد متعـال او را بـا همـان سـنگ       

  .... محشور مى کند

  محرم 2
  به کربال ورود امام حسین . 1

آقـا و موالیمـان حضـرت اباعبـداهللا       ه 61ل بنابر مشهور در این روز در سـا 
  . )12(با اهل بیت و اصحابشان وارد کربالى معلى شدند   أالحسین سید الشهد

نام این زمین چیست : پرسیدند امام . در آنجا اسب حضرت حرکت نکرد
: فرمودند. »شاطئى الفرات«: گفتند، نام دیگرش را پرسیدند. »غاضریه«: ؟ گفتند

در این هنگام حضرت آهى از . هم مى گویند»کربال«: اسم دیگر هم دارد؟ گفتند
عوذ بک من الکـرب و  أاللهم انى : دل کشیدند و گریه شدیدى نمودند و فرمودند

بخدا ! بخدا اینجا مردان ما را مى کشند. به خدا قسم زمین کربال همین است. البأل
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بخدا قسم اینجا پرده حرمـت  ! ه اسیرى مى برندقسم اینجا زنان و کودکان ما را ب
... فرود آید که محـل قبرهـاى مـا اینجاسـت    ، اى جوانمردان. ما دریده مى شود

«)13( .  

  محرم 3
  براى اهل کوفه نامه امام حسین . 1

براى بزرگان کوفه نامه اى نوشـتند و آن را بـه    در این روز امام حسین 
مورین در بـین راه قـیس را   أم. صیداوى دادند که به کوفه برساند قیس بن مسهر

او را بـه شـهادت   ، و پس از آنکه او بر ضد یزید و ابن زیاد سخن گفت، گرفتند
  . )14(رساندند 

  ورود عمر بن سعد به کربال. 2
  در این روز عمر بن سعد با شش یا نه هزار سوار براى قتل پسر پیـامبر  
ورود . وارد کربال شد و در مقابل آن حضرت لشکرگاه ساخت و خیمه برافراخت

  . )15(ابن سعد به کربال در روز چهارم هم نقل شده است 

  محرم 4
  فتواى شریح قاضى به قتل امام حسین . 1

ابن زیاد با استناد به فتـوایى کـه از شـریح قاضـى       ه 61در این روز از سال 
 در مسجد کوفه خطبه خواند و مردم را بـه کشـتن امـام حسـین     ، گرفته بود

  . )16(تحریک کرد 
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  محرم 6
  یارى طلبى حبیب بن مظاهر از بنى اسد. 1

بـراى   در شب ششم جناب حبیب بن مظاهر اسدى با اذن امـام حسـین   
، کردنـد  اسدیان پذیرفتند و حرکـت . به قبیله بنى اسد رفت، آوردن یاور و کمک

. ولى جاسوسان به عمر سعد خبر دادند و او عده اى را فرستاد تا مانع آنها شوند
لذا درگیرى رخ داد که در این میان جمعى از بنى اسـد شـهید و زخمـى و بقیـه     

  . )17(ناگزیر به فرار شدند و حبیب به خدمت حضرت آمد و جریان را عرض کرد 

  اولین محاصره فرات در کربال. 2
شبث بن ربعى خبیث را همراه سه هـزار مـرد   ، ى در این روز عمر سعدبه نقل

سفاك با کوبیدن طبل و دهل کنار فرات فرستاد که اطراف آن را به محاصـره در  
  . )18(آوردند 

  تراکم لشکر یزید در کربال. 3
جمـع شـدند    در این روز لشکر زیادى براى جنگ با حضرت اباعبـداهللا  

)19( .  

  محرم 7
  با ابن سعد مالقات امام حسین . 1

. با عمر سعد ملعون مالقـات و گفتگـو کردنـد    در شب هفتم امام حسین 
داشت ماجرا را به ابن  خولى بن یزید اصبحى چون عداوت شدیدى با امام 

یـن  زیاد گزارش داد و آن ملعون نامه اى بـراى عمـر سـعد نوشـت و او را از ا    
  . )20(مالقاتها بر حذر داشت و دستور منع آب را صادر کرد 
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  منع آب از امام حسین . 2
چه اینکـه نامـه ابـن    ، بستند در این روز آب را بر اهل بیت سید الشهدا 

عمرو . زیاد بدین مضمون رسید که نگذارید حتى یک قطره آب هم به آنها برسد
که بـه هـیچ   ، مور منع آب فرات شدندأچهار هزار تیرانداز مبن حجاج زبیدى با 

  . )21(برده نشود   وجه آبى به خیمه گاه پسر پیامبر 

  مرحوم 8
  قحط آب در خیمه هاى حسینى. 1

  )22(نایاب شد   أدر این روز آب در خیمه هاى سید الشهد

  )تاسوعا(محرم  9
  ر کربالمحاصره خیمه هاى د. 1

و اصـحابش را   تاسوعا روزى بود که حسـین  : فرمودند امام صادق 
و پسـر  ، در کربال محاصره کردند و سپاه شام بر قتال آن حضرت اجتماع نمودند

مرجانه و عمر سعد به خاطر کثرت سپاه و لشکرى که براى آنها جمع شـده بـود   
را ضعیف شمردند و یقین کردنـد کـه    و آن حضرت و اصحابش، خوشحال شدند

  . )23(یاورى از براى او نخواهد آمد و اهل عراق حضرتش را مدد نخواهند نمود 

  آمدن امام نامه براى فرزندان ام البنین . 2
و برادرانش امان نامه آورد  در این روز شمر ملعون براى حضرت عباس 

رسـانید و   آن لعین خود را نزدیک خیام با جاللت حضـرت اباعبـداهللا   . )24(
؟ ولـى آن بزرگـواران   »پسران خواهر مـا کجاینـد   :ین بنو اختناأ: بانگ بر آورد
  . جواب او را بدهید اگر چه فاسق است: فرمود امام حسین . جواب ندادند
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چى مى گویى ؟ شـمر گفـتن نـم از    : در جواب فرمودند حضرت عباس 
بـه   شما خود را به خاطر حسـین  . جانب امیر براى شما امان نامه آورده ام

  . کشتن ندهید
و بر (لعنت خدا بر تو و بر امیر تو «: با صداى بلند فرمود حضرت عباس 

! ؟»امـان نباشـد   ما را امان مى دهید در حالیکه پسر رسول خدا را. باد) امان تو
)25(  

  خیر جنگ از سوى امام حسین أدر خواست ت. 3
براى به تعویق انداختن جنـگ یـک شـب دیگـر      در عصر تاسوعا امام 

  . )26(مهلت گرفتند 
نمود و معلوم شد کـه قصـد    چون عمر سعد لشکر را آماده جنگ با امام 

فرمود تا یـک شـب دیگـر مهلـت      عباس  حضرت به برادرش، جنگ دارند
  . )27(ولى بعد قبول نمودند که شبى را صبر کنند ، آنها در ابتدا قبول نکردند. بگیرد

  آمدن لشکر تازه نفس به کربال. 4
و شـمر  ، در این روز لشکر مجهزى به دستور ابن زیاد از کوفه وارد کربال شد

  . )28(نامه ابن زیاد را آورد 

  براى اصحابش طابه امام حسین خ. 5
و ، در جمع یاران خطبه اى قرائت فرمودند در عصر این روز امام حسین 
  )29(اصحاب اعالم وفادارى نمودند 

  شب عاشورا
  با اهل بیت و اصحابش سخنان اما . 1

اصحاب و اهل بیـت خـود را جمـع نمودنـد و      در این شب امام حسین 
خالصه کلمات حضرت این بود که من بیعت خود را . کلماتى را به آنان فرمودند
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از شما برداشتم و شما را به اختیار خود گذاشتم تا به هر جـا کـه مـى خواهیـد     
و اصـحاب کلمـاتى در    اهـل بیـت   ، پس از فرمایشات حضرت. کوچ کنید
  . )30(جان نثارى خود نسبت به آن حضرت ابراز داشتند  وفادارى و

  با امام حسین  سخنان زینب کبرى . 2
را از ... یا دهر اف لک من خلیـل اشعار  در این شب بود که زینب کبرى 

ت و هنگامى که متوجه شد فردا روز شـهاد ، شنید زبان برادرش امام حسین 
اى کاش مرگ مرا نابود ساخته بود و ایـن روز را ندیـده   «: حضرت است فرمود

خـواهر عزیـز و    امـام  . شـد   سپس سیلى به صورت زد و بیهـوش  . »بودم
  . )31(مکرمه خود را به هوش آوردند و مطالبى فرمودند 

  )عاشورا(محرم  10
  شهادت امام حسین . 1

آقـا و موالیمـان   ، که روز شـنبه یـا دوشـنبه بـوده      ه 61 در این روز در سال
بعد ) سالگى 57و یا  56و یا(سالگى  58در سن  حضرت اباعبداهللا الحسین 

مظلومانه و با حالت تشنگى و گرسنگى در زمین کربال به شـهادت  ، از نماز ظهر
و روزى اسـت کـه   ، روز باریـدن خـون از آسـمان اسـت    ، این روز. )32(رسیدند 

  . )33(در آن به وقوع پیوسته است  شهادت اهل بیت و اصحاب امام حسین 
و ، چهار هزار ملک در این روز به زمین کربال براى نصرت آن حضرت آمدند

گریه کنان نزد قبـر آن حضـرت    چون اجازه نیافتند تا ظهور حضرت مهدى 
خـوردن و آشـامیدن بخصـوص از غـذاهاى لذیـذ      در این روز ترك . ماندگارند

  . )34(مناسب است 
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  . شهادت حبیب بن مظاهر اسدى کوفى. 2

  . شهادت مسلم بن عوسجه. 3

  . شهادت حربن یزید ریاحى. 4

  . شهادت جون مولى ابى ذر الغفارى. 5

  . )35(به دست رستم غالم شمر ، شهادت همسر وهب. 6

فرزند بـزرگ   على اکبر ،  دا شهادت شبیه ترین مردم به رسول خ. 7
   .عموىواالمقام حضرت صاحب االمر   أسید الشهد

  )علیهما السالم(شهادت قاسم بن الحسن . 8

  )علیهما السالم(شهادت عبد اهللا بن الحسن  9

لـب  شهادت قمر منیر بنى هاشم حضـرت عبـاس بـن علـى بـن ابـى طا       10
  

   .شهادت موالنا الرضیع باب الحوائج على اصغر . 11

آمدن ذوالجناح با یال و کاکل خونین به سـوى خیمـه فاطمیـات بـراى     . 12
  . آوردن خبر شهادت آن حضرت

و اوالد و بستگان و  أماتم و ناله و گریه پردگیان حرم بر سید الشهد. 13
   .اصحاب آن حضرت

   .غارت اموال از خیام امام حسین . 14

فرار فاطمیات و علویات در بیابانها بعد از شـهادت آقـا و سـرور شـان     . 15
   .اباعبداهللا 

  . از بدن مطهر شهداى کربال... غارت کردن لباس و زره و. 16



19 

 

حاب آن و اهـل بیـت و اصـ    جدا شدن سرهاى مطهر امـام حسـین   . 17
   .حضرت

فرزندان رسول خدا و على مرتضى و ، به آتش کشیدن خیمه هاى آل اهللا. 18
  فاطمه زهرا 

  . شهادت دختران کوچک در کنار خیمه ها. 19

، عرش و آسـمان ، و عزاى زمین و زمان گریه و ماتم بر سید الشهدا . 20
   .جن و انس و ملک و وحوش بر آن حضرت

، اى امت ظالمى که عترت پیامبر خـود را کشـتید  : این روز ملکى ندا کرد در
  . )36(خداوند شما را موفق به درك عید فطر و قربان نفرماید 

  در کوفه س مطهر امام حسین أر. 21
را توسط خولى بن یزیـد   س مطهر و نورانى امام حسین أعصر عاشورا ر

  . )37(مسلم از دى به کوفه فرستادند  اصبحى ملعون حمید بن

از مصیبت عظماى آن ، خونین شدن ریشه هر گیاهى که از زمین کشیدند. 22
  . روز

  قتل ابن زیاد. 23
به فرمـان مختـار بـه جـزاى ظـاهرى        ه 67ابن زیاد در روز عاشوراى سال 

حصین بن نمیـر و جمعـى از قتلـه امـام حسـین      . )38(اعمالش رسید و کشته شد 
  . )39(نیز همراه ابن زیاد به قتل رسیدند  

و سـر  ، ابن زیاد ملعون به دست ابراهیم پسر مالک اشـتر نخعـى کشـته شـد    
مختار هم سر او را براى امـام زیـن العابـدین    . نحسش را براى مختار فرستادند

. بودنـد هنگام وارد کردن سر ابن زیاد حرت مشغول غذا خـوردن  . فرستاد 
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روزى که ما را بر ابن زیاد وارد کردند «: لذا سجده شکر به جاى آورده فرمودند
من از خدا خواستم که از دنیا نروم تا سر او را در مجلس غـذاى  . غذا مى خورد

. همچنان که سر پدر بزرگوارم مقابل او بود و غذا مـى خـورد  ، خود مشاهده کنم
سپس حضرت بـه  . »خواهى ما را نمودخداوند به مختار جزاى خیر دهد که خون

  . همه شکر کنید: اصحاب خود فرمود

  قیام حضرت مهدى . 24
به روایتى حضرت بقیه اهللا االعظم حجه بن الحسن العسکرى ارواحنا فداه در 

  . )40(این روز قیام خواهند کرد 

  وفات ام سلمه. 25
از دنیـا رحلـت     مبر ام سلمه همسر پیـا   ه 63 - 62در این روز در سال 

. مادرش عاتکـه دختـر عبـدالمطلب بـود    ، پدرش ابى امیه، نام او هند. )41(فرمود 
چون بـه شـرف   . شوهر اول او پسر خاله اش ابوسلمه بن عبداالسد بن مغیره بود
پس از بازگشـت  . اسالم مشرف شد با همسرش ام سلمه به حبشه هجرت کردند

بعد از مدتى شـهید  ، زخمى که در جنگ احد بر او وارد شده بوداز حبشه بر اثر 
  . شد

فرزنـدان او بودنـد؛ و عمـر در جمیـع جنگهـاى      ، زینـب و دره ، عمـر ، سلمه
  . شرکت کرده و مدتى از طرف آن حضرت والى بحرین بود ین مؤمنامیرال

جداگانـه   ابوبکر و عمر، بعد از اینکه عده ام سلمه در وفات شوهرش سد آمد
در سـال چهـارم هجـرى    . ولى ام سلمه اجابـت نکـرد  ، به خواستگارى او رفتند

و به فرزند خود عمر بن ، از او خواستگارى کرد و ام سلمه قبول کرد  پیامبر 
 . عقد را جارى کن: ابى سلمه گفت 
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ویش در آورده بسـیار  ام سـلمه را بـه عقـد خـ      عایشه وقتى دید پیامبر 
ام : عایشه به حفصه گفت . چه اینکه ام سلمه در جمال کم نظیر بود، ناراحت شد

از همـین جهـت   . او باور نکرد تا اینکه ام سـلمه را دیـد  ! سلمه چقدر زیباست 
  . حسادت این دو با ام سلمه بسیار زیاد بود

هللا صلىام سلمه فضایلى دارد که او را از دیگر همسران پیامبر  ـه عليه ا  -  وآل
  :ممتاز کرده است  - به جز خدیجه کبرى 

بارها ام سلمه عایشه را نصیحت مى کـرد و در پیـروى از علـى بـن ابـى      . 1
فضایل و مناقب آن حضـرت را بـراى عایشـه    ، ولى او نمى پذیرفت، طالب 

سلمه را با نامـه اى  تا اینکه پسرش عمر بن ابى ، مى گفت ولى او قبول نمى کرد
فرستاد در آن خبر داد کـه عایشـه بـه سـوى بصـره       ین مؤمنخدمت امیر ال

  .... حرکت کرده است
  . است ین مؤمنام سلمه شهادت داد که عایشه دشمن امیر ال. 2
ه را ناسزا گفت ین مؤمنام سلمه شنید که یکى از آزاد شده هایش امیر ال. 3
که از پیـامبر   آن شخص را فراخواند و آنقدر از فضایل و مناقب على . است
  . تا او توبه نمود، بازگو کرد  شنیده بود براى آن شخص   
کـه ابـوبکر آن را بـه     -را ... النـورث  أنحن معاشر االنبیام سلمه حدیث . 4

  . تکذیب کرد -نسبت داد   دروغ به رسول خدا 
ام سـلمه  ، براى جنگ جمل حرکت کردنـد  ین مؤمنهنگامى که امیر ال. 5

و بـه آن حضـرت   ، پسرش عمر بن ابى سلمه را براى یارى آن حضرت فرسـتاد 
رموده بود مى همسرانش را به مالزمت خانه ها امر نف  اگر پیامبر «: پیغام داد

   .»آمدم و در نصرت و یارى شما کوتاهى نمى کردم
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با فاطمه بنت  مراقبت حضرت زهرا  بعد از رحلت خدیجه کبرى . 6
بعـد از رحلـت فاطمـه بنـت اسـد ایـن مهـم از طـرف پیـامبر          . بـود  اسد 
ام سلمه . از این ماجرا بسیار خشمناك بودو عایشه ، به ام سلمه سپرده شد  

خدا قسـم کـه   ! هستم  مردم گمان مى کنند من آموزگار فاطمه «: مى گفت 
   .»آن حضرت آموزگار من است

پوست گوسفندى را طلبیدنـد و مطـالبى را فرمودنـد و      روزى پیامبر . 7
هـر  «: د آن پوست را به ام سلمه دادنـد و فرمودنـد  بع. نوشتند ین مؤمنامیرال

. »این پوست را به او تسلیم کـن ، کس بعد از من فالن و فالن نشانه را به تو داد
و ام سلمه آن پوست را در خالفـت ظـاهرى   ، آن سه نفر آن نشانه ها را نداشتند

  . تسلیم نمود -که همه نشانه ها را دارا بود  -به آن حضرت  ین مؤمنامیر ال
از مدینـه بـه مکـه ام سـلمه آمـد و خبـر        هنگام حرکت امام حسین . 8

. شنیده بود با اندوهى فراوان بازگو کرد  شهادت آن حضرت را که از پیامبر 
را به معجـزه  ... محل شهادت و موضع دفن خود و اصحابشان و امام حسین 

سپس مقدارى از خاك آن بقعه طیبه را به ام سلمه دادنـد و در نـزد   . دادندنشان 
را با حالتى گـرد آلـود و     آن حضرت بود تا روز عاشورا که ام سلمه پیامبر 

این چه حالت است که در ، یا رسول اهللا: و عرض کرد، ژولیده مو در خواب دید
حسین مراکشـتند و دیشـب بـراى او و    ، مهاى ام سل«: شما مى نگرم ؟ فرمودند
   .»اصحاب او قبر مى کندم

بـه او   و امام حسین   وقتى از خواب بیدار شد دید خاکى که پیامبر 
  )42(داده بودند به خون تازه تبدیل شده است 
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  شب یازدهم محرم
  شام غریبانه کربال. 1

 أپس از شـهادت سـید الشـهد     یامبر نخستین شب عزا و سوگ خاندان پ
شبى جانسوز که در آن تلخترین لحظات بر ! شبى تیره تر از سیاهى . است 

  . گذشته خاندان امام حسین 
آیا مى شود رنج و سوز و مصیبت بازماندگان حضـرت را رد آن شـب بیـان    

درك مى کند که دیدگان خونفشان عمه امام  کرد و یا حتى تصور نمود؟ آیا کسى
و اهل بیت چقدر و چگونه بر آن حضرت گریستند؟ آیـا مـى توانـد     زمان 

  تصویر کند که آه و ناله سوزناك آن عزیزان چگونه بوده است ؟
ناله و ، قلبهاى جریحه دار، با چه زبانى و با چه لفظى مى توان دلهاى شکسته

و سوز دل یتیمان و بـانوان  ، و پر سخوته گلستان نبوى و علوىنواى بلبالن بال 
  حسینى را بیان کرد؟

و بانوان بى سرپرست ، کودکان یتیم که دیشب پدر داشتند! شام غریبان است 
، که دیشب سرپرست و کاشانه داشتند؛ امشب با آشیانه سوخته و دلهـاى داغـدار  

  مى کنند؟چه  بدون سرورشان حضرت اباعبداهللا 
شب عاشورا و شـب یـازدهم ؟ دیشـب    : تفاوت بین این دو شب چقدر است 

چه ساالرى داشتند؟ دیشب چه کسى از خیمه ها محافظت مى کرد؟ دیشب چـه  
کسانى در خیمه هاى بودند؟ امروز اما بدن مبارکشان بدون سر روى زمین است 

؟ زینب کبرى آن شب چه کى سرپرست علویات و فاطمیات را بر عهده داشت ! 
آن شب چه حالى داشت ؟ از یک سو مراقبت از حجت خدا زین العابـدین   
همه !! و از سوى دیگر به دنبال دختران گمشده ، و همسران و یتیمان برادر 
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اینها در سرزمینى که بدن برادرش و عزیزانش بـا آن وضـع روى زمـین افتـاده     
  !باشند

سـالم  . ین مـؤمن شب و چه حالى داشت دختر امیر الآه چه شبى بود آن 
   .)43(على قلب زینب الصبور و لسانها الشکور 

  در تنور خولى سر امام حسین . 2
در تنـور منـزل خـولى     شب یازدهم شبى است که سر مطهر امام حسین 

  . )44(بود در حالیکه نورانیت آن سر فضا را روشن نموده بود 

  محرم 11
  حرکت کاروان اسرا از کربال. 1

و بر کشـتگان سـپاه   ، عمر سعد ملعون روز یازدهم تا وقت ظهر در کربال ماند
وقتى روز از نیمه گذشت فرمان داد تا . خود نماز گذارد و آنان را به خاك سپرد

را نیز با  را بر شتران بى جهاز سوار کردند و سید سجاد   تران پیامبر دخ
هنگامى که آنان را از قتلگاه عبور دادنـد و نظـر   . غل جامعه بر شتر سوار کردند

افتاد لطمه ها بر صورت زدند و صدا بـه   بانوان بر جسم مبارك امام حسین 
  ؟)45(به برداشتند صیحه و ند

  تشکیل مجلس ابن زیاد. 2
ابـن زیـاد اذن عمـومى داد تـا مـردم در      . روز یازدهم عمر سعد به کوفه آمد

را نزد او گذاشـتند و او   س مطهر امام حسین أسپس ر. مجلس حاضر شوند
نگاه مى کرد و تبسم مى نمود و با چوبى که در دست داشت جسارت مى نمـود  

)46( .  
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  به سوى کوفه حرکت اهل بیت امام حسین  .3
. )47(را با حالت اسارت به طرف کوفه بردند  عصر روز یازدهم اهل بیت 

لذا آن بزرگواران داغـدار  . نزدیک غروب حرکت کردند و شبانه به کوفه رسیدند
بح عمـر  هنگام ص. و مصیبت زده را تا صبح پشت دروازه هاى کوفه نگه داشتند

و بسـان فرمانـدهى کـه از فتوحـات خـویش      ، سعد ملعون از کوفه خارج شـد 
  )48(وارد کوفه شد  أخوشحال است همراه اسر

  محرم 12
  دفن شهداى کربال. 1

، و اهل بیت و اصـحاب آن حضـرت   روز دفن بدنهاى مطهر سید الشهدا 
  . )49(به یارى جمعى از بنى اسد است  توسط امام سجاد 

  به کوفه ورود اهل بیت . 2
در . )50(با حالت اسارت به کوفه است  روز دوازدهم روز ورود اهل بیت 

و ، این روز ابن زیاد فرمان داد که احدى حق ندارد با اسلحه از خانه بیرون آیـد 
کـه احـدى از   ، ه ها و بـازار موکـل گردانیـد   ده هزار سوار و پیاده بر تمام کوچ

سپس فرمان داد سرهایى را که در کوفه . حرکتى نکند ین مؤمنشیعیان امیر ال
و با هـم وارد شـهر   ، حرکت دهند بود برگردانند و در پیش روى اهل بیت 

  . کرده در کوى و بازار بگردانند
و سـرهاى بـر نیـزه و بـانوان و       بر مردم با دیدن حالت زار ذریـه پیـام  
ام ، زینب کبـرى . صدا به گریه بلند نمودند، مخدرات در هودجهاى بدون پوشش

بـه ترتیـب بـا جگرهـاى      فاطمه بنت الحسین و امام زین العابـدین  ، کلثوم
ـ  ، سوزان و قلوب دردناك ایراد خطبه نمودند دن ایـن  که عده اى از لشکر بـا دی

  )51(!! اما هنگامى که خیلى دیر شده بود، اوضاع از کرده خود پشیمان شدند
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  روز شهادت حضرت سجاد . 3
هجرى در  94بنابر قولى در این روز در سال  شهادت امام زین العابدین 

  . محرم است که خواهد آمد 25و قول دیگر ، )52(سالگى واقع شده است  57سن 

  محرم 13
  در مجلس ابن زیاد اسراى اهل بیت . 1

ابـن زیـاد در   ، پس از آنکه اسرا و سرهاى مقدس شهدا را در کوفه گردانیدند
را در برابـرش   کاخ خـود نشسـت و دسـتور داد سـر مطهـر امـام حسـین        

در  - آنگاه زنان و کودکان آن حضرت را به همـراه امـام سـجاد    . گذاشتند
در برابـر تخـت آن ملعـون    ، وارد مجلس نمـوده  -حالیکه به طناب بسته بودند 

  . )53(در این حال درباریان آن ملعون به تماشا ایستاده بودند . ایستاده نگاه داشتند

  در زندان کوفه اسراى اهلى بهت . 2
ل و زنجیـر وارد زنـدان   را با غ اهل بیت ، پس از مجلس شوم ابن زیاد

  . )54(کوفه نمودند 

  در مدینه و شام خبر شهادت امام حسین . 3
را منتشر  ابن زیاد به مدینه و شام نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین 

  . )55(ساخت 

  شهادت عبد اهللا بن عفیف. 4
بـود و در   ین نمـؤم عبد اهللا بن عفیف از دى بزرگوارى از اصحاب امیر ال

لـذا مشـغول   . جنگهاى جمل و صفین دو چشـم خـویش را از دسـت داده بـود    
  . عبادت بود
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ین و امـام حسـین   مـؤمن او هنگامى که شـنید پسـر زیـاد ملعـون بـه امیـر ال      
م عليه ال سـاکت  : از میان جمعیـت برخاسـت و گفـت    ، نسبت کذب مى دهد الس

اى . پدر تو کـه بـه تـو ایـن مقـام را داد     دروغگو توى و ، باش اى پسر مرجانه
ین اینچنـین سـخن   مؤمنرا مى کشى و در منابر   فرزندان پیامبر ! دشمن خدا

موران خواستند متعرض او شوند که با کمک قبیلـه اش بـه خانـه    أمى گویى ؟ م
پـس از رشـادتهاى او و   . ولى بعد آمدنـد و خانـه او را محاصـره کردنـد    ، رفت

دخترش دستگیر شد و همانطور که از خدا خواسته بود به دسـت بـدترین خلـق    
  . )56(یعنى ابن زیاد به شهادت رسید 

  محرم 15
  فرستادن سرهاى مطهر شهدا به سوى شام. 1

در این روز سرهاى مطهر اهـل بیـت عصـمت و طهـارت     ، بنابر بعضى اقواى
سرهاى مطهـر را   هل بیت أالبته بعد . )57(کت دادند را به سوى شام حر 

  . به بدنها ملحق کردند

  محرم 19
  حرکت کاروان کربال به سوى شام. 1

را از کوفه به سوى شام حرکت دادنـد    أدر این روز اهل بیت سید الشهد
کـربال اسـیر شـدند بـا     کـه در   زنهاى غیر هاشمیه از انصار امام حسین  )58(

و فقـط  ، شفاعت اقواع و قبایلشان نزد ابن زیاد از قیـد اسـیرى خـالص شـدند    
  . )59(زنهاى هاشمیات براى اسارت به شام برده شدند 
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  محرم 20
  دفن بدن جون در کربال. 1

بعد از ده روز از واقعه عاشورا جمعى از بنى اسد بدن شریف جون غالم ابـى  
در حالى که صورتش نورانى و بدنش معطر بود و سپس  ذر غفارى را پیدا کردند

  . )60(او را دفن کردند 
دینار خریـد و بـه ابـوذر     150او را به  ین مؤمنجون کسى بود که امیر ال

هنگامى که ابوذر را به ربذه تبعید کردند این غالم براى کمـک بـه او بـه    . بخشید
مدینه مراجعت کرد و در خدمت امیـر  ربذه رفت و بعد از رحلت جناب ابوذر به 

و  بود تا بعد از شهادت آن حضرت به خـدمت امـام مجتبـى     ین مؤمنال
رسید و همراه آن حضرت از مدینه به مکـه و   سپس به خدمت امام حسین 

  . از مکه به کربال آمد
 هنگامى که جنگ در روز عاشورا شدت گرفت او خدمت امـام حسـین   

. آمد و براى میدان رفـتن و دفـاع از حـریم والیـت و امامـت اجـازه خواسـت       
اکنـون  ! در این سفر به امید عافیت و سالمتى همـراه مـا بـود   : حضرت فرمودند

  . خویشتن را به خاطرما مبتال مساز
: انداخت و بوسید و گفـت   رك امام حسین جون خود را بر قدمهاى مبا

هنگامى که شما در راحتى و آسایش بودید من کاسه لـیس  ، اى پس رسول خدا
  و حال که به بال گرفتار هستید شما را رها کنیم ؟، شما بودم

آقـاى  : لذا عرضه داشت ! من کجا و این خاندان کجا؟: جون با خود فکر کرد
یا . شرافت خانوادگى هم ندارم و نیز رنگ من سیاه است بوى من بد است و، من

لطف فرموده مرابهشتى نمایید تا بویم خوش گردد و شرافت خانوادگى ، اباعبداهللا
از شما جدا نمى شود تا خون سـیاه  ، نه آقاى من. به دست آورم و رو سفید شوم
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حـدى  جون مى گفت و گریه مى کرد به . من با خون شما خانواده مخلوط گردد
  . گریستند و اجازه دادند که امام حسین 

ولى بچه ها در حرم با او انس فراوانـى  ، ساله بود 90با آنکه جون پیر مردى 
کـه صـداى   ، او به کنار خیمه ها براى خداحافظى و طلب حاللیت آمـد . داشتند

د و بـه  هر یک را به زبانى ساکت کر. گریه اطفال بلند شد و اطراف او را گرفتند
او جنـگ  . خیمه ها فرستاد و مانند شیرى غضبناك روى به آن قوم ناپـاك کـرد  

. تا آنکه اطراف او را گرفتند و زخمهاى فراوانى بـه او وارد کردنـد  ، نمایانى کرد
سر او را به دامـن گرفـت و بلنـد     امام حسین ، هنگامى که روى زمین افتاد

اللهـم بـیض   : و صورت جون کشید و فرمودو دست مبارك بر سر ، بلند گریست
بارالها رویش را سفید : وجهه و طیب ریحه و احشره مع محمد و آل محمد 

  . محشورش نما و بویش را خوش فرما و با خاندان عصمت 
از برکت دعاى حضرت روى غالم مانند ماه تمام درخشـیدن گرفـت و بـوى    

چنانکه وقتى بـدن او را بعـد از ده روز پیـدا کردنـد     . دعطر از وى به مشام رسی
  . )61(صورتش منور و بویش معطر بود 

  محرم 25
  شهادت امام سجاد . 1

 57در سـن   امام زین العابـدین  ، )63(  ه 95یا  )62(بنابر مشهور  94در سال 
سالگى با زرهى که ولید بن عبد الملک یا هشام لعنهما اهللا به آن حضـرت دادنـد   

سال بعـد از واقعـه کـربال رد     35یا  34این در حالى بود که . به شهادت رسیدند
مصائب جان گداز شهادت پدر و برادران و عمو و بستگان و اسارت عمه هـا و  

  . گریان بودند، خواهرانش
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آن حضـرت را تجهیـز نمودنـد و در بقیـع کنـار قبـر عمـوى         امام باقر 
سال شهادت آن حضرت را بـه  . به خاك سپردند مظلومش حضرت مجتبى 

  . گفتند»أسنه الفقه« أو علم أخاطر کثرت فوت فقه
، محـرم  18، محـرم  12: در شهادت آن حضرت اقوال دیگرى نیز وجود دارد

  )64(. صفر 2، محرم 19

  محرم 26
  شهادت على بن الحسن المثلث. 1

 45در سـن  ، على بن حسن بن حسن بن حسن بن على   ه 146در سال 
در  -که شب و روز در آن تشخیص داده نمـى شـد    -سالگى در زندان منصور 

  )65(به شهادت رسید ، حال سجده و در حالیکه غل و زنجیر بر دست و پایش بود

  محرم 28
  ذیفه بن یمانوفات ح. 1

ین مـؤمن و از خواص اصـحاب امیـر ال    حذیفه از بزرگان اصحاب پیامبر 
پدر حذیفه در جنگ احد اشتباها به وسیله یکـى از مسـلمانان کشـته    . بود 
  . شد

او . نمـاز خواندنـد   حذیفه یکى از هفت نفرى بود که بر صـدیقه طـاهره   
منافقینى که پس از غدیر خم توطئـه قتـل پیـامبر    . منافق را مى شناختصحابه 
را چیدند و مى خواستند در بازگشت از غدیر خم در راهى که از کوه مـى    

گذشت شتر حضرت را بترسانند تا برمد و حضرت به دره سقوط کند و بـه قتـل   
  . وى رسانیداما جبرئیل این نقشه را به سمع مبارك نب. برسد

منافقین با چهره هاى بسـته هـر   ، چون به محل مورد نظر رسیدند  پیامبر 
کدام ظرفى که داخل آن سنگریزه بود از باال رها نموده و شروع به داد و فریاد و 
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اما عمار مهار ناقـه را گرفتـه بـود و حذیفـه هـم در کنـار آن       . نعره زدن کردند
  . سرانجام نقشه آن کوردالن نقش بر آب شدحضرت بود و 

آن منافقین را به حذیفه معرفى فرمودند که عبارت بودند از اولـى    پیامبر 
و دومى و سومى و ابو عبیده و معاذبن جبل و سـالم و معاویـه و عمروعـاص و    

یـره  طلحه و سعد بن ابى وقاص و عبد الرحمن بن عوف و ابوموسى اشعرى و مغ
به همین دلیل بود که غاصبین . حذیفه همه را به خاطر سپرد، بن شعبه و ابوهریره

خالفت بعد از آن واقعه از حذیفه مى ترسیدند که مبادا آنان را به مـردم معرفـى   
  . کند

لذا حذیفه بر جنازه هر کس حاضر مى شد دیگران مى فهمیدند کـه میـت از   
د که دومى براى سرپوش گذاشتن بر نفاق نکته جالب آنجا بو. منافقین بوده است

اگر این شـخص از منـافقین اسـت    «: از حذیفه مى پرسید، خویش و تبرئه خود
  )66(! »بگو تا من بر او نماز نخوانم

در مـدائن   ین مـؤمن این بزرگوار چهل روز پس از خالفت ظاهرى امیر ال
فرزنـدش صـفوان و سـعید    او قبل از رحلت بـه دوش  . )67(از دنیا رحلت فرمود 

باشند و ایشان هم به وصیت پدر  ین مؤمنوصیت کرد که همیشه مالزم امیر ال
  . عمل نمودند تا در جنگ صفین به شهادت رسیدند

  به بغداد تبعید امام جواد . 2
د شدند به دستور معتصم از مدینه به بغداد تبعی امام جواد   ه 220در سال 

)68( .  
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  به بعلبک ورود اسراى اهل بیت . 3
به شهر بعلبک و استقبال مردم آن شهر  بنابر نقلى ورود اسراى اهل بیت 

کـه حضـرت   ، نیزه داران با شکر و سویق و آذوقه و علف در این روز بوده است
  . )69(رین کردند با دیدن این منظره در حق آنان نف ام کلثوم 

  محرم 29
  رسیدن کاروان اسرا به شام. 1

ابراهیم بن طلحه بن . به حوالى شام رسیدند در این روز اسراى اهل بیت 
و کینـه هـایى کـه از    ، نزدیـک شـد   عبداهللا جلو آمد و به امام زین العابدین 

ظـاهر سـاخت و بـه    جراحت شمشیرهاى جنگ جمل در سینه ذخیره کرده بود 
اگر مـى خـواهى بـدانى    : دیدى غلبه با کیست ؟ حضرت فرمود: حضرت گفت 

آن وقت مـى دانـى آوازه   ، غالب کیست صبر کن تا هنگام نماز اذان و اقامه بگو
  . )70(چه کسى تا قیامت باقى است 

  تتمه محرم
  نوشتن صحیفه ملعونه. 1

منـافقین   أه شد و بـه امضـ  صحیفه ملعونه دوم نوشت  ه 11در این ماه در سال 
  . )71(رسید 

محتواى آن چنین بود که نگذارند خالفت و امامـت مسـلمین بعـد از پیـامبر     
و بر اسـاس آن مقـدمات و زمینـه هـاى     ، برسد به على بن ابى طالب   

غصب خالفت و گرفتن بیعت از آن حضرت بـه هـر صـورت ممکـن را فـراهم      
، را بنـا نهادنـد   با نوشتن آن صحیفه اساس ظلم و ستم به اهل بیت . نمودند

هنگامى که « )72(اذا کتب الکتاب قتل الحسین : که به فرموده امام صادق 
   .»به شهادت رسید صحیفه ملعونه نوشته شد امام حسین 
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  وفات ماریه قبطیه. 2
  . )73(ماریه قبطیه رحلت فرمود )  ه 16یا(  ه 15ل در ماه محرم سا

ماریه دختر شمعون قبطى بود که همراه با خواهرش شیرین و یک خواجه که 
برادر ماریه به نام ماپور بود و هزار مثقال طال و بیست جامه حریر و درازگوشى 

بـه  در سال هفتم از سوى پادشـاه اسـکندریه   ، به نام یعفور و قاطرى به نام دلدل
  . فرستاده شد  رسم هدیه خدمت رسول خدا 

کـه آن را   -»عالیه«و در محله ، ماریه را به همسرى خود برگزید  پیامبر 
منزلى براى آن حضـرت تهیـه کـرد و خداونـد      -مى گویند »مشربه ام ابراهیم«

  . حضرت عنایت فرمودرا از این بانو به آن  جناب ابراهیم 
بسیار اظهار سـرور   به خاطر والدت ابراهیم  ین مؤمنحضرت امیر ال

و بـدین جهـت عایشـه از حضـرت امیـر      ، مى فرمود و به آنان خدمت مى نمود
مـن  «: از عایشه نقل شده که گفت . )74(بسیار ناراحت و ملول بود  ین مؤمنال

سـرانجام ایـن حسـادت    . )75(»چون زنى بسیار زیبا بود، حسد مى بردمبه ماریه 
باعث شد؟ تهمتى به جناب ماریه زد و آیه اى در تقبیح ایـن کـار عایشـه نـازل     

جنـاب ماریـه   . که در تفاسیر شیعه و سنى به تفصیل توضیح داده شده است، شد
   .در مدینه طیبه رحلت فرمود  بعد از پیامبر 
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  صفر الخیر
ادامه عزاى امـام حسـین   . در ماه صفر ثقل حوادث بر دوش سنگینى مى کند

از سـوى   و امام مجتبى و امـام رضـا     شهادت پیامبر ، از یک سو 
آغاز غصب خالفت از جهت دیگر مصائب پشت سرهمى است که در این ، دیگر

، 15، 14، 12، 11، 9، 8، 7، 5، 2، 1در روزهـاى  . ن باشـیم ماه باید سـوگوار آ 
این ماه وقایعى رخ داده که در یک نگاه به  30، 29، 28، 27، 26، 24، 20، 19

  :این صورت قابل تقسیم است 
بـه شـام    که از وارد کردن سر مطهر امام حسـین  ، وقایع مربوط به کربال

به شـام و سـپس مجلـس یزیـد      در پى آن ورود اهل بیت . آغاز مى شود
آزادى اهل بیت . نیز پیرو آن اتفاق افتاده است شهادت حضرت رقیه . است
و ورود جـابر در  ، از شام به کربال از زندان شام و بازگشت اهل بیت  

 س مطهر امام حسین أو ملحق شدن ر  أاربعین براى زیارت سید الشهد
  . به بدن مطهر در کربال وقایع بعدى است

شـهادت  . آغاز مى شـود   مصائب معصومین دیگر از بیمارى رسول خدا 
شهادت امام . مرحله اول آن است آن حضرت و آغاز مصائب حضرت زهرا 

  . نیز مصائب بعدى است و امام رضا  مجتبى 
شـهادت محمـد بـن ابـى بکـر و      ، شهادت عمار یاسر، وفات حضرت سلمان

وقایع دیگرى است که در ایـن مـاه اتفـاق     شهادت زید بن على بن الحسین 
  . افتاده است

در  خبر خوشى اسـت کـه   والدت موسى بن جعفر ، در کنار این مصائب
  . مى گردد این ماه باعث سرور دوستان اهل بیت 
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و تشکیل لشکر اسامه از وقـایع آخـرین     در خواست کتف توسط پیامبر 
کـه در واقـع آغـاز     ین مـؤمن آغاز امامت امیر ال. است  سال عمر پیامبر 

شـروع جنـگ   . باله همان روزهاى تلخ استغصب خالفت آن حضرت است دن
و سپس جنگ نهـروان  ، مسئله حکمین، لیله الهریر در پایان جنگ صفین، صفین

  . است ین مؤمنبرگهایى از روزگار خالفت امیر ال

  صفر 1
  به شام وارد کردن سر مطهر امام حسین . 1

بـه شـام عیـد     بنى امیه این روز را به خاطر ورود سر مطهر امام حسین 
  . )76(قرار دادند 

  )77(به شام  ورود اهل بیت . 2
یزید دسـتوراتى  ، به دمشق با رسیدن خبر نزدیک شدن اسراى اهل بیت 

  :صادر کرد
  . قیمتى آماده کنند تاجى جواهر نشان و تختى مرصع به سنگهاى. 1
  . بزرگان هر صنف با کمک یکدیگر شهر را در کمال زیبایى زینت نمایند. 2
  . تمام اهل شهر لباسهاى زینتى بپوشند و خود را بیارایند. 3
  . به یکدیگر تبریک بگویند، همگى در معابر رفت و آمد نموده. 4
  . روندپس از آمادگى کامل با طبل و شیپور به استقبال اسرا ب. 5
سرهاى بریده و زنان و اطفال کسانى بر شهر : جارچیان در شهر جار بزنند. 6

ولـى عامـل   ، وارد مى شوند که به قصد براندازى حکومت عازم عراق بوده انـد 
هر کس خلیفـه را دوسـت دارد امـروز    . خلیفه یعنى ابن زیاد آنها را کشته است

  . شادى نماید
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فراز بامها بیرقهاى رنگارنگ برافراشتند و شامیان پست نیز کوتاهى نکرده بر 
و مردم دسته ، نغمه آوازه خوانان بلند بود. در هر گذرى بساط شراب پهن کردند

دسته به سوى دروازه کوفه در دمشق مى رفتند و عده اى از شـهر خـارج شـده    
کـه   -را   این در حالى بود که اهل بیت مصیبت زده و داغدار پیامبر . بودند

همراه با نیزه داران تازیانه به دست  -جبرئیل امین پاسبان حریم محترمشان بود 
آن نابخردان پست همینکه جمـع نـورانى   . و بى رحم وارد دروازه ساعات کردند

در آن شـهر چـه گذشـت و بـا آن     . اسرار را دیدند زبان به جسـارت گشـودند  
  . )78(ت بزرگواران چه کردند قلم را یارى نوشتنش نیس

  )79(شروع جنگ صفین . 3
بـه معاویـه    ین مؤمنپس از بى نتیجه ماندن نامه ها و موعظه هاى امیر ال

ین مـؤمن لشـکر امیـر ال    ه 38در روز چهارشـنبه اول صـفر سـال    ، در ماه محـرم 
هـزار نفـر و لشـکر     90لشکر حضـرت  . در مقابل لشکر شام صف کشیدند 

 . )80(هزار نفر بودند  85معاویه 

ولـى پـس از   ، بسـتند  ین مؤمنآب را بر لشکر حضرت امیر ال، لشکر کفر
لشکر حضرت مـانع از رسـیدن    گرفتن و باز نمودن آب توسط امام حسین 

  . آب به لشکر معاویه نشدند
ز اصحابشان یکباره با ده هزار نفر از طائفـه  حضرت پس از شهادت تعدادى ا

ربیعه به لشکر معاویه حمله کردند و صفوف آنان را بـر هـم ریختنـد و تـا قبـه      
براى چه مردم را به کشتن مى دهى ؟ بیـا  ، اى معاویه: معاویه رسیدند و فرمودند

  !با من مبارزه کن تا هر کدام از ما کشته شود خالفت از دیگرى باشد
: معاویه گفت . على با تو به انصاف سخن گفت: به معاویه گفت عمرو عاص 

چه اینکه هر کس به مصاف او بیـرون رود  ، اما تو در این مشورت انصاف ندادى
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از اینجا بود که معاویه عمرو عاص را به اجبـار بـه جنـگ    ! به سالمت بازنگردد
را بـه  حضرت فرستاد حضرت همینکه او را شناخت شمشیر را بلند کـرد تـا او   

آن . ولى عمرو عاص حیله کرد و عورت خود را مکشوف ساخت، درك بفرستد
  . حضرت رو از آن بى حیا برگردانید و آن خبیث فرار کرد

و مـاجراى حکمـین   ، سرانجام با حیله چند برگ از قرآن بر سر نیـزه کردنـد  
  . پیش آمد

  صفر 2
  مجلس یزید. 1

جـا  . )81(رد مجلس یزید کردنـد  در این روز بنابر نقلى اسراى آل رسول را وا
  دارد فکر کنیم چه کسانى را با چه حالتى وارد بر چگونه مجلسى کردند؟

  شهادت زید بن على بن الحسین . 2
. به شـهادت رسـید   )82(در کوفه  زید بن على بن الحسین   ه 121در سال 

ربیع االول  19پس از دفن در این روز یا . )83(خروج او در اول محرم بوده است 
قبر او را شکافتند و بدن آن بزرگوار را از قبر خارج نمودند و به زمین کشیده به 

 . )84(دار زدند 

  صفر 5
  )85( شهادت حضرت رقیه . 1

نام . حضرت رقیه مظلومانه به شهادت رسید  ه 61در روز پنجم ماه صفر سال 
پدرشـان موالنـا الشـهید اباعبـداهللا     . اسـت »زینب«و »فاطمه»، »رقیه«شریفش 
  . و مادرشان ام اسحاق است الحسین 
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 61والدت آن حضرت در مدینه بود و در سن سه سالگى یا بیشتر در محـرم  
قبل و بعد از روز عاشـورا بارهـا مـورد    . هجرى با پدر بزرگوارش به کربال آمد

حضرت زینب   قرار گرفت تا آنجا که به خواهرش  تفقد و دلجویى اباعبداهللا 
و اهـل بیـت و    بعد از شهادت امام حسین . در مورد او سفارش فرمود 

همراه با اسرا به کوفه و شام برده شد و در مسیر چهل منـزل راه شـام   ، اصحاب
  . رنجهاى فراوانى دید

آنقـدر نالـه   ، پدر با پیشانى شکسته در خرابهدر شام بعد از دیدن سر نورانى 
و بدن شریف آن حضرت را شبانه دفن ، زد و گریست تا به ملکوت اعال پیوست

  . کردند
از کهن ترین منابعى که نام آن حضرت بالفظ رقیه یاد شده قصیده سـیف بـن   

علیهمـا  (عمیره نخعى کوفى از اصحاب امام جعفر صادق و امـام موسـى کـاظم    
  :ست ا) السالم

ــره   ــن عمی ــى اب ــیف فت ــدکم س   و عب

  عبـــد لعبـــد عبیـــد حیـــدر قنبـــر      

   
ــت    ــکینه فارق ــا الس ــکینه عنه   و س

  لمــــا ابتــــدیت بفرقــــه و تغیــــر     

   
  و رقیــــه رق الحســــود لضــــعفها

ــذر         ــم یع ــذى ل ــذرها ال ــدا لیع   و غ

   
ــدها  ــد جدیــ ــوم یجــ   و الم کلثــ

  لــثم عقیــب دموعهــا لــم یکــرر         

   
ــم  ــه  ألـ ــکینه و رقیـ ــها و سـ   نسـ

ــر         ــر و تزفــ ــه بتحســ )86(یبکینــ
  

   
و بودن قبر آن حضرت در ، شواهد و مدارك درباره وجود شریف آن حضرت

همراه با معجزات و کراماتى از آن مخدره مظلومه بسـیار  ، مکان فعلى حرم مطهر
  . )87(است که در پاورقى به قسمتى از آنها اشاره مى شود 
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  صفر 7
  شهدت امام مجتبى . 1

سـالگى در   47در سن  امام مجتبى   ه 49بنابر نقلى در این روز در سال 
ولى اشهر بین علماى امامیه شهادت حضرت در آخر . )88(مدینه به شهادت رسید 

  . )89(ماه صفر است 

  والدت امام موسى بن جعفر . 2
بین مکه و مدینـه  »أواب«در   ه 128به سال ) یکشنبه(بنابر مشهور در این روز 

پدر واال مقام آن حضـرت امـام   . )90(به دنیا آمدند  حضرت موسى بن جعفر 
  . )91(مى باشند  و مادر ایشان حمیده المصفاة  صادق 

و مشـهورترین  ، امـین و کـاظم  ، صـابر ، مشهورترین لقبهاى آن حضرت صالح
و امام زین العابدین  ین مؤمناگر چه امیر ال .کنیه آن حضرت ابوالحسن است

بـه   ولـى در کتـب اخبـار از امـام کـاظم      ، هم مکنى به این کنیـه انـد   
بـه   به ابوالحسن ثانى و از حضرت عادى  واز امام رضا ، ابوالحسن اول

از آن حضرت به عنوان ، گاهى به خاصر تقیه البته. ابوالحسن ثالث تعبیر مى کنند
  . )92(فقیه و عالم نیز تعبیر کرده اند ، عبد صالح

  صفر 8
  )رحمه اهللا(وفات حضرت سلمان . 1

و بنابر نقلـى   -سالگى  250در سن   ه 36در سال )رحمه اهللا(حضرت سلمان 
م و سـلمان  او را سلمان بن االسال. )94(در مدائن از دنیا رفت  - )93(سالگى  350

السـالم  : و در خطـاب بـه او گفتـه انـد    ، )95(پاك و سلمان محمدى لقب داده اند 
  . )96(هل البیت الطاهرینأعلیک یا من خلط ایمانه ب
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 سلمان از کسانى بود که بر حضرت زهـرا  «: فرمودند ین مؤمنامیر ال
   .»)97(نماز خواند 

و ، سلمان علم اول و آخـر را درك کـرد  «: فرمودند همچنین امام صادق 
و او از مال اهل بیت اسـت  ، او دریایى است که هر کسى را بهره اى از آن نیست

)98(«.   
و در بزرگى مقام و قدر ، شرح حال آن بزرگوار در کتابهاى مختلف بیان شده

وسـایل غسـل و کفـن او را     ین مـؤمن او همین اندازه بس که موالنـا امیـر ال  
  . )99(آوردند و او را غسل داده کفن نمودند و بر او نماز خوانده دفن نمودند 

اشتیاق بهشـت بـه سـلمان بیشـتر از     «: عرضه داشت   جبرئیل به پیامبر 
   .»)100(اشتیاق او به بهشت است 

  صفر 9
  شهادت عمار و خزیمۀ. 1

سالگى و خزیمۀ بـن ثابـت    93عمار یاسر به سن   ه 37در این روز در سال 
  . )101(در جنگ صفین به شهادت رسیدند 

و او اول مردى در اسـالم بـود کـه در    ، پدر عمار جناب یاسر بن عامر است
مادر عمار جناب سمیه بود که بر اذیـت  . مکه به دست مشرکین به شهادت رسید

ر اسالم بود که به دست ابوجهـل  و اولین زن شهیده د، کفار مکه صبر فراوان کرد
  . به شهادت رسید

زمانى که خبر بـه امیـر   . سکسکى شهید کردند أاما عمار را ابوالعادیه و ابوحو
رسید بسیار محزون شد و بر بالین عمار آمد و سر او را بـر زانـو    ین مؤمنال

از دوسـتان  نهاد و با حزن و اندوه فراوان اشعارى در بـى وفـایى دنیـا و دورى    
هـر کـس بـر قتـل عمـار      . انا هللا و انا الیه راجعون«: سپس فرمود. قرائت فرمود
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بهشت نه یک بار بلکه بارها بـر  . غمگین نباشد او را از مسلمانى بهره اى نیست
   .»)102(عمار واجب شده است 

  جنگ نهروان. 2
بـه  فتح نهروان واقع شد؛ و ذوالثدیـه رئـیس خـوارج      ه 39در نهم صفر سال 

  . )103(درك واصل شد 

  صفر 11
  لیله الهریر در جنگ صفین. 1

 38در شب جمعه یازدهم ماه صفر سال »لیله الهریر«خاتمه جنگ صفین نبرد 
چـون  ، در آن شب سپاه معاویه از شدت سرما مانند سگ صدا مى کردند. بود  ه
  . به صداى سگ مى گویند»هریر«

شمشیر مـى    ذوالفقار به دست و سوار بر اسب پیامبر  ین مؤمنامیر ال
. زد و به هر شمشیرى که مى زد تکبیر مى گفت و شجاعى را به خاك مى افکند

و تـا  ، نفر نقل شده اسـت  500مقتولین به دست آن حضرت در آن شب بیش از 
ـ   ده شـد و آن  صبح مشغول جنگ بودند به گونه اى که ذوالفقار چند مرتبـه خمی

  . بزرگوار با زانوى مبارك آن را راست نمودند
کـه از  ، به شـهادت رسـیدند   ین مؤمندر این جنگ جمعى از لشکر امیر ال

، پسر هاشم خزیمـه بـن ثابـت   ، هاشم مرقال، اویس قرنى، جمله آنها عمار یاسر
عبداهللا بـن  ، لعبدالرحمن بن بدی  صفوان بن حذیفه و عبداهللا بن بدیل با برادرش 

  . بودند ین مؤمنکه از خواص امیر ال، حارث برادر مالک اشتر
مـاه بـه    14و این جنـگ  ، از لشکر معاویه جمع کثیرى به درك واصل شدند

سرانجام با حیله عمرو عاص و نفاق عده اى مثل اشـعث بـن   . )104(طول انجامید 
  . قیس کندى کار به حکمیت کشید
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  صفر 12
  )105(ین در صفین حکم. 1

ین مـؤمن لشـکر امیـر ال    ه 38مـاه صـفر سـال     )106(صبح دوازدهم یا سیزدهم 
اما عمرو عاص حیله نمود و دستور داد تا قرآنها را بـر  ، مهیاى جنگ شدند 

صفوف جلو لشکر کفر و رقهایى از قرآن و در دیگـر صـفوف هـر    . سر نیزه کنند
منـافقین  ! ال حکـم اال هللا : و فریاد مى زدنـد !! کس هر چه داشت بر سر نیزه کرد

با تضعیف روحیه لشکر حضرت آنان را به اخیار حکمـین  ، مانند اشعث بن قیس
ـ   ین مؤمنهر چه امیر ال. ترغیب کردند و مـن  ، گ اسـت فرمودند که ایـن نیرن

سرانجام قرار بر این شد که هر لشکر حکمـى از  . کالم اهللا ناطق هستم نتیجه نداد
  . جانب خود معین کند تا حکم ایشان را هر دو طرف بپذیرند

اگـر ناچـار   «: فرمـود  ین مؤمنمعاویه عمرو عاص را معرفى کرد و امیر ال
   .»نخعى حکم باشدو اال مالک اشتر ، عبداهللا بن عباس، هستیم

و حـافظین کـه بعـدا جـزء خـوارج شـدند راضـى بـه          أاشعث و جماعت قر
فقـط عبـد اهللا بـن قـیس یعنـى ابوموسـى       «: هیچکدام از این دو نشدند و گفتند

 -»دومه الجندل«نفاق منافقین نتیجه داد و ابوموسى و عمرو عاص در . »اشعرى
با توجه به عداوتى که هر دو و ، جمع شدند -که قلعه اى است بین مدینه و شام 

داشتند و با مکر و حیله  ین مؤمننسبت به بنى هاشم خصوصا حضرت امیر ال
ابوموس از جمله منافقینى بود کـه  . عمرو عاص حضرت را به ظاهر عزل نمودند

  . )107(را داشتند   قصد قتل پیامبر ) بعد از غدیر(در شب عقبه 
تـو  : رتیب فرداى آن روز در بین جمعیت ابوموسـى بـه عمـرو گفـت     بدین ت

را خلـع   على بن ابى طالب  -تا من ، بایست و معاویه را از امارت خلع کن
من هرگز بر تو که عامل ابوبکر و عمر بـوده اى و در  : عمرو عاص گفت . نمایم
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ـ ! سبقت نمـى گیـرم   ، ایمان و هجرت بر من تقدم داشته اى : ن عبـاس گفـت   اب
ولى او به گفته ابن عباس گـوش نـداد و   ، پسر نابغه تو را فریب ندهد! ابوموسى 

من علـى و معاویـه را از خالفـت    : ایستاد و انگشتر از دست بیرون کرد و گفت 
  . عزل نمودم و ساکت شد

علـى از  ، مـردم شـنیدید کـه ابوموسـى    «: عمرو عاص ملعون ایستاد و گفت 
و آن را براى معاویـه بـن   ، هم او را از خالفت عزل نمودهمن . خالفت عزل کرد

و مـن بعنـوان منصـوب کـردن     ، ابى سفیان ثابت مى نمایم که او سزاوارتر است
  !»معاویه انگشتر به دست مى کنم

حکمین براى عوامفریبى فحش و دشنام بسیارى به یکدیگر دادند و دست بـه  
. بـر سـر عمـرو عـاص زد    گریبان یکدیگر شـدند و شـریح قاضـى تازیانـه اى     

همـه  . به مکه پناهنده شد ین مؤمنابوموسى از ترس اصحاب حضرت امیر ال
در غزوه دومـه الجنـدل ابوموسـى را از      این مطالب در حالى بود که پیامبر 

حکمین در دومه الجندل گمراهند و گمـراه مـى   «: این کار خبر دادند و فرمودند
   .»)108(سانى را که از آنها تبعیت کنند کنند ک

پس از این واقعه در قنوت نوافل ابوموسى و سه نفر دیگر  ین مؤمنامیر ال
اهللا العن معاویه و عمرا وابااالعور السلمى و اباموسى : را این گونه لعن مى فرمود

   .)109(االشعرى 

  صفر 14
  شهادت محمد بن ابى بکر. 1

سـالگى بـه دسـتور     28محمد بن ابى بکر در سن   ه 38سال  در این روز در
و به قولى در نیمه جمـادى  ، معاویه و عمرو عاص به وسیله زهر به شهادت رید

  . )110(الثانى بوده است 
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قبـر  . )111(او را در شکم حمار مرده اى گذاشتند و سـوزاندند  ، بعد از شهادت
دشـمنان اهـل بیـت    . اسـت منصور بـه او از مـابقى بـدن سـوخته آن بزرگـوار      

هنگامى که کنار قبر آن بزرگوار مى روند پشت به قبـر مـى کننـد و بـراى      
  ؟!ابوبکر فاتحه مى خوانند

  صفر 15
  )112(  ابتداى بیمارى پیامبر . 1

آغـاز  که منجر به رحلت آن حضرت شد از نیمه ماه صفر   بیمارى پیامبر 
  . شد

  )اربعین(صفر  20
   أاربعین سید الشهد. 1

و اهـل   در چنین روزى چهل روز از فاجعه مولمه شهادت امـام حسـین   
الزم  بر دوستان و شـیعیان اهـل بیـت    . بیت و اصحاب باوفایش مى گذرد
زا و شـرکت در  تعطیل کار و برپایى مجلس عـ ، است که با پوشیدن لباس مشکى

  . مجالس سینه زنى و ذکر مصیبت این روز را تعظیم نمایند

  زیارت جابر از کربال. 2
  جناب جابر بـن عبـد اهللا انصـارى و همراهـانش       ه 61در این روز در سال 

از مدینه به کربال وارد شـدند   قریب به چهل روز بعد از شهادت امام حسین 
  . را زیارت کرد  أعطیه قبر حبیبش سید الشهداو به همراه . )113(

  به کربال بازگشت اهل بیت . 3
  . )114(از شام به کربال بازگشتند  بنابر مشهور در چنین روزى اهل بیت 
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  به بدن مطهر س مطهر امام حسین أملح شدن ر. 4
توسـط   س شریف امام حسین أر -ضى بنا بر قول ید مرت -در این روز 

از شام به کربال آورده شد و به بـدن مطهـر آن حضـرت     امام زین العابدین 
  . )115(ملحق گردید 

  صفر 25
   طلب کتف توسط پیامبر . 1

دوات و کتف طلبیدند تا بنویسند که خالفت بالفصـل    در این روز پیامبر 
ولى عمر مانع از این کار شد و به ساحت اقـدس  ، است ین مؤمنبراى امیر ال

  !»این مرد هذیان مى گوید« :ان الرجل لیهجر: جسارت کرد و گفت   نبوى 
منبر رفتند و خطبـه خوانـدن و مـردم را     در این روز بر  همچنین پیامبر 

  . )116(موعظه نمودند و به پیروى از قرآن و عترت فراخواندند 

  صفر 26
  تجهیز لشکر اسامه. 1

بـه عـده اى خـاص از صـحابه و بـه        پیامبر   ه 11در این روز در سال 
خصوص ابوبکر و عمر و عثمان امر فرمودنـد بـراى سـفر بـه روم و جنـگ بـا       

آنان از ایـن امـر کراهـت داشـتند و     . رومیان به امیرى اسامه بن زید آماده شوند
ـ  . اعتـراض کردنـد     أنسبت به فرماندهى اسامه بر سپاه اسالم به خاتم االنبی

ولى بـا  ، »خدا لعن کند کسى را که از لشکر اسامه تخلف کند«: فرمودندحضرت 
  !)117(این همه ابوبکر و عمر و عثمان تخلف کردند و بازگشتند 
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  صفر 28
   شهادت رسول خدا . 1

محمد بن عبـد اهللا   أشهادت جانگداز و مظلومانه اشرف مخلوقات خاتم االنبی
بـوده اسـت ؛ و طبـق     )118(سالگى به وسیله سـم   63در سن   ه 11ر سال د  

  !)119(روایاتى عایشه و حفصه آن حضرت را مسموم کرده اند 
هنگـام بیمـارى     پیامبر . )120(شدت یافت   سفر بیمارى پیامبر  24در 
ه و حفصه پـدران خـود را نـزد آن    عایش. حبیبم را نزد من حاضر کنید: فرمودند

روى مبارك خویش را از آنان برگردانیـد و    پیامبر . حضرت حاضر نمودند
 سپس دنبـال علـى بـن ابـى طالـب      . »حبیبم را نزد نم حاضر کنید«: فرمود

چون نظر مبارك به آن حضرت افتاد او را نزد خود خواند و کلمـاتى  . فرستادند
از نزد آن حضرت خـارج   هنگامى که على بن ابى طالب . به حضرت فرمود

هـزار بـاب   «: ؟ فرمـود »خلیلت به تو چه گفت«: عمر و ابوبکر به او گفتند، شد
   .»)121(علم به من حدیث کرد که از هر باب هزار باب دیگر باز مى شود 

   وصایاى پیامبر 
 ین مـؤمن در لحظات آخر عمـر خـود وصـیتهایى بـه امیـر ال       پیامبر 

از . فرمودند و جبرئیل و میکائیل و مالئکه مقربین را بر آن وصیت شاهد گرفتند
مـى   ین مـؤمن مى فرمود و امیر ال  جمله آن کلمات که جبرئیل به پیامبر 

را مـى  ) حرمتـت  (خمست را غصب مى کنند و پـرده احترامـت   «شنید این بود 
   .»درند و محاسنت به خون سرت رنگین مى شود

فریـاد زدم  ، هه هنگامى که آن کالم را فهمیدم: مى فرمایند ین مؤمنامیر ال
علیهما (ین و حسن بعد فرمایشاتى به حضرت زهرا . »و بر روى زمین افتادم
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سپس آن وصیت با چند مهر از طال که آتش به آن نرسیده بود . فرمودند) السالم
  . )122(تحویل داده شد  ین مؤمنمهر شد و به امیر ال) و ساخته دست بشر نبود(

   غسل و نماز بر بدن پیامبر 
ر بـه تنهـایى بـر ایشـان نمـاز      پس از غسل دادن آن حض ین مؤمنامیر ال
  . )123(خواندند 

مردم به جز اصحاب سقیفه در مسجد جمع شـده بودنـد و در فکـر نمـاز بـر      
رسـول  «: آمدند و فرمودند ین مؤمنامیر ال. و دفن حضرت بودند  پیامبر 

کنایه از اینکـه بـراى   ، »فاتشامام ما است در زمان حیات و پس از و  خدا 
در ایـن هنگـام   . نماز بر بدن آن بزرگوار نماز به صورت جماعت نمـى خـوانیم  

ان اهللا و مالئکته یصلون علـى  مردم دسته دسته داخل مى شدند و بدون امام آیه 
را سه بـار مـى گفتنـد و    )124(یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما ، النبى

  . ندبیرون مى آمد

   دفن بدن مبارك پیامبر 
خداوند در هـر مکـانى کـه روح    : فرمودند بعد حضرت مولى الموحدین 

و مـن آن  ، پیامبرش را قبض مى کند راضى است که در همان مکان دفـن شـود  
  . حضرت را در حجره اى که از دنیا رفته دفن مى کنم

با کمک دیگران قبرى حفر کردند و بدن حضرت را داخل  ین مؤمنامیر ال
را بـاز    سپس آن حضرت داخل قبر رفت و صورت پیـامبر  . قبر قرار دادند

کرد و گونه راست را بر زمین گذاشته در لحد را بستند و خاك روى آن ریختند 
)125( .  
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   خالصه اى از زندگى پیامبر 
کـه پـدر بزرگوارشـان     -و بنابر نقلى در حمل بودند  -حضرت دو ماهه  آن

سـاله   8و یـا   7یـا   4. از دنیا رحلت فرمـود  جناب عبداهللا بن عبد المطلب 
سـال و دو مـاه و ده    8. رحلت فرمود أبودند که مادرشان آمنه بنت وهب در ابو

از  عبـد المطلـب   روز از سن شریفش گذشته بود که جد بزرگوارش جناب 
  . دنیا رحلت فرمود

ازدواج کردنـد و حضـرت    ساله بودند که با جنـاب خدیجـه کبـرى     25
  . ساله بودند 40 خدیجه 

ین مـؤمن سال از سن مبارك آن حضرت گذشته بود کـه حضـرت امیـر ال    30
. ت را به نبوت مبعوث فرمـود سالگى خداوند آن حضر 40در . متولد شدند 
حضرت فاطمـه  ، سالگى به معراج تشریف بردند و در سال پنجم از بعثت 45در 

  . متولد شدند زهرا 
سال از عمر مبارکشان گذشته بود که جناب ابوطالـب و خدیجـه کبـرى     50

  . از دنیا رحلت نمودند) علیهما السالم(
سال و یازده ماه و سـیزده روز از   52. سالگى به معراج تشریف بردند 45در 

بعـد از هجـرت   . سن مبارکشان گذشته بود که به مدینه منوره هجـرت فرمودنـد  
  ه 11سـفر سـال    28تـا آنکـه در   ، تقریبا ده سال در مدینه شرف حضور داشتند

  . )126(مسموما از دنیا رحلت فرمودند 
حضرت او . بسیار مى گریست حضرت زهرا ،  هنگام رحلت پیامبر 

. فرو نشسـت  را نزد خود فراخواند و مطلبى فرمود که حزن و اندوه فاطمه 
پدرم به من خبر داد کـه اولـین   «: وقتى علت را سؤ ال کردند آن حضرت فرمود
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نفر از اهل بیتش که به او ملحق مى شود منم و مدت این فراق طـوالنى نیسـت   
)127(«.   

  ین مؤمنآغاز امامت امیر ال. 2
و ، اسـت  ین على بـن ابـى طالـب    مؤمناولین روز امامت حضرت امیر ال

  . )128(زیارت آن حضرت در این روز مستحب است 

  آغاز غصب خالفت. 3
و  ین مـؤمن اولین روز غصب ظالمانه خالفت و خانه نشین کردند امیـر ال 

  . )129(شکستن بیعت روز غدیر توسط اهل سقیفه بنى ساعده است 

  شهادت امام حسن مجتبى . 4
بنـابر  . )130(به شهادت رسید  امام حسن مجتبى   ه 50در این روز در سال 

ربیـع االول واقـع شـده     5صفر و بنابر قولى در  7قولى شهادت آن حضرت در 
  . )131(است 

دختر اشعث بن قیس با زهرى کـه معاویـه بـراى او فرسـتاده بـود آن       جعده
معاویه همراه با زهر صد هزار درهم فرستاد و وعده کرد . حضرت را مسموم کرد

  . )132(ولى به وعده خود وفا نکرد : که او را به عقد یزید در آورد

  مسمومیت حضرت
پس از ظهور اثرات سم . )133(چهل روز طول کشید  مسمومیت امام حسن 

مـرا  «: فرمودنـد  بر بدن مبارك و فرا رسیدن وقت شهادت به سـید الشـهدا   
من از شما جدا مى شـوم  . مسموم کرده اند و پاره هاى جگرم داخل طشت است

و مى دانم چه کسى مرا مسموم کرده است ؛ ولـى  ، و به خداوند ملحق مى گردم
وقتى من از دنیا رفتم چشـمانم  . این باره حرفى نزنیدبه حقى که بر شما دارم در 

ببر تا با او تجدید   را ببند و غسلم بده و کفنم نما و مرا کنار قبر جدم پیامبر 
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) صلى اهللا علیه و آلـه  (سپس مرا در بقیع کنار جده ام فاطمه بنت اسد . عهد کنم
ان مى کنند شما مى خواهید مـرا کنـار   مى دانم مخالفین و معاندین گم. دفن کنید

شما را به خدا قسم مى دهم که مبادا . دفن کنید و مانع شما مى شوند  پیامبر 
سپس آن حضرت مثـل  . »به خاطر من حتى به اندازه خون حجامت ریخته شود

وصیت فرموده بود به اوالد و اهل خود وصیت نمـود و   ین مؤمنآنچه امیر ال
  . از دنیا رفت

  تشییع جنازه حضرت
آن حضرت را بـه طـرف مرقـد    ، بعد از غسل و کفن و نماز امام حسین 
با دیدن این منظره براى مروان و بقیه بنـى امیـه   . حمل کردند  شریف پیامبر 

اهى عایشه آمده بودند شکى باقى نماند که مى خواهنـد آن  که با سالح و به همر
  . دفن نمایند  حضرت را در کنار پیامبر 
: و عایشه در حالى که سوار درازگوشـى بـود گفـت    ، لذا آمدند و مانع شدند

مرا با شما چه کار است که مى خواهید کسى را که من او را دوسـت نـدارم در   «
و ابن عباس بـه  ، مروان ملعون هم نظیر این مطالب را گفت. »نیدخانه من دفن ک

هرگز نمى شـود  «: فرزندان عثمان هم مانع شدند و گفتند. او و عایشه جواب داد
که عثمان در بدترین مکانها دفن شود و حسن با رسول خـدا بـه خـاك سـپرده     

   .»شود
، محتـرم گردانیـده   به خداوندى کـه مکـه و حـرم را   : فرمود امام حسین 

سـزاوارتر اسـت بـر پیـامبر     ) علیهمـا السـالم  (فرزند على و فاطمـه   حسن 
بخـدا قسـم او سـزاوارتر    . از کسانى که بدون اجازه داخل خانه او شده اند  

  ... که ابوذر را از مدینه بیرون کرد و، است از حمال خطاها عثمان
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تا یـک مـو در سـر مـن هسـت      «: رفت و گفت   بر عایشه جلو قبر پیام
در اینجـا بنـى مـروان جنـازه آن     ! »نخواهم گذاشت او را در این جا دفن کنیـد 

ولى امـام حسـین   . بنى هاشم دست به شمشیر بردند. حضرت را تیر باران کردند
تیـر از  (  7س و سـپ »وصیت برادرم نباید ضایع شـود «: مانع شده فرمودند 

 و این در حالى بود که امـام مجتبـى   ! )134(جنازه آن حضرت بیرون کشیدند 
خبر داده بودن که عایشه بعد از شهادت ایشان چه جنایتى را  به امام حسین 

  . )135(مرتکب مى شود 
بـرادرم  کلماتى فرمودند که اگر وصـیت    أپس از آن حضرت سید الشهد

. نبود مى دانستید که شمشیرهاى الى در کجا و چگونه بر شـما فـرود مـى آمـد    
سپس بدن مطهر آن حضرت را به بقیع آوردند و در کنار جده اش فاطمـه بنـت   

  . )136(دفن نمودند  اسد 
ولـى از جعـده   ، فرزند دختر و پسر بودند 15داراى  آقا حضرت مجتبى 
  . )137(هیچ فرزندى نداشتند 

  آخر صفر
  شهادت امام رضا . 1

بنـابر    ه 203در سال  حضرت ثامن الحجج موالنا على بن موسى الرضا 
سـن  . به شهادت رسـیدند  دو سال پس از وفات حضرت معصومه  )138(اصح 

حضـرت امـام    27بنابر نقلى در . )139(سال بوده است  55یا  49مبارك حضرت 
سفر  28در . ولى مشهور آخر ماه صفر است، )140(به شهادت رسیده اند  رضا 

مون انگور مسموم یا آب نار زهر آلود را بـه اجبـار بـه حضـرت امـام رضـا       أم
  . )141(خورانید  
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  مون نسبت به حضرتأآزارهاى م
و حتى حضرت را ، نسبت به حضرت کوتاهى نکردمون از آزار و جسارت أم

  . )142(سه ماه در سرخس مقیدا زندانى کرد 
ـ  ، پس از والیتعهدى مون أابتداى گرفتارى آن حضرت به خاطر معاشـرت بام

امـا  ، او به حسب ظاهر در تعظیم و احترام حضرت مى کوشید. منافق ملعون بود
  . ش راضى نموده بوددر باطن با آزار و اذیت حجت خدا را به مرگ خوی

  مسمومیت حضرت
هر جمعه که آن حضرت از مسجد جامع مراجعت مـى  : یاسر خادم مى گوید

با بدنى عرق دار و غبار آلود دستها را به درگاه الهى بر مـى داشـت و مـى    ، کرد
مـرگ مـرا   ، بارالها اگر فرج و گشایش کـار مـن در مـرگ مـن اسـت     «: فرمود
  . )143(و حزن بود تا در غربت رحلت فرمود آن حضرت پیوسته در غم . »برسان
مون پس از آنکه یک شبانه رز امر شهادت آن حضرت راکتمان کرد سـراغ  أم

و جماعتى از آل ابوطالب فرستاد تـا سـالمت بـدن     محمد پسر امام صادق 
  !!)144(و پس از آن شروع به گریه و زارى نمود ، امام را ببینند

  دفن بدن مبارك حضرت
پس از غسل و کفن و نماز بر بدن شـریف حضـرت کـه توسـط امـام جـواد       

مکـان  ، انجام شد آن حضرت را جلو قبر هارون در خانه حمید بن قحطبـه  
مون از ترس فتنه مـردم دسـتور بـه    أبنابر بعضى روایات م. )145(فعلى دفن کردند 

  . )146(دفن شبانه حضرت داد 
هنگـام   سن شریف امام جواد  )147(سال بود  20مدت امامت آن حضرت 

  . )148(سال و چند ماه بود  7 شهادت امام رضا 
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 27، )150(صـفر   17، )149(ماه رمضان  23: اقوال شهادت آن حضرت عبارتند از
بزرگان شـیعه  ، )154(ذى القعده  23و ، )153(ماه رمضان  21، )152(صفر  14، )151(صفر 

، در کتب مختلف ماه شهادت را صفر و روز آن را اکثرا آخر صفر ذکر کـرده انـد  
  . روز بودن ماه صفر در سال شهادت را ذکر ننموده اند 30یا  29ولى 
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  ربیع االول
، 1روزهـاى  . ماه ربیع االول سرور و حزن را با هم در خود جاى داده اسـت 

این ماه ایام پرخـاطره   25، 23، 22، 19، 17، 16، 14، 12، 10، 9، 8، 5، 4، 3
  . که ذیال به تفصیل آنها مى پردازیم، است اى از شادى و اندوه اهل بیت 

لیله المبیـت و هجـرت پیـامبر    ،  خبرهاى خوشى همچون والدت پیامبر 
پـس از شـهادت    ین مـؤمن امیر الآغاز امامت ، ورود حضرت به مدینه،  

پـس از   ین مـؤمن آغاز امامت امیـر ال ، والدت امام صادق ،  پیامبر 
ازدواج پیـامبر  . روزهاى بیادماندنى ایـن مـاه اسـت   ، شهادت امام عسکرى 

بـه قـم    و ورود حضرت معصـومه  ، )سالم علیها ال(با حضرت خدیجه   
مـرگ  . روزهاى دیگرى است که خاطره هاى خوشى را بر جاى گذاشـته اسـت  

عمر بن خطاب و یزید بن معاویه و عمر بن سعد برگهاى دیگرى از دفتر شـادى  
  . در این ماه است اهل بیت 

  کـه هیچگـاه فرامـوش     عمود دین اسالم روز دیگر است، آغاز وجوب نماز
  . نخواهد شد

از سوى دیگر واقعه وحشتناکى در این ماه رخ داده که سر آغاز همه مصائب 
و آن هجوم به خانه وحى پس از دفن بـدن مطهـر پیـامبر    ، است اهل بیت 
ورود اهـل بـت امـام حسـین     ، اولین روز خالفت غاصـبانه معاویـه  . است  
نیز از آثار شوم سقیفه اسـت کـه در ایـن    ، تخریب کعبه توسط یزید، به شام 

علیهمـا  (وفـات حضـرت سـکینه    ، شهادت امام عسکرى . ماه رخ داد است
  . نیز از حوادث این ماه است) السالم

مـاه  جنگ بنى النضیر و جنگ دومه الجندل در ایـن    از جنگهاى پیامبر 
  . در این ماه اتفاق افتاده است همچنین صلح امام حسن . بوده است
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، داود بن على حاکم ظـالم مدینـه  ، معتصم عباسى، مرگ موسى خلیفه عباسى
  . مالک بن انس و احمد بن حنبل نیز در این ماه به وقوع پیوسته است

  ربیع االول 1
   دفن بدن مطهر پیامبر . 1

ـ      را امیـر    و المرسـلین   أدر نیمه شب اول ربیـع بـدن مطهـر خـاتم االنبی
  )155(دفن فرمودند  ین على بن ابى طالب مؤمنال

از یـک طـرف و بـى احترامـى بـه آن        مصیبت و فاجعه رحلت پیـامبر  
، ه غسل و کفن و دفن حضـرت از طـرف دیگـر   حضرت و توجه نداشتن مردم ب

چنانکه با . سنگینى مى کرد )156( ین مؤمنداغهایى بود که بر دل مبارك امیر ال
را رها مى کردم و او   آیا بدن شریف پیامبر «: یاد تلخ آن روزها فرموده اند

  ؟»)157(ع مى کردم را دفن ننموده براى خالفت و سلطنت بعد از او نزا
و نمـاز  ، حاضر نشـدند   اکثر مردم در دفن پیامبر «: شیخ مفید مى فرماید
چه اینکه بین انصار و مهاجرین مشاجره در امر خالفت ، بر آن حضرت نخواندند

پیامبرشان از دنیا رفت و مردم هم و غمى نداشتند جز : اعمش مى گوید. )158(بود 
امیـر از  «: و طایفـه دیگـرى بگوینـد   »امیـر از ماسـت   «: ى بگوینـد آنکه عده ا

  . )159(»ماست
اگـر بعـدا بـا    : مغیره خطاب به ابوبکر و عمر گفت   هنگام رحلت پیامبر 

  لذا ابـوبکر و عمـر هنگـام دفـن پیـامبر      . مردم کارى دارید آنها را دریابید
میان دیگران بودند که در سقیفه براى خود امیر انتخاب مـى   بلکه، حاضر نبودند

  . )160(بدن مطهر دفن شد ، و قبل از آنکه کنار بدن حضرت حاضر شوند، کردند
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نمـاز    به خدا قسم ابوبکر و عمر بـر پیـامبر   : عبد اهللا بن حسن مى گوید
ولى بـا ایـن همـه اهـل     ، و سه روز بدن مبارك آن حضرت دفن نشد، نخواندند

  . )161(سقیفه مشغول کار خود بودند 
مردم روز دوشنبه و شب سه شنبه را بـر بـدن   : مى فرمایند حضرت باقر 

و عموم مردم حتى خواص و نزدیکان حضرت بر ، آن حضرت نماز مى خواندند
اما هیچیک از اهل سـقیفه بـر غسـل و کفـن و دفـن      ، بدن مبارك نماز خواندند
بریده اسلمى را بـراى خبـر دادن نـزد     ین مؤمنامیر ال. حضرت حاضر نشدند

ولى اعتنایى نکردند و بعد از دفن آن حضرت بیعت آنان هـم تمـام   ، آنان فرستاد
  . )162(شد 

بخـدا  «: او گفته اسـت  . عایشه در این باره اقرارى دارد که جالب توجه است
هللا صلىقسم ما از دفن پیامبر  با خبر نشدیم تـا اینکـه صـداى بیـل و       وآله عليه ا

یعنـى بعـد از دفـن    ، »کلنگ را در شب چهارشنبه از حجره آن حضرت شـنیدیم 
  . )163(متوجه شدیم 

  :باید از اینان که بر سر غصب خالفت همه چیز را فراموش کرده بودند پرسید
  بود یا غدیر؟ و به سفارش حضرت  آیا سقیفه در حضور پیامبر 

آیا براى تشکیل شوراى سقیفه دستورى از طرف خداوند آمده بود یا دربـاره  
  غدیر؟

  آیا در سقیفه از اکثر بالد مسلمین حضور داشتند یا در غدیر؟
  آیا در سقیفه همه مردم حاضر بودند یا در غدیر که حتى زنها هم بیت کردند؟

  لیلۀ المبیت. 2
در . از شر کفار از مکه به مدینه هجـرت کردنـد    شب اول این ماه پیامبر 

جان نثارى فرموده بـه جـاى رسـول     ین مؤمنآن شب آقا و موالیمان امیر ال
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چه اینکـه کفـار قـریش قصـد     ، )164(در بستر ایشان خوابیدند   گرامى اسالم 
ـ بت آیه به این مناس. کشتن حضرتش را داشتند  أو من الناس من یشرى نفسه ابتغ

از مردم کسى هست که جان خویش را در راه رضایت خداوند » :... مرضات اهللا
نازل  ن على بن ابى طالب أدر ش »مى فروشد و خدا بر بندگان مهربان است

  . )165(شد 
خوابیـد بـه جبرئیـل و      به جـاى پیـامبر    ین مؤمندر شبى که امیر ال

کدامیک از شـما  . میکائیل خطاب رسید که من بین شما دو نفر برادرى قرار دادم
ایثار مى کند که عمر طوالنى از آن دیگرى باشد؟ هر دو عمر طوالنى را اختیـار  

  . کردند
ت خـود را  حیا به زمین نگاه کنید و ببینید که چگونه على «: خطاب آمد

ایثار نموده و به جاى او خوابیده و جان خـود را فـداى     به برادرش پیامبر 
آنان آمدند و . »به زمین بروید و او را از دشمنان حفظ کنید. جان او نموده است

و میکائیل سمت پاهاى آن حضرت نشست  ین مؤمنجبرئیل باالى سر امیر ال
خداوند در جمع مالئکه به تو مباهات ، بخ من مثلک یابن ابى طالب  بخ: و ندارد
... مرضـات اهللا  أو من الناس من یشرى نفسه ابتغاینجا بود که آیه شریفه . »فرمود

  . )166(نازل شد 

   هجرت پیامبر . 3
  . )167(د سال پس از بعثت به مدینه طیبه هجرت فرمو 13  پیامبر 

  هجوم به خانه وحى. 4
هنگـامى  . صورت گرفت ین مؤمندر این روز اولین هجوم به خانه امیر ال

متوجه غسل و کفن و دفن پیامبر شد و غاصبین خالفـت  ، ین مؤمنکه امیر ال
در شب چهارشنبه که اول ربیع بود بدن مبـارك آن حضـرت را   ، در سقیفه بودند
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آن حضـرت  . متوجه جمع آورى قرآن شد  دفن فرمود و طبق وصیت پیامبر 
على جان تا سه روز از خانه خارج مشو و قرآن را جمع آورى «: فرموده بودن 

   .»)168(... کن
بار اول در روز اول : آورده انددر این ایام سه بار به منزل آن حضرت هجوم 

ربیع بود که براى بیعت آمدند و آن حضرت فرمود که قسم یـاد کـرده ام کـه تـا     
پـس از آن امیـر   . جمع قرآن تمام نشود از خانه بیرون نیـایم و آنـان بازگشـتند   

را بر در منازل اصـحاب مـى    شبها صدیقه طاهره و حسنین  ین مؤمنال
  )169(د و طلب یارى مى نمودند بردن

بود کـه زبیـر و عـده اى دیگـر در       بار دوم هفت روز بعد از دفن پیامبر 
آن روز زبیر شمشیر کشید تـا عمـر را   . جمع شده بودند ین مؤمنمنزل امیر ال

  . )170(بکشد 
منـزل و   و پـس از آتـش زدن در  ، بار سوم به منزل حضرت هجـوم آوردنـد  

امیـر  ، )علیه السالم (و کشتن حضرت محسن  ضرب و جرح صدیقه طاهره 
  . )171(را با دست بسته بیرون بردند  ین مؤمنال

  مسمومیت امام عسکرى . 5
در اثر زهر مسموم شد و بیمـارى حضـرت آغـازم     امام حسن عسکرى 

  . )172(گردید 
در چنـین روزى    ه 260در سال  بر قولى شهادت امام حسن عسکرى بنا

  . )173(بوده است 
و به قولى دیگر در چهارم ربیع االول و به قولى دیگر در هشـتم ربیـع االول   

  . )174(بوده است 
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  ربیع االول 3
  تخریب کعبه وسط یزید. 1

ایـن  . )175(به دستور یزید خانه کعبه را منجنیـق خـراب کردنـد      ه 64در سال 
  . فاجعه یازده روز قبل از هالکت یزید به وقوع پیوست

  ربیع االول 5
  وفات حضرت سکینه . 1

در ، سال پس از واقعه کـربال  56 دختر امام حسین  حضرت سکینه 
  . )176(در مدینه وفات کرد   ه 117االول سال  شب پنجم ربیع

، است که با هم در واقعه کربال حضور داشتند مادر ایشان حضرت رباب 
  . و همواره با اسرا به کوفه و شام رفتند

چهارصد دینـار عطـر و   ) نفس زکیه(در صبح روز رحلتش محمد بن عبد اهللا 
خالـد بـن عبـد    . ر مجمره ها سوزانیدعود خرید و پیرامون تابوت آن حضرت د

الملک حاکم مدینه که در نظر داشت با به تعویق افتـادن تشـییع جنـازه بـر اثـر      
صبر کنید من براى نماز خوانـدن  «: گفت ، گرمى هوا به بدن مطهر جسارت شود

. لذا جنازه مبارك آن حضرت تا شـب دفـن نشـد   . ولى نیامد. »بر جنازه مى آیم
و بـه قـولى    و به قولى یحیى بـن حسـن    -  پس از آن حضرت سجاد

بر جنازه آن حضرت نماز خواندند و آن حضـرت   -محمد بن عبد هللا نفس زکیه 
  . )177(را با احترام به خاك سپردند 
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  ربیع االول 8
  شهادت اما عسکرى . 1

الگى به دست معتمـد  س 28در سن   ه 260در سال  امام حسن عسکرى 
مـى کـرد کـه بـر آن       معتمد به عباسیین سـفارش  . )178(عباسى به شهادت رسید 

معتمـد چنـدین مرتبـه    : مى فرماید) رحمه اهللا(صدوق . )179(حضرت تنگ بگیرند 
 . را حبس کرد امام عسکرى 

امامـت آن  و مـدت  ، به شـهادت رسـیدند   ساله بودند که امام هادى  22
در شبى که فرداى آن روز به شهادت رسیدند نامه هـاى  . حضرت شش سال بود

  . )180(زیادى به مردم مدینه نوشته بودند 
آن حضـرت را وضـو دادنـد و     بعد از آنکه امام عصر ، هنگام نماز صبح

  . )181(به شهادت رسیدند ، جوشانده اى به حضرتش دادند
همه بازارها بسته شد و مردم کنـار منـزل آن   ، خبر شدندوقتى مردم سامرا با 
و اتباع خلیفه و بنى هاشـم و علویـات داخـل منـزل      أوزر. حضرت جمع شدند

در سامرا صداى شیون و گریه از هر سو به گوش مى رسید و قیامتى بـر  . بودند
  . پا شده بود

بدن مطهر را  آن حضرت را غسل داده بعد از کفن آن حضرت امام زمان 
. جعفر برادر حضرت جلو آمد که بر بدن مبارك نماز بخوانـد . جهت نماز آوردند

، در حـالى کـه طفلـى گنـدمگون     همین که خواست تکبیر بگوید امام زمان 
گشاده دندان مانند پاره ماه بود از حجره بیرون آمد و رداى جعفـر  ، پیچیده موى

و آن ، دور کرد و بر پـدر بزرگـوارش نمـاز خوانـد    را کشید و او را از آن مکان 
  . )182(دفن نمودند  حضرت را نزد قبر پدر بزرگوارش حضرت هادى 
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همه جار را در جسـتجوى حضـرت   . جعفر این واقعه را براى معتمد نقل کرد
  . ولى اثرى از آن حضرت ندیدند، گشتند

محدث جلیل جناب فضل   ه 260سال  - در سال شهادت امام عسکرى 
ـ  180او صاحب : بن شاذان نیشابورى از دنیا رحلت فرمود لیف اسـت و امـام   أت

  . ) 183(سه بار بر او رحمت فرستاده اند  عسکرى 

  ربیع االول 9
  آغاز امامت حضرت ولى عصر . 1

حضرت پـس از  و غیبت صغراى آن  آغاز امامت حضرت صاحب االمر 
  . )184(که تنها فرزند آن حضرت بودند ، است شهادت امام عسکرى 

این روز عید شیعه و اولین روز امامت خالفت آخرین خلیفه و حجت بر حق 
  . )185(است   ه 260در سال  و منجى عالم بشریت حضرت بقیه اهللا االعظم 

  قتل عمر بن خطاب. 2
عمر بن الخطاب از دنیـا رفتـه اسـت      ه 23در آخر شب نهم ربیع االول سال 

  . ذى الحجه است 26و قول اهل سنت روز چهارشنبه ، )186(
و مالئکه و ساکنان اعلى علیـین و   أو انبی این روز روز شادى اهل بیت 

کـه در ایـن روز    و اوالد طاهرین ایشان اسـت چـرا   ین مؤمندوستان امیر ال
روزى عظـیم  . )187(به اجابت رسید  نفرین حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا 

حضــرت رســول . ن اســت و روز ســرور شــیعه و عیــد بــزرگ آنهاســتأالشــ
این روز را عید قرار داده و امر کرده است که مردم نیز عیـد قـرار دهنـد و      

  . )188(ند اعمال آن را به جا آور
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در ایـن روز اطعـام   . خداوند او را مى آمـرزد ، کسى که در این روز انفاق کند
  برادران دینى و خوشبو کردن آنان و توسعه بر اهـل و عیـال و پوشـیدن لبـاس     

  . )189(جدید و شکر گزارى به درگاه خداوند متعال و عبادت نمودن مستحب است 
عیـد اهللا  : ده کـه از جملـه آنهاسـت    فضیلتها و اسمهایى براى این روز ذکر ش

روز قتـل  ، عید اهل بیـت  ، روز فرح شیعه، عید فطر دوم، غدیر ثانى، االکبر
روز پرهیـز  ، ینمـؤمن روز دوستى ، روز پیروزى مظلوم، روز قبولى اعمال، منافق
  . روز شکر گزارى، روز نابودى ضاللت و گمراهى، از کبائر

  ماجراى قتل عمر
، خطاب به دست ابولؤ لؤ که نامش فیروز و غالم مغیره بن شعبه بـود  عمر بن

  م )190(چند ضربه خنجر خورده که منجر به مرگ او شد 
هنگامى که ابولؤ لؤ ضربه ها را بر عمر زد و خواسـت فـرار    )191(بنابر مشهور 

  . )192(نفر را مجروح کرد که شش نفر از آنها مردند  12و ، عده اى مانع شدند، کند
و ضربه بر کتف ، ماجرا از این قرار بود که قبل از تکبیر نماز ابولؤ لؤ جلو آمد

و عده اى جمع شدند و او را به ، عمر افتاد. و ضربه اى دیگر بر خاصره عمر زد
نزدیک بود خورشید طلوع کند که نماز را عبد الرحمن بن عوف . خانه اش بردند
  . با مردم خواند

  عمر در بستر مرگ
مى که عمر را به خانه بردند مقدارى نبیـذ آوردنـد و او خـورد ولـى از     هنگا

قسمتهاى ضربت خورده خارج شد و معلوم نشد از کجا خارج شده زیر با خون 
خلیفه شیر بخورد زیرا سفید است و معلوم مـى  : لذا عده اى گفتند. هم رنگ بود

ل گرمـى  حاضـرین بـراى د  . شیر را خورد و از محل ضربه ها خارج شـد . شود
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اما ضربه هاى جناب ابولؤ لؤ کارگر شد ! »ضررى نمى زند، مانعى ندارد«: گفتند
  . )193(در روز سوم در جنب ابوبکر دفن شد . و به خلیفه سابق ملحق شد

او اولین کسـى بـود   . عمر مدت ده سال و شش ماه و چهار شب خالفت کرد
اولین نفرى بود که او را  و ابوموسى اشعرى، ین گذاشتمؤمنکه نام خود را امیر ال

  . )194(در منبر به این نام خطاب کرد 

  بدعت عمر براى آینده خالفت
این خالفت را به چه کسى واگذار کنم ؟ او على بن : عمر به ابن عباس گفت 

شجاعت و فضیلت و قرابت و سبقت در : را پیشنهاد کرد و گفت  ابى طالب 
: ابـن عبـاس گفـت    ! در طبع او مزاح اسـت  :  عمر گفت. اسالمش معلوم است

اگر او خلیفه شود بنى امیه را بر گـرده  : درباره عثمان چه مى گویى ؟ عمر گفت 
  . مردم مسلط مى نماید

مـردى متکبـر   : در باره طلحه چه مى گویى ؟ عمـر گفـت   : ابن عباس گفت 
هنگـام   او. است پیامبر را با کالمى که روز نزول آیه حجاب گفـت آزرده اسـت  

وقتى از دنیا برود ما زنانش را به عقد خود در مـى  «: نزول آیه حجاب گفته بود
   .»آوریم

او مرد شجاعى : درباره زبیر بن عوام چه مى گویى ؟ گفت : ابن عباس گفت 
کـه گـاهى انسـان و    ، مردى بدخو و مفسـد اسـت  . ولى بسیار بخیل است، است

مردى متکبر و متعصب است و به  :در مورد سعد و قاص گفت . گاهى کافر است
در مورد عبد الرحمن نظـرت چیسـت ؟   : ابن عباس گفت . کار خالفت نمى آید

  . )195(او مرد ضعیف القلبى است : عمر گفت 
عمر هنگام مرگ امر خالفت را به شورى واگذار کرد و ابوطلحه انصـارى را  

بعد از مرگ من با پنجاه نفر از انصار با شمشیرهاى کشـیده  : طلبید و به او گفت 
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، طلحـه ، عثمان، على بن ابى طالب : شش نفر را در خانه عایشه حاضر کنید
آنگاه سـه روز آنهـا را مهلـت    . وفعبد الرحمن بن ع، سعد بن ابى و قاص، زبیر
و بعد از آن اگر چهار یا پنج نفر بر نظرى متفق شـدند و دو یـا یـک نفـر     ، دهید

و اگر سه نفر نظرى داشتد و سه ، مخالفین را به قتل برسانید، مخالفان آنان بودند
آن طرف که عبد الـرحمن بـن عـوف در اوسـت مقـدم      ، نفر نظر دیگرى داشتند

و اگـر بعـد از سـه روز بـر امـرى اتفـاق       ، دیگر را گردن بزنیدبدارید و سه نفر 
  . هر شش نفر را گردن بزنید، نکردند

  شورى بعد از مرگ عمر
و زبیر بـن عـوام پسـر    ، بعد از مرگ عمر شورى در خانه عایشه تشکیل شد

طلحه بن عبیـداهللا  ! بخشید ین مؤمنعفیه حق خود را به پسردایى خود امیر ال
هم حق خود را به عبـد    سعد بن ابى و قاص !! هم حق خود را به عثمان بخشید

  . الرحمن بن عوف بخشید
عـرض   ین مـؤمن عبد الرحمن به مسجد آمد و در جمع اصحاب به امیر ال

من بیعت مى کنم با شما به این شرط که عمل کنى به کتـاب خـدا و سـنت    : کرد
بلکه طبق کتاب : فرمودند ین مؤمنامیر ال! و روش ابوبکر و عمر  امبر پی

  . ى خود عمل مى کنمأو اجتهاد ر  خدا و سنت پیامبر 
بـار  . و عثمان قبـول کـرد  ، عبد الرحمن این کلمات را سه بار به عثمان گفت

غیـر از بنـى   ، کرد و دیگران هـم بیعـت کردنـد    سوم عبد الرحمن با عثمان بیعت
هاشم و جمعى از بزرگان صحابه مثل عمار بن یاسر و مقداد بن اسود کـه بیعـت   

  . نکردند
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  :اینکه جا دارد چند سؤ ال مطرح شود
عمر در دوران جوانى به چه کارى مشغول بوده و در سفرهاى تجـارتى چـه   

  شغلى داشته است ؟
  اعتراض کرد؟  گر چه کسى به پیامبر در جنگ حدیبیه و جاهاى دی

  داد؟  چه کسى نسبت هذیان به پیامبر 
قصـد دارم خانـه   «: را آتش زد و گفت  ین مؤمنچه کسى در خانه امیر ال

  ؟»اگر چه فاطمه در آن باشد، را با اهلش بسوزانم
  را کشت ؟ چه کسى محسن بن على 

  تازیانه بزند؟  چه کسى به قنفذ دستور داد تا به دختر پیامبر 
و  ین مؤمنچه کسى ابوبکر را به غصب فدك ترغیب کرد و شهادت امیر ال

  را رد کرد؟ ام ایمن و حسنین 
سارت به صـورت  گرفت و ج چه کسى قباله فدك را از حضرت صدیقه 

  مبارك آن حضرت کرد؟
  اولین کسى که دست روى دست گذاشتن را در نماز احداث کرد که بود؟

  اولین کسى که خالفت را شورى حواله نمود چه کسى بود؟
  اولین کسى که با همراهى ابوبکر سهم ذوى القربى را نداد چه کسى بود؟

: بیعت کـرد و گفـت    اولین کسى که روز عید غدیر با على بن ابى طالب 
  چه کسى بود؟همؤمنو  مؤمناصبحت موالى و مولى کل ، بخ بخ یابن ابى طالب

اولین کسى که از کوزه نصارى وضو گرفت و آنها را پـاك مـى دانسـت چـه     
  کسى بود؟

  اولین کسى که شهادت مملوك را از درجه اعتبار ساقط کرد چه کسى بود؟
  را حرام کرد چه کسى بود؟ أنساولین کسى که متعه حج و متعه 
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اولین کسى که دستور داد نافله هاى ماه رمضان به جماعت خواند شـود چـه   
  کسى بود؟

  اولین کسى که گفت عجمها از یکدیگر ارث نمى برند چه کسى بود؟
  !چرا هنگامى که شخصى از کوزه خلیفه خورد مست شد؟

ـ   ه چهـار زن او  چه کسى بود که وقتى پس از مرگش یک هستم مـال او را ب
  دینار رسید؟ 83000قسمت کردند به هر زنى 

  !همه مردم از من باسوادترند حتى پیرزنها؟: چه کسى گفت 
: مـى گفـت   ، از چى کسى هر گاه سؤ ال مى کردند و در جواب فرو مى ماند

  مرا مانع از یادگرفتن مسائل شد؟، اشتغال به داللى و خرید و فروش
رتهاى مختلف ذکر شده که عمر بن خطاب حسـب  اینکه در کتب تاریخ با عبا

  :وصیت ابوبکر به خالفت مسلمین نصب شده جاى چند سؤ ال دارد
ـ . 1    أآیا وصیت ابوبکر نافذ است و وصیت اشرف مخلوقات خاتم االنبی

  در غدیر و غیر غدیر نافذ نیست ؟
در هنگام رحلت نفرمود کاغذ و قلم بیاورید تـا بگـویم و     آیا پیامبر . 2

نوشته شود مطلبى که بعد از من اختالف نکنید؟ چرا نسبت هذیان به آن حضرت 
هر چـه  «: دادند و کاغذ و قلم نیاوردند و حال آنکه خداوند در قرآن مى فرماید

ر کاغذ چطور براى ابوبک. )196(آن حضرت مى فرمایند وحى است نه از نزد خود 
جالب اینکه او بیهوش مى شد و به هـوش  . نکرد  و قلم آوردند و کسى اعتراض 

مى آمد و بعد از بسم اهللا عثمان از طرف خودش نوشت خلیفه بعد از ابوبکر عمر 
  است و ابوبکر مخالفتى نکرد؟
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  قتل عمر بن سعد. 3
عمر بن سعد فرمانده ظالم لشکر یزید در ایـن روز بـه دسـت مختـار ثقفـى      

  . )197(به درك واصل شد ) رحمه اهللا(

  ربیع االول 10
  با حضرت خدیجه   ازدواج پیامبر . 1

ازدواج  سال قبل از هجرت با حضـرت خدیجـه کبـرى     15  پیامبر 
حضـرت خدیجـه   از احادیث شیعه و اخبار عامه معلوم مى شود که . )198(نمودند 

او از . در علم و اطالع به کتب آن زمان معروف بوده اسـت ، بنت خویلد بن اسد
بـه عقـل و   ، عالوه بر کثرت اموال و امالك و تجاراتى کـه داشـت  ، زنان قریش

سیده نسوان و ملکه ، مبارکه، کیاست نیز مزیت داشت و در آن زمان او را طاهره
را مـى کشـید و     ظـار قـدوم پیـامبر    او از کسانى بو کـه انت . مى گفتند أبطح

  . همیشه از علما عالئم نبوت آن حضرت را جویا مى شد
اول از مهر نبوت سؤ ال کـرد و  ، شرفیاب شد  هنگامى که خدمت پیامبر 

ــالم        ــى اس ــول گرام ــدح رس ــیح او در م ــعار فص ــرد و اش ــارت ک آن را زی
کمال محبتش به آل عبد المطلب مشهور است که کاشف از علم و ادب و  و  

در همان روزى که آن حضرت مبعـوث بـه رسـالت شـد جنـاب      . محبت اوست
  . ایمان آورد خدیجه 

از مال خویش و میراثى که به او رسیده بود به صورت  حضرت خدیجه 
که از بزرگان تجار شد به گونـه اى کـه   چندى نگذشت . مضاربه تارت مى نمود

بـر  . هشتاد هزار شتر زیر بار تجارت او بودند و هر روز امول او زیادتر مى شـد 
بام خانه او قبه اى از حریر سبز با طنابهاى ابریشم با تمثالى چند بـود کـه ایـن    

  . عالمت جاللت آن مخدره بود
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ب که هر کـى چهـار صـد    افراد زیادى مانند عقبه بن ابى معیط و ابن ابى شها
و ابوجهل و ابوسفیان و دیگر بزرگان عـرب آن  ، کنیز و غالم و خدمتکار داشتند

سـرانجام  . روز خواستگارى آن حضرت آمدند؛ ولى آن حضرت قبول نفرمودنـد 
دادند و این ازدواج با   پیشنهاد ازدواج به پیامبر ، خود حضرت خدیجه 

  . آداب و مراسم خاصى انجام شد
خداوند دو پسر به نامهاى قاسم و عبد اهللا که به آنها طیب و طـاهر هـم مـى    

و جـده   و چهار دختر به نامهاى ام کلثوم و زینب و رقیـه و فاطمـه   ، گفتند
  . است حضرات معصومین 
زنـدگى    بیست و چهار سال و یک ماه بـا پیـامبر    حضرت خدیجه 

. همسـر دیگـرى اختیـار نفرمـود      و تا آن حضرت زنـده بـود پیـامبر    ، کرد
. واگـذار کـرد    جمیع اموال خود را به پیامبر  همچنین حضرت خدیجه 

از خانـه بیـرون رود و     ق مـى افتـاد کـه پیـامبر     کمتر اتفا: عایشه مى گوید
چندانکه یک روز آتش حسـد مـن مشـتعل شـد و     ، خدیجه را به خبر یاد نکند

! تاکى خدیجه را یـاد مـى کنـى ؟ او پیرزنـى بـیش نبـوده       ، یا رسول اهللا: گفتم 
از    پیـامبر ! به تو مرحمـت کـرد  ) منظور خودش بوده(خداوند بهتر از او را 

نصـیب   بهتر از خدیجـه  ! نه به خدا قسم : سخن من در غضب شد و فرمود
و تصـدیق نبـوت مـن    ، به من ایمان آورد هنگامى که مردم کافر بودند. من نشده

و امـوال خـود را در اختیـار مـن     ، نمود در وقتى که مردم مرا تکذیب مى کردند
خداوند متعال از خدیجه بـه  . م مرا از خود دور مى کردندگذارد در وقتى که مرد

  . )199(من فرزندانى روزى کرد و رحم تو را عقیم قرار داد 
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  مرگ داود بن على حاکم ظالم مدینه. 2
داود بن على عموى سفاح در مدینه در دهم ربیع االول به دعاى امام صـادق  

داد معلـى بـن خنـیس را کـه از      چه اینکه داود بن على فرمان، هالك شد 
  . )200(بود شهید کردند  اصحاب امام صادق 

  مرگ مالک بن انس. 3
رئـیس فرقـه مـالکى از    ، مالک بن انس اصـبحى   ه 179در این روز در سال 

از خصوصیات او اینکـه  . مذاهب اربعه اهل سنت از دنیا رفت و در بقیع دفن شد
در شکم مادر بود و بعد از سه سـال بـه دنیـا     مدت سه سال بعد از مرگ پدرش

  )201(؟ !!آمد

  اولین روز خالفت غاصبانه معاویه. 4
و از ، خود را به خالفت نشاند  ه 41در این روز معاویه بن ابى سفیان در سال 

  . ) 202(مردم بیعت گرفت و او اولین خلیفه بنى امیه بعد از عثمان بود 

  ربیع االول 12
  نمازآغاز وجوب . 1

  . )203(در سال اول هجرت در این روز نماز در حضر و سفر واجب شد 

  به مدینه  ورود پیامبر . 2
، بعد از هجرت از مکه وارد مدینه طیبه شـدند   در غروب این روز پیامبر 

به ایشـان ملحـق    ین مؤمنو در قبا نزول اجالل فرمود و منظر ماند تا امیر ال
ربیع االول پیـامبر   4این در حالى بود که در . )204(و سپس وارد مدینه شدند ، شد
  . )205(در مسیر هجرت از غار ثور بیرون آمده به طرف مدینه حرکت فرمود   
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  مرگ معتصم عباسى. 3
، ذشـته دو سـاعت از شـب گ    ه 227در پنجشنبه دوازدهم ربیـع االول سـال   
سبب مرگش آن شد که حجامت کـرد  . معتصم عباسى در سامرا به هالکت رسید

  . و سپس تب کرد و به همان تب به جهنم شتافت
  . است از بزرگترین جرائم او به شهادت رساند امام جواد 

  و هشتم از خلفاى بنى عباس ، روز بود 8ماه و  8سال و  8مدت خالفت او 
معتصم مـردى ظـالم بـود و از    . قصر بناکرد 8دختر داشت و  8و  پسر 8او . بود

او به سادات خصوصا بزرگان آنهـا اذیـت   . علم و ادب و نوشتن بهره اى نداشت
و در دوران حکومتش عالقه زیادى به ساخت بنا داشـت  ، هاى بسیار روا داشت

)206( .  

  مرگ احمد بن حنبل. 4
رئیس فرقه حنبلى ها در بغداد از  احمد بن حنبل  ه 241در این روز در سال 

جد او ذوالثدیه رئیس خـوارج نهـروان   . )207(و در همان شهر دفن شد ، دنیا رفت
بنـابر قـولى   . )209(به درك فرستاده شد  ین مؤمنکه به دست امیر ال، )208(است 

  . ) 210(مرگ او در ربیع الثانى است 

  ربیع االول 14
  مرگ یزید بن معاویه. 1

در شب چهاردهم ربیع االول یزید بن معاویه بن ابى سـفیان در    ه 64در سال 
اقوال دیگر در مرگ . )211(سالگى به درکات جحیم شتافت  37سالگى یا  39سن 

  . )212(یزید دوازدهم و پانزدهم این ماه است 
او کسى است که غالم پدر خود را . مادر یزید میسون دختر بجدل کلبى است

از همینجاسـت کـه طبـق    . تمکن ساخت و به یزید ملعـون بـارور شـد   به خود م
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، که این کالم شامل شـمر ، ولد الزناست قاتل امام حسین  فرمایش ائمه 
  . ابن زیاد و غیر آنها نیز مى شود، عمر سعد

  صاحب اشعار کفرآمیز، ناکح با محارم، میمون باز، قمار باز، او شارب الخمر
او بود که واقعه جانسوز کربال را به وجـود آورد و امـام   . تارك الصلوه بودو 

و اهل بیت و اصحاب آن حضرت را به شهادت رساند و امـام زیـن    حسین 
و دیگر علویات و فاطمیات را بـا   و عمه سادات زینب کبرى  العابدین 

  . رت بردآن وضع در کوچه و بازار به اسا
همچنین او بود که . او بود که خانه خدا را خراب کرد و پرده کعبه را سوزانید
و سـه روز مـال و   ، در واقعه حره در مدینه کشف ستر زنان مهاجر و انصار کـرد 

بعـد از ایـن مـاجرا    . )213(جان و ناموس مردم را بر سـربازان خـود حـالل کـرد     
بعد از آن قتل و غارتى در مدینه . شتندفرزندانى به هم رسیدند که پدر معینى ندا

  . و مردم را داخل حرم مطهر کشتند، شد و حرمت حرم شریف نبوى هتک گردید
یکى اینکه به بالى ناگهـانى هـالك شـده    : در علت مرگ او چند قول است 

یزید شب با حـال مسـتى خوابیـد و    : مى فرماید) رحمه اهللا(شیخ صدوق . است
مثل آنکه قیر مالیـده شـده   ، در حالیکه بدن او تغییر کردهصبح او را مرده یافتند 

  . بدن نحسش را در باب الصغیر دمشق دفن کردند. باشد
احمد بن حنبل و جماعتى از اهل سنت لعن یزید را تجویز کرده انـد و عـده   

و ابن جوزى کتابى بر رد یزید نوشته است ، اى از آنان معتقد به کفر یزید هستند
)214( .  

  . )215(مناسب است  روز زیارت امام حسین  در این
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  مرگ موسى خلیفه عباسى. 2
فرزنـد مهـدى   ، ربیع االول موسى العادى 18و  15در این روز و به قولى در 

ـ  . )216(عباسى به درکات جحیم شتافت  مون أدر همان شب هارون خلیفه شـد و م
 25و سه ماه طول کشـید و   خالفت موسى الهادى یک سال. )217(نیز به دنیا آمد 

او به قسـاوت و قلـب و قلـت رحـم و خشـونت طبـع و       . سال عمر کرد 26یا 
  . )218(شرارت نفس مشهور بود 

در مهج الدعوات روایت مى کند که موسى الهـدى  ) رحمه اهللا(سید بن طاوس 
صـاحب   لشکر فرستاد حسین بن على بن حسن مثنى بن امام حسن مجتبى 

چـون  ، و سر او را با اسـیران بـه نـزد او آوردنـد    ، با اصحابش شهید کردفخ را 
  . نظرش بر آن سر افتاد اشعارى خواند

و او بعد از سرزنش و تـوبیخ  ، پس اسیران را یکى پس از دیگرى مى آوردند
را بـه   ین مـؤمن در یک روز جماعتى از اوالد امیر ال. امر به قتل آنها مى کرد

و طالبیین را دشنام مى داد تا رسید به نام مبارك موسـى بـن جعفـر     قتل رسانید
نسبت به آن حضرت بد گفت و فریاد کشید که حسین صاحب فخ خـروج  ، 

چون او صاحب وصیت در این خـانواده  ، نکرد مگر به امر موسى بن جعفر 
گر او را زنده بگـذارم و  خدا بکشد مرا ا. بخدا قسم او را به قتل مى رسانم. است

خدا بکشد مرا اگر او را عفو کنم و اگر نبود که سفاح و پدر مهدى فضایل بسیار 
هـر  ، در حق جعفر بن محمد از کثرت علم و دین و فضلش برایم نقل کـرده انـد  

  . آینه قبر او را مى شکافتم و بدن او را به آتش مى سوزانیدم
فرسـتاد و صـورت    حضرت کاظم على بن یقطین نامه اى از بغداد براى 

اهل بیت و شیعیان خـود را خبـر   ، چون نامه به حضرت رسید. حال را شرح داد
  ى شما در این باب چیست ؟أر: کرد و فرمود
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. صالح این است که شما خود را از این جبار ظالم پنهان دارى: عرض کردند
اول نامه اى که از عراق بیاید متضمن خبر مرگ موسـى الهـادى   : حضرت فرمود

  . )219(است و چنان شد که آن حضرت خبر دادند 

  ربیع االول 16
  به شام ورود اهل بیت امام حسین . 1

اهـل بیـت امـام حسـین     ، روز از روز عاشـورا  66بنابر نقلى پس از گذشت 
  . )220( وارد شام شدند 

  ربیع االول 17
   والدت پیامبر . 1

در این روز هنگـام فجـر روز جمعـه در مکـه معظمـه      ، به اتفاق علماى شیعه
. واقـع شـده اسـت     محمـد مصـطفى    أوالدت با سعادت حضرت سید االنبی

سال اصحاب والدت آن حضرت با سلطنت انوشیروان عادل مقارن بود و در آن 
  . )221(فیل هالك شدند 

نام پدر آن حضـرت  . و کنیه ایشان ابوالقاسم است  نام آن حضرت محمد 
  . )222(عبد اهللا و نام مادر آن حضرت آمنه بنت وهب است 

نور از پیشانى آن حضرت المع بود و بـوى مشـک از ایشـان    ، هنگام والدت
از طرف حجاز ساطع شـد و در تمـام عـالم    نورى در آن شب . ساطع مى گشت
و همه آنان در آن روز الل بودنـد و  ، تخت پادشاهان سرنگون شد. منتشر گردید

  . نمى توانستند سخن بگویند
پیامبران در هنگام والدت آن حضـرت حضـور    أمالئکه مقرب و ارواح اصفی

ها از طال  و ابریقها و تشت، و رضوان خازن بهشت با حوریان نازل شدند، یافتند
و نقره و زمرد بهشت حاضر کردند و براى حضرت آمنه شربتها از بهشت آوردند 
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آن حضرت را بعد از والدت به آبهاى بهشـت غسـل دادنـد و بـه     . که او آشامید
  . )223(عطرهاى فردوس معطر کردند 

  معجزات والدت حضرت
افتاد و در روز والدت آن حضرت هر بتى که در هر جاى عالم بود به رو در 

دریاچه ساوه که آن را مى پرسـتیدند  . چهارده کنگره از ایوان کسرى فرو ریخت
در وادى ساوه که سالها بود کسى آب در ندیده بود . خشک و بدل به نمکزار شد

آتشکده فارس که هزار سال خاموش نشده بود در شـب والدت  . آب جارى شد
و طـاق  ، ل گردیـد علم کاهنان و سـحر سـاحران باطـ   . آن حضرت خاموش شد

  . )224(کسرى از میان به دو نیم شد که تا امروز نمایان است 
الحـق و زهـق    أجـ «: هنگام والدت آن حضرت این ندا از آسمان شنیده شد

   .»)225(ان الباطل کان زهوقا ، الباطل

  خصوصیات حضرت
  هرگاه چشـم مبـارکش   . هرگز مگس بر بدن مبارك آن حضرت نمى نشست

و مى دید و مى شنید چنانکه در بیدارى مـى دیـد و   ، بیدار بودخواب بود دلش 
  . حضرت از قفاى خود چنان مى دید که از پیش روى مى دید. مى شنید

آن حضـرت  . )226(بر هر حیوانى که سوار مى شد هرگز پیر و الغر نمـى شـد   
، هر زمان که فرمان مى داد فالن مرد را حاضر کـن . حمارى به نام یعفور داشتند

در خانه اش مى رفت و سر بر در مى کوفـت و بـه اشـاره او را حاضـر مـى       به
  . )227(ساخت 

آن بود که ختنه کرده و ناف بریده و پـاك    از خصوصیات والدت پیامبر 
همچنین در وقت والدت از پا به زیر آمـد نـه   . از آالیش خون و غیره متولد شد

و چون سر از سـجده برداشـت   ، ه به سجده افتادهنگام والدت رو به کعب. از سر
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و ، دست به سوى آسمان بلند کرد و به وحدانیت خدا و رسالت خود اقرار نمـود 
  )228(سپس نورى از او ساطع گردید که مشرق و مغرب عالم را روشن نمود 

  معجزات حضرت
اى زیـر اسـت   معجزات بسیارى داشت که از جمله آنها نمونه هـ   پیامبر 

)229(:  
مستجاب شدن دعاى آن حضرت در زنده شدن مردگان و بینا شدن کوران . 1

  . و شفا یافتن بیماران
  . سخن گفتن آن حضرت با حیوانات. 2
  . آگاهى بى همه لغتها و قدرت بر سخن گفتن به همه آنها. 3
زیـادتى  مهر نبوت بر پشت مبارکش جاگرفته بود و نور آن بر نور آفتـاب  . 4

  . مى کرد
بـه قـدرى کـه جمـع بسـیارى      ، آب از میان انگشتان مبارکش جارى شد. 5

  . سیراب شدند
  . سنگریزه در دست مبارکش تسبیح مى گفت و مردم مى شنیدند. 6
  . وجود مقدسش در آفتاب سایه اى نداشت. 7
هر گاه آب دهان مبارك به چاهى مى افکند در آن چاه برکت به هـم مـى   . 8

آب دهان مبارك را به هر صـاحب دردى مـى مالیـد    . پر از آب مى شد رسید و
  . شفا مى یافت

دست مبارك آن حضرت به هر طعامى که مى رسید با برکت مى شـد و از  . 9
  . طعام کم جماعت کثیر را سیر مى کرد

و هنگامى که بـر  ، هرگاه بر زمین نرم راه مى رفت جاى پایش نمى ماند. 10
  . اثر پاى مبارکش مى ماند سنگ سخت راه مى رفت
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روز والدت حضرت روز شریف و بابرکتى است که از قدیم االیام صالحین از 
و حق ایـن روز را ادا کـرده و روزه   ، حرمت آن را نگه داشته اند  آل محمد 
ربیع االول را روز بگیرد خداوند متعال ثواب یـک سـال    17کسى که . گرفته اند
در این روز صدقه دادن و زیارت مشاهد مشرفه و انجـام  . به او مى دهدروزه را 

  . )230(خیرات و مسرور کردن اهل ایمان مستحب است 

  والدت امام صادق . 2
در  والدت با سعادت امـام جعفـر صـادق      ه 83ربیع االول سال  17در 

  . )231(مدینه منوره اتفاق افتاده است 
ارك آن حضرت جعفر و کنیه شریفش ابوعبداهللا و لقب نورانى حضرت نام مب

و مـادر گرامـى آن حضـرت    ، پدر بزرگوارش امام محمد باقر . صادق است
مـادرم از  «: درباره ایشان مى فرماینـد  که امام صادق ، جناب ام فروه است

   .»)232(بانوان پرهیزکار و با ایمان و نیکوکار بود 
هفت پسر و سه دختر داشتند که عبارتند از امام موسى کاظم  امم صادق 
، ام فـروه ، عبـاس ، على عریضـى ، اسحاق، محمد دیباج، عبد اهللا، اسماعیل، 
  . )233(فاطمه ، أاسم

آن حضرت میانه قد و افروختـه رو و سـفید   : در شمایل آن حضرت گفته اند
بدن و کشیده بینى و موهاى ایشان سیاه و مجعد و بر گونه شان خال سیاهى بود 

)234( .  

  ربیع االول 22
  جنگ بنى النضیر. 1

در سال سوم هجرت غزوه بنى النضیر واقع شد و یهودیـان از مدینـه بیـرون    
  . )235(رانده شدند 
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  ربیع االول 23
  به قم ورود حضرت معصومه . 1

بـه   کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه   ه 201در این روز در سال 
  . )236(روز قبل از رحلت آن حضرت است  17قم تشریف فرما شدند که 

و بـه  ، آن حضرت بـا قـدوم مبـارك خـود ایـن شـهر را متبـرك گردانیدنـد        
منزل ، جناب موسى بن خزرج پسر سعد اشعرى که از بزرگان قم بود درخواست

در همان مکان تشریف داشتند و . او را منور نموده در آنجا نزول اجالل فرمودند
زنهاى قم مخصوصا علویات به خدمت آن حضرت مى رسـیدند و از وجـود آن   

بادتگـاه  ع. روز از دنیا رحلت فرمودنـد  17حضرت استفاده مى کردند تا بعد از 
  . )237(در میدان میر قم معروف است »ستیه«حضرت معروف به 

  ربیع االول 25
  جنگ دومه الجندل. 1

غـزوه دومـه الجنـدل      در این روز در سال پنجم هجرى در زمان پیامبر 
گروهى از اشرار همدست شـده و بـه   »دومه الجندل«در اراضى . )238(اتفاق افتاد 
سباع بن عرفطه غفـارى را  ) پیامبر صلى اهللا علیه و آله. مله مى کردندکاروانها ح

و بـا هـزار رزمجـو بیـرون     ، ربیع االول در مدینه به جاى خود قرار داد 25روز 
، راهزنان چون متوجه آمـدن آن حضـرت شـدند   . آمدند تا به آن نواحى رسیدند

مسلمانان اموال آنان را برداشتند و در بیستم ربیع الثانى وارد مدینـه  . فرار کردند
  . )239(شدند 

من با ابوموسى اشعرى از دومـه الجنـدل   : عبد الرحمن بن ابى لیلى مى گوید
به دومه الجنـدل    زمانى که با پیامبر : ابوموسى به من گفت . عبور مى کردیم

در این مکان دو تن از بنى اسرائیل حکم بـه  «: فرمودرسیدیم آن حضرت به من 
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و به زودى در میان امت من دو تن در این مکان به جور حکم مـى  ، جور کردند
   .»نمایند

ابوموسى و عمرو عاص بـراى حکمیـت در صـفین بـه دمـه      : راوى مى گوید
بعد از . دو معاویه ملعون حکم کردن الجندل رفتند و میان على بن ابى طالب 

مگر تو نبودى کـه از  «: ماجراى حکمین ابوموسى را مالقات کردم و به او گفتم 
  !!)240(و اهللا المستعان : گفت ! ؟»چنین حدیثى را نقل کردى  پیامبر 

  صلح امام حسن . 2
، )241(الول بـوده  ربیع ا 25با معاویه ملعون در  قرار داد امام حسن مجتبى 

  :)243(که شامل موارد زیر بود ، )242(این ماه نقل کرده اند  26و بعضى در 
  . دشنام ندهند به على . 1
  . و حقوقشان پایمال نگردد، خون شیعیان محترم و محفوظ بماند. 2
  . معاویه یک میلیون درهم بین یتیمان جنگ جمل و صفین تقسیم کند. 3
  . ین نخواندمؤمنمعاویه را امیر ال امام . 4
  . عمل کند  معاویه باید بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر . 5
  . خالفت را به دیگرى واگذار نکند، معاویه پس از مرگ. 6

معاویه این شرایط و شرایط دیگر مربوط به حفظ اسالم بـه ویـژه شـیعیان را    
امام آن ملعون به هیچیک از شروط ایـن قـرار داد   ، یافت پذیرفت و جنگ پایان

  . بلکه خالف تمام آنها عمل کرد، عمل ننمود
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  ربیع الثانى
ــاى  ــانى   30، 29، 25، 22، 13، 12، 10، 8، 6، 3، 1روزه ــع الث ــاه ربی از م

  . حامل وقایعى بیاد ماندنى از تاریخ تشیع است
وفـات حضـرت   ، بنـا بـر قـولى    و امام باقر  شهادت حضرت زهرا 

والدت امام حسـن  . و وفات موسى مبرقع وقایع ناگوار این ماه اند معصومه 
مرگ خالد بـن  ، قیام مختار و توابین، سفر آن حضرت به جرجان، عسکرى 

ده ولید و انقراض بنى امیه وقایع مسرور کننده اى است که این ماه شـاهد آن بـو  
  . است

  ربیع الثانى 1
  قیام توابین. 1

کـه نـام    -سلیمان بن صرد بـا گروهـى از تـوابین      ه 65در این روز در سال 
بـراى خونخـواهى امـام     -شانزده هزار نفر آن در دفتر سلیمان ثبت شـده بـود   

  . )244(قیام کردند  حسین 
بـا ابـن زیـاد ملعـون     کوفه بـراى جنـگ   »نخیله«از ، در روز دوم ربیع الثانى

ربیع الثانى از کوفه خارج شدند و روز بعد کنـار   5در شب جمعه . حرکت کردند
یـک یـا سـه شـبانه روز در کـربال ماندنـد و       . رفتند قبر حضرت اباعبداهللا 

به طورى که مثل آن روز و بـه  ، گریستند و استغفار نمودند و ضجه و ناله کردند
  . ر آن وادى شنیده نشده بودآن اندازه صداى ضجه د

هر کـس بـا   . کنار قبر حضرت مانند ازدحام کنار کعبه شلوغ بود، هنگام وداع
حالتى شعر مى خواند و ناله مى کرد و با آن حضرت وداع مـى کـرد و خـود را    

  . )245(براى جنگ با ابن زیاد آماده مى نمود 
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بـود و   حسین سلیمان از شیعیان على بن ابى طالب و امام حسن و امام 
آخر االمـر بالشـکر   . حضور داشت ین مؤمندر جمیع جنگها در رکاب امیر ال

ابن زیاد رو به رو شدند؛ و بعـد از کشـتن عـده زیـادى از آنـان و مبـارزات و       
سالگى در عـین الـورد بـه شـهادت      93سلیمان در سن ، جانفشانى هاى فراوان

نفر که مجروح و خسته و تشنه بودند  27یمان هم فقط از اصحاب سل. )246(رسید 
  . )247(و بقیه همه به شهادت رسیدند ، جان سالم به در بردند

در  -را سـوزاند   که در کربال دلهاى اهل بیـت   -حصین بن نمیر ملعون 
عین الورد به دست ابراهیم پسر مالک اشتر کشته شد و به جهنم واصـل گردیـد   

)248( .  

  شهادت امام باقر . 2
  . )249(است  شهادت امام باقر ، در این روز به روایتى

  ربیع الثانى 3
  به جرجان سفر امام عسکرى . 1

براى وفا به وعده اى که فرموده بودنـد   در این روز امام حسن عسکرى 
بـه جرجـان    أى طـى االرض از سـامر  و آشکار شدند معجزاتى از آن بزرگوار ب

  . )250(تشریف فرما شدند 
و قبل از حج به زیارت امام ، سالى قصد حج کردم: جعفر بن شریف مى گوید

اموالى از شیعیان همراهم بود که باید به آن . رفتم أدر سامر حسن عسکرى 
، بـدهم  خواستم از آن حضرت بپرسم اموال را به چه کسـى . حضرت مى رساندم

. »بـه مبـارك خـادم بـده    «: ولى پیش از آنکه من صحبت کنم حضرت فرمودند
شیعیان شما «: و سپس بیرون آمدم و گفتم ، »همین کار را کرده ام: عرض کردم 
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مگر بعد از مراسـم حـج   : فرمود امام . »در جرجان به شما سالم مى رسانند
  . ى گردمبر م: به جرجان بر نمى گردى ؟ عرض کردم 

روز دیگر اول روز جمعه سورم ربیع الثانى به جرجان وارد مى 170: فرمودند
. آن وقت به مردم اعالم کن که من در آخر همان روز به جرجان مى آیـم . شوى

  . برو به سالمت
خداوند متعال تو را و آنچه باتوست به سـالمت بـه اهـل و اوالدت خواهـد     

کـه  ، بگـذار »صـلت «نـام او را  . ه اسـت پسرى بقراى پسرت متولد شـد . رسانید
  . ما خواهد بود أخداوند به زودى او را به حد کمال مى رساند و او از اولی

ابراهیم بن اسماعیل جرجانى از شیعیان شماسـت و  ، من گفتم یابن رسول اهللا
و در جرجـان  ، به دوستان شما هر سال بیش از صد هزار درهم احسان مى کنـد 

: فرمودنـد  امـام  . عم بـه نعمـت هـاى الهـى اسـت     از اشخاصى است که متن
خداوند به ابو اسحاق ابراهیم بن اسماعیل در مقابل احسانى که به شـیعیان مـا   «

 أمى کند جزاى خیر بدهد و گناهان او را بیامرزد و او را پسرى صـحیح االعضـ  
نام : یدحسن بن على مى گو: به ابراهیم بگو. روزى فرماید که قائل به حق باشد

   .»پسر خود را احمد بگذار
و ، از خدمت حضرت مرخص شدم و حج رفـتم و بازگشـتم  : راوى مى گوید

هنگـام  . در روزى که حضرت معین فرموده بودند به سالمت وارد جرجان شـدم 
مرا وعد داده کـه در   امام : به ایشان گفتم ، که اصحاب ما براى تهنیت آمدند

پس مهیا شوید و مسائل و حـوائج خـود   . ا تشریف مى آورندآخر امروز به اینج
  . را آماده کنید

. در خانـه مـن جمـع شـدند    ، شیعیان چون نماز ظهر و عصر را به جا آوردند
هنگـام  . در همان ساعتى که فرموده بودنـد وارد شـدند   ناگاه امام عسکرى 
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. ست آن حضرت را بوسیدیمورود بر ما سالم کردند و ما به استقبال شتافتیم و د
من به جعفر بن شریف وعده کرده بودم که در آخر ایـن  : آنگاه حضرت فرمودند

به جـا آوردم و نـزد شـما     أمن نماز ظهر و عصر را در سامر. روز نزد شما بیایم
  . اکنون شما حوائج و مسائل خود را بیاورید. آمدم تا با شما تجدید عهد نمایم

، یابن رسـول اهللا : او گفت . سؤ ال کرد نضر بن جابر بوداول کسى که ابتدا به 
دعا فرمایید تا خداوند دیده هـایش را بـه او   ، پسر من از هر دو چشم نابیناست

او را حاضر کرد و حضـرت دسـت   . حضرت فرمودند او را حاضر کن. برگرداند
  . مبارك بر چشمان او کشید و چشمانش روشن شد

خود را بیان کردند و حضرت حاجتهـاى   پس از او یک یک آمدند و حاجت
تا اینکه حوائج همه را بر آوردند و مسائل آنهـا را  ، آنان را بر آورده مى نمودند

  . مراجعت نمودند أجواب فرمودند و همان روز به سامر

  ربیع الثانى 6
  مرگ هشام بن عبد الملک. 1

بد الملـک  در رصافه هشام بن ع  ه 125روز چهارشنبه ششم ربیع الثانى سال 
  . )251(از دنیا رفت و به جهنم واصل شد 

، او مردى احول و غلیظ و بدخو و بخیل بوده و حریص بـود بـر جمـع مـال    
را صادر کرد و امام باقر و حضـرت   دستور کشتن زید بن على بن الحسین 

ود و را به شام احضار کرد و جسارتهاى فراوانى به آن حضرات نمـ  صادق 
مـاه و ده روز   9سـال و   19. را بـه شـهادت رسـاند    آخر االمر امام بـاقر  

  . سالگى به جهنم شتافت 53خالفت کرد و در 
مى   در زمان سفاح که قتل بنى امیه آغاز شده بود و قبرهاى آنها را هم نبش 

رى در آن وقتى نوبت به قبر ولید رسید اث، کردند و آنچه مى یافتند مى سوزاندند
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هنگـامى کـه   . باقى نمانده بود و از عبد الملک قسمتى از جمجمه اش مانده بـود 
ولذا هشتاد تازیانه بر بـدن  ، قبر هشام را شکافتند بدن او هنوز متالشى نشده بود
  . او زدند و او را سوزانیدند و خاکسترش را به باد دادند
جهت حد قذف بوده کـه   بعضى گفته اند ظاهرا زدن هشتاد تازیانه به هشام به

  . )252(نمود  جسارت به مادر جناب زید بن على بن الحسین 

  ربیع الثانى 8
  والدت امام حسن عسکرى . 1

جهـان را بـه     ه 232در سـال   در این روز حضرت امام حسن عسکرى 
اختیـارات و  ، المحسنین تقویم، و به روایت مصباح. )253(قدوم خود منور فرمودند 

اقوال دیگرى نیز . )254(دروس شهید والدت حضرت در چهارم این ماه بوده است 
ربیـع   10، )255(ذى الحجـه   27در والدت آن حضرت وجود دارد که عبارتنـد از  

  . )256(الثانى 
و مادر محترمه اش بانویى است کـه نـامش    پدر آن حضرت امام هادى 

محـل والدت حضـرت مدینـه و    . )257(حدیث یا حدیثه یا سوسن یا سلیل اسـت  
  . ابومحمد است  و کنیه حضرتش ، نقى، مشهورترین القاب ایشان زکى

در محل سـکونت  ، آن حضرت را براى زیر نظر داشتن و کنترل رفت و آمدها
مسکن داده بودند؛ و از همین جاست که به آن سپاهیان ترك تبار درباره عباسى 

  . )258(مى گویند »عسکرى«حضرت 

  )259( شهادت حضرت صدیقه طاهره . 2
را روز شهادت حضرت   بنابر روایتى که چهل روز پس از رحلت پیامبر 

بـه حسـاب مـى     روز هشتم ربیع الثانى روز شهادت حضرت، دانسته زهرا 
  . آید
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  ربیع الثانى 10
  وفات حضرت معصومه . 1

بنابر مشهور سالروز رحلت شهادت گونه حضرت   ه 201در این روز در سال 
عابده زاهده کامله مستوره حضرت فاطمه معصـومه  ، ولیه اهللا خاتون خلق جهان

  . )260(است  دختر امام موسى کاظم  
با دلى شکسـته و غصـه دار از   ، روز پس از ورود به شهر قم 17آن حضرت 

در عـزاى آن حضـرت شـهر قـم را     . رحلـت فرمودنـد  ، داغ پدر و فراق بـرادر 
، بدن مطهر آن حضرت را غسل داده کفن کردنـد . یکپارچه غم و ماتم فرا گرفت

ار دو سـو . آوردنـد  -مکان فعلى حرم مطهر  -و به طرف باغ موسى بن خزرج 
آنگـاه داخـل   . نقابدار از بیرون شهر آمدند و بر بدن آن حضرت نمـاز خواندنـد  

  . و کسى آنان را نشناخت، سرداب شده بدن مطهر را دفن کردند و رفتند
و از بوریـا و  ، نمـود  موسى بن خزرج آن باغ را وقف حضرت معصومه 
این بنا بود تا آنکـه زینـب   . حصیر سقفى بر روى قبر مطهر آن حضرت قرار داد

سـپس جمـاعتى از   . بر روى قبر شریف قبـه اى بنـا نهـاد    دختر امام جواد 
هنگامى که ام محمد دختر موسى بـن  . در آن مکان دفن شدند دختران ائمه 

بعـد از آن  . در کنار آن حضرت دفـن شـد  ، فوت کرد محمد بن على الرضا 
و آن بزرگوار هم در جنب ام محمـد دفـن   ، خواهر ام محمد از دنیا رفتمیمونه 
به گونه اى که دو گنبد چسـبیده  ، روى این دو قبر یک گنبد دیگر بنا کردند. شد

  . و ام محمد و میمونه بوده است به هم بر روى قبر حضرت فاطمه معصومه 
کنیز هـم دفـن شـده انـد کـه در      دو ، به جز دختران حضرات معصومین 

روزنه اى به سردابى پیدا ، هنگام مرمت کف حرم مطهر در زمان ناصر الدین شاه
پیکر پاك میمونه و دو تن از . وارد سرداب مى شوند، مى شود و چند زن صالحه
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ایـن سـرداب جنـب    . کنیزان را پس از هزار سال تر و تازه مشـاهده مـى کننـد   
  . )261(قرار دارد  سرداب حضرت فاطمه معصومه 

  ه 201ربیع الثانى سال  12را در  مرحوم نمازى وفات حضرت معصومه 
هشتم شـعبان سـال   ) رحمه اهللا(و قول منسوب به شیخ حر عاملى  )262(نقل کرده 

  . )263(است   ه 201
اى هشـت در  و بهشت دار، قم کوفه صفیر است«: مى فرماید امام صادق 

در آن شهر زنى از اوالد من رحلت مى کنـد کـه   . است که سه در آن از قم است
اسـت کـه بـه شـفاعت او      و او دختر موسى بن جعفـر  ، اسمش فاطمه است

  .»)264(تمامى شیعیانم داخل بهشت مى شوند 

  ربیع الثانى 12
  انقراض بنى امیه. 1

و بـا انقـراض دولـت    ، )265(اسى بیعت شد در این روز با سفاح اولین خلیفه عب
ذى الحجـه   27البتـه مـروان در   . دولت بنى امیه به کلى منقرض شد، بنى مروان
سیس دولت بنى عباس رسـما نـام بنـى امیـه از     أولى در این روز با ت، کشته شد

  . صفحه خالفت برچیده شد

  ربیع الثانى 13
  شهادت حضرت زهرا . 1

مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب و قرمانى در اخبار الدول شهادت به روایت 
  . )266(در این روز بوده است   أام ابیها فاطمه الزهر
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  ربیع الثانى 14
  )267(قیام مختار . 1

یـا  «بـا نـداى    در این روز مختار شاد کننده دلهاى شکسته اهـل بیـت   
مختار در سال اول هجرت در طائف بـه دنیـا   . رددر کوفه قیام ک»لثارات الحسین
کنیـه او  . در کوفه به دست مصعب بن زبیر به شـهادت ریـد    ه 67آمد و در سال 
پدرش از صحابه بزرگ بود که در جنـگ بـا فـارس    ، ابوعبیده. ابواسحاق است

  . دو برادرش حکم و جبیر شهید شدند، بعد از پدر. شهید شد
 أهیجـده هـزار نفـر از قـاتلین سـید الشـهد       ،مختار در هیجده ماه حکومتش

این به غیر از کسانى است که به دست اصحاب و یاران . را به جهنم فرستاد 
  . او و ابراهیم بن مالک اشتر در بیرون کوفه و در کنار نهر خازر کشته شدند

، ن بـود والى مدای ین و امام حسن مؤمنسعد عموى مختار از طرف امیر ال
  . و هر گاه جایى مى رفت مختار را به جاى خود مى گذاشت

و میثم تمار در زندان کوفه ، به او خبر از فتح و ظفر دادند ین مؤمنامیر ال
  . او را بشارت داد

بعـد  . آمـد  در روز عید قربان ابو محمد حکم بن مختار خدمت امام باقر 
: را نزد خود خواند و او عـرض کـرد   امام باقر ، کرداز اینکه خود را معرفى 

به خدا قسم سخن درست . مردم درباره پدر من بسیار سخن مى گویند، آقاى من
سـبحان  : فرمود امام . کالم شماست و هر چه شما بفرمایید آن را قبول دارم

مختـار آن را بـراى پـدرم    پدرم خبر داد که مهریه مادر من از پولى بود کـه  . اهللا
، و دشمنان ما را به قتل رسـانید ، مختار خانه هاى خراب ما را آباد کرد. فرستاد

رحم اهللا اباك : آنگاه سه مرتبه فرمود. و هر خونى که از ما ریخته شد طلب نمود
.   
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او را روى زانوى خویش مـى نشـاند و بـه او     ین مؤمنامیر ال، در کودکى
بخدا قسم پدرم مـرا خبـر   : مى فرماید امام باقر . مت مى فرمودلطف و مرح

و آن مخـدره بـراى او   ، مى آمد ین مؤمنداد که مختار نزد فاطمه بنت امیر ال
هر حقى کـه مـا نـزد    «: سپس فرمود. فرش پهن نموده پشتى برایش مى گذاشت

   .»کسى داشتیم او مطالبه نمود
هنگامى که مختار سر نحس عبیـد اهللا را بـراى   «: ى فرمایددر روایت دیگر م

آن حضرت سر سفره بود و خوشحال شد و دعـا  ، فرستاد امام زین العابدین 
   .»)268(فرمود 

؛ و بنـابر  )269(  ه 66ربیع االول سال  14بنا بر قول دیگرى قیام مختار در شب 
  . )270(ربیع الثانى بوده است  16قولى 

  ربیع الثانى 22
  وفات موسى مبرقع. 1

در شـهر قـم     ه 296در سال  پسر حضر جواد  جناب موسى مبرقع 
  . )272(ربیع الثانى بوده است  8به نقلى وفات آن جناب در . وفات یافت )271(

قبـر  . ربیع الثانى وفات موسى مبرقع واقع شده اسـت  14بنابر قولى دیگر در 
  . )273(آن بزرگوار در چهل اختران قم خیابان آذر مشهور است 

مبرقع که از فرط زیبایى بر جمال مبـارك  : لقب ، ابوجعفر: کنیه ، موسى: نام 
  . و مادر آن حضرت کنیز بود جواد االئمه : نام پدر. نقاب مى زد

او دائما . م گردیدوارد ق  ه 256ایشان از اولین سادات رضوى بود که در سال 
، ولى مردم عرب ساکن قم او را از قم بیرون کردند، بر صورت خود برقعى داشت

  . و او به کاشان رفت و در آنجا مورد احترام قرار گرفت
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، بعد از آمدن ابوالصدیم حسین بن على بن آدم و مرد دیگرى از رؤ ساى قـم 
زرگـوار را بـه قـم    و آن ب، عربهاى قم متوجه شدند موسى چه کسى بوده اسـت 

همچنین در روستاهاى متعدد زمـین  . بازگرداندند و خانه اى براى او آماده کردند
دختران حضرت ، و باغ براى او خریدند و خواهرانش زینب و ام محمد و میمونه

  . و بر او وارد شدند، به قم آمدند جواد 
ر قم عباس بن عمـرو  امی، هنگامى که جناب موسى مبرقع در قم از دنیا رفت

و در محل کنونى که در قم معروف اسـت و قـبال خانـه    ، غنوى بر او نماز خواند
  . دفن شد، محمد بن حسن بن ابى خالد اشعرى ملقب به شنبوله بود

در کافى به سند معتبر نقل کرده کـه جنـاب موسـى مبرقـع     ) رحمه اهللا(کلینى 
  . )274(ته اند داش تولیت اوقاف را از جانب امام 

  ربیع الثانى 25
  خلع معاویه بن یزید خود را از خالفت. 1

بـه درکـات جحـیم      ه 64ربیع االول سال  14هنگامى که یزید بن معاویه در 
ربیـع   25او پس از چهـل روز در  . فرزندش معاویه به جاى وى نشست، شتافت

و بر جد ، یاد کرد الثانى بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و اعمال پدران خود را
و ، و پدر خود لعنت کرد و از افعال ایشان تبرى جسـت و گریـه شـدیدى نمـود    

  . آنگاه خود را زا خالفت خلع نمود
الحال که طالب : مروان بن حکم لعنت اهللا علیه از پاى منبر برخاست و گفت 

مـن  : معاویه بن یزیـد گفـت   . خالفت نیستى پس امر خالفت را به سویى بیفکن
بـه هـر   . چگونه راضى شوم که اوزار آن را بچشـم ، حالوت خالفت را نچشیدم

روز بعد از ایـن واقعـه    40یا  25صورت در خانه نشست و مشغول گریه شد و 
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پس از او خالفت اوالد ابوسفیان تمـام  . فوت کرد و به قوللى او را مسموم کردند
  )275(شد و به مروان و آل او منتقل شد 

  ىآخرى ربیع الثان
  مرگ خالد بن ولید. 1

در روز آخر ربیع الثانى خالد بن ولید بن مغیره مخزومى به اسـفل السـافلین   
در اواخـر زنـدگانى آن     سال بعد از بعثت پیـامبر   20او . )276(جهنم شتافت 

ابـوبکر او را حـاکم   . به همراه عمرو عاص به ظاهر اسالم را قبول کرد، حضرت
پس از مدتى در شهر حمص مردم و در همانجا . و عمر او را عزل کرد، شام کرد

  . )277(مدفون شد 
او بدون اجازه پیامبر . از کارهاى خالد بیزارى جستند  در مواردى پیامبر 

هـر کـس   «: بنى جذیمه را به قتل رساند و عده اى را اسیر کـرد و گفـت     
مهــاجر و انصــار اســرار را نــزد پیــامبر . »ســت دارد او را بکشــداســیرى در د
خـدایا  «: فرستادند و آن حضرت دستان مبارك را بلند کرد و دوبار فرمود  

خالـد بـه   . ») 278(من بیزارى مى جویم به سوى تو از کارى که خالد کرده اسـت  
هر کس عمار را سب کند خداوند او را «: ودندفرم  پیامبر . عمار ناسزا گفت

  .»)279(سب مى کند 

ولى قبل ، را به شهادت برساند ین مؤمناو به دستور ابوبکر خواست امیر ال
و با دو انگشت گلوى خالد را آن چنـان  ، از هر اقدامى آن حضرت متوجه شدند

. خالد لباسش را نجس کردفشار دادند که خالد نعره کشید و مردم فرار کردند و 
آن ، هر کس واسـطه شـد  . ابوبکر و عمر مرا به این کار امر کرده اند: آنگاه گفت 

ابـن  . حضرت او را رها نکرد تا آنکه ابوبکر عمر را فرستاد و ابن عباس را آورد
 و فرزندانش و حضرت صـدیقه    عباس حضرت را به قبر مطهر پیامبر 
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این هم نتیجه مشورت «: ابوبکر به عمر گفت . قسم داد و حضرت او را رها کرد
  . )280(خالد را براى این کار انتخاب کرده بود ، چه اینکه عمر! »با تو

را با عده زیادى از قبیله او ) رحمه اهللا(همچنین خالد بن ولید مالک بن نویره 
شب بـا همسـر مالـک مرتکـب     به جرم بیعت نکردن با ابوبکر کشت و در همان 

ولـى  »تو را سنگسار مى کـنم «: گفت ، وقتى عمر این قضیه را شنید. خالف شد
  !؟)281(این کار را انجام نداد 

، در مورد دیگرى هنگامى که ابوبکر او را به سوى قبیله بنـى سـلیم فرسـتاد   
  . )282(عده از مردان قبیله را در محلى جمع کرد و آنان را به آتش سوزانید 
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  جمادى االولى
مقارن وقایع مهمى  29، 27، 25، 15، 13، 10، 6، 5در این ماه تنها روزهاى 

  . از تاریخ است
جنـگ  ، جنـگ موتـه  . خبر خوش این ماه اسـت  والدت حضرت زینب 

  . جمل دو اتفاق مهم این ماه است
بـه حضـرت    و تحویل پیراهن امـام حسـین    شهادت حضرت زهرا 

وفات ، وفات جناب عبدالمطلب . دو واقعه جانسوز این ماه است زینب 
و مرگ معاویـه پسـر یزیـد    ، محمد بن عثمان عمرى نیز از حوادث این ماه است

  . پایان دهنده حکومت بنى امیه است

  جمادى االولى 5
  والدت حضرت زینب . 1

در مدینه طیبه در سال پنجم یـا ششـم    ت با سعادت حضرت زینب والد
 )284(اقوال دیگر در والدت آن حضـرت  . )283(هجرى در این روز واقع شده است 

مـاه رمضـان   ،  ه 6اوایل شعبان سـال    ه 6جمادى االولى سال  5عبارت است از 
  .  ه 7یا  6یا  5دهه آخر ربیع الثانى در سال   ه 6سال 

حضـرت    و مـادر گرامـى اش   ، ین مـؤمن پدر بزرگوار آن حضرت امیر ال
همسر آن حضرت جناب عبد اهللا بـن جعفـر بـن ابـى     . است صدیقه طاهره 

محمد و ام کلثوم هستند ، عباس، عون، على، و فرزندان آن حضرت، طالب 
  . که عون و محمد در کربال شهید شدند

  ولى کنیه هـاى خـاص   ، ام عبداهللا و ام الحسن است، کنیه آن مخدره ام کلثوم
  . ام الرزایا و ام النوائب است، حضرت ام المصائب
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عقلیـه  ، عقیلـه بنـى هشـام   : و از آن جملـه  ، القاب آن مخدره بسـیار اسـت  
کـه    اشاره به مادرش که صدیقه کبرى اسـت و پـدرش   (صدقه صغرى ، الطالبیین
صـابره  ، أالراضـیه بالقـدر و القضـ   ، ولیـه اهللا ، عصمت صغرى، )ر استصدیقه اکب

، فهمه غیـر مفهمـه  ، عالمه غیر معلمه، امینه اهللا، البلوى من غیر جزع و ال شکوى
  . )285(الشریفه ، ثانیه الزهرا ،  محبوبه المصطفى 

معروف به زینبـى اسـت فرزنـدان    که  از نسل على فرزند حضرت زینب 
  . )286(لیف کرده است أکه سیوطى رساله زینبیه را در باره ت، زیادى به دنیا آمده اند

  ماجراى والدت حضرت
 ین مـؤمن امیـر ال . در سـفر بودنـد    پیامبر ، هنگام والدت آن حضرت

ین مؤمنامیر ال. در سفر بودند  بر پیامبر «: براى نامگذارى این مولود فرمودند
تـا  . »سبقت نمـى گیـرم    بر پیامبر «: براى نامگذاى این مولود فرمودند 

: جبرئیـل نـازل شـد و عـرض کـرد     . آنکه حضرت آمدند و منتظر وحى شـدند 
چه اینکـه  ، این دختر را زینب نام بگذار«: م مى رساند و مى فرمایدخداوند سال

   .»نام را در لوح محفوظ نوشته ایم
وصـیت  «: را طلب کرده بوسیدند و فرمودنـد  حضرت زینب   پیامبر 

که همانا ، مى کنم به حاضرین و غایبین که این دختر را به خاطر من پاس بدارید
سکینه و وقار آن حضرت را به خدیجـه  . »مانند است وى به خدیجه کبرى 

و فصاحت و بالغـتش را   و عصمت و حیائش را به فاطمه زهرا  کبرى 
و شـجاعت و   و حلم و بردباریش را به حسن مجتبى  به على مرتضى 

  . همانند نموده اند  أت سید الشهدقوت قلبش را به حضر
: ابن حجر در اصابه و ابن اثیر در اسد الغابه در حاالت آن حضرت نوشته اند

کلماتى فرمودند که داللت بـر   در مجلس یزید لعنت اهللا علیه حضرت زینب 
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آن حضرت در کرم و بصیرت و حلم مشهور خاندان . قوت قلب آن حضرت دارد
سـیرت و صـورت و اخـالق و    ، و بین جمـال و جـالل  ، بنى هاشم و عرب بوده

و او به اهل تقوى معروف ، شبها در عبادت بود و روزها روزه. فضیلت جمع کرد
  . )287(بود 

  جمادى االولى 6
  جنگ موته. 1

تعـداد  . در سال هفتم هجرت در چنین رزى جنگ موتـه بـه وقـوع پیوسـت    
  . نفر و تعداد کفار صد هزار نفر بودمسلمین در این جنگ سه هزار 

این جنگ از آنجا آغاز شد که حارث بن امیـر ازدى کـه حامـل نامـه اى از     
در زمینهاى موته به دسـتور شـرحبیل بـن عمـرو     ، به قیصر روم بود  پیامبر 

پیـامبر  . سردار لشکر روم دستگیر شد و دستهاى او را بستند و گردنش را زدنـد 
  . از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدند و لشکرى به موته روانه فرمودند  

حضور نداشتند و آن حضـرت   ین مؤمنو امیر ال  در این جنگ پیامبر 
هر یک شهید شـدند دیگـرى   «: سه امیر به تربیت بر لشکر قرار دادند و فرمودند

   .»عبد اهللا بن رواحه، زید بن حارثه، جعفر بن ابى طالب. دامیر لشکر باش

  شهادت سه فرمانده
اول جناب جعفر به میـدان آمـد و بعـد از    . هر سه این بزرگواران شهید شدند

و بـا اینکـه جراحتهـاى    ، مبارزه دلیرانه اى دو دست آن حضرت را قطع کردنـد 
یبـت و شـجاعهاى آن   امـا بواسـطه ه  ، زیادى بر بدن جناب جعفر وارد شده بود

لـذا  . ت جدا کردن سـر آن حضـرت را نمـى کـرد    أکسى جر، حضرت در میدان
در همان . دشمن دفعه حمله کرد و بدن آن حضرت را با نیزه از زمین بلند کردند

در مدینه بر فراز منبر تشریف داشتند و ماجرا را بـراى مـردم     لحظه پیامبر 
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گهان صورت مبارك را به طرف آسمان بلند کردند و در حق نا. بیان مى فرمودند
خداوند دو بال به آن بزرگوار عنایت فرمود که با مالئکـه در  . جعفر دعا فرمودند
  . بهشت پرواز مى کند

را در یـک قبـر   ،  پس از شهادت هر سه امیر تعیین شده از طرف پیـامبر  
بسیار گریسـتند و دسـتور     پیامبر ، عفراز خبر شهادت جناب ج. دفن کردند

  . دادند تا سه روز غذا به منزل جعفر ببرند

  سوابق جعفر
پشت سر پیامبر  به امر جناب ابو طالب  اولین مردى که بعد از على 

م عليهین مؤمنلاو از برادرش امیر ا. جناب جعفر بود، نماز خواند   ال ده  السـ
  . سال بزرگتر بود

در حبشه هنگامى که عمرو عاص و دیگران قصد داشـتند نجاشـى را راضـى    
او آیاتى از کتاب الهى تـالوت نمـود   ، کنند که جعفر و همراهانش را تحویل دهد

عمرو عـاص چنـدین بـار خواسـت جعفـر و      . که نجاشى و اطرافیانش گریستند
افرادى نادرست جلوه دهد ولى نتیجه بر عکـس شـد و   مسلمانان را نزد نجاشى 

مخصوصا زمانى کـه آیـات در رابطـه بـا     ، احترام آنها نیز نزد نجاشى بیشتر شد
  . قرائت شد حضرت عیسى 

آخر االمر عمرو عاص غذایى مسموم تهیه کرد و براى جعفر فرسـتاد کـه آن   
ا مختصرى خورد و بقیه غذا ولى گربه اى آمد و از آن غذ، حضرت را شهید کند

  . و توطئه عمرو عاص فاش شد، ریخت و آن گربه هم مرد
، جعفر به همراه همسرش و دیگر مسلمانان به مدینه آمدند، در روز فتح خیبر

نمى دانم به کدام «: از آمدن آنان بسیار خوشحال شدند و فرمودند  و پیامبر 
  !؟»)288(به فتح خیبر یا به آمدن جعفر : خوشحال تر باشم 
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  جمادى االولى 10
  جنگ جمل. 1

و بصره فتح شد و  )289(جنگ جمل اتفاق افتاد ، در چنین روزى  ه 36در سال 
) رحمه اهللا(کفعمى . )290(واقع شد  ین مؤمننزول نصر از خداوند کریم بر امیر ال

  . )291(این ماه را روز جنگ جمل مى داند  15
ین مـؤمن ابتداى این واقعه از آنجا شروع شد که بعد از بیعت مـردم بـا امیـر ال   

عبد . طلحه و زبیر به بهانه عمره از مدینه خارج شدند و به عایشه پیوستند، 
عزل  ین مؤمنعامل عثمان در بصره بود و از طرف امیر الاهللا بن عامر که قبال 

به مکه آمد و شترى که دویست دینار خریده بود براى عایشـه آورد و  ، شده بود
به خانه عثمان ، پس از ورود. به طرف بصره حرکت کردند تا به این شهر رسیدند

اسـیر کردنـد و بسـیار کتـک      ریختند و او را ین مؤمنبن حنیف عامل امیر ال
  . زدند

در ایـن  . براى مقابله با آنها به طرف بصره حرکت فرمودند ین مؤمنامیر ال
و همچنین محمد ، امام حسن و امام حسین ، ین مؤمنجنگ همراه امیر ال

هاشم همراه بـا  حنفیه و عبد اهللا بن جعفر و اوالد عقیل و عده اى از جوانان بنى 
نفر از اصـحاب   80. عمار و ابوایوب انصارى و عده اى از مهاجر و انصار بودند

در بیعت شجره شرکت کـرده بودنـد و     نفر از کسانى که با پیامبر  250، بدر
  . )292(شرکت کردند   نفر از سایر اصحاب پیامبر  1500

مراه با قرآنى فرستادند کـه بصـریان را بـه حکـم قـرآن      مسلم مجاشعى را ه
بعد از موعظـه هـاى   . ولى آنها مسلم را هدف تیر ساختند و شهید کردند، بخواند

در دهـم جمـادى االولـى جنگـى را کـه      ، ین مؤمنعمار و فرمایشات امیر ال
دهم جمادى االولـى   در، ین مؤمنعایشه شروع کرده بود ادامه دادند و امیر ال



96 

 

در مقـام   ین مـؤمن جنگى را که عایشه شروع کرده بود ادامه دادند و امیـر ال 
هـزار مـرد    20ین کـه  مؤمندر این جنگ از لشکر امیر ال. مقابله با آنها بر آمدند

هزار نفر بودنـد   30و از لشکر عایشه که ، جنگى بودند پنج هزار نفر شهید شدند
  . )293(شدند  نفر کشته 13000

حضـرت کنـار   ، شـد  ین مـؤمن آخر االمر که پیروزى نصیب لشکر امیر ال
پیامبر تو را امـر کـرده بـود کـه بـه      ، اى حمیرا«: هودج عایشه آمدند و فرمودند

جنگ من بیرون آیى ؟ آیا تو را امر نفرمود که در خانه خـود بنشـینى و بیـرون    
د آنانکه زنهاى خود را پشت پنهـان داشـتند و   انصاف ندادن، نیایى ؟ بخدا سوگند
امیر . محمد بن ابى بکر خواهرش را از هودج بیرون کشید. »تو را بیرون آوردند

ین دستور داد او را به خانه صفیه دختر حارث بن ابى طلحه ببرند و بعد او مؤمنال
ان در این جنگ زید بن صوحان کـه از بزرگـ  . را به مکه از مکه به مدینه فرستاد

بود شهید شـد و آن حضـرت بـاالى سـرش      ین مؤمنلشکر و شیعیان امیر ال
و ، خدا رحمتت کند که تعلقات دنیـوى تـو انـدك بـود    ، اى زید«: آمده فرمودند

   .»امداد تو در دین بسیار بود

  به حضرت زینب  تحویل پیراهن امام حسین . 2
را به زینب  پیراهن ابراهیم خلیل الرحمن  در این روز حضرت زهرا 

این پیـراهن را از   هنگامى که برادرت حسین «: دادند و فرمودند کبرى 
و سپس به بدترین حاالت بـه  ، بدانکه ساعتى بیشتر مهمان تو نیست، تو خواست

   .»ته مى شوددست اوالد زنا کش
  . )294(بود  این برنامه سه روز قبل از شهادت حضرت زهرا 
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  جمادى االولى 13
  شهادت حضرت زهرا . 1

صدیقه کبـرى فاطمـه    أشهادت مظلومانه و جانگداز حضرت امام االئمه النجب
. )295(واقـع شـده اسـت      روز پس از رحلت پیـامبر   75در مدینه  زهرا 

  . اقوال دیگر درباره شهادت حضرت در سوم جمادى الثانیه خواهد آمد
به همراه جمعى قلیل از گلهاى سر سبد  ین مؤمنامیر ال، در شب چهاردهم

  . را به خاك سپردند بدن مطهر صدیقه کبرى ، اصحاب
روایت شده است که حضـرت فاطمـه    به سند صحیح از حضرت صادق 

بنـابر مشـهور کـه    . زنده بـود ) صلى اهللا علیه و آله (روز بعد از پیامبر  75، 
 14یا  13در  شهادت حضرت صدیقه ، صفر باشد 28وفات آن حضرت در 

جمادى االولى مى شود در این سه روز زیارت آن حضرت مناسب اسـت   15یا 
)296( .  

  جمادى االولى 27
  )297( وفات جناب عبد المطلب . 1

. )298(حضرت عبد المطلب از دنیـا رفـت     در هشتمین سال والدت پیامبر 
 2سـال و   8، الزم به ذکر است که بنابر فرمایش عالمه مجلسى در مرآه العقـول 

گذشـته بـود کـه عبـد المطلـب        روز از سن مبـارك رسـول اهللا    10ماه و 
جمادى االولـى اسـت و    27اگر سال قمرى باشد روز رحلت ، از دنیا رفت 

قول دیگـر در وفـات   . )299(شعبان مى شود  27اگر مراد سال شمسى باشد تقریبا 
  . آن حضرت روز دهم ربیع االول است
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  جمادى االولى 29
  ان عمرىوفات محمد بن عثم. 1

جناب ابوجعفر محمـد  ، وفات دومین نائب خاص امام عصر صلوات اهللا علیه
  . ) 300(در چنین روزى واقع شده است ) رحمه اهللا(بن عثمان بن سعید عمرى 
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  جمادى الثانى
در . ماه جمادى الثانیه روزهاى حزن و سرور را بهم در خود جاى داده اسـت 

ایـامى اسـت کـه ایـن      29، 28، 27، 22، 21، 20، 19، 13، 12، 4، 3روزهاى 
  . خبرها را مى توان در آنها جستجو کرد

وفات حضـرت ام  ، وفات حضرت ام کلثوم ، شهادت حضرت زهرا 
وفات حضرت سید محمد ، شهادت سلطان على بن محمد الباقر ، البنین 

شهادت ابراهیم بن مالک اشتر حوادث حزن انگیـز ایـن    و، بن على الهادى 
 . ماه هستند

سپردن پیـامبر  ، حضرت عبد اهللا و آمنه   روز از دواج والدین پیامبر 
مـرگ هـارون   ، مرگ ابـوبکر ، والدت حضرت زهرا ، به حلیمه سعدیه  

  . سرور آفرین این ماه اندالرشید وقایع 

  جمادى الثانى 3
  )301( شهادت حضرت زهرا . 1

همانا فاطمه راسـتگو و  « :ان فاطمه صدیقه شهیده: مى فرماید امام رضا 
   .»)302(شهیده است 

در روز سـه شـنبه شـهادت    ، روز 95بنـابر قـول     ه 11در این روز در سـال  
بـه   فاطمـه زهـرا    أه مضروبه حضرت سید النسـ مظلوم أحضرت بتول عذر

  . )303(وقوع پیوسته است 
ین و فاطمه زهرا مؤمنسه بار به منزل امیر ال  بعد از شهادت و دفن پیامبر 

در . کردنـد  و در هر بار به طریقى جسارت به اهل بیت ، هجوم آورده 
که در منزل آن حضرت را آتش زدند و بـه زور وارد منـزل   ، این دفعاتیکى از 
  . پشت در بودند حضرت صدیقه ، شدند
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، بالگد و فشار در را باز کردند، با اینکه مى دانسته آن حضرت پشت در است
سقط شد و پهلوى آن حضرت  و میخ در سینه آن مخدره را آزرد و محسن 

را با سر و پـاى   و حضرت مولى الموحدین ، ى زمین قرار گرفتبیهوش رو
 . برهنه و دست بسته به طرف مسجد بردند

و ، رفتند ین مؤمنبه هوش آمدند به دنبال امیر ال وقتى حضرت زهرا 
داخل کوچه جلو چشم همسرش اسـد  . از بردن آن حضرت به مسجد مانع شدند

با تازیانه و غالف شمشـیر بـر   ، ین على بن ابى طالب مؤمنالغالب امیر الاهللا 
زدند که طبـق بعضـى روایـات از بـازورى آن      بدن حضرت صدیقه شهیده 

  . حضرت خون جارى شد و باز بیهوش روى زمین قرار گرفتند

  روزهاى حزن فاطمه 
آن حضرت بعضى روزها با دلى شکسته و محـزون  بعد از این وقایع و فجایع 

و مرگ خود را از خداوند طلب ، کنار قبور شهداى احد مى رفت و مى گریست
و از آن به بعـد  ، تا اینکه آهسته آهسته درد و جراحتهاى بدن بیشتر شد، مى کرد

منافقین آن درخـت  . نزدیک مدینه زیر درختى مى نشست و گریه و ناله مى کرد
در آنجا سایبانى ساختند که مشـهور   ین مؤمنبعد از آن امیر ال. دندرا هم بری

  . شد »بیت االحزان«به 
، سینه شکسته و مجـروح . روز به روز بر شدت بیمارى بى بى افزوده مى شد

مظلومیـت  ، ،  غم پیـامبر  ، محسن سقط شده، صورت نیلى، بازوى ورم کرده
و ، کا را به جایى رساند که آن حضرت در بستر بیمارى افتاد، ین مؤمنامیر ال

شبانه مرا از زیـر پیـراهن   «: فرمود ین مؤمنوصیت هاى خویش را به امیر ال
قبرم مخفى باشد و ابـوبکر و عمـر در تشـییع و    . غسل بده و کفن کن و دفن نما

   .»)304(نماز من حاضر نشوند 
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  مدینه در شهادت فاطمه 
 أمدینــه مثــل روز شــهادت خــاتم االنبیــ     ، روز شــهادت آن حضــرت  

بدن مطهر آن . ناالن و گریان بودند، کوچک و بزرگ از زن و مرد. شده بود  
ین و حسـنین و زینبـین   مؤمنامیر ال، حضرت شبانه غسل داده شد و هنگام غسل

سپس عده اى از گلهاى سر . بنت عمیس حاضر بودند أضه خادمه و امو ف 
حاضر شـدند و  ... عمار و، مقداد، ابوذر، سلمان: ین مؤمنسبد اصحاب امیر ال
  . بدن را دفن کردند

. )305(چهل صورت قبر ترتیب دادند و بر آنهـا مقـدارى آب ریختنـد    ، در بقیع
اجـازه   ین مـؤمن ولى امیر ال، بر را نمودندفرداى آن روز منافقین قصد نبش ق

  . نفرمودند
ولى زیارت آن حضـرت در  ، احتماالت در محل دفن آن حضرت متعدد است

که در زمان ما جزء صحن مسـجد   -حجره خود آن حضرت ،  مسجد النبى 
  . و در بقیع وارد شده است، بین محراب و منبر -است 

سـال  . روز اسـت  90روز یـا   60سـال و   18آن مخدره مظلومه مدت عمر 
  شهادت یازدهم هجرى استم

  اقوال در شهادت حضرت زهرا 
  :چنین است  اقوال در شهادت حضرت زهرا 

  . )306() ربیع الثانى(  چهل روز بعد از شهادت پیامبر . 1
  . )307() سیزدهم ربیع الثانى(چهل و پنج روز . 2
  . )308(  شصت روز بعد از شهادت پیامبر . 3
  . )309(  هفتاد و دو روز بعد از شهادت پیامبر . 4
  . )310(  هفتاد و پن روز بعد از شهات پیامبر . 5



102 

 

  . )311(  پیامبر  نود روز بعد از شهادت. 6
  . )312() سوم جمادى اآلخر(  نود و پنج روز بعد از شهادت پیامبر . 7
  . )313() هشتم جمادى اآلخر(  صد روز بعد از شهادت پیامبر . 8
  . )314() جمادى اآلخر 20(  صد و دوازده روز بعد از شهادت پیامبر . 9

  . )315(  ماه بعد از شهادت پیامبر  4. 10
  . )316(رجب  21روز . 11
  . )317(رجب  25روز . 12
  . )318(سوم ماه رمضان . 13
  . )319(  ماه بعد از شهادت پیامبر  8. 14

جا دارد مرورى بـر منـابع مربـوط بـه آن      درباره شهادت حضرت زهرا 
  . داشته باشیم

  :درباره آتش زدن در خانه به این مدارك مراجعه کنید
 - 135ص : بغـداد  أمؤ تمر علم. 343، 441، 404، 400ص  11ج : عوالم 

ارشاد القلوب دیلمى بـه  . 391ص  6ج : الغدیر. 143ص : اثبات الوصیه . 137
حلیـه  . 192ص : نوائب الدهور. 403 - 402ص : کشف المرا. نقل بحار االنوار

  . 652ص  2ج : االبرار
به این مـدارك مراجعـه   ، درباره اینکه چگونه پهلوى آن حضرت را شکستند

  :کنید
اثبـات  . 101 - 99ص : امالى صدوق . 35 - 34ص  2ج : فرائد السمطین 

: رشـاد طریق اال. 552 - 551ص : البلد االمین . 281 - 280ص  1ج : الهداه 
  ص  28ج ، 200ص  97ج : بحار االنـوار . 625ص : اقبال االعمال . 465ص 
  . 404 - 400ص  11ج : عوالم . 270 - 268
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  :به این کتب مراجعه کنید، را کتک زدند درباره اینکه حضرت صدیقه 
. 295ص : ارشــاد القلــوب دیلمــى . 281 - 280ص  1ج : اثبــات الهــداه 

: مناقب ابن شهر آشوب، 118، 101، 99ص : امالى صدوق . 109ص : المحتضر
ــان ج . 209ص  2ج  ــیر بره ــرار. 343ص  2تفس ــه االب . 652  ص  2ج : حلی

. 132  ص  1ج : سـیره االئمـه االثنـى عشـر    . 346ص  2ج : الخطط للمقریزى 
کتاب سلیم بن . 35 - 34ص  2ج : فرائد السمطین . 124ص  4ج : أاعالم النس

ص  28ج : بحار االنـوار . 907، 675، 674، 587، 586، 585ص  2ج : قیس 
  . 216، 210ص  1ج : احتجاج . 299، 297

  :به این کتب مراجعه کنید، درباره سیلى و کبودى چشم آن حضرت
 - 164ص  1ج : 3 أسـاه الزهـر  أم. 132ص  1ج : سیره االئمه االثنى عشر

  . 135ص : االسرار الفاطمیه . 193
  :به این کتب مراجعه کنید هادت محسن در باره علت ش
: أتراجم اعالم النس. 17ص  6ج : الوافى بالوفیات . 143ص : اثبات الوصیه 

 - 99ص : امالى صـدوق  . 35 - 34ص  2ج : فرائد السمطین . 317ص  2ج 
  . 200 - 197ص : بشاره المصطفى . 101

، طبیعـى از دنیـا نرفتنـد   درباره اینکه آن حضرت شهیده شـدند و بـه مـرگ    
 ...»انهـا صـدیقه شـهیده   «: کافى است که مـى فرماینـد   فرمایش امام رضا 

  :به مدارك زیر نیز مراجعه کنید. )320(»راستگو و شهیده است همانا فاطمه «
 198ص : بلد االمـین  . 459ص : مقنعه شیخ مفید. 156ص : مزار شیخ مفید

ص  29ج ، 270، 268، 261ص  27ج ، 373ص  25ج : نواربحار اال. 278 -
ــباح . 197ص  97ج ، 23ص  53ج ، 200، 197، 170ص  43ج ، 192 مصــ
ص  2ج : من الیحضره الفقیـه  . 654ص : مصباح المتهجد. 26 - 25ص : الزائر
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ــام طوســى . 574 ــذیب االحک ــوافى . 10ص  6ج : ته  - 1370ص  14ج : ال
ــیعه  . 1371 ــث الش ــامع احادی ــه  . 264ص  12ج  :ج ــول و عترت ــاب الرس الق
  . 43 - 39ص : 

پس در این روز شیعیان بایـد بـه عـزادارى آن حضـرت قیـام نماینـد و آن       
  . مظلومه را زیارت کنند و ظالمان و غاصبان حق او را نفرین نمایند

  جمادى الثانى 4
  مرگ هارون الرشید. 1

سـالگى بـه    45ن الرشید در سن شقى پلید هارو  ه 193در شب چهارم سال 
قـرار   سال خالفتکرد و قبرش پشت سر امام رضـا   23او . درك واصل شد

  . و جا دارد زائرین هارون را لعنت کنند، )321(دارد 

  جمادى الثانى 12
  حرکت به سوى خبیر. 1

نفـر بـه سـوى خیبـر      400بـا    در این روز در سال هفتم هجرى پیامبر 
  . )322(حرکت فرمودند 

  جمادى الثانى 13
  وفات حضرت ام البنین . 1

و  ین مؤمنهمسر امیر ال حضرت ام البنین   ه 64در این روز در سال 
  . )323(از دنیا رحلت فرمودند  مادر قمر بنى هاشم 
و آن حضرت به ، و کنیه شریفش ام البنین است، ضرت فاطمهنام مبارك آن ح
و مادرشان لیلى دختر شهید ، پدر آن حضرت حزام بن خالد. هیمن کنیه معروفند
  . بن ابى عامر است
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ین آن حضرت را به همسرى برگزید و خداوند چهار پسـر بـه آن   مؤمنامیر ال
جعفـر و  ، عبـد اهللا ، حضرت قمر بنى هاشـم عبـاس   : حضرت عنایت فرمود

  . که هر چهار پسر در کربال شهید شدند، عثمان 
عـزادارى   در خانه ام البنین ، بانوانى که از کربال به مدینه مراجعت کردند

آن حضرت اگر چه در کربال نبود ولى از ناله و گریه قـرار نداشـت و   . مى کردند
نقدر جانسوز مرثیه مى خوانـد کـه مـروان بـا آن     همه روزه به بقیع مى رفت و آ
هنگامى که زنها او را ام البنین خطاب مـى کردنـد و   . قساوت قلب گریه مى کرد

   .»... دیگر مرا ام البنین نخوانید«: مى فرمود، تسلیت مى دادند
  . )324(این گریه و زارى حضرت دامه داشت تا بدرود حیا گفت 

  جمادى الثانى 19
  ازدواج حضرت عبد اهللا و آمنه . 1

و باردار شدن آن حضرت به رسول  روز ازدواج حضرت عبد اهللا و آمنه 
ین آن شب را تعظیم و احترام نمایند و به مؤمنسزاوار است . )325(است   اکرم 

  . )326(کنند  أعبادت احی

  جمادى الثانى 20
  رت زهرا والدت حض. 1

بتول ام ابیها حضرت فاطمـه زهـرا    أانسیه عذر أدر چین روزى حضرت حور
بنـابر قـولى والدت   . )327(در سال پنجم بعثت در مکه مکرمه بـه دنیـا آمـد     

  . )328(حضرت در دهم جمادى اآلخر است 
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  )329( انعقاد نطفه فاطمه 
مراحلى دارد که ذیال خالصه آن  ضرت فاطمه زهرا داستان انعقاد نطفه ح

  :آورده مى شود
هدیه داد که از عظمت خلقت   در شب معراج خداوند سیبى به پیامبر . 1

خداوند امر فرمـود تـا پیـامبر    . و بوى و رنگ و زیبایى آن مالئکه تعجب کردند
. نـورى ا آن درخشـید  ، هنگامى کـه آن سـیب را شـکافت   . آن را میل کند  

دخترى است که از ، که این نور منصوره فاطمه، بخور یارسول اهللا: جبرئیل گفت 
در بعضى روایات است که از رطـب بهشـتى هـم    . )330(صلب تو خارج مى شود 

  . )331(میل فرمودند    أخاتم االنبی
در ابطح نازل شد و   بر پیامبر  شعبان سال چهارم جبرئیل  10در . 2

بـه عنـوان    -روز  40را بـه مـدت    فرمان کناره گیرى از حضرت خدیجه 
  . )332(ابالغ فرمود  - مقدمه حمل حضرت زهرا 

داشت و این کار بـراى آن   با اینکه آن حضرت عالقه و افرى به خدیجه 
پیغام داد که مدتى به منـزل نمـى    ولى براى خدیجه ، حضرت پر مشقت بود

شبها در را ببند و در بستر آسایش . مى روم آیم و به منزل فاطمه بنت اسد 
  . کن

، هر شب هنگام افطار. مى آمد  شبها به منزل فاطمه بنت اسد   پیامبر 
بـا آب بهشـتى و حولـه دسـت آن     . خرما و انگور و غذاى بهشتى مـى آوردنـد  

حسـب دسـتور پیـامبر     ین مـؤمن امیر ال. حضرت را شسته و تمیز مى کردند
هللا صلىجلو در مى نشس که کسى نیاید و در آن غذا با پیامبر    ـه عليه ا   وآل

برو کـه  ) علیها السالم (در شب چهلم دستور رسید به خانه خدیجه . شریک شود
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خداوند به خود سوگند خورده که امشب از صـلب تـو ذریـه پـاك و طیبـه اى      
  . آمدند حضرت از جابر خاسته و به منزل خدیجه . بیافریند

کسى که آسمان را برافراشـته  سوگند به آن : مى فرماید حضرت خدیجه 
حضرت از من دور نشده بود کـه سـنگینى وجـود    ، و آب را از زمین جوشانیده

  . )333(را در خود احساس کردم  فاطمه 

  دوران باردارى خدیجه 
حضرت ، دوران آبستنى خود را مى گذراند هنگامى که حضرت خدیجه 

و او را دلدارى مـى داد و  ، از داخل شکم با مادر صحبت مى فرمود فاطمه 
  . به صبر و پایدارى دعوت مى فرمود

جبرئیل به من بشارت داد که این مولود دختـر  «: به خدیجه   پیامبر 
او خداوند متعال نسـل و ذریـه مـرا از    ، و او موجودى پاکو با برکت است، است

و از نسل او امامانى در امت قرار خواهد داد که بعد از پایان یافتن ، قرار مى دهد
   .»جانشینانش در روى زمین باشند، وحى او

ولـى کسـى   ، سراغ زنان قریش فرستادند، هنگام ظاهر شدن آثار وضع حمل
مبر با پیا چه اینکه آنها راضى به ازدواج حضرت خدیجه ، براى کمک نیامد

  . از این بر خورد آنها غمناك شد و خدیجه ، نبودند  
در همین حال چهار زن بلند باال که شبیه زنان بنى هاشـم بودنـد بـر او وارد    

غمگین مبـاش کـه مـا فرسـتادگان     ، اى خدیجه:یکى از آنان به او گفت . شدند
و ایـن آسـیه دختـر    ، من سـاره هسـتم  ، ما خواهران توایم. پروردگان تو هستیم

دختـر   أمزاحم و همنشین تو در بهشت و این مریم دختر عمـران و ایـن صـفور   
خداوند ما را نزد تو فرستاده تا در کارهاى مربوط به زنـان بـه تـو    . شعیب است
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و ، و دیگرى در سمت چـپش ، یکى از آنان در سمت راست او. »)334(کمک کنیم 
  . چهارمى پشت سر او نشستند و، سومى پیش روى آن حضرت

  به دنیا آمد فاطمه 
را پاك و پاکیزه بر زمین  حضرت فاطمه زهرا ، علیا مخدره خدیجه 

در این هنگام نورى از وجودش درخشید که تمام خانه هاى مکه را روشن . نهاد
ى که پـیش روى خدیجـه   بانوی. و این نور در شرق و غرب درخشش نمود، کرد
و پارچـه  ، را برداشت و با آب کوثر شستشـو داد  حضرت فاطمه ، بود 

یکـى را  . سفیدى که از شیر سفیدتر و از مشک و عنبر خوشبوتر بود بیرون آورد
بر بدن او پیچیده و دیگرى را بر سرش انداخت و سپس از او خواست که سخن 

  . بگوید
و ان ، اشهد ان ال اله اال اهللا: و فرمود، لب به سخن گشود حضرت فاطمه 

 :سـباط و ان ولـدى سـید األ   أو ان بعلى سید االوصـی  أبى رسول اهللا سید االنبیأ

و پدرم فرستاده خدا و سرور پیامبران ، گواهى مى دهم که جز اهللا خدایى نیست«
   .»انم آقاى نودگان و اسباط هستندو شوهرم سرور جانشینان و فرزند، است

آنان بـر چهـره او   . بعد بر یکایک آنان سالم کرده و هر کى را به اسم صدا زد
 و حور العین و بهشتیان یکدیگر را به والدت حضرت فاطمـه  ، تبسم کردند
در آسمان نورى درخشان پدید آمد که مالئکه تـا آن روز چنـان   . بشارت دادند

بانویى که پیش روى . گذاشتند»زهرا«و لذا نام حضرت را ، ندیده بودندنورى را 
او را پاك و پاکیزه و آراسته و «: گفت  به خدیجه ، نشسته بود خدیجه 

   .»که در نسل و ذریه اش برکت قرار داده شده است، با برکت در برگیر
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و سـینه در  ، شنودى از دست او گرفتهحضرت را با شادى و خ، خدیجه 
 و این گونـه بـود کـه فاطمـه     ، دهانش گذارده و دهان او را پر از شهیر کرد

  )335(رشد جسمى خود را آغاز کرد 

  جمادى الثانى 21
  وفات حضرت ام کلثوم . 1

چهار ماه پس از بازگشت از کـربال بـه مدینـه از دنیـا     ، جناب ام کلثوم 
و مادرشـان حضـرت    ین مـؤمن پدرشان مولى الموحـدین امیـر ال  . )336(رفتند 

  . )337(است  زهراى مرضیه 
ین مـؤمن امیـر ال : صاحب ریاحین الشریعه به نقل از اعیان الشیعه مـى فرمایـد  

  . ) 338(ون بن جعفر طیار تزویج نمودند آن مخدره را به ع 
با غیر عون بن جعفر نقل شـده از بافتـه    آنچه در مورد از دواج ام کلثوم 

آن حضرت در واقعه جانسوز کربال حضور داشتند و بعـد از  . هاى مخالفین است
و اهل بیت و اصحابشـان در کنـار خواهرشـان حضـر      شهادت امام حسین 

و اشعار آن حضـرت در فـراق   ، از بانوان و یتیمان محافظت مى نمود ینب ز
  . برادر در کربال مشهور و جانسوز است

خطبه آن حضـرت در  . پس از عاشورا که بانوان به اسارت کوفه و شام رفتند
اثر دعاى ، اشعار آن حضرت در قادسیه و قنسرین، شهر کوفه و مجلس ابن زیاد

کلمات آن جناب با شمر هنگام ورود به دروازه ، ر سیبور و بعلبکآن حضرت د
داللـت بـر عظمـت و    ، مرثیه هاى حضرت در اربعین و مراجعت به مدینـه ، شام

  . شجاعت و صبر آن مخدره دارد
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سرانجام بعد از چهار ماه از ورود به مدینـه بـا دلـى پـر از غـم و انـدوه در       
رحلت نمود و در مدینه منـوره    أخص شهادت سید الشهدمصائب کربال باأل

  . )339(به قولى رحلت آن حضرت در آخر ماه جمادى الثانى بوده است . دفن شد

  جمادى الثانى 22
  مرگ ابوبکر. 1

عبد اهللا بن عثمان معـروف    ه 13جمادى الثانى در سال  22در شب سه شنبه 
از این جهان به سوى سزاى اعمالش ، سالگى 67به ابوبکر بن ابى قحافه در سن 

  . )341(جمادى الثانى بوده است  27به قولى مرگ ابوبکر رد . )340(رخت بربست 
و اولـین  ، او مدت دو سال و سه ماه و بیست و دو روز غاصب خالفـت بـود  

به انتخاب اعضـاى سـقیفه بنـى سـاعده       کسى بود که بعد از شهادت پیامبر 
انتخاب ابوبکر بن گونه اى بى حساب بود کـه عمـر بـا آنکـه خـود      . دخلیفه ش

بیعـت بـا ابـوبکر امـرى بـدون تـدبیر و       «: گرداننده برنامه سقیفه بود مى گویـد 
کـه خداونـد مسـلمانان را از شـر آن     ، مثل زمان جاهلیـت ، مشورت و دقت بود

   .»)342(هر کس چنین کارى را تکرار کند او را بکشید . محفوظ داشت
جمـادى   7ابـوبکر در روز دوشـنبه   : هل سنت در علت مرگ او نوشته انـد ا

به این دلیل سـرما خـورد و تـب    . و آن روز هوا سرد بود، اآلخر غسل کرده بود
 22تا در شب سه شـنبه  ، و به نماز نمى رفت، روز این تب ادامه داشت 15، کرد

  . )343(مرد ، جمادى اآلخر بعد از آنکه خالفت را به عمر واگذار کرد
قبل از وفات عثمان را براى نوشستن وصیت نامه اى دربـاره خالفـت طلـب    

او کلمـه اى گفـت و   . کرد که امر خالفت بعد از ابوبکر با عمر بن خطاب باشـد 
. و بقیه را عثمان از پیش خود نوشت که امر خالفت بـا عمـر اسـت   ، بیهوش شد
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ى خواسـته نوشـته اسـت    ابوبکر به هوش آمد و عثمان را دعا کرد که آنچه او م
)344( .  

در روزهاى آخر عمر کاغـذ و قلـم     چرا هنگامى که پیامبر : باید پرسید
خواست تا وصى بعد از خود را به امر خداوند معین کند نسبت هذیان به آن مقام 

  معظم دادند؟
طمـه  کاش تفتیش خانه فا«: از جمله اینکه . ابوبکر هنگام مرگ کلماتى گفت

را به   همان تفتیشى که شهادت پاره تن پیامبر . »)345(نمى کردم  و على 
  همراه داشت ؟

  جمادى الثانى 27
  شهادت سلطان على بن محمد الباقر . 1

جناب ابوالحسن سلطان علـى فرزنـد امـام بـاقر       ه 116در این روز در سال 
  . )346(اردهال کاشان به شهادت رسید  در 

از اهالى چهل حصرانو فین کاشان نامه اى  عده اى از دوستان اهل بیت 
که چون ما از محضـر شـما دور هسـتیم یکـى از     ، نوشتند خدمت امام باقر 

آقازادگان خود را براى راهنمایى و تربیت مـاه و تعلـیم احکـام بـه جانـب مـا       
  . بفرستید

را بـا رسـواالن    جناب على بن محمـد  ، آن حضرت فرزند بزرگوار خود
امام صـادق    روانه کاشان کردند؛ و اسباب سفر آن حضرت را برادرش ، فرستاده
  . فراهم نمودند 

. در فین حدود شش هزار نفر براى اسـتقبال آمدنـد  ، هنگام ورود آن حضرت
و بیشتر در مسجد ، جاسب و خاوه مشغول هدایت مردم بودندحضرت مدتى در 

مشغول عبادت بودنـد   -که فعال در کوى میدان کهنه واقع است  -جامع کاشانى 
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و کرامـات زیـادى   ، و شیعیان براى اداى نماز جمعه خدمتش مشرف مى شـدند 
  . مشاهده مى نمودند

اد و حـاالت  آن حضرت نامه هایى براى پدر بزرگوارش به مدینه مـى فرسـت  
خبر شهادت پدر بزرگوارش   ه 144تا در سال ، خود و شیعیان را بیان مى فرمود

 116در سـال    به آن حضرت رسید و بعد از سه سال از شهادت پدر بزرگوارش 
مخالفین آن حضرت را به عده اى از دوسـتان و موالیـان و منسـوبین بـه آن     ،  ه

  . حضرت شهید کردند
مهـر   17االثنى در سال شهادت آنحضرت مصادف با جمادى  27از آنجا که 
هر سال به مناسبت سالگرد آن حضرت در جمعـه دوم مهرمـاه   ، ماه شمسى بوده

برگـزار مـى     مراسم قالى شویان همراه با عزادارى با شکوهى کنار قبر مطهرش 
  . ) 347(شود 

بدن مبارك حـدود صـد   ، هم اکنون درسرداب زیر ضریح مقدس آن حضرت
که مرحـوم آیـه اهللا سـید شـهاب     ، آن شهداى بزرگوار تازه و سالم هست نفر از

  . )348(الدین مرعشى نجفى مشاهده فرموده اند 

  جمادى الثانى 28
  به حلیمه سعدیه  سپردن پیامبر . 1

نور چشم خود پیامبر را در اطراف کعبه  در این روز جناب عبد المطلب 
  . )349(و آن حضرت را براى شیر دادن به حلیمه سعدیه سپرد طواف داد 

  جمادى الثانى 29
  )350( وفات حضرت سید محمد فرزند امام هادى . 1

از دنیـا   أدر سـامر   ه 252در سال  حضرت سید محمد فرزند امام هادى 
  . )351(رفت 
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  . نیز مى گفتندآن حضرت را ابوجعفر و ابوعیل و سید محمد بعاج 
جاللت قدر و منزلت او به حدى بود که عده اى از شیعیان گمان مـى کردنـد   

ولـى بـا رحلـت ایشـان در     ، آن بزرگوار امام خواهد بود بعد از امام هادى 
امام پس از  زمان پدر بزرگوارش بر همه معلوم شد که امام حسن عسکرى 

  . ایشان است
بـه حـدى   ، عالقه وافرى داشت به جناب سید محمد  امام عسکرى 

آن حضرت را در آبادى به ، بعد از رحلت. که هنگام رحلت او گریبان چاك کرد
که هم اکنون قبر او در آنجا معروف ، دفن نمودند أدر شش فرسخى سامر، نام بلد
  . است

نون داراى گنبد و صحن و هم اک، کرامات زیادى از آن حضرت مشاهده شده
به زیارت آن بزرگوار مشرف  و دوستان اهل بیت ، و غرفه هاى متعدد است

نسب سادات آل بعاج در عراق و خوزستان به على و احمد فرزنـدان  . مى شوند
  . سید محمد بعاج منتهى مى شود

  تتمه این ماه
  شهادت ابراهیم بن مالک اشتر. 1

به شهادت ) رحمه اهللا(ابراهیم پسر مالک اشتر نخعى   ه 71در این ماه در سال 
  . )352(رسید 
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  رجب المرجب
و  ایـام والدت امامـان   . ماه رجب بسیار پر خاطره و بیاد ماندنى اسـت 

و مرگ چند تـن از دشـمنان معـروف اهـل بیـت      ، از یک سو  بعثت پیامبر 
خبرهاى خوشى است که این ماه را قـرین سـرور سـاخته    ، از سوى دیگر 
و چند نفر از یاران باوفاى ایشـان نیـز روزهـاى     شهادت معصومین . است

  . در این ماه است حزن آل محمد 
ــاى  ، 24، 21، 22، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 10، 3، 2، 1در روزهــ

خاطره هایى تازه مى شود که ذیال به مرور آنها ماه رجب  29، 28، 27، 26، 25
  . مى پردازیم

امـام علـى النقـى    ، امام جواد ، امام باقر ، ین مؤمنوالدت امیر ال
برکات متواصلى است که در این ماه نازل شـده   و حضرت على اصغر ، 
و اعطـاى فـدك بـه    ، خروج از شعب ابـى طالـب   ،  بعثت پیامبر . است

. خبرهایى هستند که از بعد اعتقادى اهمیـت ویـژه اى دارنـد    حضرت زهرا 
  . مون و معتمد عباسى نیز ایام شادى براى دوستان اهل بیتندأمرگ معاویه و م

و امـام   هادت امـام صـادق   و نیز ش، به قولى شهادت حضرت زهرا 
. روزهاى اشک و حزن در این مـاه انـد   و امام هادى  موسى بن جعفر 

، حضـرت خدیجـه   ، حضـرت ابوطالـب   ، وفات حضـرت زینـب   
حبشه خبرهاى حزن آور این ماه به و نجاشى پادشاه ،  ابراهیم فرزند پیامبر 

  . شمار مى آیند
از  در مدائن و خـروج امـام حسـین     همچنین حمله به امام مجتبى 

  . مدینه به سوى مکه دو خبر مهم این ماه است
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تغییـر  ، هجرت مسلمانان به حبشه و بازگشت آنان، اولین اقامه نماز در اسالم
ین مـؤمن ورود امیـر ال ، غـزوه نخلـه  ، ین مؤمندست امیر الفتح خیبر به ، قبله
اول خالفت شـوم  ، در مسجد کوفه ین مؤمناولین خطبه امیر ال، به کوفه 
فرار ابوبکر و عمر در جنگ خیبر صفحات دیگرى از تاریخ اسالم اند کـه  ، یزید

  . در ماه رجب رخ داده است

  رجب 1
  زیارت امام حسین . 1

در شب و روز اول ایـن مـاه زیـارت موالنـا الشـهید ابـى عبـداهللا الحسـین         
کسى «: روایت شده که فرمودند از حضرت صادق . )353(مستحب است  

خداوند متعال گناهـان او  ، را در روز اول رجب زیارت کند که امام حسین 
، اگر براى کسى زیارت آن حضـرت در ایـن روز ممکـن نباشـد    . »خشدرا مى ب

را زیارت کند و اگر این هم بـرایش ممکـن    مشاهد مشرفه دیگر معصومین 
  . )354(نبود با سالم از راه دور به طرف آن قبور شریف اظهار ارادت نماید 

  والدت امام باقر . 2
در روز جمعـه اول رجـب سـال     حضرت امام محمد بن على باقر العلوم 

والدت آن حضرت روزهاى سوم و ششم صفر و . )355(در مدینه تولد شدند   ه 57
  . پنجم و بیست و دوم رجب هم ذکر شده است

کنیه ایشان ابو جعفر و القاب آن حضرت بـاقر  ، نام مبارك آن حضرت محمد
و لقب اخیر بـه خـاطر شـباهت آن    . امین و شبیه است، هادى، ر هللالشاک، العلوم

  . )356(است   حضرت به پیامبر 
و مـادر آن   پدر بزرگوارش حضرت امام زین العابدین على بن الحسـین  

امـام بـاقر   . )357(اسـت   حضرت ام عبد اهللا فاطمه دختر امام حسـن مجتبـى   
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و امیـر    اولین علوى است که از پدر و مادر نسب شریفش بـه پیـامبر    
  . مى رسد ین و حضرت زهرا مؤمنال

از زنهاى با ایمان و پرهیزکار «: درباره ام عبد اهللا مى فرمایند امام صادق 
در میـان  «: مـى فرماینـد   ادق در روایت دیگر امام ص. »)358(و نیکوکار بود 

در عظمت و شرافت این بانو همین بـس  . »مثل او نبود فرزندان امام حسن 
در واقعه کربال  که با حضرت سید الساجدین على بن الحسین و باقر العلوم 

بـه   حضور داشت و همراه آن بزرگواران و زینب کبرى و دیگر اهـل بیـت   
  . اسارت رفت و وقایع کوفه و شام را دید

  رجب 2
  والدت امام على النقى . 1

اقـوال  . )359(واقـع شـده اسـت     در این روز بنابر قولى والدت امام هادى 
 3جمـادى االخـر و    27، رجـب  5، ذى الحجه 15دیگر در والدت آن حضرت 

  . ذى الحجه ذکر شده است 15رجب است ؛ که تفصیل آن در 

  رجب 3
  شهادت امام هادى . 1

سـالگى   41بنابر مشهور در سـن    ه 254در سال  شهادت اما على النقى 
جمادى االخـر نقـل    26مرحوم کلینى شهادت آن حضرت را در . )360(بوده است 

ماه داشت که  5سال و  8یا  6مشهور این است که آن حضرت . )361(فرموده است 
و مدت امام آن وجـود  ، به شهادت رسیدند پدر بزرگوار ایشان جواد االئمه 

  . )362(سال بود  33شریف 
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ـ    ایام حیات امام هادى  ، معتصـم ، مونأمصادف بود با خالفـت بنـاحق م
ن مـر معتـز آ  معتـز لعنـه اهللا علـیهم ؛ و آخـر األ    ، مسـتعین ، منتصر، متوکل، واثق

  . حضرت را با زهر شهید کرد
سال در مدینـه   13 )363(سال و چند ماه بود  41مدت عمر مبارك آن حضرت 

. اقامت فرمودند و بقیه ایام امامت خویش را به اجبـار متوکـل در سـامرا بودنـد    
حاکم مدینه به متوکل نوشت که اگر تو را به مکه و مدینه حاجتى است على بـن  

در مدینه . این دیار بیرون ببر که همه را مطیع خود ساخته است را از محمد 
تا زمانى که ، اسباب اذیت و اضرار به آن حضرت را به دستور متوکل زیاد کردند

تا اینکـه معتـز آن حضـرت را    ، آن حضرت را به سامرا بردند و جسارتها کردند
  . شهید کرد

و بعدا در ، حضرت را انجام دادغسل و کفن و نماز بر آن  امام عسکرى 
ظاهر این امورات توسط دیگران انجام شد و ایشان را در منزل خـود در مکـان   

  . فعلى حرم مطهر دفن نمودند

  رجب 10
  والدت امام جواد . 1

به دنیـا    ه 195بنابر مشهور در دهم ماه رجب سال  حضرت جواد االئمه 
، مـاه رمضـان   17: اقوال دیگر در والدت آن حضرت چنین است . )364(آمده اند 

رجـب والدت آن   13بـه قـولى هـم در    ، آخـر ذى القعـده  ، )365(ماه رمضان  15
  . )366(حضرت واقع شده است 

و مادر آن حضرت جناب سبیکه یـا  ، پدر بزرگوار آن حضرت امام رضا 
  . )367(نهادند »خیزران«را  نام ایشان دره است که حضرت رضا 
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و کنیه ایشان ابوجعفر و مشهورترین القاب آن حضرت ، نام آن حضرت محمد
و مى ، آن حضرت را به کنیه یاد مى کردند حضرت رضا . تقى و جواد است

و نامه هایى که از آن حضرت مـى  ، »ابو جعفر به من نامه نوشته است«: فرمودند
مى خواسـتند نـام    و هنگامى که امام ، ت و زیبایى بودرسید در نهایت جالل

بنویسند آن حضرت را به بزرگى و احتـرام مـورد خطـاب     براى امام جواد 
  . )368(قرار مى دادند 

آن حضــرت را نــزد پــدر  یــک روز در ایــام کــودکى حضــرت جــواد 
این مولودى است کـه  «: آن حضرت فرمودند. آوردند بزرگوارش امام رضا 

چرا که چهل سال و چند ماه از ، »)369(براى شیعه مبارکتر از او بدنیا نیامده است 
و ، گذشته بود و آن حضـرت هنـوز اوالدى نداشـتند    سن مبارك امام رضا 

هنگامى که خداونـد جـواد االئمـه    ، بعضى از شیعیان در امر امامت نگران بودند
نگرانى و شـک و تردیـد مـردم بـر     ، داد را به موالیمان حضرت رضا  

  . طرف شد
ابوطالـب  ، ابوالحسـن حضـرت هـادى    : آن حضرت شش فرزند داشت 

ام ، خدیجـه خـاتون  ، حکیمه خـاتون ، ابو جعفر جناب موسى مبرقع، جناب زید
  . )370(کلثوم 

  والدت حضرت على اصغر . 2
در ایـن روز واقـع    والدت با سعادت حضرت باب الحوائج علـى اصـغر   

مـاهگى در روز    با در نظر گرفتن اینکـه آن حضـرت در شـش    . )371(شده است 
. والدت حضرت مطـابق ایـن روز مـى شـود    ، عاشورا در کربال به شهادت رسید

  . ه اندثبت کرد 9یا  8بعضى هم والدت آن حضر را در روز 
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باب   لقب شریفش . نام شریف آن حضرت عبد اهللا مشهور به على اصغر است
پدر بزرگـوارش امـام حسـین    . مذبوح من االذن الى االذن است، رضیع، الحوائج
  . کلبى است  و مادر واالمقامش حضرت رباب دختر امرء القیس ، 

حرمله بن کاهل اسدى ملعون است که قلـب امـام حسـین    ، قاتل آن حضرت
  . بلکه هر شنونده این مصیبت را سوزاند، و اهل بیت و شیعیان 

  رجب 12
  مرگ معاویه. 1

سـالگى   78معاویه بن ابى سفیان لعنه اهللا علیه در سن   ه 60در این روز سال 
حزن و اندوه اهل کفـر  روز شادى اهل ایمان و . در شام به درکات جهنم شتافت

و روزه این روز به جهت شکر الهى بر هالکت معاویـه مسـتحب   . و طغیان است
  . )372(است 

  نسب معاویه
نقل کرده ، کلبى نسابه و ابن روزبهان که از ثقات نزد علماى اهل سنت هستند

ابوسفیان و مردى که اسـم او  ، مسافر، عماره: اند که معاویه فرزند چهار نفر بوده 
راغب اصفهانى در محاضرات و ابـن ابـى الحدیـد از ربیـع االبـرار      . ا نمى برندر

مسـافر بـن   : زمخشرى نقل مى کنند که معاویه را به چهار کس نسبت مى دادنـد 
. عباس و صباح که مغنى عماره بن ولید بـود ، عمار بن ولید بن مغیره، ابى عمرو

 -کارگر ابوسفیان بـود   که جوان خوش رویى بود و -مادر معاویه هند با صباح 
اما به ظاهر بو را معاویه بن ابى سفیان بن حرب مـى گوینـد   ! الفتى تمام داشت 

)373( . 

و یـک چشـم او در طـائف و چشـم     ، ابوسفیان مردى زشت و کوتاه قد بـود 
باطنش کورتر از چشـمش بـود و نهایـت    . )374(دیگرش در یرموك کور شده بود 
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هللا صلىعداوت و دشمنى با پیامبر  به وجود مى آمد دخالت داشـت و    وآله عليه ا
 82در سال فتح مکه از ترس اسالم آورد و بـا نفـاق زنـدگى کـرد تـا در سـن       

  . به درك رفت  ه 30سالگى در سال 
مخفى نمایند که حمامه یکى از جـدات معاویـه اسـت کـه در بـازار المجـاز       

مادر . معلوم مى شودو از این جانسب ابوسفیان هم ! صاحب پرچم و مشهور بود
معاویه هند است که از ذوات االعالم است و میل فراوانى به غالمان سیاه داشت 

  . )375(و از توضیح حال پدر معاویه وضع مادر او هند روشن مى شود 
در فـتح مکـه ریخـتن      چون پیامبر : مى فرماید) رحمه اهللا(محدث قمى 

پنج ماه قبل از شهادت ، به اصرار و شفاعت عباس، ندخون معاویه را مباح شمرد
  . )376(اسالم آورد   پیامبر 

  حکومت معاویه در شام
، یزید بن ابى سفیان از طرف ابوبکر با لشکر مسـلمین بـه طـرف شـام رفـت     

معاویه هم همراه آنها بود یزید در شام مرد و ابابکر والیت شامات را به معاویـه  
کـه طغیـان    ین مـؤمن ار کرد و به این حال بود تا زمان خالفـت امیـر ال  واگذ

پس اساس ظلمهاى معاویه را هم ابوبکر بنـا  . معاویه علیه آن حضرت شروع شد
  . نهاد

او اول کسـى بـود کـه    . براى پسرش یزید بیعت گرفـت   ه 45معاویه در سال 
کرد و در آخر خطبه نمـاز جمعـه لعـن و    را ترویج  ین مؤمندشنام بر امیر ال

او دستور داد در تمام شـهرها ایـن لعـن    . مى کرد ین مؤمنجسارت بر امیر ال
انجام شود و تا زمان عمر بن عبد العزیز ادامه داشـت تـا اینکـه او لعـن بـر آن      

  . )377(حضرت را منع کرد 
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  ین مؤمندشمنى معاویه با امیر ال
 ین مـؤمن به صحابه و تابعین دستور داد تا حدیث در مذمت امیر المعاویه 
و عده زیادى از محبین و ارادتمندان آن حضرت را شهید کـرد ماننـد   ، جعل کنند

امـام مجتبـى   . )378(جناب مالک اشتر نخعى که در قلزم مصر به سـم شـهید شـد    
  . ید کردرا به دست جعده عیال آن حضرت مسموما شه 

به حدى که از کثرت خـوردن مـى   ، معاویه مردى خوش گذران و پرخور بود
  و این به خاطر نفرین حضرت رسول ، »خسته شدم ولى سیر نشدم«: گفت 

محـدث قمـى   . او در نفاق و عوام فریبى تجربه به سـزایى داشـت  . درباره او بود
از طرق معتمده اهـل سـنت در مـذمت     نقل مى کند که دویست خبر) رحمه اهللا(

  . معاویه نقل شده است

  ماجراى مرگ معاویه
به حدى کـه مـى لرزیـد و    ، مر معاویه در مسیر مکه به شام بیمار شدآخر األ

تا وارد شام شد و در آنجا جـان بـه مالـک دوزخ داد و    ، دهان او بسته نمى شد
سـال نقـل    92یـا   82یا  75هنگام مرگ سن او را . رهین اعمال خویش گردید

  . کرده اند
جنایات او زیاده از آن است که در این مختصر بگنجد ولى در هنگام مرگ به 

حق على بن ابى طالب را : چند گناه بزرگ کرده ام : یکى از خواص خود گفت 
و یزید را ، حسن بن على را به فریب دادن جعده به شهادت رساندم، غصب کردم

و حجر بن عدى و اصحاب او را به قتل رساندم ، مبه جانشینى خود انتخاب کرد
)379( .  
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و  )381(رجـب   4و بعضـى   )380(در مرگ معاویه بعضى فقط ماه را ذکر کرده اند 
رجـب هـم نقـل     15، رجب 14، رجب 12. )382(رجب ذکر نموده اند  22برخى 

  . )383(قول به یکدیگر نزدیک ترند  3شده است که این 

  به کوفه  ینمؤمنورود امیر ال. 2
بعد از واقعـه جمـل وارد کوفـه     ین مؤمنامیر ال  ه 36در این روز در سال 

و اولـین خطبـه را در   ، شدند و آن شهر را به عنوان مقر حکومت انتخاب نمودند
  . )384(شهر کوفه در این روز ایراد فرمودند 

  رجب 13
  )385( ین مؤمنوالدت امیر ال. 1

ین و خلیفـه اهللا بالفصـل بعـد از رسـول اهللا خـاتم النبیـین       مـؤمن اولین امـام  
ین على بن ابـى  مؤمنوزیر و داماد او سید الوصیین امیر ال، پسر عمو، برادر،  

داخل کعبه معظمه به دنیا ، رجب در بیت اهللا الحرام 13در روز جمعه  طالب 
  . )386(که قبل از او و بعد از او مولودى در آنجا بدنیا نیامده و نخواهد آمد ، آمد

علـى بـن ابـى    : صاحب کتاب االنوار مى گوید. است اسم شریفش على 
مشهور تـرین القـاب آن حضـرت    . )387(اسم دارد  300در کتاب خدا  طالب 
لقب براى آن حضـرت ذکـر    850 ین است و ابن شهر آشوب بیش ازمؤمنامیر ال

  . )388(نموده است 

  ین مؤمنالقاب امیر ال
اضافه بـر اسـامى و   . است مشهور ترین کنیه هاى آن حضرت ابوالحسن 

چه ... القابى که آن حضرت در کتابهاى مختلف آسمانى به زبانهاى مختلف دارند
در زمـین  . شمسـاطیل اسـت  اینکه آن حضرت نـزد اهـل آشـمان معـروف بـه      

نـزد رضـوان امـین    ، در عـرش معـین  ، در قلم منصوم، در لوح قنسوم، جمحائیل
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در ، حزبیـل اسـت   در صـحف ابـراهیم   ، زند حور العین اصـب اسـت  ، است
در انجیل ، در زبور اریا، در تورات ایلیا، در سریانیه شروحیل، عبرانیه بلقیاطیس

  . )389(قرآن على است در ، در صحف حجر عین، بریا

  ین مؤمنوالدین امیر ال
و مـادر آن  ، )390( حضرت ابوطالب  أسید بطح، پدر واال مقام آن حضرت

بانوى حرم حضـرت ابوطالـب   ، حضرت فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف
ـ     و  أاست که انوار امامت و والیت اوال از آن خزانه عصـمت و گنجینـه حی

  . عفت به ظهور آمده و اولین هاشمیه اى است که چنین اختر فروزنده اى آورد
بلکـه بعـد از وفـات عبـد     ، بـود  ین مـؤمن آن حضرت نه تنها مادر امیر ال

گذشـته بـود و     ك پیامبر که شش یا هشت سال از سن مبار - المطلب 
در حـق   فاطمه بنـت اسـد    -سپرده شده بود  آن حضرت به ابوطالب 

مادرى مى کرد و همیشه او را بر فرزندان خود مقـدم مـى داشـت و      پیامبر 
و پیـامبر خـدا    همه روزه از آن حضرت عالمات نبوت را مشاهده مـى نمـود و  

  . )391(آن حضرت را مادر خطاب مى کرد   
فاطمه الزهـرا    پیامبر ، همچنین بعد از رحلت حضرت خدیجه کبرى 

ایشان براى آن حضرت مادرى مى کرد . سپردند را به فاطمه بنت اسد  
عزت خود آن مستوره دو جهان را با جان و دل سرپرستى مى کـرد  و در دامان 

  . )392(تا زمانى که از دنیا رفت 
و در بقیـع  ، آن حضرت در سال چهارم هجرى در مدینه طیبـه از دنیـا رفـت   

خبـر فـوت والـده اش را بـه پیـامبر       ین مؤمنهنگامى که امیر ال. مدفون شد
بعد عمامه و لباسـش را داد  . »او مادر من بود«: حضرت فرمودنددادند آن   

را به آنها کفن کنند و خود حضرت بر جنازه نماز خواند و چهـل   که فاطمه 



124 

 

بعد در قبر خوابید و هنگام دفن او را تلقین فرمود و درباره او دعا . »تکبیر گفتم
  . ) 393(کرد 

  در اصالب پدران ین مؤمننور امیر ال
هم داللتى بر صالبت ایمان فاطمه بنت اسد  ین مؤمنحدیث والدت امیر ال

ـ ، نورى که از عرض پروردگار آمده بود. )394(مادر آن حضرت دارد    أدر انبی
رسـید و بعـد آن    یکى بعد از دیگرى منتقل شده تا به عبد المطلب  أو اوصی

پـدر بزرگـوار پیـامبر     نورى در پیشانى مبـارك عبـد اهللا   . نور دو قسم شد
و سـپس در صـورت مبـارك خـاتم      که آن نور بعدا به پیشانى آمنـه    
قـرار   نصف دیگر نور در پیشـانى مبـارك ابوطالـب    . منتقل شد   أاالنبی
  . گرفت

فاخته یا ، جعفر، طالب، عقیل: چند فرزند عطا فرمود خداوند به ابوطالب 
را بـه   هنگامى که خداوند علـى  . ین مؤمنجمانه و على امیر ال، ام هانى

 د آن نور در صورت فاطمه بنـت اسـ  ، داد ابوطالب و فاطمه بنت اسد 
  . درخشندگى مى کرد

  ین مؤمنمحل والدت امیر ال
اشـرف امـاکن   . اشرف بقاع یعنى حرم اسـت  ین مؤمنمکان والدت امیر ال

مولودى جـز آن حضـرت در   . و اشرف بقاع مسجد کعبه است، حرم مسجد است
در مـاه حـرام و در    ،آن هم در سید ایام روز جمعـه ، آن مکان بدنیا نیامده است

  !!)395(بیت الحرام 
او را خـدمت پیـامبر   ، سه روز چشـم مبـار را بـاز نکـرد     ین مؤمنامیر ال
او مرا مخصـوص  «: آن حضرت فرمود. آنجا بود که چشم باز کرد. آوردند  
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سپس . »)396(به نظر خود قرار داد و من او را مخصوص به علم خویش قرار دادم 
  . )397(آورد  آن حضرت را در آغوش کشید به منزل ابوطالب 

  )398( ین مؤمنپیشگویى از والدت امیر ال
کـه  »مثـرم بـن رعیـب   «راهبى بود به نام : جابر بن عبد اهللا انصارى مى گوید

روز از خداونـد  . ولى حـاجتى از خدانخواسـته بـود   ، سال عبادت کرد بود 190
را  خداوند متعال جناب ابوطالب . است یکى از اولیائش را به او بنمایاندخو

بـه آن  ، نزد او فرستاد و بعد از آن که راهب دانست ایـن آقـا چـه کسـى اسـت     
خداوند به تو پسرى عنایت مى فرماید کـه  ، حضرت بشارت داد که اى ابوطالب

ه او را درك کردى سـالم  هنگامى ک. او ولى خداست و اسم شریف او على است
اقرار مى کند به وحدانیت خدا و بـه  ، مرا به او برسان و به او بگو که مثرم راهب

  . شهادت مى دهد ین مؤمنوالیت تو یا امیر ال
خرما و انگور و انار بهشتى میل فرمودنـد و   هنگام رفتن جناب ابوطالب 

هـم   بـانوى حـرم جنـاب ابوطالـب      فاطمه بنت اسـد  . به منزل آمدند
فرموده   پیامبر . به آن حضرت داده بودند میل فرمود  خرمایى که پیامبر 

  . این خرما را کسى مى خورد که مقر به توحید و نبوت من باشد: بودند
اى بهشتى را میل فرمودند وجـود  میوه ه، بعد از آنکه پدر و مادر آن حضرت

هنگـامى کـه   . بـه وجـود آمـد    حضرت مولى الموحدین على بن ابى طالب 
به زیبایى و نورانیتش افـزوده  ، حامل آن وجود شریف شد فاطمه بنت اسد 

  . شد

  )399( ین مؤمنانعقاد نطفه امیر ال
قـرار   هنگامى که وجود شریف آن حضرت در بطـن فاطمـه بنـت اسـد     

ولـى زلزلـه   ، و قریش بتها را به کوه ابـوقبیس آوردنـد  ، گرفت در مک زلزله شد
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و آن حضـرت  ، پنـاه بردنـد   آنان به ابوطالب . بیشتر شد و بتهابه رو افتادند
خداونـد  . تفاق مهمـى افتـاده اسـت   مردم در این شب ا«: باالى کوه آمد و فرمود

خلقى را آفریده که اگر از او اطاعت نکنید اقرار به والیت او ننمایید و شـهادت  
پس به اطاعت و والیت و امامـت  . به امامت او ندهید این زلزله ساکن نمى شود

سپس در حالى که اشک مى ریخت دستان مبارك را بلند نمود و . »او اقرار کنید
تو را مـى خـوانم بـه محمـدیت پسـندیده و      ، گار من و آقاى منپرورد«: فرمود

علویت بلند مرتبه و به فاطمیت درخشنده و نورانى کـه بـر سـرزمین تهامـه بـه      
دعا که تمام شـد  . دیگران آمین گفتند. »رحمت و مهربانى خویش لطف بفرمایى

مـى  عربها در زمان جاهلیت تاگرفتار مى شـدند ایـن دعـا را    . زلزله پایان یافت
  . خواندند و گرفتارى برطرف مى شد

صداى آن حضرت را از شکم مادر شنید و بیهـوش   جعفر بن ابى طالب 
ولـى  ، به قصد طواف گرد خانه خدا مى رفت همچنین فاطمه بنت اسد . شد

ناگهان آن حضرت از داخل شکم دو پاى خود را به شدت فشار مى داد و نمـى  
و حـال آنکـه   ، رش به محلى که بتها نصب شـده انـد نزدیـک شـود    گذاشت ماد

بتها در مقابل آن ، زمانى دیگر. مادرش براى عبادت خانه خدا را طواف مى کرد
شـیر درنـده طـائف در برابـر     . فرزند بدنیا نیامده به صورت به زمین مى افتادنـد 

: شد شـیر گفـت   هنگامى که آن حضرت على را جویا . تعظیم کرد ابوطالب 
  . و مربى شیر خدا هستى  شما پدر اسد اهللا و کمک محمد پیامبر خدا 

  در کعبه ین مؤمنمادر امیر ال
، درد کـرد   احسـاس   شب جمعه سیزدهم رجب بانوى بزرگوار ابوطالب 

 ب ابوطالـب  هنگامى که جنا. ولى با قرائت نامى مخصوص آرامش پیدا کرد
از گوشـه  ، بیـاورد  خواست زنانى از قریش را براى کمک فاطمه بنت اسـد  
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صبر کن چرا که دست نجس نباید ولى خـدا را  ، اى ابوطالب«: خانه ندایى رسید
   .»لمس کند

. »اى فاطمه به خانـه مـا بیـا   «: ندایى شنید صبح هنگام فاطمه بنت اسد 
عبـاس بـن   . آن حضرت را به مسجد الحرام آوردند  و پیامبر  ابوطالب 

 دیدند که فاطمـه  ، عبد المطلب که به همراه جماعى در مسجد نشسته بودند
وارد مسجد الحرام شد و در مقابل کعبه ایستاد و نگاهى به سوى آسمان نمـود و  

من به تو و به پیامبران و کتابهـایى کـه از جانـب تـو     ، ردگاراپرو«: چنین فرمود
من کالم جدم ابراهیم خلیل را تصدیق مى کنم و او بوده که . آمده اند ایمان دارم
و به حق فرزندى که در شکم من است و با من سـخن مـى   ، این خانه را بنا کرد

از آیـات و   و من یقـین دارم کـه یکـى   ، گوید و با گفتارش با من انس مى گیرد
   .»)400(که این والدت را بر من آسان فرمایى ، نشانه هاى توست

ناگهان حاضرین در مسجد الحرام دیدند که دیوار پشت آن سمتى که در کعبه 
هر چه کردند قفل در کعبـه  . داخل شد است شکافته شد و فاطمه بنت اسد 

  . )401(وند در کار است و دانستند که حکمت خدا، را باز کنند ممکن نشد
، هنگامى که داخل کعبـه شـدم دیـدم حـوا    : مى فرماید فاطمه بنت اسد 

آنان به مـن سـالم   . آسیه مادر موسى بن عمران و مریم مادر عیسى آمدند، ساره
  . و در مقابلم نشستندالسالم علیک یا ولیه الله: کردند

انجام دادند در والدت على بن ابـى طالـب      أآنچه در والدت خاتم االنبی
در هنگـام والدت پیـامبر    چه اینکه فاطمه بنت اسـد  ، نیز انجام دادند 
 حضرت ابو طالب . ماجرا را خبر داد حضور داشت و به ابوطالب   

سال صبر کن تا خدا مولودى به تو عنایت کند مثـل   30«: قبال به او فرموده بود
   .»)402(مگر در نبوت که وصى و وزیر او خواهد شد    أخاتم االنبی
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  ین مؤمنروز والدت امیر ال
مانند خورشید بـر روى سـنگ سـرخ در     روز جمعه على بن ابى طالب 
به سجده افتـاد  ، همین که قدم بر زمین کعبه نهاد. گوشه راست کعبه طلوع فرمود

ن محمـدا  أو ، اشهد ان ال الـه اال اهللا : و دستها را سوى آسمان بلند نمود و فرمود
بمحمـد یخـتم اهللا النبـوه و بـى     ، رسول اهللا و اشهد ان علیا ولى محمد رسول اهللا

شهادت مى دهم که خدایى جـز اهللا نیسـت و   « :ینمؤمنم الوصیه و انا امیر الیخت
بـه  . اسـت   پیامبر خداوند است و على وصى محمد رسـول اهللا    محمد 

محمد نبوت ختم مى شود و به من وصایت کامل و تمام مـى شـود و مـنم امیـر     
   .»حق آمد و باطل رفت« :الحق و زهق الباطل أج :سپس فرمود. »)403(ین مؤمنال

، در این هنگام که وجود سرپا جودش پاى بر این عرصـه خـاکى نهـاده بـود    
شـیطان  . بتهایى که در کعبه بود به صورت به زمین افتادند و آسمانها نورانى شـد 

  :فریاد برآورد
  !»واى بر بتها و بت پرستان از این فرزند«

  پس از والدت ین مؤمنسخنان امیر ال
بانوان بهشتى او را در . آنگاه سالم بر زنان بهشتى نمود و حال آنان را پرسید

هنگـامى کـه حضـرت حـوا     . آغوش گرفتند و حضرت با آنان تکلـم فرمودنـد  
! »حـوا ، سالم بر تـواى مـادر  «: آن حضرت فرمود، او را در آغوش گرفت 
از حال حضرت  على بن ابى اطالب ! سالم بر تو پسرم : پاسخ داد حوا 

غـرق در نعمتهـاى خداونـد اسـت و در جـوار      : پاسخ داد حوا . آدم پرسید
در این هنگام که آن حضرت داخـل کعبـه بـود ابوطالـب     . پروردگار متنعم است

اد شما را که ولى خدا ظـاهر شـده   بشارت ب: در کوچه و بازار صدا مى زد 
  . )404(همان کسى که وصایت به او تمام و کمال مى شود ، است
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حضـرت  ، حضرت نـوح ، پیامبران الهى حضرت آدم، بعد از رفتن زنان بهشتى
با دیدن  ین مؤمنامیر ال. آمدند حضرت عیسى ، حضرت موسى، ابراهیم

: فرمود و آن بزرگـواران بـر حضـرتش سـالم کردنـد     آنان حرکتى نمود و تبسم 
   .»سالم بر تواى ولى خدا و خلیفه پیامبر خدا«

و جداگانـه  . »علیکم السالم و رحمه اهللا و برکاته«: حضرت در جواب فرمود
آن بزرگـواران یکـى بعـد از دیگـرى او را در آغـوش      . بر هر یک سالم نمودند

سپس مالئکه آمدنـد و او  . دند و رفتندگرفتند و بوسیدند و زبان به مدح او گشو
و باز آوردند و بردند و هر بار کلماتى مخصوص در فضایل ، را به آسمانها بردند

  . )405(و مناقب حضرت مى فرمودند 
با دوم در حالتى آن حضرت را آوردند کـه  : مى فرماید فاطمه بنت اسد 

ـ     او را از چشـم  «: ه مـن گفتنـد  او را در حریر سفید بهشـتى پیچیـده بودنـد و ب
بدانکه وارد بهشت نمى شود مگـر  . بینندگان حفظ کن که ولى رب العالمین است

خوشا به حـال  . کسى که والیت او را بپذیرد و امامت و والیت او را تصدیق کند
مثل او چـون کشـتى   . آن که تابع اوست و واى بر کسى که از او رویگردان شود

یوست نجات مى یابد و هر که از آن باز ماند غرق مـى  هر که به آن پ. نوح است
بعـد او  . سپس در گوش او مطلبى گفتند که من نفهمیدم. »شود و سقوط مى کند

  . )406(را بوسیدند و برخاستند و بیرون رفتند و من ندانستم از کجا خارج شدند 

  سه روز در کعبه
لهـى بـود فرزنـد مبـارك و     بعد از سه روز که مهمـان ا  فاطمه بنت اسد 

محترم خود را در آغوش گرفته آماده خروج از کعبه شد که هاتفى غیبى چنـین  
چرا که من خداى علـى اعلـى   ، نام این مولود را على بگذار، اى فاطمه«: ندا داد
و او را ادب آموخته ام و امر خود را به ، من نام او را از نام خود گرفته ام. هستم
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او در خانـه مـن بـدنیا    ، او را بر غوامض علم خود آگاهى داده امو ، او سپرده ام
و بتهـا را مـى   ، او اول کسى است که بر فراز خانه من اذن مى گویـد . آمده است

خوشا بحال کسى کـه او را  . و آنها را زا باالى کعبه به صورت مى اندازد، شکند
واى بر کسى که  .دوست مى دارد و از او اطاعت مى کند و او را یارى مى نماید

بغض او را دارد و از او سرپیچى مى کند و او را خوار مـى نمایـد و حـق او را    
   .»)407(انکار مى نماید 

در این سه روز در هر محفلى سخن از والدت این مولود مبارك و اسـتثنایى  
شکافته شدن دیوار کعبه در روز و دیـدن  ، بخصوص باز نشدن قفل در کعبه، بود

  . این مطلب را به صورت یک مسئله عمومى در آورده بود، آن توسط کفار

   در آغوش پیامبر  طلوع نور على 
ناگهـان دیـوار کعبـه از    ، صبح روز چهارم در مقابل دیدگان به انتظار نشسـته 
با فرزند عزیزش از  مکان قبلى شکاف برداشت به حدى که فاطمه بنت اسد 

فاطمـه بنـت   ، مردم همه نگاه مى کردند و قبل از سؤ ال کسى. آنجا خارج شدند
از بعضى وقایع داخل خانه خبر داد و از عظمت آن مولود و غـذاهاى   اسد 

  . است بهشتى و اینکه نام این حضرت به نداى آسمانى على 
بـا مولـود    و فاطمه بنت اسـد  ، پیش آمدند  و پیامبر  ابو طالب 
السالم علیک یا ابه و رحمه : فرمودند حضرت مولى الموالى على . پیش آمد

و ، و علیک السالم یا بنى و رحمه اهللا و برکاته: فرمود ابوطالب . اهللا و برکاته
چشـمان مبـارك بـه     ین مـؤمن امیـر ال . )408(آن حضرت را در آغوش گرفت 

السالم : باز کرد و تبسم فرمود و خود را حرکتى داد و فرمود  صورت پیامبر 
  . مرا در آغوش بگیر، علیک و رحمه اهللا و برکاته
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و ، گرفـت   پاسـخ سـالمش را داد و آن حضـرت را در آغـوش       پیامبر 
دسـت راسـت بـر     ین مؤمنآنگاه امیر ال. در دست او گذاشتبوسید و دست 

گوش نهاد و اذان و اقامه فرمود و به یگانگى خداوند عزوجـل و نبـوت پیـامبر    
براى قرائـت کتـب آسـمانى اجـازه       سپس از پیامبر . )409(شهادت داد   

سینه را صـاف کـرد و آنچـه در    ، اجازه فرمود  بعد از آنکه پیامبر . خواست
. بود قرائـت فرمـود   صحف حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسى و عیسى 

آن حضـرت سـوره   . سپس شروع به قرائت قرآن نمود که هنوز نازل نشـده بـود  
ـ قـد افلـح ال  : ون را آغاز کردمؤمنمبارکه  کـه آن   سـپس در حـالتى  . ... ونمؤمن

  . ) 410(بازگشتند  بود به خانه ابوطالب   حضرت در آغوش رسول اهللا 
هنگامى که از کعبه خارج شدم و فرزنـد را  : مى فرماید فاطمه بنت اسد 

را باز کرد و  آن حضرت با زبان مبارك دهان على ، گذاشتم  نزد پیامبر 
او را با آب دهان مبارك تحنیک کرد و اذان در گوش راست و اقامـه در گـوش   

این مولودى است که بر فطرت بدنیا آمده است «: چپ آن حضرت گفت و فرمود
)411(«.   

در روز سوم والدت حضرت یا روز سوم خروج از کعبه و در بعضـى اقـوال   
حضرت ابوطالب و قبال هفت بار کعبه را طواف کنید و بعـد بـر   ، دهم ذى الحجه

   .»)412(سالم کنید  فرزندم على 

   با پیامبر  کودکى على 
دربـاره دوران کـودکى خـود و همـراه بـودن بـا پیـامبر         ین مـؤمن امیر ال
و ، مرا به دامان مى گرفـت   پیامبر ، به هنگام کودکى: چنین مى فرمایند  

از بـوى خـوش   . غذا را مى جوید و به دهـانم مـى گـذارد   . به سینه مى چسباند
او در گفتـارم دروغ و در کـردارم اشـتباه و    . خویش به مشام جانم مـى بویانیـد  
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ز هنگـام شـیر خـوارگى بـا بزرگتـرین      را ا  خداونـد پیـامبر   . نادانى نیافت
تـا شـبانه روز او را در راه بزرگواریهـا و نیکیهـاى جهـان      ، فرشتگان همراه کرد

پیروى مى کـردم تـا چنانکـه کـودك شـیر        من نیز از پیامبر . رهنمون باشد
 هر سال به کـوه . خوارى از مادر فرمان مى برد و از کردارهاى او پیروى مى کند

  . )413(و در این هنگام هیچ کس جز من او را نمى دید ، حرا مى رفت

  رجب 14
  مرگ معتمد عباسى. 1

المعتمد على اهللا احمد بن متوکل ملقب به معتمـد    ه 279در این روز در سال 
علت مرگ او این بود که در کنار نهـرى در حـال عـیش و    . به جهنم واصل شد

ب یا زهـرى کـه توسـط پسـر بـرادرش در      نوش بود و در اثر نوشیدن زیاد شرا
رجب بـه درك   18به قول دیگر او در  )414(شکمش ترکید ، شراق او ریخته بودند

  . )415(واصل شد 
سال خالفتش لذت و مالهى را اختیـار کـرده بـود و امـورات      23معتمد در 

بعـد از او پسـرش احمـد معتضـد     . مملکت به دست برادرش احمد موفـق بـود  
انجام مى داد تا عمویش معتمد را از سر راه برداشت و خـود بـه   کارهاى پدر را 
  . خالفت رسید

مسموم کـردن آقـا و موالیمـان حضـرت امـام      ، از کبائر جرائم اعمال معتمد
معتمـد چنـدین بـار    : مى فرماید) رحمه اهللا(صدوق . است حسین عسکرى 

  . را حبس کرد امام عسکرى 
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  رجب 15
  زیارت امام حسین . 1

و همچنین زیـارت   )416( رجب و روز آن زیارت امام حسین  15در شب 
  . مستحب است )417( مشاهد مشرفه معصومین 

  وفات حضرت زینب . 2
وفات مظلومانه و غریبانه ام المصائب حضرت فاطمه صغرى عقیله بنى هاشم 

به وقـوع پیوسـته اسـت      ه 62رجب سال  15در شب یکشنبه   زینب کبرى
)418( .  

زندگانى آن حضرت همراه با اشـک و  ، در مدت یک سال بعد از واقعه کربال
که   در عظمت آن مخدره همین بس . آه و خاطرات اسارت و کربال سپرى گشت

نیابـت خاصـه داشـته     از جانب امام حسـین  ، )رحمه اهللا(به فرموده صدوق 
این نیابـت  ، تمام نشده بود و تا هنگامى که بیمارى امام زین العابدین ، است

  )419(ادامه داشت 

  نام گذارى حضرت
نـازل شـد و     هنگام والدت جبرئیل از جانب خداوند متعال بـر پیـامبر   

آنگـاه جبرئیـل   . »ینـب بگـذار  اسم ایـن دختـر را ز  ، یا رسول اهللا«: عرض کرد
همانـا ایـن   : سبب این گریه چیست ؟ عـرض کـرد  : پرسید  پیامبر . گریست

دختر از آغاز زندگانى تا پایان روزگار در این سراى ناپایدار با رنج و درد و بال 
و گـاهى  ، گاهى به درد مصیبت شما یا رسول اهللا مبتال مى شـود . خواهد زیست

م مادرش و گاهى در مصیبت پدر و گاهى به درد فـراق بـرادرش حسـن    در مات
از همه باالتر به مصائب کربال و نوائب دشت نینوا . دچار خواهد شد مجتبى 

  . گرفتار مى شود چنانکه مویش سفید و قامتش خمیده خواهد گردید
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پیـامبر  . دندشـنیدند و انـدوهناك و گریـان شـ     این خبر را اهـل بیـت   
حضـرت صـدیقه   . نهاد و گریسـت  صورت بر صورت حضرت زینب   

این گریه براى چیست ؟ خداونـد دیـده هـاى تـو را     ، یا ابتا: فرمود طاهره 
بعد از من و تو این دختر دچار بالها و مصـائبى مـى   ، اى فاطمه:فرمود. نگریاند
چه ثواب دارد آن کسى که بر دختـرم زینـب   : فرمود حضرت صدیقه . شود
ثـواب کسـى   ، اى پاره تنم واى نور چشمم«: گریه کند؟ آن حضرت فرمود 

که بر او و مصائب او گریه کند مانند ثواب کسى است کـه بـر بـرادرش حسـین     
  . )420(نهاد »زینب«سپس نام آن حضرت را . »گریه کند

آن حضرت یک سال و چند ماه بعد از واقعه کربال بـا قلبـى پـر از انـدوه از     
در . مصائب کربال در خانه خود رحلت فرمودند و در همـان خانـه دفـن شـدند    

رجب و دهم ماه رمضان را هم گفتـه انـد    14وفات آن مخدره مظلومه روزهاى 
)421( .  

  تغییر قبله. 3
. المقدس به سوى کعبه تغییر پیدا کردقبله از بیت   ه 2رجب سال  15در روز 

این برنامه در نماز ظهر در مسجد بنى سالم مدینه اتفاق افتاد و این مسجد بعد از 
  . )422(آن به مسجد ذى القبلتین نامیده شد 

  خروج از شعب ابى طالب . 4
خارج شدند  از شعب ابى طالب   در این روز حضرت ختمى مرتبت 

)423( .  

  شهادت امام صادق . 5
در چنین روزى بوده است   ه 148به روایتى در سال  شهادت امام صادق 

)424( .  



135 

 

  رجب 16
  از کعبه خروج فاطمه بنت اسد . 1

ین ؤمنمـ با فرزنـدش امیـر ال   در ابتداى این روز حضرت فاطمه بنت اسد 
  )425(از کعبه خارج شد  

  رجب 17
  مونأمرگ م

رجب  9یا  )427(رجب  8یا به قولى ، )426(  ه 218رجب سال  17روز پنچ شنبه 
سـالگى بـه اجـدادش     48مون لعنـت اهللا علیـه در سـن    أم )429(رجب  18یا  )428(

  . )430(سال بود  21مدت خالفت او . پیوست

  رجب 18
   وفات ابراهیم فرزند پیامبر . 1

مادر ایـن بزرگـوار   . )431(از دنیا رفت   ابراهیم فرزند پیامبر   ه 10در سال 
و بـه  ، ماه و چند روز 18سن ابراهیم هنگام وفات به قولى . )432(ماریه قبطیه بود 

  . )433(قولى یک سال و ده ماه و هشت روز بود 

  شهادت حضرت زهرا . 2
  . )434(به نقل ابن عیاش در این روز است  شهادت حضرت صدیقه طاهره 

  اول خالفت شوم یزید. 3
سه روز بعـد  . در این روز یزید ملعون خالفت غصب شده را در دست گرفت

رفت و یزید به دمشق آمد و کنار قبر او ، رجب 15از مرگ معاویه و دفن او در 
 21سـپس در روز  . بعد از آن به کاخ رفت و تا سه روز بیـرون نیامـد  . گریست

 . )435(رجب به مسجد آمد و به منبر رفت و خطبه خواند 
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  رجب 22
  فرار ابوبکر در جنگ خیبر. 1

در این روز در ایام جنگ خیبر علم به ابوبکر داده شد و او با دیـدن دشـمن   
  . )436(ر تشویق کرد گریخت و گروه خود را نیز به فرا

  رجب 23
  در مدائن حمله به امام مجتبى . 1

در این روز جراح بن سنان اسدى ملعـون در سـاباط مـدائن بـا اسـتفاده از      
علیـه  (تاریکى شب خنجر یا تیغى مسموم را به ران مبارك امام حسـن مجتبـى   

در گردن او آن حضرت از شدت درد دست . زد که تا استخوان شکافت) السالم 
 دوستان حضرت آن ملعون را کشتند و امام . افکند و هر دو به زمین افتادند

سعد جراحى آورد . بردند) عموى مختار(سعد بن مسعود ، را به خانه والى مدائن
  . )437(و جراحت آن حضرت را مداوا نمود 

ت مناسب در این روز زیارت آن حضرت و لعن بر ظالمان و قاتالن آن حضر
  . )438(است 

  مسموم شدن موسى بن جعفر . 2
آقــا و موالیمــان حضــرت موســى بــن جعفــر   ه 183در ایــن روز در ســال 

  . )439(را به دستور هارون ملعون در زندان بغداد زهر داده و مسموم کردند  

  فرار عمر در جنگ خیبر. 3
دست عمر دادند و او با دیدن دشـمن  در این روز در جنگ خیبر پرچم را به 

  . )440(گریخت و گروه خود را نیز به فرار تشویق کرد 
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  رجب 24
  ین مؤمنفتح خیبر به دست امیر ال. 1

 ین مـؤمن در جنگ خیبر مرحب به دست امیـر ال   ه 7در این روز در سال 
و در بحـار االنـوار   . )441(کشته شد و قلعه خیبر به دست آن حضرت فتح گردیـد  

  . )442(رجب روز فتح خیبر ذکر شده است  27
ابتدا ، به جنگ خیبریان رفت و قلعه قموص را محاصره کرد  چون پیامبر 

ولـى چـون   ، ابوبکر بالشکرى رفت. پرچم را براى مبارزه با آنان به ابوبکر دادند
روز بعـد  . کریان هم در پى او بازگشتندنظر به پهلوانان آنان نمود فرار کرد و لش

پرچم را به عمر داد و او هم از ترس کشته شـدن بـه میـدان جنـگ       پیامبر 
  . نرسیده بازگشت

  براى فتح خیبر انتخاب على 
فردا پرچم را به مردى مى دهم کـه حملـه هـایش را    «: فرمودند  پیامبر 
کسى که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خـدا و  . نه اینکه فرار کند، تکرار کند

. »و خداوند خیبر را به دست او فـتح مـى کنـد   ، پیامبرش هم او را دوست دارند
   .همه اصحاب آرزو کردند که این مقام و منزلت به آنان واگذار شود

: کجاست ؟ گفتنـد  على بن ابى طالب : فرمود  پیامبر ، فرداى آن روز
ـ  . چشم دردى دارد که حرکـت بـراى آن حضـرت مشـکل اسـت       أخـاتم االنبی

پیامبر . سلمه بن اکوع رفت و آن حضرت را آورد. او را حاضر کنید: فرمود  
سر آن حضرت را در بر گرفت و از آب دهان مبارك به چشـمان نـورانى     

زحمت گرما و ، بارالها«: مالید و فرمود على مرتضى  أحضرت خاتم االوصی
درد چشـم عـارض    ین مـؤمن پس از آن روز بر امیر ال. »سرما را از او بردار

  . نشد و از گرما و سرما آزرده نگشت
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زره خود را بر او پوشانید و ذوالفقار را بر کمر او بسـت و پـرچم      پیامبر
، جبرئیل از سمت راسـت «: به آن حضرت سپرد و سوار بر مرکبش نموده فرمود

و نصـرت  ، عزرائیل از پیش رو و اسرافیل از پشـت سـر  ، میکائیل از سمت چپ
مسلماتى ، یا على: فرمود. »و دعاى من نیز از پشت سر تو است، خدا باالى سر

  را بر ایشان عرضه کن

  میدان جنگ خیبر
و پس از موعظه و نصـیحت عـده اى بـراى جنـگ بـا او      ، آن حضرت رفت

بر آنها تاختـه   ین مؤمنامیر ال. آنان دو نفر از مسلمانان را شهید کردند. آمدند
حضـرت آنهـا را هـم بـه     . آنگاه برادر مرحب با عده اى آمدند. و آنها را کشتند
  . درك فرستاد

چنان با ذوالفقـار   ین مؤمنامیر ال. مرحب که شجاع بود به خونخواهى آمد
بر سرش فرود آورد که شمشیر از حلقش گذشت و او را دو نـیم سـاخت و بـه    

عده اى از یهود به دفاع آمدند و . صداى تکبیر مسلمانان بلند شد. خاك انداخت
به مبارزه ادامه داد تا عده اى  ین مؤمنامیر ال. به جنگ پرداختند با مسلمانان

  . کشته شدند و عده اى به قلعه گریختند
آن حضرت با دست قدرتمند حیدرى در قلعه را کند و براى مسـلمانان معبـر   

حضرت چندین بار مسلمانان را از روى خندق به . قرار داد تا از خند عبور کنند
  . )443(آن حضرت گرسنه بود ، با اینکه از سه روز قبل، در عبور داد وسیله آن

  بازگشت جعفر طیار از حبشه. 2
از حبشـه در   ین مـؤمن برادر امیر ال آمدن جناب جعفر بن ابى طالب 

  . )444(روز فتح خیبر اتفاق افتاده است 
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  رجب 25
  شهادت موسى بن جعفر . 1

در حبس ، بنابر مشهور امام موسى بن جعفر   ه 183در این روز در سال 
به روایت مرحوم کلینـى روز شـهادت    )445(سندى بن شاهک به شهادت رسیدند 

هارون ملعون به ظاهر براى . )446(ششم رجب است  حضرت موسى بن جعفر 
و  وسـى بـن جعفـر    زیارت و در حقیقت براى دسـتگیر نمـودن حضـرت م   
  . )447(آمد   فرستادن آن حضرت از مدینه به بغداد به مسجد النبى 

  خلفاى ظالم در دوران امامت حضرت
سـال   35سال داشتند که امامت به ایشان منتقل شد و مـدت   20آن حضرت 
مقدارى همزمان با  در این مدت بعد از شهادت امام صادق . امامت فرمودند

  . ابوجعفر منصور بودند که او متعرض آن حضرت نشد
او حضرت را به عراق . بعد از منصور قریب به ده سال ایام خالفت مهدى بود

: را در خواب دید که بـه او فرمـود   ین مؤمنشبى امیر ال. طلبید و حبس کرد
وقتـى بیـدار   )448(رحامکم أن تفسدوا فى االرض و تقطعوا أفهل عسیتم ان تولیتم 

  . را از زندان آزاد کرد شد مراد حضرت را دانست و موسى بن جعفر 
پسرش هادى خواست آن حضرت را محبوس کند ولـى اجـل   ، پس از مهدى
خالفـت بـه   . چه اینکه کمتر از یک سال بیشتر خالفـت نکـرد  ، او را مهلت نداد

تـا در سـال   ، را از زندانى بـه زنـدان دیگـر فرسـتاد     رسید امام  هارون که
  . )449(سالگى به زهر جفا شهید کرد  55چهاردهم خالفتش آن حضرت را در سن 
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  غسل و تدفین حضرت
، پس از شهادت بدن شریف حضرت را طبق دستور هارون با جامه هاى کهنه

  اردنـد و چهـار حمـال بـر دوش     روى نردبـانى گذ ، جهت اهانت به آن بزرگوار
   .»این امام رافضیان است«: و کسى جلوى جنازه صدا مى زد، گرفتند

سـپس  . قبال متوجه غسل و کفن و نماز آن حضرت شده بودند امام رضا 
بدن آن ، شیعیان آمدند و گل آوردند و احترام کردند و در محل فعلى حرم مطهر

  . )450(حضرت را دفن کردند 
، سال 35و مدت امامت آن حضرت  )451(نفرند  37تعداد فرزندان آن حضرت 

شهادت آن حضرت در . )452(سال بود  55هنگام شهادت  و عمر شریف امام 
  . )453(رجب نیز ذکر شده است  6یا  5

  رجب 26
  وفات حضرت ابوطالب . 1

 10سه سال قبل از هجرت و در سـال   )454( حضرت ابوطالب  أسید بطح
سال بوده است  81بنا نقلى سن آن حضرت به هنگام رحلت . بعثت از دنیا رفت

جمـادى   27: عبارت است از اقوال دیگر در رحلت حضرت ابوطالب . )455(
اول و دهـم ذى  ، شـوال  17و  15، ماه رمضان 18و  7، رجب 29و  26، االولى
  . )456(لحجه اول ذى ا، القعده

  نسب حضرت ابوطالب 
و ، و پدرشـان جنـاب عبـد المطلـب    ، نام مبارك آن حضـرت عمـران اسـت   
با عبد اهللا پـدر پیـامبر     ابوطالب . مادرشان فاطمه بنت عمر و بن عائذ است

طرف پدر و مادر یکـى  یعنى از ، و زبیر بن عبد المطلب برادر ابوینى بودند  
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بودند و سایر اوالد جناب عبد المطلب با این سـه بزرگـوار فقـط از پـدر یکـى      
  . بودند

  ایمان حضرت ابوطالب 
امامیه اتفاق دارند بر اسـالم و ایمـان جنـاب    : مى فرماید) رحمه اهللا(مجلسى 

بلکـه  . چ گاه عبادت بتـى نکـرده اسـت   و اینکه هی  به پیامبر  ابوطالب 
است و امر اسـالم و ایمـان او    حضرت ابراهیم  أیکى از اوصی ابوطالب 

  . لیف کرده اندأدر شیعه مشهور است و علماى شیعه کتابها در ایمان آن بزرگوار ت
حجـت   در حدیث آمده که جناب عبد المطلـب  : مى فرماید صدوق 

ـ   . وصى ایشان بوده است الهى و جناب ابوطالب  ، أطبق روایـت و دایـع انبی
توسـط عبـد   ... و و انگشتر حضـرت سـلیمان    عصاى حضرت موسى 

ـ   ) علیه السالم (المطلب   أبه ابوطالب سپرده شد که ایشان آنها را بـه خـاتم االنبی
  . سپردند  

 بـر ایمـان ابـو طالـب      اهل بیـت  : ابن اثیر جزرى شافعى مى گوید
  . )457(حجت است  اجماع دارند اجماع اهل بیت 

لیف شده که اولین آنها در سال أت کتب زیادى در ایمان حضرت ابوطالب 
، نون کتبى به زبانهاى مختلـف در ایمـان  از آن زمان تاک. نوشته شده است  ه 630

لیف و چاپ شدهاست که بر اهل تحقیق پوشـیده  أعظمت و بزرگى آن بزرگوار ت
  . )458(نیست 

با حالـت   کسى که معتقد باشد ابوطالب «: مى فرمایند حضرت رضا 
   .»کافر است، کفر از دنیا رفته

اشعار منسوب به امیر ،  در حمایت از پیامبر  اشعار حضرت ابوطالب 
و کلمات آن بزرگـوار بـه قـریش در     هنگام رحلت ابوطالب  ین مؤمنال
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و کلمـات آن  ،  مسجد الحرام هنگام قصد سـوء قـریش نسـبت بـه پیـامبر      
ب باران همـه داللـت دارد بـر    کلمات آن حضرت در طل، حضرت هنگام رحلت

اینکه داراى ایمانى منحصر بفرد بـوده اسـت کـه در روایـات تشـبیه بـه ایمـان        
در مرثیـه آن   ین مـؤمن بعضـى از ابیـات امیـر ال   . اصحاب کهف شـده اسـت  

  . بزرگوار نیز داللت بر افضیلت آن بزرگوار بر حمزه دارد
بخدا قسم هرگـز پـدرم و   «: فرمود امیرالمومنین : اصبغ بن نباته مى گوید

پس چه را : گفتند. »جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف عبادت بت نکرده اند
به سوى کعبه نماز مى خواندند و بر دیـن ابـراهیم و   : عبادت مى کردند؟فرمودند

  . به آن متمسک بودند
از ، نبودنـد اگر ابوطالب و پسرش : ابن ابى الحدید در ضمن اشعارى مى گوید

ابواطالب در مکه از پیامبر صلى اهللا علیه . دین اثرى نبود که اینچنین استوار شود
حمایـت و دفـاع     حمایت کرد و پسرش در مدینه بى دریغ از پیامبر ) و آله

  )459(. مى نمود

   در وفات ابوطالب   پیامبر 
را بـه پیـامبر    خبر وفات ابوطالب  هنگامى که حضرت امیرالمومنین 

یا على برو و «: آن حضرت به شدت ملول و محزون شدند و فرمودند، داد  
. »او را غسل و حنوط و کفن کن و چون بر روى سریر نهادى به مـن خبـر بـده   

را انجام داد و پدر بزرگوار را بـر    پیامبر  هنگامى که آن حضرت دستورات
خودشان تشریف آوردند و چون نظر مبارکشان   پیامبر ، روى سریر گذاشت

رقـت و حـزن بـه آن حضـرت دسـت داد و      ، بر نعش عموى بزرگوار شان افتاد
در ، اى عمو. دیدى صله رحم و مهربانى کردى و جزاى خیر، اى عمو«: فرمودند

  ». کوچکى مرا کفالت کردى و در بزرگى مرا نصرت و حمایت نمودى
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سوگند به خدا که اذن شفاعت مى دهم در «: بعد به مردم رو کردند و فرمودند
بـا رحلـت   . »روز قیامت به عمویم که جن و انس از آن شـفاعت تعجـب کننـد   

یـاور تـو از دنیـا    «: عرض کـرد   جبرئیل نازل شده به پیامبر  ابوطالب 
  .») 460(هجرت کن ، رفت

در زمان حیات خود نائب مى گرفـت کـه بـراى عبـداهللا و      امیرالمومنین 
و هنگام شـهادت بـه اوالد خـود وصـیت     ، حج انجام دهند آمنه و ابوطالب 

  )461(. ان بگیرندفرمودند مکه نایب براى حج از طرف آن بزرگوار

  رجب 27
   بعثت پیامبر . 1

سالگى و آغاز نـزول قـرآن بـر پیـامبر      40در سن   مبعث مبارك پیامبر 
  )462(. در این روز بوده است  

و روزى اسـت کـه حضـرت رسـول     ، این روز یکى از اعیـاد بـزرگ اسـت   
. بر پیامبرى آن حضرت نازل شـد  به رسالت مبعوث گردید و جبرئیل   

ربیـع   12مـاه رمضـان و بعضـى در     24یا  18یا  17غیر شیعه مبعث را در  )463(
  . االول مى دانند

و اهل بیت آن حضرت و نیـز زیـارت آن     در این روز صلوات بر پیامبر 
  )464(. وارد شده است حضرت و امیرالمومنین 

و هر قـوم و قبیلـه اى بـا    ، مى گذشت سالیان سال بود که از بعثت انبیا 
عقیده هاى مختلف خود زندگى مى کردند و در حجاز و مکه آن روز بیـار بـت   

را  دختـران . خرمـا   و گـاهى از جـنس   ، چوبى، فلزى، بت سنگى: مى پرستیدند
دنیـا غـرق   . اکثر قبایل در حال جنگ و خونریزى بودند. زنده به گور مى کردند

تا اینکـه چهـل سـال از والدت بـا سـعادت اشـرف       . در گمراهى و ضاللت بود
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خداونـد آن  . گذشـت   مخلوقات و سرور کائنات حضرت محمد بن عبـداهللا  
یل بـر آن حضـرت نـازل شـد و     و جبرئ، فرمود  حضرت را به پیامبرى مبعوص 

وحى هاى الهى را با آداب و مراسمى مخصوص به آن حضـرت رسـانید کـه در    
  . کتب روایى با سندهاى مختلف ذکر شده است

هنگامى که آن حضرت از کوه حـرا بـر مـى گشـتند      )465(طبق بعضى روایات 
ى آن بحدى بود که هیچکس را یارا، انوار جال و عظمت ایشان را فرا گرفته بود

از کنار هر درخت و گیاه و سنگ که مى گذشت . نبود که به آن حضرت نظر کند
السالم علیک یـا  «: در برابر آن حضرت خم مى شدند و به زبان فصیح مى گفتند

   .»السالم علیک یا رسول اهللا، نبى اهللا
از شـعاع  ، شـدند  هنگامى که آن حضرت داخل خانه حضـرت خدیجـه   

ایـن  ، اى محمـد :عرض کرد خدیجه . آن حضرت خانه منور شدانوار جمال 
این نور پیامبرى : چه نور است که از شما مشاهده مى کنم ؟ آن حضرت فرمودند

ال الـه اال اهللا محمـد   : بگو: فرمودند سپس خطاب به حضرت خدیجه . است
. پیامبرى شـما را مـى دانـم   سالهاست من : عرض کرد خدیجه . »رسول اهللا

  . شهادت داد  سپس به وحدانیت خداوند متعال و رسالت پیامبر 
. احسـاس سـرما مـى کـنم    ، اى خدیجه«: در این هنگام آن حضرت فرمودند

از جانـب  . حضرت جامعه بـر خـود کشـید و خوابیـد    . »جامه اى بر من بپوشان
اى جامـه بـه   «: )466(... قم فانذر و ربک فکبر، یا ایها المدثر«: حقتعالى ندا رسید

و تکبیر بگـو و  ، بر خیز و بترسان مردم را از عذاب پروردگار خود، خود پیچیده
آن حضـرت برخاسـت و انگشـت مبـارك در     »پروردگارت را به بزرگى یاد کن
پس صداى آن حضرت به همـه  »اهللا اکبر، اهللا اکبر«: گوش خود گذاشت و فرمود

  )467(. و همه با او موافقت کردند، دموجودات رسی
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و پـس  ، سه سال پنهانى مردم را به خداى یکتا دعوت مى فرمود  پیامبر 
خداوند متعال امـر فرمـوده کـه دعـوت     «: از سه سال جبرئیل آمد و عرض کرد

سپس آن حضرت از کوه صفا باال رفتند و مـردم را  . »خویش را آشکار فرمایى
  )468(. رمودند و دعوت خود را علنى نمودندانذار ف

  رجب 28
  از مدینه به سوى مکه خروج امام حسین . 1

. از مدینه منوره متوجه مکه شدند امام حسین   ه 60در این روز در سال 
در این سفر  )470(. رجب آن حضرت از مدینه خارج شدند 29بنابر قولى شب  )469(

، برادرشان حضرت ابوالفضل العبـاس ، ن عقیله بنى هاشم زینب کبرىهمراه ایشا
، خواهران حضرت سید الشـهدا . بودند على اکبر و دیگر اهل بیت ، ام کلثوم
  . نفر بودند 13 با عقیله بنى هاشم وام کلثوم  

ى دختـر زینـب   علیا مخدره ام کلثوم صـغر ، بانوان دیگر از منسوبین حضرت
 که با شوهرش به کـربال آمـد و دیگـرى خواهـد امیرالمـومنین       کبرى 

کنیز با حضرت از مدینه خـارج شـدند و    9همچنین . جمانه دختر ابوطالب 
نفر از  16و  چند نفر از همسران امام مجتبى . نفر غالم با حضرت بودند 10

و دیگـر   و خـانواده مسـلم بـن عقیـل      تر و پسر امام مجتبى اوالد دخ
  . اصحاب و بستگان حضرت نیز همراه بودند

. ناقـه  250، اسـب  250لوازم و سوارى هایى که همراه داشتند عبارت بود از 
ناقه براى حمل دیگ و ظروف و  40، ناقه براى حمله خیمه ها 70، از این تعداد

ناقه براى جامه ها و دراهم  12، ناقه براى حمل مشکهاى آب 30، ارزاقادوات 
هـودج تعبیـه شـده بـراى حمـل مخـدرات و        50ناقه براى حمل  50، و دنانیر
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و بقیه شـتران بـراى حمـل    ، علویات و اطفال و ذرارى و خدمتگزاران و کنیزان
  )471(. وسایل مختلف که مورد لزوم بود

  الماولین اقامه نماز در اس. 2
، نمــاز خوانــد  در ایــن روز اولــین کســى کــه بعــد از بعثــت بــا پیــامبر 

 28مبعوث شدند و در   رجب پیامبر  27روز دوشنبه . بود امیرالمومنین 
م عليهرجب حضرت امیرالمومنین  ال  )472(. با آن حضرت نماز اقامه فرمودند الس

  آخر رجب
  مرگ ابوحنیفه. 1

نعمان بن ثابـت مشـهور بـه ابـو حنیفـه       )474(  ه 150در سال  )473(در این روز 
  . رئیس حنفى ها در بغداد مرد و در همان شهر دفن شد

  مرگ شافعى. 2
محمد بن ادریس شـافعى در مصـر     ه 204در روز جمعه آخر ماه رجب سال 

  . )475(مرد 
. روز وفات ابو حنیفـه بـه دنیـا آمـد    سال در شکم مادر بود و در  4او مدت 

جاى تعجب است که پدر شافعى چهار سال قبل از والدت او مرده بـود و او در  
  )476(. خیر کردأوالدت به احترام حیات ابو حنیفه ت

  تتمه رجب
  هجرت مسلمانان به حبشه. 1

مسلمانان به سرپرسـتى جعفـر بـن      در این ماه بعد از بعثت به امر پیامبر 
  )477(. به حبشه هجرت نمودند ابى طالب 
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  غزوه نخله. 2
  )478(. در آخر این ماه در سال دوم غزوه نخله به وقوع پیوست

  وفات نجاشى پادشاه حبشه. 3
در آن روز  )479(. نجاشى پادشاه حبشـه رحلـت نمـود     ه 9در این ماه در سال 

برخیزید تا بـر او  . امروز مردى صالح از جهان رحلت نمود«: فرمود  پیامبر 
ظـاهر شـد و آن     در این هنگام جنازه نجاشـى بـر پیـامبر    . »نماز بگذاریم

  )480(. حضرت با اصحاب بر او نماز گذاردند
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  شعبان المعظم
، 3، 2روزهـاى  . است ماه شعبان ماه سرور شیعه به قدوم امامان معصوم 

این ماه روزهـاى مهمـى از تـاریخ اسـالم      19، 18، 15، 14، 11، 10، 9، 5، 4
  . است

، حضـرت بقیـه اهللا االعظـم   ، امام زین العابدین ، والدت امام حسین 
سـرور در  مهم ترین اخبار سراسر  و حضرت على اکبر  حضرت عباس 
مرگ حفصه و مغیره بن شعبه نیز دو خبر مسرورر کننده در ایـن  . این ماه هستند

  . ماه اند
وفات على بن محمد سمرى و حسـین  ، از سوى دیگر شهادت سعید بن جبیر

  . روزهاى حزن این ماه اند بن روح نوبختى دو نایب امام زمان 
آغاز و جوب روزه یک روز . استجنگ بنى سعد جنگ رخ داده در این ماه 

آخـرین  ، به مکـه  ورود امام حسین . تاریخى در زمینه احکام اسالمى است
بـه شـیعیان نیـز سـر آغـاز       و شناساندن امـام زمـان    توقیع امام زمان 

  . تحوالت عظیمى در تاریخ اسالم اند

  شعبان 2
  آغاز وجوب روزه. 1

  . )481(در سال دوم هجرى روزه ماه مبارك رمضان واجب شد  در این روز

  مرگ معتز عباسى. 2
نام او زبیر یا محمد . معتز باهللا به درك واصل شد  ه 255در این روز در سال 

از بزرگترین جرائم او ایـن  . بود که بعد از پسر عمویش مستعین به خالفت رسید
رساند؛ و چون ترس آن داشت که مؤ ید بر را به شهادت  بود که امام هادى 
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 23ضد او قیام کند او را در لحاف مسموم پیچید و دو طرف آن را بسـت تـا در   
  . رجب مرد

عـده    ه 255او پیوسته سرکردگان اتراك را مى کشت تا در روز مبعث سـال  
اى به سرکردگى صالح بن وصیف دور معتز را گرفتند و توبیخ و سرزنش کردنـد  

مطلبه اموال کردن و او را از حجره بیرون کشیدند و در آفتاب گرم بپـاى   و از او
داشتند که از شدت گرما تکیه بر یک پا مى کرد و او را پیوسـته مـى زدنـد تـا     

سپس سه روز به او آب و غـذا  . رجب خود را از خالفت خلع کرد 27اینکه در 
او : بعضى گفته اند. ردندندادند تا مرد؛ و به قولى دیگر او را با آب جوش تنقیه ک

را پنج روز در گرمابه بدون آب و غذا حبس کردند و روز آخر آب نمک یا آب 
  . )482(برفى به او دادند و به این سبب کشته شد 

  شعبان 3
  والدت امام حسین . 1

، آقاى شهیدان و سرور و ساالر شیعیان و دلباختگان  ه 4در این روز در سال 
عطشان نینوا حضـرت ابـا عبـداهللا    ، شهید غریب، امام زاهد عباد، منمؤاشک هر 

اقوال دیگر در والدت . )483(عالم را به نور خود منور فرمود  الحسین الشهید 
و دوازدهـم رجـب اسـت     )485(و سى ام ربیع االول  )484(آن حضرت پنجم شعبان 

)486( .  

  القاب امام حسین 
پدرشـان  . )487(نام مبارك آن حضرت در تورات شبیر و در انجیل طاب است 

و مادرشان حضـرت ولیـه    ین على بن ابى طالب مؤمنموالنا و مقتدانا امیر ال
  . است اهللا و حبیبته خاتون دو سرا صدیقه کبرى فاطمه زهرا 
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القاب . )488(بو على است کنیه آن حضرت ابوعبداهللا و کنیه خاص آن حضرت ا
، السید، الوفى، الطیب، الرشید، االمام الثالث، السبط الثانى، السعید، حضرت الشهید

  . )489(تابع لمرضات اهللا است ، المبارك، الزکى

  در والدت امام حسین   پیامبر 
به خانه امیر ، رسید  هنگامى که خبر والدت آن حضرت به پیامبر گرامى 

حضـرت را در   أاسم. فرمودند تا مولود را بیاورد أآمدند و به اسم ین مؤمنال
  در گـوش    پیـامبر  . آورد  پارچه اى سفید پیچید و خدمت رسول اکرم 

  . )490(رمودند راست آن حضرت اذان و در گوش چپ اقامه ف
: روز اول یا هفتم والدت امین وحى الهى جبرئیل فـرود آمـد و عـرض کـرد    

این نوزاد را را به نام پسـر کوچـک هـارون    ، سالم خداوند بر تو باد اى پیامبر«
بـراى شـما    چـون علـى   . که به عربى حسین گفته مى شود، شبیر نام بگذار

   .»)491(جز آنکه شما خاتم پیامبرانى ، بسان هارون براى موسى بن عمران است
از جانب پروردگار براى دومـین فرزنـد   »حسین«به این ترتیب نام پر عظمت 

در این رز مالئکه آسمانها براى عرض تهنیت به مناسب . انتخاب شد فاطمه 
هللا صلىاین والدت خدمت پیامبر  رسیدند و از خاك قبر آن بزرگـوار    وآله عليه ا

  . آوردند و به آن حضرت تعزیت نیز گفتند) صلى اهللا علیه و آله (براى پیامبر 
یکى از معجزات روز والدت آن حضرت این بود که فطرس ملک یا دردائیل 
  پناه به آن امام مظلوم برد و خداونـد او را بخشـید و او را بـه مقـام قبلـى اش      

  . )492(دانید بازگر
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  دوران زندگى امام حسین 
آن حضــرت شــش ســال و چنــد مــاه بــا جــد گرامــى خــود رســول اکــرم 

ـ مدت سى سال با پدر بزرگـوار خـود مـوالى متقیـان امیـر ال     . بود   ان مؤمن
  . )493(صفین و نهروان شرکت داشت ، و در جمل، زندگى کرد 

در سـن ده سـالگى وارد    امام حسین ، مامدارى غاصبانه عمردر دوران ز
از . مشاهده کرد که سخن مى گفت  مسجد شد و خلیفه دم را به منبر پیامبر 

  !»)494(از منبر پدرم فرود آى «: منبر باال رفت و فریاد زد
 رنجهاى امـام حسـین    همراه و شریک ین مؤمنبعد از شهادت امیر ال

و شاهد بود که معاویه و دیگر منافقین و کافران چگونه دهان آلوده خود را ، بود
  . مى گشایند ین و برادرش امام حسن مؤمنبه بدگویى پدر بزرگوارش امیر ال

د را مظلومانه شهید کردند؛ امامت بـه آن وجـو   پس از آنکه امام مجتبى 
در روز عاشـورا آن  ، و بعد از مصائب و اذیتها و زخـم زبانهـا  ، سراپا جود رسید

  . )495(حضرت را به شهادت رسانیدند 
در رابطـه بـا والدت امـام     در این روز توقیع مبارك از ناحیه امام زمان 

  . ) 496(همدانى صادر شد  به قاسم بن عأل حسین 

  به مکه ورود امام حسین . 2
وارد مکه شـدند و تـا    امام حسین   ه 60در شب جمعه سوم شعبان سال 
  . )497(ذى الحجه در آنجا اقامت داشتند 

  شعبان 4
  والدت حضرت عباس . 1

علمدار کربال سقاى نینوا حضـرت قمـر منیـر بنـى       ه 26در این روز در سال 
  . )498(به دنیا آمد  والفضل العباس هاشم اب
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، ابو القربـه ، به آن حضرت ابوالفضل. است نام مشهور آن حضرت عباس 
پدرشـان حـرت   . )499(عبد صالح و سقا مى گوینـد  ، باب الحوائج، قمر بنى هاشم

 فاطمـه  و مادرشان حضرت ام البنین ، ین على بن ابى طالب مؤمنامیر ال
  . دختر حزام کالبیه است

آن حضرت خوش سیما و زیبارو بود و به همین جهـت بـه مـاه بنـى هاشـم      
قامتى بلند و بازوهایى قوى داشت و بر اسب که مى نشست و پـا در  . ملقب شد

مظهـر جـالل و   . رکاب مى نمود زانوى آن حضرت تـاگردن اسـب مـى رسـید    
شجاعت و صفات بعد از امام حسـن و امـام    و در، جبروت حضرت کردگار بود

آن حضـرت سپهسـاالر و   . بـود  ین مـؤمن سرآمد اوالد امیـر ال  حسین 
  . )500(علمدار مظلوم کربال بود 

  شعبان 5
  والدت امام زین العابدین . 1

آقــا و موالیمــان  ین مــؤمندر زمــان امیــر ال  ه 38در ایــن روز در ســال 
  . )501(به دنیا آمدند  بن الحسین ) ع(حضرت سید الساجدین زین العابدین 

و مشهور ترین لقب مبـارکش زیـن العابـدین و    ، است»على«نام آن حضرت 
و ، پدرشان سـرور شـهیدان حضـرت اباعبـد اهللا الحسـین      . )502(سجاد است 

  . مادرشان حضرت شهربانو است
، بود ین مؤمندو سال از عمر بابرکتش را به جدش امیر ال امام سجاد 

و پـدر   و بقیه عمر شریفش همراه عموى مکـرم و مظلـومش امـام مجتبـى     
در واقعه جانسوز کربال شـاهد شـهادت   . سپرى شد واالمقامش امام حسین 

همراه با عمه اش زینـب کبـرى   ، بود و اصحاب عمو و بستگان ، برادر، پدر
در کوفه و شام جسارتها به آن حضـرت  . و دیگر اسرا به کوفه و شام رفتند 
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ولى با خطبه هایى نورانى از مامت و عصمت اهل بیت ، نمودند و اهل بیت 
با چند تن دیگر از خاندان امامت بـه  در کاخ یزید در حالیکه . دفاع فرمود 

ما ظنک برسول اهللا لـو  : رو به یزید کرده فرمودند، یک ریسمان بسته شده بودند
چـه گمـان بـه پیـامبر مـى بـرى اگـر آن        ، اى یزید« :... رانا موثقین فى الحبال

  ؟»)503(حضرت ما را این چنین در بند ببیند 
، ربیع االول 8: ترتیب وجود دارددر والدت آن حضرت اقوال دیگرى به این 

 9، شـعبان  7، رجـب  11، رجـب  5، جمادى االخر 15، )504(جمادى االولى  15
در روز والدت هـم اخـتالف اسـت کـه      )506(رمضـان   5، شعبان 15، )505(شعبان 

؟ در سال والدت هـم اخـتالف   )507(یکشنبه بوده یا سه شنبه یا پنجشنبه یا جمعه 
  . )508(بوده است   ه 38یا  37یا  36است که 

  شعبان 9
  عقیقه براى امام حسین . 1

حضـرت رسـول   ، اسـت  در این روز که هفتمین روز والدت امام حسین 
سـپس سـر آن   . گوسفندى را براى فرزندش به عنوان عقیقـه قربـانى کـرد     

  . )509(حضرت را تراشید و هم وزن موى سر او نقره صدقه داد 

  شعبان 10
  براى شیعیان توقیع امام زمان . 1

تـوقیعى از ناحیـه   ، در این روز ابوجعفر سمرى شـش روز قبـل از رحلـتش   
  . )510(براى شیعیان آورد  مقدسه حضرت صاحب االمر 
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  شعبان 11
  حضرت على اکبر والدت . 1

به  حضرت على اکبر    أشبیه ترین مردم به خاتم االنبی  ه 33در سال 
مادرشـان  ،  أپدرشان حضرت سید الشـهد ، »على«نام آن حضرت . دنیا آمد

کنیه آن حضرت طبـق فرمـایش حضـرت صـادق     . )511(لیلى بنت مره ثقفى است 
  . )512(است »اباالحسن« 

در  )513(روایت بزنطى هم داللـت دارد کـه آن حضـرت ازدواج کـرده بودنـد      
صـلى اهللا علیـک و علـى    : هم مى خوانیم  زیارت وارده از حضرت صادق 
ذهب اهللا عـنهم  أخیار الذین بنائک و امهاتک األأعترتک و اهل بیتک و ابائک و 

در زیارت داللت بر این دارد که آن حضرت  أبنأو لفظ تطهیرا الرجس و طهر هم
سال از عمر  27در واقعه کربال نزدیک . )514(حتى بیشتر از دو فرزند داشته است 

  . )515(مبارك آن حضرت گذشته بود 

  شعبان 15
  والدت حضرت بقیه اهللا االعظم صلوات اهللا علیه. 1

ــال  ــه   ه 255در س ــاتم اال! شــب جمع ــیوالدت خ ــد  أوص ــتقم آل محم من
آخرین امام بر حق و ولى مطلق خداوند حضرت بقیه اهللا حجه بن الحسن ،  

  . )516(عجل اهللا تعالى فرجه الشریف واقع شده است 
در این شب آب زمزم زیاد مى شود به گونه اى که همه مـى تواننـد رؤ یـت    

در این شـب بـرات آزادى از آتـش    . ولى اکنون روى آن پوشیده است، )517(کنند 
شب «و »شب مبارك«و »شب برات«و آن را ، براى افراد زیادى نوشته مى شود

  . گویند »رحمت
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وقتـى شـب نیمـه    : راویت شده کـه فرمودنـد   از امام باقر و امام صادق 
اى زائرین قبـر حسـین بـن علـى     «: منادى از افق اعلى ندا مى کند، شعبان شود
در حالى که گناهان شما آمرزیده شده و اجرا شـما بـا خـداى شـما و      برگردید

را ندارد قبور  ولى کسى که استطاعت زیارت قبر امام حسین . »محمد باشد
مطهر ائمه دیگر را زیارت کند؛ و اگر این هم ممکن نیست بـا اشـاره بـه طـرف     

  . )518(قبرشان سالم دهد 
و نام مادرشـان حضـرت   ، ن بن على نام پدرشان حضرت ابو محمد حس

  . )519(است  نرجس 

  ماجراى شب والدت
در شب والدت براى عمـه بزرگـوار خـود جنـاب      امام حسن عسکرى 

امشب نزد ما افطار کن که شب نیمه : پیغام فرستاده فرمودند حکیمه خاتون 
  . )520(ود را آشکار مى سازد شعبان است و خداوند حجت خ

  ه 255در شهر سامرا به هنگام طلوع فجر نیمه شعبان  والدت امام زمان 
الحق و زهـق الباطـل    أج: بر شانه راست آن حضرت نوشته شده بود. بوده است

   .ان الباطل کان زهوقا
ن أهد شـ أ: پس از تولد آن بزرگوار را نزد پدر بردند و شروع به سخن فرمود

و ائمـه  ین ولى اللهمؤمنمیر الأن علیا أال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا و 
را یکى بعد از دیگرى نام برد تا به وجود شریف خـود رسـید و    معصومین 

  . براى فرج محبین خود دعا فرمود

  در آغوش پدر امام زمان 
حکیمـه خـاتون او را نـزد مـادرش     ، آنگاه حسب االمر امام عسـکرى  

روز هفتم به خدمت امـام حسـن   : حکیمه خاتون مى فرماید. نرجس خاتون برد
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آن وجود سراپا جـود را نـزد آن   . »پسر مرا بیاورید«: حضرت فرمود. رفتم 
. »سخن بگو، پسرم«: حضرت زبان در دهان وى گذاشتند و فرمودند. امام بردیم

دیدم آنچه در روز اول از او شنیده بودم از اقرار به وحدانیت و ثنابر جـد خـود   
تـا پـدر بزرگـوارش دوبـاره      و سایر ائمه  ین مؤمنو امیر ال  پیامبر 

ن نمن على أبسم اهللا الرحمن الرحیم و نرید : بیان کرد و این آیه را تالوت فرمود
ن استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکـن لهـم فـى    الذی

   .)521( االرض و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون
بخوان آنچه را که خدا بر پیامران خود نازل : سپس پدر بزرگوار شان فرمودند

بعـد کتـاب    و، حضرت خواند صحف آدم را به لغت سریانى آغـاز نمـود  . فرمود
ادریس و نوح و صالح و صحف ابراهیم و تورات موسى و انجیل عیسى وزبـور  

و مرسلین را  أبعد از آن بیان قصص انبی. را قرائت نمود  داود و فرقان محمد 
  . شروع نمود

دوباره خدمت فرزند برادرم ، پس از چهل روز دیگر: حکیمه خاتون مى گوید
. را دیدم که راه مـى رود  رفتم و حضرت صاحب الزمان  امام عسکرى 
اى سید :گفتم . مولود عزیز نزد خدا این است، اى عمه:فرمود امام عسکرى 
حضرت . نشو و نماى او را در چهل روز زیادتر از دیگران مى بینم، و موالى من

و در ، و و نماى یک هفته دیگـران را در یک روز نش أما اوصی، اى عمه :فرمودند
من برخاسـتم و سـر آن   . یک جمعه نشو و نماى یک سال دیگران را مى نماییم

  . )522(طفل را بوسیده و به منزل مراجعه کردم 

  القاب امام زمان 
ــور الهــى  صــاحب »، »حجــه آل محمــد»، »حجــه اهللا« )523(از القــاب آن ن

یعنى امر امر او و نهى »مالک رقاب خالیق «، خود یعنى فرمانرواى عصر»الزمان
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کـه خلـق بـه وسـیله او     »مهدى«، نهى او و حکم حکم او و فرمان فرمان اوست
هدایت مى یابند و به وجود مقدس او از جاده ضاللت به شاهراه هدایت رسـیده  

از این جهت که بـه  «: فرمودند که حضرت صادق »قائم«، رستگار مى شوند
و ، که براى او غیبت طوالنى است»منتظر«؛ »قیام مى نماید او را قائم گویند حق

  . را مى کشند و شکاکین او را انکار مى کنند  مخلصین او انتظار خروجش 

  اوصاف امام زمان 
شباهتهاى زیادى بـه رسـول گرامـى اسـالم      )524(اوصاف ظاهرى آن حضرت 

از موى سبز رنگ مانند زمرد از گردن تا ناف مبارك او کشیده  خطى. دارد  
ین مـؤمن امیـر ال . صورت مبارکش مانند ستاره اى درخشنده نورانى اسـت . است
او جوانى است خوش روى و خـوش مـوى و نـور صـورت     «: مى فرماید 

: فرمایـد  مـى  امام بـاقر  . »مبارکش بر سیاهى محاسن انور و او غالب است
رنگ مبارکش مایل به سرخى است مانند گل سرخ شکفته و چشمانش گشاده «

گشاده جبـین اسـت و   . مرتفع و ما بین شانه هاى او باز است  و میان ابروهایش 
و بیخ دنـدانهاى ثنایـایش   ، بینى او بلند و نازك و شکم مبارکش بر آمدگى دارد

  . گشاده است

  مادر امام زمان 
حضرت نرجس خاتون اسـت کـه نامهـا و     ده حضرت صاحب االمر وال

در زیارت آن حضرت . سوسن است، صیقل، ریحانه، القاب دیگر حضرت ملیکه
که تمامى عبارات آن داللت واضحى بر علو منزلـت آن بـانو دارد توصـیف بـه     

 . زکیه شده است، نقیه، تقیه، صدیقه، مرضیه، راضیه

از دنیا رحلت کـرد و در   أدر سامر -ه  261نرگس در سال بنابر نقلى جناب 
بنابر نقلى دیگـر  . )525(دفن شد  جوار امامین حضرت هادى و امام عسکرى 



158 

 

زیـرا  ، )526(رحلـت نمـود    هه قبل از شـهادت امـام عسـکرى     260در سال 
از وقایع بعد از شهادت خود نسبت به فرزند و عیالش خبر  هنگامى که امام 

از آن حضرت خواستند که دعا بفرمایند قبل از  داد حضرت نرجس خاتون 
  . )527(ایشان دنیا بروند 

است کـه توفیـق رؤ    حضرت حکیمه خاتون دختر حضرت جواد االئمه 
در   ه 274ایشان در سال . )528(را داشته است  یت و درك چهار امام معصوم 

  . )529(رحلت فرمودند  أسامر
بوده و کسى است کـه در والدت حضـرت    ایشان محرم اسرار اهل بیت 

حاضر بوده و چندین بار خدمت آن حضرت مشـرف شـده    صاحب الزمان 
ى از سفرا بوده که بـه واسـطه او   یک بعد از وفات امام حسن عسکرى . است

 . )530(مردم به حوائج خود نایل مى شدند 

  ایام پس از والدت امام زمان 
نسـیم خـادم خـدمت آن    ، پس از گذشت یک شب از والدت امام عصر 

عطسه «: سپس فرمود. یرحمک اهللا:فرمود امام . حضرت رسید و عطسه کرد
شعبان هم نقل شـده   25این ماجرا در روز . »)531(ز امان از مرگ است تا سه رو

  . )532(است 
 حضـرت امـام حسـن عسـکرى     ، سه روز بعد از والدت امام عصر 

  . )533(فرزند خود را به اصحاب خاص نمایاند و امامت او را تصدیق فرمودند 

  غیبت صغرى
گان شیعه به ترتیب وکیـل و سـفیر و نایـب    در غیبت صغرى چهار تن از بزر

که خدمت آن حضـرت مـى رسـیدند و وکالتشـان     ، بودند خاص امام زمان 
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در حاشـیه نامـه هـا توسـط      و پاسخهاى امام ، یید آن حضرت بودأمورد ت
  . نواب به دست مردم مى رسید

در بـالد   البته غیر از این چهار نفر وکـالى دیگـرى هـم از طـرف امـام      
امـام    مختلف بودند که به وسیله همین چهار بزرگوار امور مـردم را بـه عـرض    

در امور آنها توقیع هایى صادر شده  مى رساندند و از سوى امام  زمان 
ولـى دیگـران در   ، زرگوار سفارت مطلق و تام بـوده سفارت این چهار ب. )534(بود 

احـم بـن   ، مانند ابوالحسین محمد بن جعفر اسدى، موارد خاصى سفارت داشتند
  . )535(احمد بن حمزه بن الیسع ، ابراهیم بن محمد همدانى، اسحاق اشعرى

ابـوجعفر محمـد بـن    ، نواب اربعه عبارتند از ابو عمرو عثمان بن سعید عمرى
ابوالحسـن علـى بـن    ، ابوالقاسم حسین بن روح نـوبختى ، ید عمرىعثمان بن سع
  . محمد سمرى

نائب اول عثمان بن سعید مورد اعتماد مردم و جلیل القدر و وکیـل حضـرت   
متصدى کفن و دفـن   او به امر امام . )536(نیز بود  هادى و امام عسکرى 

   .)537(گردید  امام عسکرى 
بـا آن    در محله عسکر سـکونت داشـتند و تمـاس     چون امام عسکرى 

، بـود   عثمان بن سـعید چـون روغـن فـروش     . حضرت براى شیعیان مشکل بود
  )538(مى برد  اموال را در ظرفهاى روغن مى ریخت و به خدمت امام 

گـاهى  ، آقاى من: پرسید احمد بن اسحاق قمى هنگامى که از امام هادى 
وقتى هم که حضور دارم همیشـه نمـى تـوانم خـدمتتان     . غایب و گاهى حاضرم

سخن چه کسى را بپذیریم و فرمان چه شخصى را اطاعت کنم ؟ حضـرت  . برسم
آنچه بـه  ، این ابو عمرو عثمان بن سعید عمرى مورد اطمینان و امین است: فرمود

  . شما برساند از من مى رساندشما بگوید از من مى گوید و آنچه به 
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نزد امام عسـکرى   پس از رحلت امام هادى : احمد بن اسحاق مى گوید
: آن حضرت مانند پدر بزگروارشان فرمودند. رفته همان گفته را تکرار کردم 

ابو عمرو امین و مورد اطمینان امام گذشته و مورد اطمینان من در زندگى و پس 
آنچه به شما بگوید و آنچه به شما برساند از من مـى رسـاند   . مرگ من استاز 

)539( .  
به فرمـان حضـرت مهـدى     جناب عثمان بن سعید پس از امام عسکرى 

و شیعیان مسائل خود را نـزد او مـى بردنـد و    ، به وکالت و نیابت ادامه داد 
  . )540(دم مى رسید توسط او به مر پاسخ امام 

نائب دوم ابوجعفر محمد بن عثمان بود و او نیز همچون پدر از بزرگان شـیعه  
عثمـان بـن   ، و در تقوى و عدالت و بزرگوارى مورد اعتماد و احترام شیعیان بود

فرزند خـود ابـوجعفر محمـد بـن      سعید پیش از وفات به فرمان امام عصر 
این در حالى . معرفى کرد) علیه السالم (و نیابت امام عثمان را به جانشینى خود 

نسبت به او و پدرش اظهار اعتماد و اطمینان فرمـوده   بود که امام عسکرى 
  . )541(بود و شیعه بر عدالت و تقوى و اطاعت او اتفاق داشتند 

تـوقیعى از جانـب امـام    ، پس از درگذشت نائب اول جناب عثمان بن سـعید 
در مورد وفات او و نیابت فرزنـدش محمـد صـادر شـد کـه ترجمـه        زمان 

در برابر فرمان خدا تسـلیم  ، انا هللا و انا الیه راجعون«: قسمتى از آن چنین است 
. پدرت سـعادتمند زیسـت و پسـندیده در گذشـت    . و به قضاى او راضى هستیم

از کمال . ملحق سازد   خداوند او را رحمت کند و به پیشوایان و سرورانش 
سعادت پدرت بود که خداوند فرزندى چون تو را به او عنایت کرد که پس از او 

و در امورش قائم مقام او باشـى و بـرایش طلـب رحمـت و     ، جانشینش گردى
  .»)542(آمرزش نمایى 
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آرى و : را دیده اى ؟ گفـت   صاحب االمر : از محمد بن عثمان پرسیدند
نجز لـى مـا و   أاللهم : رین مالقاتم با او کنار بیت اهللا الحرام بود که مى فرمودآخ

اللهـم  : و نیز او را در مستجار نزدیک رکن یمانى کعبه دیدم که مى گفـت  عدتنى
  .)543(عدائى أانتقم لى من 

لیف کرده که مشتمل اسـت بـر آنچـه از امـام     أاین بزرگوار کتابهایى در فقه ت
  . )544(و از پدر خود شنیده بود  عسکرى 

محمد بن عثمان براى خود قبرى ترتیب داده بود و آن را با ساج پوشانده بود 
را نوشته بودم هـر روز   و روى آن آیاتى از قرآن کریم و اسامى ائمه طهار 

او پیش . )545(داخل آن مى شد و یک جزء قرآن قرائت مى کرد و بیرون مى آمد 
از مرگ از روز وفات خود خبر داد و در همان روز که خبر داده بود در گذشت 

جنـاب ابوالقاسـم    همچنین پیش از رحلت به شیعیان خبر داد که امـام  . )546(
حسین بن روح نوبختى را براى سفارت و ارتباط با خود انتخاب فرمـوده انـد و   

رحلت فرمـود    ه 305او در سال . )547(عه کنید او قائم مقام من است و به او مراج
)548( .  

نائب سم جناب ابوالقاسم حسین بن روح نـوبختى اسـت کـه نـزد موافـق و      
و به عقل و بیـنش و تقـوى و فضـیلت    ، مخالف عظمت و بزرگى ویژه اى داشت

نزد عموم فرقه هاى مختلف مذهبى مشهور بود و در زمان نائب دوم از جانب او 
  . اى از امور بود متصدى پاره

جعفر بن احمد بن متیل از همه بـه او نزدیکتـر   ، با اینکه میان یاران نائب دوم
غذاى منزل او را در منزل ، و حتى در اواخر زندگى جناب محمد بن عثمان، بود

و در میـان اصـحاب احتمـال نیابـت و     ، جعفر بن احمد بن متیل تهیه مى کردنـد 
اما در آخرین ساعات زندگى جناب محمـد  ، دجانشینى جعفر بن احمد بیشتر بو
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بن عثمان که جعفر بن احمد باالى سر او و حسین بن روح پایین پایش نشسـته  
مور شده ام که امور را به ابوالقاسـم  أم«به جعفر بن احمد رو کرد و فرمودن ، بود

جعفر بن احمد از جا برخاست و دسـت حسـین   . »حسین بن روح واگذار نمایم
رفت و او را باالى سر محمد بن عثمان نشاند و خود در پایین پاى بن روح را گ

  . )549(او نشست 
بـراى او   اولین توقیع از ناحیه مقدسه امام عصر   ه 305شوال سال  6در 

خداونـد تمـامى خیـر و    ، ما او را مى شناسیم«: صادر شد که متن آن چنین بود
از مکتـوب  . فیق خود او را یارى نمایـد رضاى خویش را به او بشناساند و به تو

او را نزد ما مکان و منزلتى . او مطلع شدیم و نسبت به او وثوق و اطمینان داریم
خداوند احسان خویش را به او بیفزایـد کـه خـدا    . است که خشنودش مى سازد
خداى را کـه شـریکى نـدارد و درود و      و سپاس ، ولى و توانا بر همه چیز است

   .»خداوند بر فرستاده او محمد و بر خاندان او صلوات اهللا علیهسالم فراوان 
: لیفات که از متکلمین بزرگ بغداد بود پرسیدندأاز ابو سهل نوبختى صاحب ت

براى چه جناب ابوالقاسم حسین بن روح به مقام نیابت نایل شـده و شـما نایـل    
، یسته تر و مناسب تر استداناترند و آنچه برگزینند شا ائمه : نشدید؟ گفت 

ولى من فردى هستم که با خصم برخورد و مناظره مـى کـنم و اگـر نائـب امـام      
را مى دانستم چنانکه ابوالقاسم حسین بن روح  بود و مکان امام زمان  

بـا مخالفـان در    به جهت نیابت مى داند و در گیر و دار بحث پیرامون مـام  
نگنا قرار مى گرفتم ممکن بود نتوانم خود را کنترل کنم و جاى آن حضـرت را  ت

در زیرا دامان او مخفى باشد و او را بـا   افشا نمایم ؛ ولى ابوالقاسم اگر امام 
آالت برنده تکه تکه نمایند دامان خود را از او بر نمـى دارد و او را بـه دشـمن    

  . )550(نشان نخواهد داد 
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او قبـل از  . سال مقام نیابت داشت 21ابوالقاسم حسین بن روح حدود  جناب
بـه ابـو الحسـن علـى بـن محمـد سـمرى         وفات امور نیابت را به امر امام 

آرامگـاه او در بغـداد   . هجرى در گذشـت  326و در ماه شعبان سال ، واگذاشت
نائب چهارم ابوالحسن سمرى است که حسب االمر حضـرت صـاحب   . )551(است 

امر نیابت بعد از او به ابو الحسـن سـمرى   ، به جناب حسین بن روح الزمان 
عظمت و جاللت قدر او محتاج به توصیف ، به فرموده بزرگان رجال. واگذار شد

: فرمـود  ابوالحسن سمرى روزى به جمعى از مشـایخ کـه نـزد او بودنـد    . نیست
در ایـن  . خداوند به شما در مصیبت على بن بابویه قمـى اجـر عنایـت فرمایـد    «

یـا   17و ، آنان ساعت و روز و ماه را یادداشت کردنـد . »ساعت او از دنیا رفت
روز بعد خبر رسید که در همان ساعت على بن بابویه قمى در گذشته اسـت   18

)552( .  

  پایان غیبت صغرى
حمد سمرى گروهى از شیعیان نزد او گـرد آمدنـد و   پیش از وفات على بن م

مـن  : ؟ پاسـخ داد »پس از شما چه کسى جانشین شـما خواهـد بـود   «: پرسیدند
سپس توقیعى را کـه از  . )553(مور نشده ام که در این مورد به کسى وصیت کنم أم

ز آنـان ا . در این باره صادر شده بود به شیعیان نشـان داد  سوى امام غایب 
، بسم اهللا الرحمن الـرحیم «: روى توقیع استنساخ کردند که مضمون آن چنین بود

خداوند در مصـیبت تـو فـراهم آور و بـه هـیچکس      ، اى على بن محمد سمرى
غیبت کبـرى واقـع شـد و ظهـورى     . وصیت مکن که پس از تو جانشین تو شود

النى و کـه پـس از مـدت طـو    ، نخواهد بود تا آنگاه که خداى متعال فرمان دهد
بـه زودى افـرادى نـزد شـیعیان نـم      . قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم است

آگاه باشید که هر کس پیش از خـروج سـفیانى و   . مدهى مشاهده من مى شوند
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یعنى ادعاى رؤ یت به عنوان سـفارت و  (چنین ادعایى نماید  )554(پیش از صیحه 
و ال قوه اال باهللا العلى العظیم ال حول دروغگو و افترا زننده است و ) نیابت نماید

)555(».   
بود جناب ابو الحسن سمرى   ه 329روز ششم که مصادف با نیمه شعبان سال 

  . )556(و در خیابان خلنجى کنار نهر ابو عتاب در بغداد دفن گردید ، در گذشت
هیچیک : از احتجاج مرحوم شیخ طبرسى نقل مى فرماید) رحمه اهللا(مجلسى 
جز با فرمان صـریحى از جانـب آن حضـرت و     ص امام عصر از نائبان خا

شیعه نیز گفتار هیچیک را . تعیین و نصب و معرفى نایب قبلى به نیابت قیام نکرد
نپذیرفت مگر بعد از بروز نشانه و معجزه اى به دست هر یک از آنـان از طـرف   

  . )557(ن داللت مى کرد که بر راستى گفتار و درستى نیابتشا امام عصر 

  وظایف زمان غیبت کبرى
  :شیعیان و دوستان آن حضرت در زمان غیبت وظایفى دارند از جمله 

  . عید غدیر، عید قربان، عید فطر، قرائت دعاى ندبه در روزهاى جمعه. 1
  . زیارت آن حضرت در روز جمعه. 2
، یـا اهللا : براى ثبات و محکم ماندن اعتقادات خواندن این دعـاى شـریف   . 3

   .) 558(ثبت قلبى على دینک ، یا مقلب القلوب القلب، یا رحیم، یارحمن
  . آن بزرگوار»قائم«از جا برخاستن به احترام نام . 4
  . توسل به آن حضرت در مشکالت و گرفتارى ها. 5
  . ریفشصدقه براى سالمتى و فرج وجود ش. 6
قرائــت ایــن دعــا کــه از خداونــد مــى خــواهیم آن حضــرت را بــه مــا  . 7

اللهـم  ، اللهم عرفنى نفسک فانک ان لم تعرفنى نفسک لم اعرف نبیـک :بشناساند
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اللهـم عرفنـى   ، عرفنى رسولک فانک ان لم تعرفنى رسولک لم اعـرف حجتـک  
   .)559(حجتک فانک ان لم تعرفنى حجتک ظلت عن دینى 

مخصوصـا مجـالس عـزادارى    ، الس منسوب به آن حضرتشرکت در مج. 9
  . جد بزرگوارش حضرت سید الشهدا 

مانند زیارت قبـور مطهـر پـدران    ، هدیه اعمال صالحه براى آن حضرت. 10
  . قرائت قرآن و حج و عمره و طواف، بزرگوارش

  . توبه حقیقى از گناهان. 11
  . متوجه کردن مردم به آن حضرت. 12

  وفات على بن محمد سمرى نایب امام زمان . 2
على بن محمد سـمرى در ایـن    وفات شیخ جلیل نایب خاص امام عصر 

، )560(روز بوده است که به معناى اتمام غیبت صغرى و شروع غیبت کبرى اسـت  
بـه او امـر فرمـوده بودنـد کـه وصـى و        چه اینکه حضرت صاحب االمـر  

  . انشینى براى خود قرار مده که غیبت کبرى شروع شده استج
 

  شعبان 18
  وفات حسین بن روح نوبختى نایب امام زمان . 1

نایب سوم حضرت صاحب االمر عجل اهللا تعـالى    ه 326در این روز به سال 
جناب حسین بن روح نوبختى در بغداد بـه عـالم بقـا رحلـت کـرد و در      ، فرجه

  . )561(ن شد همانجا دف

  شعبان 19
  جنگ بنى المصطلق. 1

  . )562(هه غزوه بنى المصطلق اتفاق افتاد  6در این روز در سال 
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 1000تعداد مسلمانان . حرکت براى این جنگ در دوم شعبان همین سال بود
یک نفر از مسلمانان در . نفر بودند 700ولى کفار ، اسب داشتند 30نفر بودند که 

  . )563(نفر به قتل رسیدند  10این جنگ شهید شد و از کفار 
مصـطلق منزلـى بـن مکـه و     . در این جنگ غلبه و نصرت از آن مسلمین بود

او اول کسى اسـت کـه دیـن اسـماعیل     . مدینه است که منسوب به مصطلق است
فرمـان داد و آن را در کعبـه    را تغییر داد و قبیله خود را به پرستیدن هبـل  

  . نصب کرد

  تتمه شعبان
  )564(مرگ حفصه . 1

حفصه از دنیا رفت و مروان بر جنازه او نماز خوانـد    ه 45در ماه شعبان سال 
بعد از آنکه . حفصه دختر عمر بن خطاب ابتدا زوجه خنیس بن عبد اهللا بود. )565(

او با اخـالق و رفتـار   . در آورد  خنیس وفات کرد عمر او را به عقد پیامبر 
او را   به حـدى کـه پیـامبر    ، را مى آزرد و اهل بیت   خود پیامبر 

  . )566(طالق داد و با اصرار بعضى رجوع فرمود 
 بن عمـر  ولى برادرش عبد اهللا. در جنگ جمل خواست با عایشه حرکت کند

به منـزل ذى قـار رسـیدند     ین مؤمناما هنگامى که لشکر امیر ال. مانع گردید
خبر زیـادى لشـکر مـا بـه     «: عایشه نامه اى به این مضمون براى حفصه نوشت 

رسیده است و او از ترس در ذى قار اقامت کرده اسـت   على بن ابى طالب 
   .»... نخواهد برد و از این جنگ جان سالم به در

چون نامه به دست حفصه رسید کنیزان و مغنیه ها را جمع کرد و آنـان دایـره   
را ) علیه السالم (ین مؤمنها مى نواختند و اشعارى مى خواندند که در آنها امیر ال

  . به بدى ذکر مى کردند و زنهاى بنى امیه جمع شدند و شادى مى کردند
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که رسید با عده اى زا بانوان به صـورت ناشـناس وارد    خبر به ام کلثوم 
ام کلثـوم  . حفصـه خجالـت کشـید   . مجلس شدند و ناگهان صورتها را باز کردند

بود کـه نافرمـانى آن    آیه اى که مربوط به زنهاى حضرت نوح و لوط  
ر حفصه قرائت کرد دو پیامبر را نمودند و درباره حفصه و عایشه نازل شده بود ب

ین مـؤمن اگر تو و عایشـه امـروز بـراى خـوارى پـدر مـن امیـر ال       : و فرمود )567(
این کار شما تازگى ندارد چرا که همـین معاملـه   ، به یکدیگر کمک مى کنید 

  . کردید  را با جدم پیامبر 
و از ام کلثـوم   حفصه چون دید رسوا شده اسـت نامـه عایشـه را پـاره کـرد     

  . )568(خواست بیشتر از این او را رسوا نکند  

  با بنى سعد  جنگ پیامبر . 2
را بـه   ین مـؤمن حضرت امیـر ال   در شعبان سال ششم هجرت پیامبر 

بنى سـعد  . نفر براى مقابله با طائفه بنى سعد در اطراف مدینه فرستاد 100همراه 
. با خبر شده فرار کردند و مسلمانان صد شتر و هزار گوسفند به غنیمت گرفتنـد 

جدا کـرد و سـایر غنـایم را بـین       چند شتر براى پیامبر  ین مؤمنامیر ال
  . )569(قسیم فرمود و به مدینه بازگشتند مسلمانان ت

  شهادت سعید بن جبیر. 3
جناب سعید بن جبیر کوفى بـه دسـت حجـاج بـن       ه 95در این ماه در سال 

  . )570(یوسف ثقفى به شهادت رسید 
زاهد و عابد بود که توفیق کسـب علـم از محضـر مبـارك     ، سعید مردى فقیه

و محبـت    او به خـاطر اعتقـاد خـالص    . بود را یافته حضرت زین العابدین 
از  نـزد امـام زیـن العابـدین     ، داشـت  کاملى که به اهل بیت معصومین 
 . احترام خاصى برخوردار بود
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دعا کرد که حجاج بعـد  ، هنگامى که حجاج خواست آن بزرگوار را شهید کند
دعاى او را مسـتجاب کـرد و    خداوند. از شهادت او قادر به قتل هیچکس نشود

روز بعد از شهادت سعید زنده بود و کسى را نکشت تا به مرض  20تا  15حجا 
  . آکله به درك واصل شد

دو پاى مبـارك او را نیـز از   ، بعد از آنکه حجاج سر آن بزرگوار را جدا کرد
سـال مـى گذشـت در     79یا  57در حالى که از سن مبارکش ، ساق جدا کردند

قبـر آن بزرگـوار یکـى از زیارتگاههـاى     . در واسط عراق مدفون شدشهر الحى 
است که داراى گنبد و صحنى بزرگ مشتمل بر چهـار در   محبین اهل بیت 

  . )571(است 
 )573(روز  40روز و عـده اى   20و بعضى  )572(روز  15بعضى مرگ حجاج را 

 13اگر مـرگ حجـاج رد    که، بعد از شهادت جناب سعید بن جبیر نقل کرده اند
و  23یـا   22یا  28یا  27شهادت سعید به ترتیب در روزهاى ، ماه رمضان باشد

ولى قدر مسلم این است که شهادت سعید در شعبان ، شعبان محتمل است 3یا  2
  . بوده است

  مرگ مغیره بن شعبه. 4
مغیره بن شعبه در حالیکه از طرف معاویه حاکم  )574(  ه 50در ماه شعبان سال 

و زیاد بن ابیه بـه جـاى او    )575(سالگى به درك واصل شد  70در سن ، کوفه بود
مى نمود و خطبا  ین مؤمنمغیره بن شعبه در کوفه سب به امیر ال. منصوب شد

این عمل را امر مى کرد که آن حضرت را لعن کنند و تا زمان فرا رسیدن مرگش 
  . )576(را ترك نکرد 

مغیره از اصحاب صحیفه ملعونه و لیله عقبـه بـود کـه مـى خواسـتند پیـامبر       
  . )577(و همچنین از اصحاب سقیفه است ، را به قتل برسانند  
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، شکسـتن در ، ین مـؤمن او از کسانى بود که در آتش زدن در منزل امیر ال
و سـقط   در سادات حضرت صدیقه شـهیده فاطمـه الزهـرا    کتک زدن به ما

  . )578(جنین شریک بود 
زناى مغیره با ام جمیل در بصره شهرت خاص دارد و در کتب شیعه و سنى با 

مغیره زناکارترین مردم : ابن ابى الحدید مى گوید. مدارك مختلف ذکر شده است
کسانى بود که به دستور معاویه همـراه بـا   مغیره از . )579(در جاهلیت و اسالم بود 

عمرو عاص و عروه بن زبیر روایاتى دروغین ساختند که مقتضاى آنهـا وجـوب   
بود و براى این کار معاویه جوائز فوق العـاده   ین مؤمنلعن و برائت از امیر ال

  . )580(اى براى آنان مقرر کرد 
امـا آن  . )581(نمـود    ا به پدر بزرگوارش جسارته او در محضر امام حسن 

تو آن کسى هستى که «: حضرت جوابهاى مناسبى به او دادند و در آخر فرمودند
   .»... شریک بودى در شهادت مادرم و برادرم محسن 
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  رمضان المبارك
، 12، 10، 6، 4، 3، 1روزهـاى  . ماه مبارك رمضان ماه پر خـاطره اى اسـت  

یاد آور لحظاتى حساس از تاریخ  24، 23، 21، 20، 19، 17، 16، 15، 14، 13
هم یادمانهاى خوش و هم روزهاى حزن انگیز در این ماه به چشـم  . اسالم است
  . مى خورد

دو خبر سرور آفـرین در    و معراج پیامبر  والدت امام حسن مجتبى 
حجاج ثقفـى  ، زیاد بن ابیه، عایشه مروان، جمابن مل، مرگ ابولهب. این ماه است

از سـوى دیگـر شـهادت    . اسـت  نیز روزهاى نابودى دشـمنان اهـل بیـت    
، ین مـؤمن ضربت خـوردن و شـهادت امیـر ال   ، بنابر قولى حضرت زهرا 

تـار روزهـاى   و شـهادت مخ  و حضرت نفسیه  وفات حضرت خدیجه 
  . است حزن آل محمد 
عـروج  . تبوك و فتح مکه روزهاى تاریخ ساز اسالم است، طائف، جنگ بدر

دعـاى بـاران   ، مراسم عقـد اخـوت  ، نزول قرآن، به آسمان حضرت عیسى 
  . نیز وقایع مهم تاریخى هستند  توسط پیامبر 

بیعت با امام ، ورود محمد بن ابى بکر به مصر، ط عمربدعت نماز تراویح توس
حرکـت حضـرت   ، آمدن نامه هاى اهل کوفه براى امام حسین ، مجتبى 

، و ضرب سکه به نام آن حضرت والیتعهدى امام رضا ، مسلم به سمت کوفه
  . هر یک یاد آور فرازهایى از برگهاى اسالم اند

  ماه رمضان 1
وارد شـده   در شب اول ماه مبارك رمضان غسل و زیارت امام حسـین  

  . )582(است 
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  والیتعهدى امام رضا . 1
و آن ، نوشـت  مون عباسى نامه اى به امام رضا أم 200رجب سال  7در 

وز اول مـاه  در ر )583(بزرگوار را براى والیت عهدى خویش بـه مـرو فراخوانـد    
و ، )584(به والیتعهدى بیعت کردند  مردم با حضرت رضا   ه 201رمضان سال 

  . بعضى ششم این ماه نقل کرده اند

  مرگ مروان. 2
سـالگى در دمشـق بـه     81مروان بن حکم در سن   ه 65در این روز در سال 
  . )585(ماه بود  9و مدت خالفت او ، درکات جحیم شتافت

او . ملقب گردیده بود»وزغ بن وزغ«سر حکم بن ابى العاص بود و به مروان پ
شهادت : حتى عایشه به مروان گفت ، واقع شدند  و پدرش مورد لعن پیامبر 

  . پدرت را لعن کرد در حالیک تو در صلب او بودى  مى دهم که پیامبر 
خصوصـا امیـر    و اهـل بیـت     بر مروان در عداوت با خـدا و پیـام  

بعد از آنکه عثمـان  . از زمان عثمان تا آخر ایام خود بسیار کوشید ین مؤمنال
، بـه مدینـه بازگردانیـد     او و پدرش حکم را از طائف بر خالف امر پیـامبر  

ك را هم به او واگـذار کـرد و او را وزیـر و    خمس افریقیه را به مروان داد و فد
  . کاتب خود قرار داد

در جنگ جمل تیرى زد و طلحه را . او در ایام خالفت عثمان فتنه ها بپا کرد
را شفیع قـرار داد و امیـر    کشت و بعد از فتح هنگامى که اسیر شد حسنین 

: فرمـود . از او بیعت بگیر: کردند  به حضرت عرض . او را رها کرد ین مؤمنال
  . چه اینکه یهود به مکر و حیله معروفند، همانا دست او دست یهودى است

بعد از آن که مروان به معاویه پیوست هرگاه حکومت شهرى بـه او داده مـى   
او در مدینه هر جمعه بر . مجد و مصر بود ین مؤمندر ترویج سب امیر ال، شد
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 ین مؤمنباال مى رفت و در حضور مهاجرین و انصار امیر ال  منبر پیامبر 
و همسر او ، مروان بعد از هالك شدن یزید به جاى وى نشست. را سب مى کرد

همسر یزیـد زهـرى در غـذاى او    . را به عقد خود در آورد و نه ماه خالفت کرد
و بـاکنیزان روى او  ، ن او گذاشـت ریخت که الل شد و آخر اآلمر متکـابر دهـا  

 . )586(نشستند تا اینکه در اول ماه رمضان به درك واصل شد 

  جنگ تبوك. 3
ایـن جنـگ را    )587(جنگ تبوك به وقوع پیوست   ه 9در اول ماه رمضان سال 

زیرا منـافقین مدینـه و کسـانى کـه قصـد کشـتن پیـامبر        ، فاضحه نیز مى گویند
  . عقبه داشتند رسوا و مفتضح شدندرا در   

زیرا در سختى ، مى گویند»جیش العسره«به لشکرى که در این جنگ شرکت 
حرکـت  . با اینکه ایام جمع آورى محصول بود به جنگ رفتنـد ، و زحمت فراوان

هزار نفر حرکت کردند و فقط هـزار نفـر سـواره     30لشکر در ماه رجب بود که 
و ، »کفش فراوان با خود بیاوریـد «: فرمودند) ه و آله صلى اهللا علی(پیامبر . بودند

در . در مسیر هر دو نفر به یک خرما سد جوع مى کردند و آب هم کمیـاب بـود  
  . این جنگ عده اى از زنها نیز همراه حضرت حرکت کردند

نفر از منافقین مدینه با عذر تراشى به جنـگ نرفتنـد و در    82از سوى دیگر 
یاب آن حضرت خانه آن حضرت را غارت کنند و خـانواده  مدینه ماندند تا در غ

را به جاى خـود   ین مؤمنامیر ال  پیامبر . ایشان را از مدینه بیرون نمایند
ین مـؤمن در مدینه خلیفه قرار داد و منافقین کلماتى گفتند که خاطر مبارك امیر ال

ن تکـون منـى   أمـا ترضـى   أ: به آن حضرت فرمـود   پیامبر . را آزردند 
  ؟... نه ال نبى بعدىأبمنزله هارون من موسى اال 
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تصـمیم  ، در بازگشت از تبوك چهل نفر از منافقین که همراه حضـرت بودنـد  
گرفتند وقتى شتر حضرت باالى گردنه مى رسد کدوها را پر از ریگ نمایند و به 

از شـتر    ر حضرت رها کنند تا شـتر رم کنـد و پیـامبر    زیر دست و پاى شت
هنگام اجراى توطئه شتر حضرت قدم از قدم برنداشـت و  . افتاده و به قتل برسد

را حفـظ کـرد     پیامبر   مکر منافقین شکست خورد و خداوند وجود مقدس 
)588( .  

 ین مؤمنه مانده بودند قصد جان امیر الاز سوى دیگر منافقینى که در مدین
را نمودند و حفره اى طوالنى در مسیر راه مدینـه حفـر کردنـد و روى آن را بـا     

مى آید   به استقبال پیامبر  ین مؤمنحصیر پوشاندند تا هنگامى که امیر ال
ـ   ر سـرش بریزنـد و او را بـه قتـل     هنگام مراجعت میان آن حفره بیفتد و آنـان ب

ولى هنگام مراجعت اسب آن حضرت از روى حصـیر و گـودال عبـور    . برسانند
  . )589(ننمود و بار دیگر حیله منافقین باطل گردید 

در تبوك جنگى صورت نگرفت و آن حضرت بالشـکر بـه مدینـه بازگشـتند     
  . )591(وقوع این جنگ در ماه رجب هم نقل شده است . )590(

  وفات حضرت نفیسه . 4
دختـر   زاهده عابده حضرت نفیسـه خـاتون     ه 208در این روز در سال 

  . )592(در مصر وفات کرد  حسن بن زید بن حسن بن على بن ابى طالب 
و از طـرف  ، بوده شوهر آن حضرت اسحاق مؤ تمن پسر حضرت صادق 

  . ) 593(است  آقا قمر بنى هاشم مادر منتسب به 
براى خود قبرى کنده بود و پیوسته در آن قبر نمـاز مـى    حضرت نفیسه 

  . خواند و ختم قرآن مى نمود
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و نامه اى به شوهرش کـه در مدینـه   ، آن حضرت در اول ماه رجب بیمار شد
اول ماه رمضـان بیمـارى   در شب . بود نوشت و او را از احوال خود با خبر کرد

شدت پیدا کرد و فرداى آن روز در حالتى که روزه بود طبیب آوردند و او امر به 
سى سال است از خداوند مسـئلت دارم  ! واعجبا«: آن حضرت فرمود. افطار کرد

؟ پـس خوانـدن   »و اکنون که روزه هستم افطار کـنم ، با حالت روزه از دنیا بروم
رسـید  لهم دار السـالم عنـد ربهم  چون به آیه مبارکه  و، سوره انعام را شروع کرد

  . وفات کرد
او مى خواسـت آن  . شوهر آن حضرت زمانى رسید که ایشان وفات کرده بود

ولـى مـردم   ، حضرت را به مدینه ببرد و در بقیع نزد اجداد طاهرینش دفـن کنـد  
اسـحاق مـؤ تمـن پیـامبر     . مصر بـا التمـاس و در خواسـت او را نگـه داشـتند     

هللا صلى با اهـل مصـر در ایـن مـاجرا     «: را در خواب دید که فرمودند  وآله عليه ا
. »که به خاطر نفسیه خداوند رحمت و برکاتش را نازل مـى کنـد  ، مخافت نکنى

جناب اسحاق بدن آن حضرت را در محل فعلى دفن کردند و معروف اسـت کـه   
  . )594(دعا کنار قبر آن حضرت مستجاب است 

  ماه رمضان 3
  دت حضرت زهرا شها. 1

در این روز است  به قولى شهادت حضرت صدیقه طاهره زهراى مرضیه 
)595( .  
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  ماه رمضان 4
  مرگ زیاد بن ابیه. 1

او مشهور به زیاد بن . )596(در کوفه به هالکت رسید   ه 53زیاد بن ابیه در سال 
میه اسـت ؛ و چـون پـدر زیـاد از     و زیاد بن سـ ، زیاد بن عبید، زیاد بن امه، ابیه

  . کثرت معلوم نبود به او زیاد بن ابیه مى گفتند
هنگامى که به معاویه پیوست به او زیاد بن ابى سفیان و برادر معاویـه شـد و   

حـارث او را  . سمیه کنیز حارث بن کلده طبیب بود. زناى مادر خود را قبول کرد
زشت و شهوانى سـمیه آنقـدر در    به چراندن گوسفندان وادار کرده بود ولى طبع

از آن پس سمیه اسما خود . صحرا ننگ به بار آورد که حارث او را از خود راند
را به عبید چوپان ثقفى چسباند و رسما جزء فواحش طائف در آمـد و حیثیـت   

  . خاندان عبید را هم لکه دار کرد
زیاد به طـرف  برادرى او با معاویه یکى از راههایى بود که معاویه براى جلب 

او مجلسى ترتیب داد و از عده اى به عنوان شـاهد در آنجـا   . خود به کار گرفت
او برخاسـت و بـه   . استفاده کرد که از جمله ابو مریم مشروب فروش طائف بـود 

در آن . شبى ابوسفیان به طائف آمـد و از مـن فاحشـه اى خواسـت    : زیاد گفت 
سمیه را بـراى او  . آمدها کم شدصبر کردیم تا رفت و . شب کسى جز سمیه نبود

معاویه هم بـراى  ! زیاد زناى مادر خود را قبول کرد و برادر معاویه شد. فرستادم
باوراندن این نسبت به و خواهرش را به خانه او فرستاد و دسـتور داد چـادر از   

  . )597(سر بر دارد چرا که محرم اوست 
ـ   و قتـل   ین مـؤمن ر الزیاد بعد از برادرى با معاویه برائت از حضـرت امی

، دست بریـدن . و غارت اموال آنان را شروع کرد شیعیان على بن ابى طالب 
میل سرخ شده بـه چشـمان   ، زنده به گور کردن، با دار آویختن، شکم پاره کردن
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خانه خراب کردن و آتـش زدن از جملـه   ، فرزندان را سر بریدن، شیعیان کشیدن
عبد الرحمن بن حسان را به جرم محبت علـى بـن ابـى طالـب     . کارهاى او بود
  . )598(زنده در گور کرد  

در بصره و کوفه سیزده هزار نفر را به جرم شیعه بودن یـا بـه احتمـال شـیعه     
من تا به این حد خواسته تو را انجـام دادم  : و بعد به معاویه نوشت ، بودن کشت

اگر حکومت حجاز به من واگذار شود بـا دسـت    .و این کارها با دست چپم بود
و تصمیم دارم از مردم عـراق  ، راستم که بیکار است همین عمل را انجم مى دهم

هر . و مدح خاندان امیه را علنى نمایند در مسجد بخواهم که برائت از على 
، دچون این خبر منتشـر شـ  ، کس قبول نکند او را بکشم و خانه او را خراب کنم

را در خـواب   ین مؤمنو شیعیان نفرین کردند و بعضى امیر ال امام حسن 
و آن ملعون قبل از عملى کردن تصمیمش بـه مـرض   ، دیدند که او را نفرین کرد

  . )599(طاعون مبتال شد و به درکات جحیم واصل گردید 

  ماه رمضان 6
  ضرب سکه به نام امام رضا . 1

. زدنـد  سکه طال به نام مبارك حضرت رضا   ه 201در این روز در سال 
و ، )600(بنابر قولى این روز روز والیت عهدى اجبـارى آن حضـرت بـوده اسـت     

  . )601(مردم با آن حضرت به والیت عهدى بیعت نمودند 

  ماه رمضان 10
  آمدن نامه هاى اهل کوفه براى امام حسین . 1

جمعى از کوفیان نامه هاى مـردم کوفـه را بـراى امـام حسـین        ه 60در سال 
که از جمله نام سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعه بـن  . )602(آوردند  
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کـه  ، شداد بجلى و حبیب بن مظاهر و جمعى از شیعیان آن حضرت در آنها بـود 
  . آورده شد عبد اهللا بن وال خدمت امام توسط عبد اهللا بن مسمع همدانى و 

  وفات حضرت خدیجه . 2
این قـول  . )603(از دنیا رحلت فرمودند  در این رز حضرت خدیجه کبرى 

اقـوال دیگـر در   . )604(است  روز بعد از رحلت جناب ابوطالب  45بنابر نقل 
اول مـاه  ، آخـر رجـب  ، رجـب  27، رجب 23:  رحلت آن حضرت چنین است

بـه سـه روز    آن حضرت بعد از حضرت ابوطالـب  . ماه رمضان 12، رمضان
روز وفـات کـرده    50روز و بـه قـولى    45فاصله و به قولى یک ماه و به قولى 

  . )605(است 
زنده بـود نبـى     و تا خدیجه ، بود  آن حضرت نخستین همسر پیامبر 

سـبقت بـه اسـالم و خـدمات او بـه      . همسرى اختیار نفرمود  گرامى اسالم 
که   در فضیلت آن حضرت همین بس . زیاده از آن است که ذکر شود  پیامبر 

بـه    ر و همـه ذرارى پیـامب  ، اسـت  والده مکرمه حضرت صدیقه طاهره 
  . )606(ایشان منتهى مى شوند 

و بـا آن همـه   ، نمودنـد   آن حضرت هنگام رحلت چند وصیت به پیامبر 
مرا ببخشید که ، یا رسول اهللا«: عرض کردند  به پیامبر ، فداکارى و انفاق مال

مـن از شـما تقصـیرى    ! حاشا و کـال «:  پیامبر . »در حق شما کوتاهى کردم
شما در خانه من . بلکه منتهاى سعى و کوشش خود را در حق من نمودى، ندیدم

   .»اموالت را در راه خدا بذل و بخشش نمودى. زحمات زیادى را متحمل شدى
ایـن  شما را وصیت مى کنم بـه  ، یا رسول اهللا: عرض کرد آنگاه خدیجه 

اشاره نمود این دختر بعد از مـن یتـیم و غریـب     دختر و به حضرت فاطمه 
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، کسى به صورت او لطمه اى نزنـد . کسى از زنهاى قریش او را اذیت نکند. است
  . )607(به روى او داد نزند و مکروهى نبیند 

و اول زنى اسـت  ، را تصدیق نمود  آن حضرت اولین زنى است که پیامبر 
و اول زنى اسـت کـه ایمـان    ، نماز جماعت خواند  که در مکه با رسول خدا 

و اول زنـى اسـت کـه در مقابـل     ، خود را در مکه در میان مشرکین اظهار نمـود 
دفــاع نمــود و تمــام امــوال خــود را بــه پیــامبر    دشــمن از رســول خــدا 

بـه   ین مـؤمن و اول زنى است که ایمانش با قبول والیت امیر ال، بخشید  
  . درجه کمال رسید
: را خواست و در کنار خود نشانید و فرمـود  خدیجه   روزى پیامبر 

بـه  اقرار : براى اسالم شروطى است که عبارتند از: این جبرئیل است و مى گوید
اقـرار بـه معـاد و اصـول ایـن      ، اقرار به رسالت رسوالن، یگانگى خداوند متعال
اطاعت از اولى االمر و ائمه طـاهرین از فرزنـدان او یکـى    ، شریعت و احکام آن

  . بعد از دیگرى با برائت از دشمنان ایشان
ین مـؤمن به هه آنها اقرار نمود و ائمه طاهرین به خصوص امیر ال خدیجه 
ین و امـامهم  مـؤمن هو موالك و مـولى ال :فرمود  پیامبر . را تصدیق کرد 
. »ان بعد از من و امـام ایشـان اسـت   مؤمنعلى موالى تو و موالى «یعنى : بعدى

. عهـد مـؤ کـد گرفـت     در قبول والیت امیر المومنین  آنگاه از خدیجه 
یک یک از اصول و فروع دین حتى آداب وضو و نمـاز    سپس رسول خدا 

  . و روزه و حج و جهاد و صله رحم و واجبات و محرمات را بیان فرمود
ین نهـاد و خدیجــه  مــؤمندســت خـود را بــاالى امیـر ال    سـپس پیـامبر   

ین مؤمنو به این ترتیب با امیر ال  دا دست خود را باالى دست رسول خ 
  . )608(بیعت نمود  
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  ماه رمضان 12
  مراسم عقد اخوت. 1

بین اصحاب خـود    در این روز در سال اول هجرت رسول گرامى اسالم 
  . )609(را برادر خود گردانید  ین مؤمنعقد اخوت بست و امیر ال

  ماه رمضان 13
  مرگ حجاج ثقفى. 1

در چنین روزى ظالم سفاك پلید حجاج بن یوسـف ثقفـى بـه      ه 95در سال 
او در زمان ولید بن عبد الملک در شهر واسط که خودش بنا کرده . هالکت رسید

اقوال دیگر در روز مـرگ  . )610(بود با مرض آکله در شکمش به درك واصل شد 
  . ماه رمضان است 27، 25، 23، 21او 

مادر او قارحه نامى بود که قبل از همسرى با یوسف بن عقیل پـدر ظـاهرى   
هنگامى کـه حجـاج بـه دنیـا آمـد      . در منزل حارث بن کلده طبیب بود، حجاج

همچنـین او شـیر نمـى    . طبیب براى او سـوراخ قـرار داد  ، سوراخ مقصد نداشت
پستان مادر و به صورت حجـاج  خورد تا اینکه بز سیاهى کشتند و از خونش بر 
به این سبب حجاج خونخوار شد و . مالیدند و او از روز چهارم پستان قبول کرد

این صفت از کسى که مـدت  . بیشترین لذت من در ریختن خون است: مى گفت 
حمل او دو سال و نیم بوده و بیش از دو سال و نیم پس از مرگ پدرش به دنیـا  

  !!)611(بعید نیست ، آمده
یکصد و بیست هزار نفر نوشته ، عداد کشته شدگان به دست او را بجز جنگهات
در زندان او پنجاه هزار مرد و سى هزار زن بـود کـه   ، هنگامى که هالك شد. اند
و قاعده آن ملعون این بود که زن و مرد و ، هزار از آنها برهنه و عریان بودند 16

  . نداشتزنان او سقف ، اطفال را با هم زندانى مى کرد
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از جملـه  ، را شـهید کـرد   ین مؤمنعده زیادى از دوستان و شیعیان امیر ال
عبد الحرمن بـن ابـى   ، )613( ن مؤمنقنبر غالم امیر ال، )612(کمیل بن زیاد نخعى 

را سب کند و او  ین مؤمنکه آن قدر او را تازیانه زد که امیر ال، لیلى انصارى
دسـت و  . تا حجاج دستور داد او را شهید کردند، قب آن حضرت را مى گفتمنا

به نام یحیى بن ام طویل را برید تـا   پاى یکى از حواریین امام زنى العابدین 
روز بعد از قتل او  15همچنین سعید بن جبیر را به شهادت رسانید که . شهید شد

  . حجاج به درك واصل شد
و طبیب تکه گوشتى را به نخى بسـت تـا آن   ، ه مبتال شدحجاج به مرض آکل

و بعد از لحظه اى نخ را کشید و دیـد  ، طبیب آخر نخ را نگه داشت. ملعون بلعید
و معلوم شد که به زودى جا با مالک جهـنم خواهـد سـپرد    ، چیزى نمانده است

قبر او را در شهر واسط مخفى کردنـد و آب روى آن رهـا کـردن ولـى در     . )614(
او . )615(آنچه مانده بود سوزانده و بر بـاد دادنـد   ، مان سفاح قبر او را پیدا کردندز

  . )616(سال بود  53و عمر نحسش ، بیست سال در عراق حکومت کرد

  ماه رمضان 14
  شهادت مختار. 1

و ، هه در چنین روزى مختار بن ابى عبیده ثقفى به شهادت رسید 67در سال 
  . )617(در انتها مسجد کوفه است  مزار او کنار مرقد حضرت مسلم 

. دستور داد همسر او را دستگیر کنند، مصعب بعد از به شهادت رساندن مختار
برائت : مصعب گفت . ه به نام عمره دختر نعمان بن بشیر انصارى بودمؤمناو زنى 

از کسى کـه روزهـاى روزه و    چگونه برائت بجویم: او گفت . بجوى از شوهرت
نثـار کـرد و     و خون خود را براى خـدا و پیـامبر   ، شبها به نماز مشغول بود

نمود؟ مصعب در حالتى که شمشیرش را از غالف   خونخواهى فرزند پیامبر 
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ـ  . پس تو را به شوهرت ملحق مـى کـنم  : گفت ، بیرون کشیده بود ار همسـر مخت
پس از این مرگ بهشت است و به خدا قسم هیچ چیزى را بر محبتم : جواب داد

  . ترجیح نمى دهم به على بن ابى طالب 
در گرماى هوا در صحرایى بین حیره و کوفه دست و پاى او را بستند و بعـد  

ـ ایـن زن  . گردن او را زدند و سر از بدنش جدا کردند ه اولـین زن شـهیدى   مؤمن
  . )618(با شکنجه کشته شد  ین مؤمنکه در محبت امیر الاست 

  ماه رمضان 15
  والدت امام حسن مجتبى . 1

دومنین امام شـیعیان حضـرت ابـو محمـد       شب نیمه ماه رمضان سال سوم ه
  . )619(در شهر مدینه به دنیا آمد  حسن بن على بن ابى طالب 

  . زاهد، مجتبى، زکى، نقى، بر، حجت، امنى، سبط، سید :القاب آن حضرت 
دیدگان مبارکش گشـاده و چشـمانش مشـکى    ، رنگ مبارکش سرخ و سفید

گـردن  . گونه مبارکش هموار و محاسنش انبوه و مـوى سـرش مجعـد بـود    . بود
میانه باال و شانه هایى گشاده داشت ، مبارك در نور و سفا ماننده نقره صیقل زده

در نهایـت    خضاب بسیار مى کرد و بدن شریفش . مردم خوشروتر بودو از همه 
  . )620(لطافت بود 

آن مولود مبـارك   مادرش فاطمه زهرا ، در روز هفتم والدت آن حضرت
از بهشـت آورده    آن را بـراى پیـامبر    را در پارچه حریرى که جبرئیل 

و آن حضرت نام مبـارکش  ، آورد  مت رسول گرامى اسالم پیچید و خد، بود
  . )621(را حسن نهاد و گوسفندى براى حضرتش عقیقه نمود 
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  به سمت کوفه حرکت حضرت مسلم . 2
جنـاب مسـلم بـن عقیـل      حضرت ابا عبد اهللا   ه 60در این روز در سال 

همراه او پاسـخ نامـه هـاى کوفیـان را داده بـود کـه       . روانه کردرا به کوفه  
موثـق اهـل بیـت    ، به سوى شما بـرادر و پسـر عمـویم   «: مضمون آن چنین بود

ى دانایـان و  أاگر او بنویسد براى من کـه ر . مسلم بن عقیل را فرستادم، خویش
شما  به زودى به سوى، بزرگان شما متفق شده بر آنچه در نامه ها درج کرده اید

   .»)622(اهللا  أانش، خواهم آمد

  ماه رمضان 16
  ورود محمد بن ابى بکر به مصر. 1

جناب محمد بن ابى بکر به عنوان اسـتاندار از    ه 38 37در این روز در سال 
  . )623(وارد مصر شد  ین مؤمنطرف امیر ال

  ماه رمضان 17
  معراج پیامبر. 1

پنج سال بعـد از بعثـت در چنـین روزى    ) صلى اهللا وعلیه و آله(معرج پیامبر 
سبحان الذى اسرى بعبـده لـیال مـن المسـجد الحـرام الـى       و آیه ، )624(واقع شده 

ماه  21در   معراج پیامبر . در این باره نازل شده است، )625( ...المسجد القصى
  . )626(رمضان نیز نقل شده است 

و از آیـات کریمـه و احادیـث    ، )627(معراج از جمله ضروریات اسـالم اسـت   
را در یک شب از   متواتره ثابت شده است که خداوند متعال حضرت رسول 

مکه معظمه تا مسجد االقصى و از آنجا به آسمانها تـا سـدره المنتهـى و عـرض     
آن حضرت نمایاند و رازهاى نهـانى   و عجایب آفرینش آسمانها را به، اعلى برد

و معارف نامتناهى را به آن حضرت القا فرمود و آن حضـرت در بیـت المعمـور    
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ـ    مالقـات نمـود و     أتحت عرش به عبادت حق تعالى قیام فرمـود و بـا انبی
داخل بهشت شد و منازل اهل بهشت و احوال کسـانى کـه در عـذاب بودنـد را     

 . مشاهده فرمود

و ، دیث متواتر داللت دارد که عروج آن حضرت به بدن بوده نـه بـه روح  احا
  . )628(در بیدارى بوده نه در خواب 

قبل از  12ماه رمضان سال  17: اقوال دیگر در تعیین روز معراج چنین است 
ماه رمضان  17رجب قبل از هجرت  17، ربیع االول قبل از هجرت 17، هجرت

  ماه رمضان 21، رمضانماه  27، سال قبل از بعثت 5
به سوى معراج بوده نیز چند قـول    درباره مکانى که آغاز حرکت پیامبر 

از ، ین مـؤمن از منزل ام هـانى خـواهر امیـر ال   ، از منزل خدیجه : است 
  . )629( شعب ابى طالب 
را صـد و بیسـت و     عالى حضرت رسـول  حقت: فرمودند امام صادق 

و در هر مرتبه به آن حضرت درباره والیت و امامـت  ، چهار مرتبه به آسمان برد
زیـاده از سـایر فـرایض     و دیگر ائمه طاهرین ) علیه السالم (ین مؤمنامیر ال

  . )630(کید و توصیه نمود أت

  جنگ بدر. 2
 18 )631(ال دوم هجرت جنگ بدر کبرى به وقوع پیوسـت  در روز جمعه در س

  . این ماه هم ذکر شده است 19یا 
 950و تعداد کفار ، نفر 14تا  9نفر و تعداد شهداى آنان  313تعداد مسلمانان 

 35. نفر را هم مسلمانان اسـیر گرفتنـد   70نفر بودند و  70مقتولین کفار . نفر بود
  . )632(به قتل رسیدند  ین مؤمندست امیر ال نفر کشته هاى کفار به 70نفر از 
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ابوجهل هشام بن مغیره مخزومـى از  . )633(در این جنگ ابوجهل نیز کشته شد 
هشام بـود ولـى از فـرط      او با اینکه نامش . بود  دشمنان سر سخت پیامبر 

بود کـه در مکـه   ابوجهل کسى . بى جهل مکنى شدأبدجنسى و زشت سیرتى به 
بچه دان شتر بر سر مبارك حضرت . نمود  آزار و اذیت بسیار به رسول اکرم 

سنگ به دندان مبـارکش  . خاکستر و خاك بر سر مبارك حضرت ریخت. ریخت
مادر عمار یاسر جنـاب سـمیه را   . نسبت کذب و جنون به آنان حضرت داد، زد

  . اى که به ران او زد شهید کردبعد از شکنجه بسیار با نیزه 
به خاطر سابقه اى کـه از او در  ) معاذ و معوذ(در جنگ بدر دو برادر انصارى 

بـه هـر صـورت او را    . شنیده بودند تصمیم به کشتن او گرفتند  اذیت پیامبر 
، ضربه هایى زدند و یکى از دو برادر دستش قطع شد و به پوست آویزان گردیـد 

زیـر پـایش   ، لى چون دید دستش مزاحم جنگ با ابوجهل و هـواداران اوسـت  و
  . ابوجهل را نقش زمین کردند  و سپس ، گذاشت و دفعتا آن را از بدنش جداکرد

عبـد اهللا بـن   . کسى خبر از ابوجهل بیـاورد : فرمود  پیامبر ، بعد از جنگ
بر جـاى  : ل به هوش آمد و گفت ابوجه. مسعود رفت و پا روى سینه او گذاشت

. )که کنایه اى به انصـار بـود  (کاش قاتل من دهقان نبود ، بلندى پاى گذاشته اى
آورد و جلوى پاى   عبد اهللا بن مسعود سر او را از بدن جداکرد و نزد پیامبر 

و خداوند نصرت خود ، )634(شکر الهى بجا آورد   پیامبر . آن حضرت انداخت
امروز روز عید اسـت و بایـد   : و آن حضرت فرمود، نازل نمود  را بر پیامبر 

  . )635(شکر خدا را بر نعمتى که به اهل ایمان عطا فرموده به جاى آورد 
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  قتل عایشه. 3
عایشه دختر ابوبکر به دست ، در مدینه  ه 58ماه رمضان در سال  17در شب 

 29دو قول دیگر در ایـن بـاره   . )636(و به سزاى اعمالش رسید ، ویه کشته شدمعا
  . رجب و آخر ذى الحجه است

ابـن  . )637(دوست داشت تا زنده است مرگ و دفن عایشه را ببیند   پیامبر 
 بود هـر آینـه عایشـه را    اگر خلیفه دوم به جاى على : ابى الحدید مى گوید
  . )638(قطعه قطعه مى کرد 

عایشه انکار آن ، معاویه چون خواست براى پسرش یزید از مردم بیعت بگیرد
و براى یزیـد بیعـت   ، برادرم محمد را کشتى: کرد و معاویه را تهدید کرد و گفت 

لذا در خانـه خـود چـاهى    . مى گیرى ؟ معاویه ترسید که مبادا او ایجاد فتنه کند
هک کرد و فرش قیمتى بر روى آن پهـن نمـود و عایشـه را    کند و آن را پر از آ

معاویـه او را بـه   ، وقت نماز عشا به خانه خود خواندم وقتـى عایشـه وارد شـد   
فرو رفت و به چاه افتاد ، همین که روى آنشست. نشستن بر آن تخت تعارف کرد

معاویه در چاه چندین نیزه مسموم تعبیه کرده بـود و هنگـامى کـه    . و هالك شد
  . عایشه در چاه افتاد فورا کار او ساخته شد

با آن حضرت رفتار نامناسبى داشت ؟ بـا    عایشه در زمان حیات پیامبر 
رفتارهـاى    و همسـران پیـامبر    و حضرت صـدیقه   ین مؤمنامیر ال

عه جمل و کشته شدن حدود بیست هزار زشت و کینه توزانه اى روا داشت ؟ واق
  . )639(نفر از مسلمین به خاطر فتنه او از کارهاى معروف اوست 

بـراى    همسران رسـول خـدا   ، به شهادت رسید وقتى حضرت زهرا 
ین آمدند جز عایشه که اظهار مریضى کرد و سخنى گفت مؤمنسر سالمتى امیر ال

  . )640(خوشحالى او داشت  که داللت بر
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ایـن   ین مؤمناز مشخص ترین نشانه هاى بغض و کینه او نسبت به امیر ال
این نام گـذارى را بـه خـاطر    : نام نهاد و گفت »عبد الرحمن«بود که غالمش را 

  . )641(محبتم به قاتل على بن ابى طالب یعنى عبد الرحمن بن ملجم انجامد دادم 

  ماه رمضان 19
  ین مؤمنضرب خوردن امیر ال. 1

در نماز صـبح در مسـجد کوفـه بـا شمشـیرى        ه 40ماه رمضان سال  19در 
ضربت  ین مؤمنمسموم به دست ناپاك ابن ملجم منافق بر فرق مبارك امیر ال

  . وارد شد
حضرت مولى الموحدین على بـن ابـى طالـب      ه 40ماه رمضان سال  13در 

بعد از فارق شدن از جنگ نهروان از شهادت خود خبر دادند  ین مؤمنالامیر 
در آن روز حضرت بر فراز منبر بعـد از بیـان کلمـاتى درربـار در حقـایق      . )642(

 بـه فرزندشـان امـام حسـن مجتبـى      ، در آخر بیانات شـریف خـود  ، اسالم
 ان مى گذرد؟ امـام مجتبـى   تا امروز چند روز از ماه مبارك رمض: فرمودند
چند روز باقى مانـده  : پرسیدند از امام حسین . روز گذشته است 13: فرمود

در ایـن هنگـام امیـر    . روز باقى مانده است 17: فرمود است ؟ امام حسین 
نزدیک است این موى : دست به محاسن مبارك گرفتند و فرمودند ین مؤمنال

  . من به خون سرم خضاب شود
  در خواب پیـامبر   ین مؤمنامیر ال  ه 40ماه رمضان سال  16در شب 
ین مـؤمن و آن حضرت به نزدیک شدن مالقاتشان در بهشت بـه امیـر ال  ، را دیدند
. )643(خبر دادند  به دخترشان ام کلثوم  ین مؤمنامیر ال، دادند بشارت 

روزه را در منـزل ام کلثـوم    ین مؤمندر شب نوزدهم در شب نوزدهم امیر ال
  . )644(افطار نمودند  
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هادت وردان و شبیب که با ابن ملجم در ش  ه 40ماه رمضان سال  19در شب 
  . )645(در حین درگیرى کشته شدند ، همراه بودند ین مؤمنامیر ال

در سال چهلم گروهى از خوارج در مکه جمع شدند و بـر کشـتگان نهـروان    
و  ین مؤمنسه نفر از آنان با هم پیمان بستند که در یک شب امیر ال. گریستند

  . عمرو عاص و معاویه را بکشند
را بر عهده گرفت و وارد کوفه شـد و بـا    ین مؤمنم کشتن امیر الابن ملج

و بـا همدسـتى   ، کمک قطام بنت اخضر که ابن ملجم قصد ازدواج با او را داشت
  . شبیب بن بجره و وردان بن مجاله تصمیم خود را عملى کرد

مسجد شد و  وارد ین مؤمنامیر ال، در صبح روز نوزدهم بعد از اذان صبح
  . بلند شد الصالة، یا ایها الناسصداى نازنین ایشان به 

هنگامى که در رکعت اول سـر از سـجده   . سپس آن حضرت مشغول نماز شد
بالفاصـله  . ولى شمشیرش خطا کرد، برداشت شبیب بر آن حضرت حمله ور شد

ابن ملجم لعنه اهللا حمله کرد و شمشیر او فرق مبارك آن حضـرت را شـکافت و   
: و صداى مبارکش بلند شـد ، محاسن شریفش له خون فرق مبارکش خضاب شد

   .فزت و رب الکعبه، بسم اهللا و باهللا و على مله رسول اهللا
تهدمت واهللا ارکان الهدى و انطمست اعـالم التقـى و   : صداى جبرئیل بلند شد

قتـل علـى   ، قتل الوصـى المجتبـى  ، قتل ابن عم المصطفى، انفصمت العروه الوثقى
   .أقتل اشقى االشقی، لمرتضىا
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  ماه رمضان 20
  فتح مکه. 1

هـزار   12در این فتح بزرگ تعداد مسـلمانان  . فتح مکه واقع شد  ه 8در سال 
علت شهادت آن دو این بود که همراه لشکر نبودند و از . نفر بودند 2و شهدا ، نفر

  . )646(و لذا مورد هجوم قرار گرفته شهید شدند ، آخر مکه وارد شده بودند
براى شکستن ،   أبه امر مبارك خاتم االنبی ین مؤمندر این روز امیر ال
پاى مبارك خود را بر کتف شـریفش اشـرف مخلوقـات    ، بتهایى که در کعبه بود

  . )647(نهاد 
  هنگامى که پیـامبر  : از تاریخ طبرى نقل مى فرماید) رحمه اهللا(مجلسى 

نظر مبارکش بر این قرار گرفت که به طرف مکه حرکت کندت عمر را طلبیـد و  
: عمـر گفـت   . به مکه برو و اشراف قریش را از حال ما با خبر کن: به او فرمود

  !)648(من بر جانم از اشراف قیش مى ترسم 
 :لملحمـه الیـوم یـوم ا  : هنگامى که مسلمانان وارد مکه شدند شعار مى دادند

شعار را عوض کنیـد و  : فرمودند  پیامبر . »امروز روز در هم کوبیدن است«
   .»امروز روز رحمت است» :الیوم یوم المرحمه: بگویید

و هر کس داخل خانه او رفـت در  ، ابوسفیان و خانه اش در امانند: بعد فرمود
و »هبار بن اسود«ک نفر به نام همه در امانند جز ی: همچنین فرمودند. امان است

اگر هبار چسبیده به پرده «: حضرت فرمود. )649(بعضى معاویه را هم ذکر کرده اند 
 !؟»کعبه هم بود او را بکشید

علت این بر خورد شدید با هبار آن بود که در یکى از جنگهاى مسـلمین بـا   
  پیـامبر   کفار قریش عده اى اسیر از کفار گرفتند و داخل اسرا داماد بـزرگ 

فدیه بفرسـتد اسـیر او را     هر کس : حضرت فرمودند. شوهر زینب دخترشان بود
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بین آنچه از مکه به عنوان فدیه فرستاده بودنـد گردنبنـد حضـرت    . آزاد مى کنیم
هنگامى که پیامبر . به چشم مى خورد که به دخترش زینب داده بود خدیجه 
آنگاه از . افتادند و گریستند آن گردنبند را دیدند به یاد جناب خدیجه   

بـه آن حضـرت   ، اسـت مسلمین خواستند آن فدیه را کـه یادگـار خدیجـه    
در مقابل این کـه  ، سپس قرار شد اسرا را آزاد کنند. و آنان قبول کردند، ببخشند

اگـر خواسـت بیایـد آزاد    ، در مکه اسالم را پذیرفتههر یک از زنان مسلمان که 
  . باشد

آن . بروند و هـودج فـواطم را بیاورنـد    ین مؤمنقرار بر این شد که امیر ال
، و دیگر هاشمیات را آوردنـد   حضرت به تنهایى رفتند و زینب دختر پیامبر 
پسر عمویش : ان لعنت اهللا علیه گفت همینکه مقدارى از مکه بیرون آمدند ابوسفی

حـال  . جوانهاى شما را گمراه کرد و مسلمان شدند) صلى اهللا علیه و آله (محمد 
جلو او را . در روز روشن آمده و بستگانش را مى برد این جوان یعنى على 

  . بگیرید
بعضى . دفاع فرمودند ین مؤمنامیر ال. آنها آمدند تا مانع آن حضرت شوند
در ایـن اثنـا هبـار بـن اسـود بـه هـودج        ، زخمى و بعضى به درك واصل شدند

  . نمود  هاشمیات حمله کرد و نیزه اى حواله هودج زینب دختر پیامبر 
زینـب در ایـن   . حمله به هبار کردند و او را فرارى دادنـد  ین مؤمنامیر ال

هنگامى که وارد مدینـه شـدند بعـد از    ، چون ششماهه حامله بودحمله ترسید و 
  . زمانى بچه سقط شده و از دنیا رحلت کرد

و هر کس هر جـا او  ، »خون هبار بن اسود مهدور است«: فرمود  پیامبر 
  . را دید بکشد



190 

 

ر ترساندن زینـب و  به خاط  پیامبر : ابن ابى الحدید به استادش مى گوید
آیـا  ، زنده بود  اگر پیامبر . ریختن خون هبار را جایز دانست، سقط جنین او

 ؟)650(جایز نمى دانست ، را ترسانید ریختن خون آن کس را که فاطمه 

  ماه رمضان 21
  ین مؤمنشهادت امیر ال. 1

در شب بیست و یکم ماه رمضان مقارن طلوع  ین مؤمنامام المتقین امیر ال
سال گذشته بـود   63در حالى که از سن مبارك حضرتش ، فجر به شهادت رسید

ظـاهر   ین مؤمندر بیستم ماه رمضان اثرات سم در پاهاى مبارك امیر ال. )651(
بدن مبـارك  در شب بیست و یکم اثر زهر بر . )652(شد و پاهاى مبارك ورم کرد 

حضرت فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد و با . بسیار شد ین مؤمنامیر ال
در آن شـب هـر چـه خـوردنى و     . آنها وداع نمود و وصیت هاى خود را فرمود

و ، ولبهاى مبارکش به ذکر خدا حرکت مى کـرد ، آشامیدنى آوردند تناول نفرمود
نش مى ریخت و با دست مبارك خـود آن را  مانند مروارید عرق از پیشانى نازنی

  . بر طرف مى کرد
بـه  . وصیت مى کـنم  تو را به برادرت حسین : فرمود به امام مجتبى 

شـما را وصـیت   : فرمود، نبودند) علیها السالم (فرزندان دیگر که از فاطمه زهرا 
خداوند شما را صبر نیکو «: سپس فرمودند. مى کنم به اطاعت از حسن و حسین

امشب از میان شما مى روم و بـه حبیـب خـود محمـد مصـطفى      . کرامت فرماید
صداى گریه از اهل بیت بلند . »ملحق مى شوم چنانچه مرا وعده داده است  
نماز و محـل دفـن بـه امـام مجتبـى      ، کفن، آنگاه دستوراتى در مورد غسل. شد
 کلمـاتى از کـربأل   و حضـرت زینـب    د و با امـام حسـین   فرمودن 

  . فرمودند
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بعد از وداع با همگان دسـت و پـاى مبـارك را بـه طـرف قبلـه کشـیدند و        
اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک لـه و اشـهد ان محمـدا عبـده و     : فرمودند
  . قدوم خویش مبارك فرمودندو چشمان مبارك را بستند و بهشت را به ، رسوله

، اهل کوفه که باخبر شدند. صداى شیون و گریه از خانه آن حضرت بلند شد
از دنیا   مانند روزى که پیامبر ، صداى شیون و ناله از تمامى شهر برخواست

در آن شب آفاق آسمان متغیر گشت و زمـین لرزیـد و صـداى تسـبیح و     . رفتند
  . ان از هوا شنیده شدتقدیس فرشتگ

امام حسن و امام ، بعد از غسل و کفن. سپس مشغول غسل آن حضرت شدند
جلو ، پشت سر تابوت را همانطور که حضرت فرموده بودند برداشته حسین 

  . تا در مکانى فرود آمد، تابوت خودش حرکت مى کرد
مقدارى از زیر تـابوت را  ، بعد از نماز بر آن حضرت توسط امام مجتبى 

کندند و قبرى آماده یافتند که داخل آن لوحى مسى یا سفالى بود و بر آن نوشته 
این قبرى است که نـوح پیـامبر بـراى بنـده     ، بسم اهللا الرحمن الرحیم«: شده بود

بدن مطهـر آن حضـرت را دفـن    . »صالح خدا على بن ابى طالب حفر نمود است
را مخفى نمودند تـا در زمـان     قبر مطهرش ، رتنمودند و حسب وصیت آن حض

  . هارون بر همگان معلوم شد
نفـر آنهـا    5 )653(دختر و پسـرند   28فرزندان آن حضرت از همسران مختلف 

هستند که عبارتند از امام حسن و  اوالد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا 
که در دوران حمـل   امام حسین و زینب کبرى وام کلثوم و حضرت محسن 

ین مـؤمن در شش ماهگى توسط منـافقین در مـاجراى هجـوم بـه خانـه امیـر ال      
و جعفر و عثمان و عبد اهللا در کـربال   حضرت عباس . به شهادت رسید 
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بقیـه اوالد حضـرت از همسـران    . که مادرشان ام البنین است، به شهادت رسیدند
  . دیگر هستند

به عایشه رسید چنان خوشحال شد کـه   ى مؤمنوقتى خبر شهادت امیر ال
: چه کسى على را کشت ؟ جواب دادنـد : بى اختیار شعرى خواند و سپس گفت 

  . )654() کنایه از اینکه خوب کارى کرد(خاك بر دهانش مباد : گفت . ابن ملجم
؛ )655(به آسمان برده شد  ماه رمضان حضرت عیسى بن مریم  21در شب 

رحلت نمودنـد   و در همین شب حضرت موسى بن عمران و یوشع بن نون 
)656( .  

  بیعت با امام مجتبى . 2
بیعـت   با امام حسن  ى مؤمندر این روز مردم پس از شهادت امیر ال

  . )657(کردند 

  قتل ابن ملجم. 3
بعـد از  . ن روز ابن ملجم با یک ضربت شمشیر به جهـنم فرسـتاده شـد   در ای

کشته شدن ابن ملجم مردم به سوى قطام ملعونه فاسقه هجوم آوردنـد و او را بـا   
  . )658(شمشیر به درك فرستادند و جثه اش را بیرون کوفه سوزانیدند 

هنگـامى کـه بـه کوفـه مسـافرت      : گفته است   ه 779ابن بطوطه متوفى سال 
زمینى بسیار سیاه دیـدم و علـت را   ، در غربى جبانه کوفه در زمینى سفید، کردم

عادت اهل کوفه این است که هر سـال  . اینجا قبر ابن ملجم است: گفتند. پرسیدم
  . )659(روز در این مکان مى سوزانند  7هیزم زیادى مى آوردند و 

  ماه رمضان 23
  نزول قرآن. 1

  . )661(ماه رمضان بوده است  24قولى در شب و به  )660(شب نزول قرآن است 
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  ماه رمضان 24
  مرگ ابولهب. 1

  . )662(ماه رمضان ابولهب به درك واصل شد  25در این روز و به قولى در 

  تتمه ماه رمضان
  بدعت نماز تراویح توسط عمر. 1

نماز نافله به جماعت خواندن را بدعت گذارد سپس   ه 14در این ماه در سال 
  . )663(براى مردها و مردى را براى زنها به عنوان امام جماعت قرار داد مردى را 

   دعاى باران توسط پیامبر . 2
که پیـامبر  ، در ماه رمضان سال ششم هجرى قحطى شدیدى در مدینه رخ داد

  . )664(طلب باران کردند و باران آمد   
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  شوال المکرم
ماه شوال شامل رحلت بزرگاى و وقوع جنگهایى است کما اینکه چند نفر از 

، 1نیز در آن به درك واصل شده اند روزهـاى   بزرگترین دشمنان اهل بیت 
را که شامل این وقایع هسـتند مـرور خـواهیم     25، 17، 15، 14، 8، 6، 5، 4، 3
  . کرد

  . روزه دارى استعید فطر اولین روز این ماه و روز جشن 
وفـات اباصـلت هـروى و    ، حضـرت حمـزه   ، شهادت امام صـادق  

روزهاى غم در این ماه اند؛ که ویرانى قبور ائمـه بقیـع    حضرت عبد العظیم 
  . نیز بر این مصیبتها افزوده است 

مروان شیرین ترین  قتل متوکل و مرگ عبد الملک بن، مرگ عمرو بن عاص
  . در آن به درك واصل شده اند روزهاى این ماه اند که دشمنان اهل بیت 
بنـى  ، االسـد  أحمر، قرقره الکدر، حنین، از وقایع جنگى این ماه جنگ خندق

و ورود حضرت مسلم ، قینقاع و حرکت به سوى جنگ صفین را مى توان نام برد
  . همین قبیل به شمار مى آید به کوفه نیز از 

براى حسین بـن   و توقیع امام زمان  ین مؤمنرد الشمس براى امیر ال
  . روح وقایع مهم دیگرى هستند که در این ماه رخ داده اند

  شوال 1
  عید فطر. 1

قبل از نماز عید خوردن مقدارى از تربـت  . اول ماه شوال روز عید فطر است
  . )665(و نیز زیارت آن حضرت مستحب است  شهدا سید ال
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  مرگ عمروبن عاص. 2
سالگى به درك واصـل شـد    90عمرو بن عاص خبیث در سن   ه 41در سال 

او . مادر او نابغه کنیزى بود که عبد اهللا بن جذعان او را خرید و آزادش کرد. )666(
سایر زنان خالفکـار ارزانتـر   و چون قیمتش نسبت به ، به کار خالف روى آورد

از . لذا آبروى عبد اهللا بـن جـذعان را بـرده بـود    . بود مراجعه کنند بسیار داشت
ابولهب و امیه بن خلف و هشـام بـن مغیـره و ابوسـفیان و     ، جمله در طهر واحد

  . عاص بن وائل با او زنا کردند و عمروعاص به وجود آمد
آخـر االمـر   . عى او شـدند هنگامى که وضع حمل کرد هر یـک از آنـان مـد   

بـه او  . و او هم عـاص را انتخـاب کـرد   ، قضاوت را بر عهده خود نابغه گذاشتند
چرا عاص را انتخاب کردى با اینکه بچه به ابوسـفیان شـبیه تـر اسـت ؟     : گفتند
این عاص ملعون کسـى  ! ابو سفیان بخیل است و عاص بهتر نفقه مى دهد: گفت 

تـا  ، خطاب کرد و خاطر شریف حضرت مکدر نمود »ابتر«را   بود که پیامبر 
  . )667(آنکه سوره مبارکه کوثر نازل شد 

 با این نسب و نژاد تعجبى ندارد که او دشمن پیامبر و على بن ابى طالب 
واقعـه صـفین و   . کننـد  ین مـؤمن و عمرى با معاویه خون به دل امیر ال، باشد
ر سر نیزه کردن و شهادت مالک اشتر و واقعه حکمین و کارهاى دیگر آن قرآن ب

  . ملعون روشن است
چنان است که کوه رضوى را بر گردن من نهـاده  : او در وقت مرگ مى گفت 

  !اند و درون پر از خار است و مرا از سوراخ سوزنى بیرون مى کنند

  جنگ قرقره الکدر. 3
ایـن نـام   . )668(ه الکدر به وقـع پیوسـت   هه جنگ قرقر 2در این روز در سال 

سبب این جنـگ آن  . مربوط به آبى متعلق به بنى سلیم در سه منزلى مدینه است
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رسانده بودند که جمعى از بنـى سـلیم و بنـى      شد که به سمع مبارك پیامبر 
آن  لـذا . غطفان در قرقره الکدر اجتماع کرده اند تـا بـه مدینـه شـبیخون بزننـد     

دادنـد و حضـرت را بـا     ین مـؤمن حضرت پرچم اسالم را به دسـت امیـر ال  
بـه آنجـا رسـیدند     ین مؤمنهنگامى که امیر ال. دویست نفر به آنجا فرستادند

دیدند که آن جماعت از آنجا گریخته اند و تـا آن حضـرت آنجـا بودنـد کسـى      
  )669(برنگشت 

  شوال 3
  قتل متوکل. 1

  به دستور فرزنـدش  ، در شب چهارشنبه متوکل عباسى ملعون  ه 247ال در س
سـال بـود    41سال و ده ماه و عمر نحسـش   14مدت خالفت او . به قتل رسید

)670( .  
در ایام او لهو و لعب و . به خالفت نشست  ه 232در سال ، متوکل بعد از واثق

السیره بود و چنانچـه  او مردى خبیث . مخصوصا در مجلس او بسیار بود، طرب
عمرو بن فـرج را والـى   . کافرترین آل عباس بود، فرموده بود ین مؤمنامیر ال

و او به مردم دستور داده بود که کسى به آل ابى طالب احسان ، مدینه و مکه کرد
بـه حـدى   ، و اگر کسى کوچکترین احسانى کند سخت عقوبت خواهد شد، نکند

ه بود که لباسهاى زنان علویه کهنـه و پـاره شـده بـود و     کار بر علویین تنگ شد
تـا  ، و نخ ریسـى مـى کردنـد   ، پیراهن سالمى را براى نماز به نوبت مى پوشیدند

  . متوکل به درك واصل شد
ین مـؤمن از اعمال زشت و پست متوکل این بود که همیشه و در همه جا امیر ال

بـار قبـر    17او . جسارت مى کـرد  و به آن حضرت، را به بدى یاد مى کرد 
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متوکـل در  . ولى دوباره بنا شـد ، را خراب کرد  أمبارك حضرت سید الشهد
  . راه زیارت آن حضرت دست قطع مى کرد و زوار را مى کشت

منتصر ، کرد ین مؤمنبه خاطر جسارتهایى که متوکل در مجلسى به امیر ال
یا چهارم ماه شوال چند نفر از غالمهـاى خـاص   پسرش در شب چهارشنبه سوم 

، و آنها در حالى که متوکل مشغول شرب خمر بـود ، مور کشتن وى کردأپدر را م
  . خویش را ریختند و به درکات جحیم شتافت

در همان روزى که متوکل به دستور پسرش منتصر کشته شد مـردم بـا او در   
اهر رئوف و مهربان بر اهـل  منتصر مردى به ظ. قصر معروف جعفرى بیعت کردند

و بر عکس پدر خود به آل ابى طالب احسان مى کرد و به ، بود  بیت پیامبر 
  . هیچ وجه متعرض ایشان نمى گشت

و دستور داد فدك ، را آزاد کرد و مانع احدى نشد او زیارت امام حسین 
 و اوقاف آل ابـى طالـب   ، رد کنند را به اوالد امام حسن و امام حسین 

همچنین بـراى  . نشود شیعیان على   را آزاد کرد و دستور داد کسى متعرض 
او در روز . علویین و علویات مدینه اموالى فرستاد تا در میانشـان تقسـیم شـود   

صـر در گذشـت و   بیمار شد و در پنجم ربیع الثـانى ع  248ربیع االول سال  25
گفته شده که او مسموم شـد بـه زهـرى کـه در شـاخ      . ماه بود 6مدت خالفتش 

  . )671(حجامت ریخت بودند 

  شوال 4
  جنگ حنین. 1

غزوه حنـین بـه وقـوع    ، روز از فتح مکه 15بعد از   ه 8در این روز در سال 
  . )672(پیوست 
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در ایـن  . مدینه بودندهزار نفر از مکه و ده هزار نفر از  12تعداد لشکر اسالم 
نفر نوشته  300و تعداد مقتولین از کفار را بیشتر از ، جنگ چهار نفر شهید شدند

تـاریخ   )674(یکى از موارد فرار ابوبکر و عمر در همین جنگ بوده اسـت  . )673(اند 
  . )675(شوال هم نقل کرده اند  11و  10و  3و ، این جنگ را ماه رمضان

  شوال 5
  جنگ صفینحرکت به سوى . 1

براى رفتن به صـفین آمـاده    ین مؤمندر چنین روزى امیر ال  ه 36در سال 
شدند؛ و ابو مسعود عقبه بن عامر انصارى را در کوفـه جانشـین خـویش قـرار     

  . )676(دادند 

  به کوفه ورود حضرت مسلم . 2
مردم . )677(کوفه شدند وارد  در چنین روزى حضرت مسلم   ه 60در سال 

را اسـتماع کردنـد و هیجـده     و نامه امام حسـین  ، کوفه به خدمتش شتافتند
نامه اى بـه امـام حسـین     جناب مسلم . هزار نفر با آن حضرت بیعت کردند

و تشریف فرمایى آن جناب را به کوفه ، نوشت و بیعت کوفیان را اطالع داد 
  . خواستار شد

  شوال 6
  توقیع براى حسین بن روح. 1

، در دوران غیبت صغرى اولین توقیع امام عصر   ه 305روز یکشنبه سال 
  . )678(صادر شد ) رحمه اهللا(براى جناب حسین بن روح 
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  شوال 8
  ویرانى قبور ائمه بقیع . 1

و نیز قبر حضرت حمزه در   قبور ائمه بقیع  ه 1344در این روز در سال 
  . )679(احد به دست و هابیون تخریب شد 

علت و انگیزه تخریب این قبور مطهر در کتب مختلفى که بر رد عقائد ضاله و 
  . بیان گردیده است، لیف شدهأهابیت ت

دیگـر قبـور را هـم تخریـب     ، آنان اضافى بر قبور مطهر ائمه معصومین 
قبر مطهر فاطمه بنت اسد  قبر منسوب به فاطمه زهرا : د که عبارتند ازنمودن
قبر ابراهیم پسـر  ، قبر مطهر حضرت ام البنین ، ین مؤمنمادر امیر ال 

،  پیـامبر  قبر دختـران  ، قبر اسماعیل فرزند حضرت صادق ،  پیامبر 
  .  و قبور شهداى زمان پیامبر ،  قبر حلیمه سعدیه مرضعه پیامبر 

ابـى  ، در مکه گنبدهاى قبـر حضـرت عبـد المطلـب     1343وهابیان در سال 
را بـا خـاك یکسـان     و فاطمه زهـرا    و زادگاه پیامبر ، خدیجه، طالب
  . در جده نیز قبر حوا و دیگر قبور را تخریب کردند. کردند

ولى از ترس مسلمانان قبـر شـریف را   ، در مدینه منور نبوى را به توپ بستند
نفیس  أاشی با تخریب قبور مطهر ائمه بقیع  1343در شوال . تخریب نکردند

  . به یغما بردند و با ارزش آن قبور مطهر را
و گنبـد و  ، و شهداى احد را با خاك یکسـان کردنـد   قبر حضرت حمزه 

قبر اسماعیل پسر حضرت ،  مرقد حضرت عبد اهللا و آمنه پدر و مادر پیامبر 
  . و دیگر قبور را هم خراب کردند صادق 

و ضـریح مطهـر را کندنـد و    ، نـد در همان سال به کربالى معلـى حملـه کرد  
نفیس حرم مطهـر را کـه اکثـرا از هـدایاى سـالطین و بسـیار        أجواهرات و اشی
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فضـال و  ، نفـر از علمـا   7000غارت کردند و قریب بـه  ، ارزشمند و گرانبها بود
سپس به سمت نجف رفتند که موفق به غارت نشدند و . سادات و مردم را کشتند

  . )680(شکست خورده برگشتند 

  )681(االسد  أجنگ حمر. 2
نـام  »االسـد  أحمـر «. االسد اتفاق افتاد أجنگ حمر  ه 3در این روز در سال 

  . مکانى در اطراف مدینه است
براى آنکه مبادا   پیامبر ، و آمدن مسلمانان به مدینه )682(بعد از جنگ احد 

امـر  . د تـا بـالل نـدا دهـد    قریش مراجعت کنند و به مدینه حمله نمایند امر نمو
خداوند متعال است که باید آنان که در احد حاضر بوده اند و جراحت دیده انـد  

  . اصحاب کار معالجه را رها کردند و لباس رزم پوشیدند. به تعقیب دشمن بروند
جراحت برداشـته بـود و بعضـى     80هم با اینکه بیشتر از  ین مؤمنامیر ال

لبـاس رزم پوشـیدند و   ، آنقدر عمیق بود که فتیله داخل آن قـرار داده مـى شـد   
در حالیکه به او نگاه مى کرد و مى گریسـت پـرچم را بـه آن      رسول خدا 

  . حضرت داد و مسلمین حرکت کردند
االسـد ماندنـد و    أمسلمانان سه روز در حمـر ، اربعد از تعقیب و تاخت بر کف
  . )683(آنگاه به مدینه مراجعت کردند 

  شوال 14
  مرگ عبد الملک بن مروان. 1

در دمشق به هالکت رسـید  ، عبد الملک بن مروان سفاك بخیل  ه 86در سال 
ماه  6سال و  21این در حالى بو که . )685(شوال را ذکر کرده اند  15و بعضى ، )684(

او پیش از سلطنت پیوسته مالزمت مسجد را داشـت  . خالفت را غصب کرده بود
وقتى خبر سلطنت بـه  ! و تالوت قرآن مى نمود و او را حمامه المسجد مى گفتند
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 :»سـالم علیـک هـذا فـراق بینـى و بینـک      «: او رسید قرآن را بر نهاد و گفت 

  !!»این آغاز جدایى بین من و توست، خداحافظ«
ولى تشـنگى  . اگر آب بخورد مى میرد: سخت شد طبیب گفت  بیمارى او که

اگر آب بیاشامى خـواهى  : او گفت . بر او غالب شد و از پسرش ولید آب طلبید
. اما ولید پسرش مانع شد، عبد الملک به دخترش التماس کرد که آب بدهد! مرد

مـى  و گرنه تو را از ولیعهـدى خلـع   ، بگذار به من آب بدهند: عبد الملک گفت 
  . ولید اجازه داد و عبد الملک آب خورد و مرد، کنم

و مسـلط   از بزرگترین جنایات او به شهادت رساندن امام زین العابـدین  
  . )686(بود  ین مؤمنکردن حجاج ثقفى بر شیعیان امیر ال

  شوال 15
  جنگ احد و شهادت حضرت حمزه . 1

نفـر از   69و  أحضـرت حمـزه سـید الشـهد    ، جنگ احد در روز  ه 3در سال 
  . )687(مسلمانان به شهادت رسیدند 

در این جنگ مسلمانان هزار نفر بودند که به نوشته عده اى سیصد نفر در بین 
 2000نفـر بودنـد و    3000کفار . نفر باقى ماند 700و براى جنگ ، راه برگشتند

یـا   23یـا   22عداد کشته هاى کفـار  ت. نفر هم گفته اند 5000نفر و  4000نفر و 
در ایـن روز دنـدان و پیشـانى پیـامبر      )688(نفـر بـود    70و تعداد شـهدا  ، نفر 28
  . )689(را شکستند   

م عليهین مؤمنفداکارى هاى امیر ال ال   در احد الس
دفـاع از   در ین مؤمندر این روز بر اثر فداکاریها و شجاعتهایى که امیر ال

و حفاظت از آن حضرت نشـان داد جراحتهـاى      أوجود شریف خاتم االنبی
و ، این در حالى بود که دیگران فرار کـرده بودنـد  . زیادى بر بدن مبارکش رسید



202 

 

یکى . آیا مى شنوى که از آسمان تو را مدح مى کنند، یا على: فرمود  پیامبر 
امیـر  . ال سیف اال ذوالفقار و الفتـى اال علـى  : که به نام رضوان مى گویداز مالئ

از خوشحالى گریستم و خداونـد سـبحان را بـر ایـن     : مى فرماید ین مؤمنال
 . )690(نعمت حمد کردم 

ولى مقدارى که به تعقیب ، از آن مسلمانان بود أدر این جنگ پیروزى در ابتد
بازگشتند و مشغول جمع غنـایم شـدند و اکثـر    ، ى شددشمن رفتند و میدان خال

نمودند و محل نگهبانى خود را رها کردند و   نگهبانان مخالفت دستور پیامبر 
  . مانند بقیه مشغول جمع غنایم شدند

خالد بن ولید که از سر دسته هاى کفار در این جنگ بود از همان قسمت بـا  
  کفار حمله کردند

اندکى از نگهبانان دره که نرفته بودند شهید شدند و کفار از پشت سر به  تعداد
فراریان کفار هم تا این وضع را دیدند بازگشتند و حملـه  . مسلمانان حمله کردند

رسـید و    جراحتهاى فراوانى بر بدن مبارك پیامبر . به مسلمین شدت گرفت
مسلمانان با شنیدن این ندا فرار ! ه شده است شیطان فریاد بر آورد که محمد کشت

محافظـت مـى کردنـد کـه       و فقط چند نفرى از وجود مبارك پیامبر ، کردند
و ابودجانه که شهید شد و زنى به نام نسیبه و  ین مؤمنعبارت بودند از امیر ال

  . انس بن نضر که تازه از مدینه رسیده بود

  و عمر در جنگ احدابوبکر 
بیعت کرده بـودیم بـر اینکـه      در احد با پیامبر : عمر بن خطاب مى گوید

و هـر کـس از   ، و هر کس از ما که فرار کند ضال و گمراه است، کسى فرار نکند
  . )691(ما کشته شود شهید است 
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هنگامى که . ابوبکر و عمر در این جنگ فرار کردند: احمد بن حنبل مى گوید
عمر در حالى که اشک چشمانش را ، در تعقیب فرارى ها بود ین مؤمنامیر ال

امیـر  !! مـرا ببخشـید  : کرد  عرض  ین مؤمنپاك مى کرد بر گشت و به امیر ال
بـه  ، محمد کشته شده اسـت : آیا تو نبودى که صدا زدى «: فرمود ین مؤمنال

در اینجا ! این کالم را ابوبکر گفته است : عمر گفت !! ؟»برگردیددین قبلى خود 
ان الذین تولوا منکم یوم التقـى الجمعـان انمـا اسـتزلهم     : بود که این آیه نازل شد

   .)692( الشیطان
در حال دفـاع   ین مؤمندر جنگ احد امیر ال: مى فرماید امام صادق 

آن حضرت همچون شـیر  . و دیگر اصحاب فرار مى کردند، بودند  از پیامبر 
غضبناك از قفاى گریختگان رفت و اول به عمر بن خطاب رسید کـه بـه اتفـاق    

حضـرت  . عثمان و حارث بن حاطب و عده اى دیگر به سرعت فرار مى کردنـد 
را تنهـا گذاشـتید و بـه      بیعت شکستید و پیامبر ، اى جماعت:فریاد بر آورد

  سوى جهنم مى گریزید؟
على را دیدم با شمشیر پهنى کـه مـرگ از آن مـى    : عمر بن خطاب مى گوید

یا مانند دو کاسـه روغنـى   ، چکید و چشمهایش از خشم مانند دو قدح خون بود
و فهمیدم که اگر به ما برسد به یـک  ، که آتش در او افروخته باشند مى درخشید

، یا ابـا الحسـن  «: این بود که جلو رفتم و عرض کردم . اهد کشتحمله ما را خو
که عرب را عادت است که ، تو را به خدا سوگند مى دهم که دست از ما بردارى

گاهى مى گریزد و گاهى حمله مى کندم زمانى که حمله مى کند تالفى گـریختن  
از آن  پس آن حضرت ما را رها کرد؛ و به خدا قسم چنان ترسـى . »را مى نماید

  . )693(حضرت در دل من افتاد که تاکنون از دلم خارج نشده است 
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هنگـام حمایـت از پیـامبر     ین مـؤمن در این جنگ بر بدن مبارك امیـر ال 
. دسـت و پـاى مبـارك رسـید    ، شـکم ، سـینه ، سر، جراحت بر صورت 90  

قسم این عمل علـى بـن ابـى    به خدا ، یا محمد«: جبرئیل نازل شد و عرض کرد
این بدان جهت است که من از اویـم  «: فرمود  پیامبر . »مواسات است، طالب

   .»)694(و من از شما دو بزرگوارم : جبرئیل عرض کرد. و او از من است

  بانویى به نام نسیبه در جنگ احد
بلکه مانع از فـرار   ،در این روز یکى از کسانى که جانفشانى کرد و فرار نکرد

بانویى به نام نسیبه دختر کعب بن مازنیه بود و بـه او ام عمـاره   ، دیگران نیز شد
نسیبه مسک . او با شوهر و دو پسر خود در جنگ احد شرکت داشتند. مى گفتند

هنگامى کـه موقعیـت را   . آبى به دوش داشت و سقایت لشکر اسالم را مى نمود
مشک را به کنارى انداخت و خود را ، رار هستندچنان دید که مسلمین در حال ف

، به گونه اى که جراحات زیادى بر او وارد شـد ، سپر کرد  پیش روى پیامبر 
  . که مداواى یکى از آنها تا یک سال بعد ادامه داشت

و چنان ضربه اى بر ابن حمیه کـه قصـد   ، این زن فداکار دست به شمشیر برد
عبد اهللا فرزند نسیبه خواست فرار . را داشت زد که او فرار کرد  کشتن پیامبر 

نمـود و او قبـول     کند که مانع او شد و او را تشویق به جنگ و دفاع پیامبر 
ر در این حـال پیـامب  . بارك اهللا علیک یا نسیبه: به نسیبه فرمود  پیامبر . کرد
بسـته    دید یکى از مهاجرین فرار مى کند در حالیکه سپرش را به پشـتش    
سـپرت را بیانـداز و خـودت بـه     ، اى صاحب سپر«: آن حضرت فرمودند. است

او آن را . »سـپر او را بـردار  «: سپس آن حضرت بـه نسـیبه فرمـود   . »جهنم برو
مقـام  «: نگام حضـرت فرمـود  در این ه. برداشت و مشغول جنگ با مشرکین شد
   .»)695(چه اینکه فرار کردند ، نسیبه از مقام فالن و فالن افضل است
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  شهادت حضرت حمزه 
  . به شهادت رسید در این روز جناب حمزه بن عبد المطلب 

به نام چون هر دو بزرگوار از زنى ، بود  آن حضرت برادر رضاعى پیامبر 
  . )696(ثویبه شیر خورده بودند 

آن حضرت مردى شجاع و با هیبت بود و در این جنگ به دست وحشى و به 
هند به خاطر کشته شـدن پـدر و بـرادر و    . دستور هند همسر ابوسفیان کشته شد

ولى کفار ، را داشت  ابتدا قصد نبش قبر مادر پیامبر ، عمویش در جنگ بدر
این بود که او وحشى را با وعده . ش از ترس نبش قبور امواتشان مانع شدندقری

وحشى . و یا حمزه تحریک کرد یا على مرتضى   هایى به کشتن پیامبر 
ولى براى کشتن ، عاجزم و پسر عمویش على   از کشتن پیامبر «: گفت 
   .»مین مى کنمحمزه ک

او در میدان جنگ با نیزه اى بر سینه و یا شکم مبارك آن حضـرت زد و آن  
آن خبیـث دسـتور داد سـینه آن    ، وقتى خبر به هند دادنـد . حضرت را شهید کرد

وقتى خواست بـه  . حضرت را بشکافد و جگر مبارك آن حضرت را بیرون آورد
همچنین هنـد بـا خنجـرى    . جگر حمزه دندان بزند دندانهاى نحسش کارگر نشد

  . آن حضرت را جدا کرد و به گردن انداخت... بینى و، گوشها
گریستند و عباى مبـارك  ، هنگامى که حمزه را با آن وضع دیدند  پیامبر 

یـا عـم   : را روى او کشیدند که خواهرش صفیه او را به آن حال نبیند و فرمودند
امیـر  . ... کاشف الکربـات ، یا فاعل الخیرات... رسولهرسول اهللا و اسد اهللا و اسد 

. )697(و صفیه و دیگـران بـر آن حضـرت گریسـتند      ین و فاطمه زهرا مؤمنال
بعـد از  . بر بدن مبارك او نماز خوانده و او را در احد دفـن نمودنـد    پیامبر 
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دهـد بـا قبـر حضـرت حمـزه      چهل سال که معاویه خواست نهرى از احد عبود 
  !برخورد نمود و سر بیلها به پاى حمزه رسید و فورا خون جارى شد

بهترین بـرادران مـن   «: فرمودند  به نقل از رسول خدا  حضرت رضا 
   .»)698(و بهترین عموهاى من حمزه است  على 

  رد الشمس. 2
به وقوع پیوسته است  ین مؤمنید براى امیر الدر این روز بازگشت خورش

  . )700(شوال بوده است  17به قولى این واقعه در . )699(
دو بـار اتفـاق    ین مـؤمن الزم به یادآورى است که رد شمس براى امیر ال

گرى پـس از  و دی، در نزدیکى مسجد قبا  یکى در زمان پیامبر : افتاده است 
  . )701(رحلت آن حضرت در سرزمین بابل در نزدیکى حله 

به تفصیل احادیث رد الشمس را به طـرق مختلـف و   ) رحمه اهللا(عالمه امینى 
لیف کـرده انـد در الغـدیر بیـان     أهمچنین کسانى را که درباره رد الشمس کتاب ت

  . )702(فرموده است 

  جنگ بنى قینقاع. 3
، )703(در این روز بعد از بیست ماه از هجرت نبوى غزوه بنى قینقاع واقع شـد  

  . و بنابر قویل این جنگ در صفر به وقوع پیوسته است

  وفات حضرت عبد العظیم . 4
حضرت ابوالقاسم عبد العظیم حسنى فرزند عبـد   )704(  ه 255یا  252در سال 

وفـات یافتـه    بن على بن ابى طالب  اهللا بن على بن حسن بن زید بن حسن
ایشان از مشاهیر علما و از ثقات و فضالى محدثین است که در زهـد  . )705(است 

روایـت نقـل    و ورع زبانزد خاص و عام بوده و از امام جواد و امام هادى 
و اللیله از آثـار آن   و کتاب الیوم ین مؤمنکتاب خطب امیر ال. )706(کرده است 
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ن آن بزرگوار از عرضه عقایدش خدمت أجاللت و عظمت ش. )707(بزرگوار است 
یید آن حضـرت دربـاره آنهـا بـه وضـوح      أو ت حضرت هادى   امام زمانش 

  . پیداست
ایشان به طور ناشناس وارد رى شد و از ترس بنـى عبـاس در سـاربانان در    

تا هنگام وفات کسى متوجـه نشـد آن   . )708(مى کرد  خانه یکى از شیعیان زندگى
تا اینکه بعد از وفات خواستند آن بزرگوار را غسل دهند نوشته ، بزرگوار کیست

مرقـد مطهـرش   . اى در لباس او یافتند که نسب شریف خود را در آن نوشته بود
  . در شهر رى مشهور است

نام مکانى بـود  »قافه«. است»عبد اهللا قافه«پدر آن حضرت عبد اهللا مشهور به 
  . که جناب عبد اهللا از طرف پدر بزرگش جناب حسن بن زید حاکم آنجا بود

خدیجه دختر قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن ، همسر حضرت عبد العظیم
بعضى امامزاده قاسـم شـمال تهـران را پـدر     . )709(است  على بن ابى طالب 

  . )710(دانند  خدیجه همسر حضرت عبد العظیم مى
او را به عقد محمد  دختر آن حضرت سلمى است که حضرت عبد العظیم 

در  بن ابراهیم بن ابراهیم بن حسن بن زید بن حسن بن على بن ابى طالـب  
  . )711(آورده و ثمره این ازدواج سه پسر به نامهاى عبد اهللا و حسن و احمد بود 

  شوال 17
  خندقجنگ . 1

و کشته شدن عمرو بن عبـدود  ) احزاب(غزوه خندق   ه 5در این روز در سال 
و این جنگ در زمستان بـه وقـوع   ، به وقوع پیوست ین مؤمنبه دست امیر ال

 15و بعضـى در   )713(ذى القعـده   8وقوع جنگ خندق را بعضى در . )712(پیوست 
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همچنـین  . شوال باشـد  15جنگ در و استبعادى ندارد که شروع ، شوال گفته اند
  . )714(اتفاق افتاده است   ه 4به قولى غزوه خندق در سال 

. نفر بود 6نفر و تعداد شهداى مسلمانان  3000در این جنگ تعداد مسلمانان 
  . نفر بود ولى تعداد مقتولین کفار ذکر نشده است 10000تعداد کفار 

در اثنـاى  . هر خندقى کندنددر این جنگ مسلمانان داخل مدینه در اطراف ش
نمودند و عمرو بن عبدود مبـارز طلبیـد     این کار منافقین جسارتها به پیامبر 

و در ، عمر بن خطاب از شجاعتهاى عمرو سـخن گفـت  . ت نکردأولى کسى جر
  . مردم ایجاد ترس کرد

خواهـد  اگر عمرو بر ما چیره شود همه مـا را  «: عبد الرحمن بن عوف گفت 
در !! »بهترین راه این است که محمد را دسـت بسـته تحویـل آنهـا دهـیم     . کشت

آیا دوستى هست که شر این دشمن را کفایـت  : فرمود  چنین شرایطى پیامبر 
من به مبارزه : فرمود کند؟ آقا و موالیمان اسد اهللا الغالب على بن ابى طالب 

و هـر  ، و تا سه بار این کالم را فرمودنـد ، سکوت کردند  ر پیامب. او مى روم
  . براى مبارزه اعالم آمادگى نمودند ین مؤمنسه بار امیر ال
در . حرکت کردنـد  ین مؤمناجازه فرمودند و امیر ال  مر پیامبر آخر األ

   .برز االیمان کله الى الشرك کله:فرمود  این هنگام پیامبر 
، بعد از آن که عمرو بن عبدو اسالم اختیار نکرد و دست از جنگ بر نداشـت 

در این حال صداى تکبیـر  . او را به یک ضربت از پا در آورد ین مؤمنامیر ال
در روز  مبارزه على بن ابـى طالـب   : فرمود  مسلمین بلند شد و پیامبر 

  . )715(خندق از اعمال امت من تا روز قیامت افضل است 
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  وفات اباصلت هروى. 2
ثقه جلیل اباصلت عبد السالم بن صالح هروى که   ه 207در این روز در سال 

  . )716(مون از دنیا رفت أاهل هرات بود پس از آزادى از زندان م
وفـاه  «و کتـاب  ، و از خواص شیعیان بود امام رضا  اباصلت از اصحاب

در ایران دو قبر منسوب به آن بزرگوار است . لیف اوستأت) »علیه السالم(الرضا 
  . )717(و دیگرى در دروازه رى قم ، یکى در بیرون شهر مشهد: 

  شوال 20
  دستگیرى امام کاظم . 1

به ظـاهر بـراى زیـارت و در      در این روز هارون ملعون به مسجد النبى 
آمد و آن حضـرت را   حقیقت براى دستگیر نمودن حضرت موسى بن جعفر 

  . )718(از مدینه به بغداد فرستاد 

  شوال 25
  شهادت امام صادق . 1

در شهادت . )719(در چنین روزى وفات یافت   ه 148در سال  امام صادق 
  . )720(حضرت نیمه رجب و نیمه شوال را هم گفته اند 

شهادت آن حضرت به سبب انگور زهر آلودى بود که منصور به آن حضـرت  
  . سال بود 65سال و عمر شریفشان  34مدت امامت آن حضرت . )721(خورانید 

از زمامـداران غاصـب بـود کـه      دران امامت آن حضرت همزمان با هفت نفر
، یزیـد بـن ولیـد   ، ولید بن یزید بن عبد الملک، هشام بن عبد الملک: عبارتند از

ابراهیم بن ولید و مروان حمار از بنى امیه و سـفاح و منصـور دوانیقـى از بنـى     
  . عباس
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حضـرت موسـى بـن جعفـر     : فرزندان آن حضرت هفت پسر و سـه دخترنـد  
علـى بـن جعفـر    (على عریضـى  ، اسحاق، محمد دیباج، اهللا عبد، اسماعیل، 

  . )722(فاطمه  أاسم، ام فروه، عباس) مدفون در قم
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  ذو القعده الحرام
و از . ماه ذى القعده از یک سو با چند والدت یـاد آورى ایـام سـرور اسـت    

روزهاى . سوى دیگر با وقوع چند شهادت و اتفاق دیگر یادآور ایام حسن است
  . در بردارنده روزهاى مهم این ماه است 30، 26، 25، 23 ،11، 9، 1

اخبار خوش این مه اند  والدت حضرت معصومه ، والدت امام رضا 
  . که با ضمیمه مرگ اشعث بن قیس این سرور دو چندان مى شود

  . تروزهاى اندوه در این ماه اس شهادت امام رضا و امام و جواد 
بـراى    حرکت پیامبر ، صلح حدیبیه، جنگ بنى قریظه، جنگ بدر صغرى

  . حجه الوداع صفحات مهمى از تاریخ اسالم است

  ذوالقعده 1
  والدت حضرت معصومه . 1

حضـرت  ، دخت گرامـى موسـى بـن جعفـر       ه 173در این روز در سال 
  . )723(به دنیا آمده است  فاطمه معصومه 

و مادر مکرمه آن حضرت ، پدر بزگوار آن حضرت امام موسى بن جعفر 
لقـب آن  ، نـام مبـارکش فاطمـه   . اسـت  مادر امـام رضـا    جناب نجمه 

فاطمـه  «را  حضرت معصومه  حضرت معصومه و در خانواده امام هفتم 
  . )724(مى خواندند »کبرى

  جنگ بدر صغرى. 2
و »بدر الموعـد «و به آن ، جنگ بدر صغرى واقع شد  ه 4در این روز در سال 

  . )725(هم مى گویند »بدر الثالثه«
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  مرگ اشعث بن قیس. 3
اشعث بن قیس کنـدى بـه درکـات جحـیم       ه 40در شب اول ذى القعده سال 

  . )726(شتافت 
 ین مـؤمن اشعث بن قـیس در قتـل امیـر ال   «: مى فرمایند ق امام صاد
و محمـد پسـرش   ، را مسموم کرد و دخترش جعده امام مجتبى ، شریک بود

   .»)727(شریک بود  در قتل امام حسین 
و بعـد از  ، اشعث در سال دهم هجرت با جمعـى از قبیلـه خـود اسـالم آورد    

ابوبکر او را دستگیر کرد و خـواهر کـورش را بـه شـرط     . مرتد شد  پیامبر 
که جعده قاتل امام حسـن  . از این جعده و محمد به دنیا آمدند. همسرى به او داد

و در دستگیرى جنـاب مسـلم   ، و محمد جزء لشکر عمر سعد در کربال شد 
  . )728(نیز نقش بسزایى داشت  بن عقیل 

کرد هنگـامى   در روز عاشورا به سبب جسارتى که حضرت امام حسین 
عقرب او را نیش زد و در حـالى کـه   ، که براى قضاى حاجت به کنارى رفته بود
  . )729(عورتش پیدا بود به آتش جهنم وارد شد 

  ذوالقعده 9
  نامه حضرت مسلم به امام حسین . 1

روز قبل از شـهادتش   27 هجرى حضرت مسلم  60در این روز از سال 
نفر با  18000نوشت و به آن حضرت خبر داد که  نامه اى براى امام حسین 

  . )730(او بیعت کرده اند 
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  ذوالقعده 11
  والدت امام رضا . 1

. )731(در مدینه طیبه به دنیـا آمـد    رضا امام   ه 148در روز پنجشنبه سال 
  . )732(ربیع االول نیز ذکر شده است  11ذى الحجه و  11در والدت آن حضرت 

 )733( و مادرشـان ام البنـین نجمـه    ، پدر آن حضرت موسى بن جعفر 
و کنیـه  ، و کنیـه آن حضـرت ابوالحسـن اسـت    ، نام مبارکشان على اسـت . است

  . )734(خاصشان ابوعلى است 
کفو ، مکیده الملحدین، ینمؤمنقره عین ال، نور الهدى، القاب حضرت سراج اهللا

، صـابر ، فاضل، )به معناى مصلح(رئاب التدبیر ، رب السریر، کافى الخلق، الملک
  . )735(رضى ، صدیق، وفى

هنگامى که آن حضرت بـه دنیـا آمـد پدرشـان حضـرت موسـى بـن جعفـر         
  . دستور دادند فرزندشان را بیاورند 

آن حضـرت  . آن حضرت را در پارچه سفیدى پیچیده و به خدمت پدر بردند
اذان و در گـوش چـپ آن حضـرت اقامـه      در گوش راست حضرت رضـا  

او را بـه مـادر     و آب فرات به کام مبارك آن حضرت ریخـت و سـپس   ، فرمود
  . )736(برگردانید  مکرمه اش نجمه 

  ذوالقعده 23
  شهادت امام رضا . 1

به شهادت رسـیدند   حضرت رضا   ه 203بنابر قولى در این روز در سال 
)737( .  
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  جنگ بنى قریظه. 2
مسـلمانان  . هجرى غزوه بنى قریظه به وقـوع پیوسـت   4در این روز در سال 

نفر بودنـد   900کفار . نام خالدبن سوید شهید شد نفز بودند و یک نفر به 3000
بنابر قولى این جنگ در شـوال بـه وقـوع پیوسـته     . )738(که همه آنها کشته شدند 

  . )739(است 

  ذوالقعده 25
  از مدینه به سوى مرو حرکت امام رضا . 1

از مدینه به سـوى مـرو    هجرى حضرت رضا  200در این روز در سال 
  . )740(حرکت کردند 

  ذوالقده 26
  از مدینه براى حجه الوداع  حرکت پیامبر . 1

با اصحاب از مدینه براى حجه الـوداع    پیامبر   ه 10در این روز در سال 
قل کرده انـد  ذى القعده ن 25و بعضى  23بعضى اقوال . )741(و غدیر حرکت کردند 

)742( .  

  آخر ذوالقعده
  شهادت امام جواد . 1

، به زهر معتصم به شهادت رسیدند امام جواد   ه 220در این روز در سال 
. )743(روز گذشته بود  12سال و سه ماه و  25و هنگام شهادت از سن مبارکشان 

ذى  6، )745(  ه 219جـه سـال   ذى الح 5، )744(ذى القعده  5در شهادت آن حضرت 
  . ذى الحجه هم گفته شده است 25 )746(الحجه 
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ـ ، مون جـواد االئمـه   أم، بعد از شهادت حضرت رضا  مون جـواد  أم
. ام الفضل را به آن حضرت تزویج نمود  را به بغداد طلبید و دخترش  االئمه 

مون بسیار ناراحت بودند بـراى  أمعاشرت مپس از مدتى که آن حضرت از سوء 
ـ  . حج به مکه تشریف بردند مون بـه  أسپس به مدینه رفتند و در آنجا بودند تـا م

  . درك واصل شد و معتصم برادر او خلیفه شد
و آن امـام معصـوم   ، معتصم حسادى خاصى نسـبت بـه آن حضـرت داشـت    

حضرت در حضور اکابر شـیعه  آن . همراه ام الفضل به بغداد احضار کرد! را 
را امام بعد از خود معرفى کردند  و ثقات اصحاب خود در مدینه امام هادث 

وارد بغـداد    ه 220محـرم سـال    28و ودایع امامت را تسلیم ایشان نمودند و در 
ـ    ام الفضل به تحریک عمویش . شدند امـام  ، مونأمعتصم و به قولى جعفر بـن م
  . )747(سالگى مسموم کرد  25را در سن  

  تتمه ذوالقعده
  صلح حدیبیه. 1

براى اعمال عمـره قصـد     در سال ششم هجرت در ماه ذى القعده پیامبر 
، نفر بودند 400یا  1220تعداد مسلمانان همراه با آن حضرت . )748(مکه فرمودند 

  . بردندشتر به همراه خود  70و براى قربانى 
و در یک منزلى مکـه در محلـى بـه نـام     ، آنان از مسجد شجره احرام بستند
آب چاه به اندك زمانى تمام شد و چون بـه  . حدیبیه بر سر چاهى توقف نمودند

به معجزه نبوت آب چاه آن قدر زیاد شد که مثل چشـمه  ، آن حضرت خبر دادند
  . مى جوشید

آن حضـرت  . ت بـه مکـه شـدند   کفار از حرکت باخبر گشته مانع ورود حضر
قرار شد آن حضـرت سـال   . از اصحاب گرفتند »بیعه رضوان«بیعتى دیگر به نام 
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که طبق ، بعد حج و عمره را قضا کنند و قرار دادى بین مسلیمن و کفار منعقد شد
گروهى از صحابه از این صلح دلتنـگ  . شروطى تا ده سال جنگ بین آنان نباشد

در نبوت محمد شک نکردم ماننـد روز حدیبـه   «: و عمر بن خطاب گفت ، شدند
ما چگونه به این خوارى گردن نهـیم و بـه ایـن    : مى گفت   به پیامبر ، ») 749(

  !!مصالحه رضایت دهیم 
عمـر  . حکم خداوند نمى کنم! من پیامبر خدایم و کارى جز: حضرت فرمودند

پس چـه  ، م و عمره انجام مى دهیمتو به ما گفتى به زیارت کعبه مى روی: گفت 
! نه : آیا گفتم امسال این کار انجام مى شود؟ عمر گفت : فرمود  شد؟ پیامبر 

 !!پس چرا مجادله مى کنى ؟: فرمود

  . )750(در بازگشت از حدیبیه سوره فتح بر آن حضرت نازل شد 
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  ذو الحجه الحرام
ـ  روزهـاى مانـدگارى از   . ر خـاطره اسـت  ماه ذى الحجه بسیار پر حادثه و پ
در کار وقایعى جانسوز در این مـاه  ، شیرین ترین روزهاى تاریخ اهل بیت 

  . جمع شده است
، 29، 27، 24، 22، 20، 18، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 1روزهاى 

  . حامل این اتفاقات هستند که آنها را مرور مى کنیم 30
ین مؤمنخالفت ظاهرى امیر ال، عید قربان، والدت امام هادى ، عید غدیر
نزول سوره هل اتى ایام ، ین مؤمنروز خاتم بخشى امیر ال، روز مباهله، 

  . سرور شیعیان در این ماه است
ادت حضـرت  شه، به زندان بصره بردن امام کاظم ، شهادت امام باقر 
، شـهادت عبـد اهللا محـض و جمعـى از آل حسـن      ، مسلم و هانى در کوفه

در  روزهاى حـزن آل محمـد    وفات على بن جعفر ، شهادت میثم تمار
  . این ماه به شمار مى آید
  انقـراض  ، قتـل عثمـان  ، قتل عمـر ، مرگ هند مادر معاویه، مرگ پدر ابوبکر

مرگ منصور دوانیقى روزهـایى اسـت کـه برائـت از     ، هزار ماهه بنى امیه دولت
  . را در دلها تجدید مى کند دشمنان اهل بیت 

جنـگ  ، ین و حضـرت زهـرا   مـؤمن ازدواج امیر ال، شق القمر، روز عرفه
خشـیدن فـدك بـه    ب، بیعـت عقبـه  ، به پادشاهان بـزرگ   نامه پیامبر ، سویق

روز سد ابواب بـه مسـجد   ، عزل ابوبکر از تبلیغ سوره برائت، حضرت زهرا 
دعوت ، توطئه ترور امام حسین ، سر والیت توسط عایشه أافش،  پیامبر 

، عـراق  از مکه به حرکت امام حسین ، در کوفه عمومى حضرت مسلم 
آغاز نامه ها براى ، ین مؤمناولین نماز جمعه امیر ال، روز نوشتن دعاى صباح
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، خروج ابراهیم بن مالک اشتر براى جنگ با ابن زیـاد ، واقعه حره، جنگ صفین
  . هر یک فرازهاى مهم و بیاد ماندنى از تاریخ اسالمى است

  ذى الحجه 1
  عزل ابوبکر از تبلیغ سوره برائت. 1

  سپس . ابوبکر از تبلیغ سوره برائت عزل شد، در این روز در سال نهم هجرت
را روانه فرمود که آیات برائت را از ابوبکر بگیرد  ین مؤمنامیر ال  پیامبر 

  . )751(و خود بر اهل مکه قرائت فرماید 
ابوبکر را به مکه فرسـتاد تـا     پیامبر   ه 9آغاز ماجرا این بود که در سال 

یا «: پس از رفتن او جبرئیل نازل شد. آیات اوایل سوره برائت را بر کفار بخواند
اداى این امر باید به دست شما یا به دست مردى کـه از شـما یـا بـه     ، رسول اهللا

از  بایـد علـى   «: به روایـت دیگـر  . »دست مردى که از شماست انجام شود
   .»جانب تو تبلیغ کند

را که به منزله جانش بود معین کردند و بـه او   ین مؤمنامیر ال  پیامبر 
شتاب کن و آیات را از ابوبکر بگیر و در موسم حج بر مردمان قرائـت  : فرمودند

  . کن

  و بازگشت ابوبکر ین مؤمنفرستادن امیر ال
داد و آن حضرت همراه جابر  ین مؤمنرا به امیر ال أحضرت ناقه غضبآن 

و در روز دوم به ابى بکر رسید و آیـات برائـت را از   ، بن عبد اهللا حرکت فرمود
  . وى گرفت و اختیار آمدن یا برگشتن را به خود او واگذار کرد

مرا براى کارى الیـق  «: عرض کرد  ابوبکر به مدینه بازگشت و به پیامبر 
؟ »ولى مقدارى که رفتم مرا معزول نمـودى ، دانستى که دیگران مشتاق آن بودند

   .»من تو را معزول نساختم بلکه خدا تو را معزول ساخت«: حضرت فرمود
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  ین مؤمنتبلیغ سوره برائت توسط امیر ال
ایام تشریق در منى که مجمع کفـار و  آیات را در سه روز  ین مؤمنامیر ال

هر صبح و شام همـراه  ، آکنده بودند مشرکین بود و از بغض و عداوت على 
بر مردم قرائت مى نمود و سـپس بـه مدینـه مراجعـت       با فرمایشات پیامبر 

  . فرمود
آثار حـزن بـر صـورت     از فراق او، به مکه رفته بود از هنگامى که على 

شاید خبـر فـوت   : صحابه با خود مى گفتند. ظاهر گشته بود  مبارك پیامبر 
  . یا از ما دلتنگ شده باشد، آن حضرت از آسمان رسیده

داراى مقام و منزلتى بود و لذا او را نـزد آن    نزد پیامبر ) رحمه اهللا(ابوذر 
: و آن حضرت فرمـود ، ابوذر کلمات اصحاب را عرضه داشت. حضرت فرستادند

   .»حزن و اندوه من براى مفارقت على است«

  از تبلیغ برائت ین مؤمنبازگشت امیر ال
ن حضرت حرکت از مدین به استقبال آ ابوذر براى اطالع اط حالى على 

رسید و با آن حضـرت دیـدن کـرد و     ین مؤمنو در اثناى راه به امیر ال، کرد
آهسته تشریف بیاورید تا من پیشتر بروم ، پدر و مادرم فداى شما باد: عرض کرد

  . بدهم  و بشارت آمدن شما را به پیامبر 
را به پیـامبر   رسانید و آمدن على   ابوذر به سرعت خود را به پیامبر 

آمدند و چون بـه   آن حضرت با اصحاب به استقبال على . بشارت داد  
پیاده شده آن حضرت را در آغوش گرفتند و صورت مبارك ، آن جناب رسیدند

ین مـؤمن شوق دیدار گریسـتند و امیـر ال  گذاشتند و از  خود را بر شانه على 
پـدر و مـادرم بـه    «: فرمـود  بـه علـى     پس پیـامبر  . نیز گریستند 
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از آنچه انجام شـده بـود بـه آن     ین مؤمن؟ امیر ال»در مکه چه کردى، قربانت
  . )752(حضرت خبر داد 

  صفینآغاز نامه ها براى جنگ . 2
در اول ذى حجـه  ، به صفین گذشت ین مؤمنچون دو روز از ورود امیر ال

ولى آخر االمر قرار بر ، حضرت براى معاویه نامه نوشتند و او را موعظه فرمودند
آن شد که روز اول صفر بعد از ماه حرام جنـگ شـروع شـود و روز اول صـفر     

  . )754(محرم بوده است  22به نقلى ورود آن حضرت در . )753(جنگ شروع شد 

  ذى الحجه 5
  جنگ سویق. 1

ابوسـفیان بعـد از   . )755(غزوه سوبق به وقوع پیوسـت    ه 2در این ماه در سال 
واقعه بدر نذر کرد که با زنى نزدیکى نکند و روغـن بـه خـود نمالـد تـا انتقـام       

به این منظور همراه دویست نفر بـه عـریض از    .بگیرد  خویش را از پیامبر 
نواحى مدینه رفتند و دو خانه و چندین نخل را آتش زدند و دو نفـر از بزرگـان   

  . انصار را در آنجا کشتند تا او به نذر خود عمل کرده باشد
رسید ابولبابه را در مدینه گذاشته همراه با دویسـت    چون خبر به پیامبر 

بـه سـوى عـریض     ین مـؤمن س آنها امیر الأر از مهاجرین و انصار و در رنف
، با عجله به آنجا مى آید  حرکت کردند ابوسفیان چون با خبر شد که پیامبر 

به لشکر خود دستور داد تا انبانهاى سویق را که براى آذوقه با خود آورده بودند 
لـذا  . مسلمانان وقتى رسـیدند آنـان گریختـه بودنـد    . کنندریخته و سبکبار فرار 

ذات «به همـین دلیـل ایـن غـزوه را     . انبانهاى سویق را برداشته مراجعت نمودند
  . )756(گویند »السویق
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  ذى الحجه 6
  و حضرت زهرا  ین مؤمنازدواج امیر ال. 1

 ین مـؤمن امیـر ال ،  نبیا آقا و سرور ما خاتم اال  ه 2در این رز در سال 
ایـن  . )757(تـزویج فرمـود     أعالمیان فاطمه زهرا بتـول عـذر   أرا به سیده نس

روز بعـد از وفـات رقیـه دختـر پیـامبر       16ماجرا بعد از رجوع از جنگ بـدر  
  . )758( ذى الحجه واقع شده است 6در روز سه شنبه   

را خلق نمـى   ین مؤمناگر خداوند متعال امیر ال«: فرمود امام صادق 
 در تمام زمین انسانى که کفو و شایسته همسـرى بـا حضـرت فاطمـه     ، کرد

   .»)759(باشد یافت نمى شد 

  خواستگارى از فاطمه 
حضـرت صـدیقه طـاهره فاطمـه زهـرا       أهنگامى که سن مبارك بتـول عـذر  

از اطراف و اکناف اهل مدینه و عظماى قبایل و رؤ ساى ، نه سال کامل شد 
عـده اى از  . عشایر و صاحبان ثروت و مکنت به خواستگارى حضـرت آمدنـد  

منافقین نیز این جرئت را به خود دادند که با کمال بى شرمى به خواستگارى آن 
  . حضر بیایند

و به ، بسیار ناراحت شدند  نگام خواستگارى بعضى از آنها رسول اکرم ه
بلکه خدا ، من شما را رد نکردم«: فرمودند، عده اى از منافقین که اعتراض کردند

آنـان  . »از جانب خداوند متعال معین مى شود شما را رد کرده و امر فاطمه 
این گوهر گرانبها را خداونـد در سـایه عـزت و حراسـت      غافل از این بودند که

دنیا از ملوك و رعایـا و اربـاب    أخود حفظ فرموده و او را در خور استعداد ابن
على بن ابـى طالـب     فقر غنا قرار نداده است ؛ بلکه او را براى وصى پیامبر 

   .)760(ذخیره فرمود است  ین مؤمنامیر ال
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در   روزى حضـرت رسـول   : روایت شده که فرمـود  از امام حسین 
فرشته اى با هیبت خاصى بر آن حضرت نازل شد که با لغات . خانه ام سلمه بود

او . گوناگون که به یکدیگر شباهتى نداشت مشغول تسبیح و تقدیس خداوند بود
: ا نزد شما فرستاده کـه بـه شـما بگـویم     خداوند مر. من صر صائیلم: عرض کرد

: ؟ گفـت  »چه کسى را با چه کسى«: حضرت فرمود. »نور را به نور تزویج کن«
را در حضـور   فاطمـه    لـذا پیـامبر   . »فاطمه را با على بن ابى طالـب «

این عقد در زمـین  در آورد و  جبرئیل و میکائیل و صر صائیل به عقد على 
  . بود

به میان شانه هـاى صـر صـائیل نگریسـت و دیـد        در این هنگام پیامبر 
. على بن ابـى طالـب مقـیم الحجـه    ، محمد رسول اهللا، ال اله اال اهللا: نوشته است 

: از کى این جمله بین شانه هاى تو نوشـته شـده ؟ گفـت    ، اى صر صائیل:فرمود
  . )761(دوازده هزار سال پیش از آنکه خداوند متعال دنیا را بیافریند 

  مراسم عروسى
مـى   را در شب ازدواج به خانـه علـى    هنگامى که حضرت فاطمه 

یل در سمت راست و میکائیـل در سـمت   جبرئ، از جلو ایشان  پیامبر ، بردند
و هفتاد هزار فرشته پشت سر حضرتش حرکت مى کردنـد و در آن  ، چپ ایشان

و این تقدیس و تسبیح آنها تا ، حال خدا را تسبیح مى گفتند و تقدیس مى کردند
  . )762(طلوع فجر ادامه داشت 

میکائیل جبرئیل زمام ناقه اى که آن حضرت را مى بردند و اسرافیل رکاب و 
و ، را منظم مى کرد جامعه هاى فاطمه   و پیامبر ، دنبال آن را گرفته بود

هفتاد هزر ملک با دیگر فرشتگان تکبیر مى گفتند؛ اما به حسب ظـاهر سـلمان   
زمام ناقه را گرفته بود و حمزه و عقیل و جعفر از اهـل بیـت از قفـاى حضـرت     
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و همسـران پیـامبر   ، و بنى هاشم با شمشیرهاى کشـیده مـى آمدنـد    فاطمه 
  . از پیش روى مى آمدند  

را در دسـت علـى    آنها را به مسجد طلبید و دسـت فاطمـه     پیامبر 
؛ و بعـد  هذه ودیعتى: د؛ و نیز فرموبارك اهللا فى ابنه رسول اهللا: نهاد و فرمود 

سـپس  . در حق آنها و نسل ایشان دعـا کـرد    پیامبر ، از مراسمى مخصوص
   .مرحبا ببحرین یلتقیان و نجمین یقترنان:فرمود

از نزد ایشان بیـرون آمـد و چهـار چـوب در را گرفـت و        سپس پیامبر 
، انا سلم لمن سالمکما و حرب لمن حاربکمـا  ،طهرکما اهللا و طهر نسلکما: فرمود

   .استودعکما اهللا و استخلفه علیکما
 کسـى نـزد فاطمـه     أآنگاه همه به منازل خود رفتند و از زنان جز اسـم 

بود که هنگام وفات گریست  و این به خاطر وصیت حضرت خدیجه ، نماند
آن  عهد و پیمان گرفت کـه در شـب عروسـى حضـرت فاطمـه       أو از اسم

و چـون مـاجرا را بـراى    ، هم به عهد خود وفا کرد أاسم. حضرت را تنها نگذارد
کـرد و گریسـت و در حـق     آن حضرت یاد خدیجـه  ، نقل کرد  پیامبر 
  . )763(دعا فرمود  أاسم

  مهریه حضرت زهرا 
  :در مقدار و نوع مهریه آن حضرت روایات مختلفى وارد شده است 

  . )764(یک لباس مشکى بلند و یک پوست گوسفند و مقدارى عطر  -
  . )765(یک لباس نرم و مالیم و یک زره خطى که ساخت بحرین است  -
  . )766(چهار صد و هشتاد درهم  -
  . )767(چهار صد مثقال نقره  -
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اصح اقـوال همـین   : مى فرماید) رحمه اهللا(که عالمه مجلسى ، درهم پانصد -
  . )768(قول است 

  . )770(و پوست قوچ یا میش  )769(زره حطمى که ارزش آن سى در هم بود  -
  . )771(درع حطمى  -
  . )772(یک شتر  -
در آسمان معین شده که مهریه زهـرا  «: فرمود  پیامبر . یک پنجم زمین -

پـس هـر کـه در زمـین را بـرود در حـالى کـه بـا او و         . یک پنچم زمین است
   .»)773(قدم زدن او تا روز قیامت در زمین حرام است ، فرزندانش دشمن باشد

 ،یک پنجم دنیا و دو سوم بهشت اسـت  مهر فاطمه : فرمود امام باقر 
. اسـت  نهروان و بلغ براى حضرت فاطمـه  ، نیل، و در زمین چهار نهر فرات

تو فاطمه را به مهریه پانصد درهم بـه  ، اى محمد«: فرمود  خداوند به پیامبر 
یـک  «: در روایت دیگر. »)774(ازدواج على در آور تا سنتى در بین امت تو باشد 

که دوستان خود را داخل بهشـت مـى کنـد و    ، و جهنم است چهارم دنیا و بهشت
در روایـت دیگـر مهریـه آن    . »)775(دشمنان خود را به جهـنم روانـه مـى نمایـد     

  . )776(حضرت نصف دنیا ذکر شده است 

  ولیمه عروسى
چنـین بـود کـه پیـامبر      اثاث منـزل و ولیمـه عروسـى حضـرت زهـرا      

آن حضـرت زره را  . »زره خـود را بفـروش  «: فرمود ین مؤمنال به امیر  
مقـدارى را جهـت     پیـامبر  . آورد  فروخت و پول آن را خدمت پیامبر 
بنابر بعضى روایات نصف از لـوازم غـذا را   . تهیه غذاى عروسى به ام سلمه دادند

  . تهیه نمودند ین مؤمنو نصف دیگر را امیر ال  پیامبر 
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  جهازیه حضرت زهرا 
. مقدارى را هم به بالل و عمار دادند که از بازار لوازم خانه را خریدارى کنند

پـرده نـازك   ، قطیفه سیاه خیبرى یا عبـاى سـیاه  ، یک عدد روسرى، یک پیراهن
یک عدد طشـت  ، آسیاى دستى، هاى قریه هجریک عدد حصیر از بافته ، پشمى
خنک کردن   مشکى مخصوص ، کاسه اى سفالین، مشک براى آب آوردن، مسى
  . )777(پوست گوسفند ، کوزه سفالین، ابریقى که طرف بیرونش رنگ شده بود، آب

نـه مـن   به خا  در آن شب که دختر پیامبر : مى فرماید ین مؤمنامیر ال
  . )778(بسترمان جز یک پوست گوسفند نبود ، آمد

در  در جاى دیگرى از آن حضرت نقل شده کـه فرمـود مـن از فاطمـه     
حالى ازدواج کردم که جز یک پوست گوسفند چیزى نداشتیم که شـب بـر روى   
آن مى خوابیدیم و روز علوفه شترمان را بر روى آن مى ریختیم و خدمتگزارى 

  . )779(انه نداشتیم در خ
به خانه ما آمد در حالى کـه مـا بـر      پیامبر : در روایتى دیگر مى فرماید

روى خود قطیفه اى انداخه بـودیم کـه اگـر از طـول آن را بـه روى خـود مـى        
پهلویمان خالى مى شد و اگر از عرض مى انـداختیم سـر و پاهایمـان    ، کشیدیم

  . )780(بدون روپوش مى ماند 
 به خانه علـى   هنگامى که فاطمه : بعضى از اهل سنت نقل کرده اند

بـالش و  ، کـوزه سـفالین  ، در خانه آن حضرت چیزى جز ریگ پهن شـده ، رفت
  . )781(ظرفى براى آب نیافت 

ظرف مخصـوص شـیر کـه از چـوب مـى      ، بنابر نقلى دیگر دو کوزه کوچک
چهار بـالش یـا   ، رنگ که روغن یا آرد در آن مى ریختندسبویى سبز ، تراشیدند
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از اثاثیـه منـزل   ، متکا یا پشتى با رویه اى از پوست پر از گیاه خشک سبز رنگ
  . )782(بود 

  عروسى و شرکت کنندگان
ین مـؤمن امیر ال، یا سى روز 29، در بعضى روایات آمده است که بعد از خرید

  از پیـامبر  : صبر کرد تا اینکه جعفـر و عقیـل بـه آن حضـرت گفتنـد      
  . خواهش مى کنیم که شما همسرت را بیاورى

. »ما انتظار داریم خود او بیاید و از ما در خواسـت کنـد  «: فرمود  پیامبر 
پیـامبر  . »مانع من مـى شـود   حیا«: عرض کردم : مى فرماید ین مؤمنامیر ال
 ین مـؤمن و بـه امیـر ال  ، اجازه مجلـس عروسـى و ولیمـه را فرمودنـد      

زنـان بـه کـار زنهـا و امیـر      . »هر کس را دوست دارى دعـوت کـن  «: فرمودند
و عمار و بالل و چند نفر دیگر به کار مجلس مردها که در مسجد  ین مؤمنال
  . مى رسیدند، ودب

و از ، اصحاب با هدایاى خود در جشن عروسى آن دو نور الهى شرکت کردند
در آن . میـل کردنـد  ، فـراهم آمـده بـود     ولیمه عروسى که به دستور پیامبر 

ین مـؤمن غذایى براى امیر ال  نفر از آن طعام خوردند و پیامبر  4000مجلس 
در حالیکه چیزى از آن غذا کم نشد و همچنان بـه جـاى   ، فرستاد مه و فاط
  . با وجود اینکه سه روز از آن تناول مى کردند، ماند

آن دو بزرگـوار را بـه     حسب االمبر پیـامبر  ، شب با مراسمى مخصوص
، روب کـرد هنگامى کـه خورشـید غـ   : ام سلمه مى گوید. حجره ام سلمه آوردند

را گرفتـه در   من رفتم و دست فاطمه . »فاطمه را بیاور«: فرمود  پیامبر 
بر زمین کشیده مى شد و از خجالت و شرم عرق از چهره اش   حالى که لباسش 

هنگـامى کـه خـدمت آن    . آن حضرت را نزد پدر بزرگوارش آوردم، جارى بود
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خداوند تو را «: فرمود  پیامبر . جالت پایش لغزیداز شدت خ، حضرت رسید
   .»از لغزشهاى دنیا و آخرت نگه دارد

چـادر را از صـورت فاطمـه    ، هنگامى که پیش روى آن حضرت قرار گرفت
سـپس دسـت او را در دسـت علـى     . چهره او را ببیند کنار زد تا على  
  . )783(قرار داد و این گونه بود که این زندگى نورانى آغاز شد  

  ثمره ازدواج نوارنى
دو امـام معصـوم   . ثمره این ازدواج مبارك و نورانى و الهى پـنج فرزنـد بـود   

و سرور شـهیدان حضـرت اباعبـداهللا     آقا و موالیمان حضرت مجتبى ، 
کـه  ، دو دختر حضرت عقیله بنى هاشم زینب کبرى و جناب ام کلثوم ، 

آخـرین  . در مدت نه سال به دنیا آمدند  این فرزندان در زمان حیات پیامبر 
بـه مـدت     بود که بعد از شهادت پیـامبر   فرزند ایشان حضرت محسن 

وسیله ضربه هاى بین در و دیوار و کتک هاى منافقین و ظالمین بـه   چند روز به
 . )784(شهادت رسید 

ین مـؤمن روز در منـزل امیـر ال   95روز یـا   75نه سال و  حضرت فاطمه 
  . به شهادت رسید زندگى کرد تا آنکه بعد از شهادت حضرت محسن  

  ازدواج آسمانى
آن حضرات در آسمان و تزویج آنها در زمـین چهـل روز فاصـله     بین ازواج

در حالى که طرف ایجاب عقد خداوند متعال  )785(در اول یا ششم ذى الحجه . بود
 70شاهدان حامالن عـرض و  . و طرف قبول جبرئیل و خطبه خوان را حیل بود

و ، بهشت نثار کننده نقل این عروسى رضوان خزانه دار. هزار نفر از فرشتگان بود
  . )786(بود  أو حجله دار این زفاف اسم، آنچه نثار شد در و یاقوت و مرجان
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  اقوال در روز ازدواج حضرت
عقـد   )787(عقد در صفر و ازدواج در ذى الحجه : اقوال در ازدواج چنین است 

عقـد در صـفر و ازدواج در ربیـع    ، )788(در ماه رمضـان و ازدواج در ذى الحجـه   
عقد ، )789(از بدر  ین مؤمنرجب و ازدواج بعد از بگشت امیر العقد در ، االول

، )790(عقد در اول یـا ششـم ذى الحجـه    ، در ربیع االول. در ربیع االول و ازدواج
یـک سـال بعـد از    ، )791(عقد در اول ذى الحجه و ازدواج در ششـم ذى الحجـه   

سفر و چهار ماه بعـد   28 عقد در، )792(هجرت عقد و یک سال بعد از آن ازدواج 
عقد چنـد روز از  ، )794(عقد در محرم و ازدواج در ذى الحجه ، )793(از آن ازدواج 

  . )796(یا نیمه رجب  )795(شوال گذشته و ازدواج روز سه شنبه ششم ذى الحجه 

  مرگ منصور دوانیقى. 2
در سفر حـج بـه   ، منصور دوانیقى بخیل بى رحم،  ه 158در این روز در سال 

منصور در بنى عباس شباهت تـامى بـه   . )797(هالکت رسید و در حجون دفن شد 
او مردى خونریز . و از او تقلید مى نمود، هشام بن عبد الملک در بنى امیه داشت

. و بر خالف برادرش سفاح عداوت و ظلم تمام نسبت به آل ابوطالب داشت، بود
جنایت منصـور بـه شـهادت    از آن بزرگواران افراد زیادى را کشت و بزرگترین 

عبـداهللا محـض و حسـن مثلـث و بسـیار از بنـى       . بود رساندن امام صادق 
  . الحسن را نیز او شهید کرد

  ذى الحجه 7
  شهادت امام باقر . 1

توسـط   امـام بـاقر     ه 114در سـال  ، در چنین روزى مصادف با دوشنبه
در شب شـهادت بـه امـام صـادق     . )798(و شهید شد  هشام بن عبد الملک مسموم

هم اکنون پدرم على بـن  . من امشب جهان را بدرود خواهم گفت«: فرمودند 
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الحسین را دیدم که شربتى گوارا نزد من آورد و نوشیدم و مرا به سراى جاوید و 
مـرگ  ، اى فرزند گرامـى «: در روایت دیگرى فرمودند. »دیدار حق بشارت داد

، اى محمـد بیـا  «: نشنیدى که حضرت على بن الحسین از پس دیوار مرا ندا کرد
   .»زود باش که ما انتظار تو را مى کشیم

آن حضرت چندین روز و به قولى سه روز در حالت درد از اثر سـم بـه سـر    
فـرداى آن روز بـدن مطهـر و پـاك آن دریـاى      . مى بردند تا به شهادت رسیدند

را در خاك بقیـع کنـار مـزار امـام مجتبـى و امـام سـجاد         بیکران دانش خدایى
  . )799(به خاك سپردند  

حضـرت  . آن حضرت هشتصد درهم براى تعزیه و ماتم خود وصـیت فرمـود  
از مال من مقدارى وقف کن براى ، اى جعفر«: پدرم فرمود: فرمودند صادق 

و مراسـم مـاتم   ، حج بر من گریه کنند ندبه کنندگان که ده سال در منى در موسم
   .»)800(را تجدید نمایند 

، شب یازدهم. در کربال شرف حضور داشت آقا و موالیمان حضرت باقر 
اسارت شام و مجلس یزید را دیـده اسـت و هـر    ، بازار کوفه کنار سرهاى مطهر

اشک ، یش مى شدو اسارت عمه ها زمان که متذکر شهادت حسین بن على 
  . از چشم مبارکش مانند در جارى مى گشت

  به زندان بصره بردن امام کاظم . 2
بـه  ، را در حالى که در غل و زنجیر بسـته بودنـد   در این روز امام کاظم 

بصره بردند و مدت یکسال نزد عیسى بن جعفر بن ابى جعفـر منصـور محبـوس    
  . )801(ه بغداد بردند کردند و سپس حضرت را ب

عیسى آن حضرت را در یکى از حجرات خانه خود که نزدیک به دیوانخانـه  
از یکى از کاتبان او که نصـرانى  . بود محبوس کرد و مشغول فرح و سرور گردید
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این عبد صالح و بنده شایسته خدا یعنى موسى بـن  «: بود نقل شده که مى گفت 
این خانه محبوس بود چیزهایى از لهو و لعـب شـنید   در ایامى که در  جعفر 

   .»که گمان ندارم هرگز بر خاطر شریف آن حضرت خطور کرده باشد
و ، مدت یک سال در بصره محبوس بودند آقا و موالیمان حضرت کاظم 

  . بعد از یکسال آن حضرت را به بغداد بردند و نزد فضل بن ربیع حبس کردند

  ذى الحجه 8
  توطئه ترور امام حسین  .1

هجرى به دستور یزید لعین سى نفر از شـیاطین بنـى    60در این روز در سال 
به بهانه حـج وارد مکـه    امیه از شام براى دستگیرى و یا کشتن امام حسین 

  . )802(شدند 

  در کوفه دعوت عمومى حضرت مسلم . 2
دعـوت خـود را    روز سه شنبه حضرت مسلم   ه 60در این روز در سال 

در کوفه آشکار کـرد و از طرفـى کوفیـان نفـاق خـود را       براى امام حسین 
  . )803(نمودار کردند 

  از مکه به عراق حرکت امام حسین . 3
و این ، از مکه متوجه عراق شدند امام حسین   ه 60در این روز در سال 

بنـابر قـولى آن حضـرت در    . )804(قول مشهور بین محدثین و ارباب مقاتل است 
  . )805(روز نهم از مکه به طرف عراق حرکت فرمودند 
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  ذى الحجه 9
  روز عرفه. 1

چه اینکـه خداونـد   ، مستحب است زیارت امام حسین  )806(در روز عرفه 
و بعد به زوار ، نظر مى کند زیرا همه حالل زاده اند ابتدا به زوار امام حسین 

  . )807(با معرفت خویش در عرفات نظر مى کند 

  شهادت حضرت مسلم و هانى. 2
محمــد بــن کثیــر و پســرش در کوفــه بــه جــرم   ه 60در ایـن روز در ســال  

در شب عرفه . به شهادت رسیدند بن عقیل مهماندارى و طرفدارى از مسلم 
که   ه 60در روز عرفه سال . )808(به منزل طوعه رفتند  جناب مسلم بن عقیل 

چهارشنبه بود جناب مسلم بن عقیل و هانى بن عروه را در کوفـه شـهید کردنـد    
)809( .  

  خاندان حضرت مسلم
و همسر آن حضرت رقیه ، رش علیهو ماد، نام مبارکش مسلم و پدرش عقیل

  . )810(است  ین مؤمندختر امیر ال
و مالئکه مقرب الهى بر ، ان بر او گریان استمؤمنچشم «: فرمود  پیامبر 

هنگامى که آن حضرت را به سوى کوفـه   امام حسین . »او درود مى فرستند
برادرم و پسر عمـویم  «: نامه به اهل کوفه چنین فرمودنددر قسمتى از ، فرستادند

هنگامى که امـام حسـین   . »و فرد مورد اطمینان از اهل بیتم را نزد شما فرستادم
انا هللا و انا الیـه  «: چند بار فرمود، خبر شهادت آن حضرت و هانى را شنید 

از جملـه  . »خبـرى در زنـدگى بعـد از آنهـا نیسـت     «: سپس فرمـود . »راجعون
 وصایاى آن حضرت به ابن سعد این بود که کسى را بـه نـزد امـام حسـین     

  . بفرستند که آن حضرت به سوى کوفه نیاید
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  شهادت و دفن بدن حضرت مسلم
در غربت و مظلومیت آن حضرت همین بس که از پشت بامها دسته هاى نـى  

ین زمانى که چشم ابـن  همچن. را آتش مى زدند و بر سر آن حضرت مى ریختند
ین و امـام حسـین   مـؤمن زبـان بـه جسـارت امیـر ال    ، زیاد بر آن حضـرت افتـاد  

در باالى دار االماره بالب تشنه سر از بـدن نـازنینش جـدا    . و عقیل گشود 
بعد از شـهادت ریسـمان بـه    . کردند و بدنش را از باالى قصر به پایین انداختند

سپس بدن مـارکش را بـه   . ان بازار کوفه مى کشیدندپاى مبارکش بسته و در می
  . دار زده و سر مطهرش را به دمشق فرستادند

یکى اینکه جمعى از قبیلـه هـانى آمدنـد و    : در دفن بدن مطهر دو نظر است 
دیگر اینکـه نیمـه شـب    . )811(بدنهاى مطهر مسلم بن عقیل و هانى را دفن کردند 

بـدنها را در  ، از جمله همسر هانى بن عروهزوجه میثم تمار به همراهى چند نفر 
  . )812(کنار مسجد اعظم کوفه دفن کردند 

  هانى بن عروه
و از بزرگـان و    از اصحاب پیامبر ، اما جناب هانى که پدرش عروه است

و در جنگهـاى  ، بـود  ین مـؤمن خواص شیعه و مخلصـین در محبـت امیـر ال   
  . )813(روان در خدمت آن حضرت بود جمل و نه، صفین

. جناب هانى بزرگ طایفه مذحج بود و در قبیله خود داراى نفود فراوانى بود
هنگامى که اهل کوفه عهد و پیامان خود را شکستند و بى وفایى خود را نسـبت  

جنـاب هـانى بـن عـروه آن     ، و مسلم بن عقیل ثابـت کردنـد   به اهل بیت 
پس از آن محمد بن اشعث خیبث جناب هانى و عـده اى از  . دادحضرت را پناه 

  . شیعیان را دستگیر کرد
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بعد از شهادت مسلم بن عقیل و شکستن سر و بینى جناب هانى توسـط ابـن   
آن خبیث دستور داد سر جناب هانى را در بازار گوسـفند فروشـان   ، زیاد ملعون

ار بسته بودند همراه بـا بـدن   از بدنش جدا کردند و با طنابى که به پاى آن بزرگو
در بازار کوفه روى زمـین کشـیدند و سـپس بـه دار      جناب مسلم بن عقیل 

  . و سپس بدن هانى همراه با بدن مسلم دفن شد، زدند

  روز سد ابواب. 3
همه درهاى منازل اصحاب بـه طـرف مسـجد      در این روز به امر پیامبر 

که به دستور خـاص الهـى    ین مؤمنجز در خانه امیر ال، بسته شد  پیامبر 
  . )814(آن را نبستند 

چرا همه دربها را جز در خانه ، یا رسول اهللا: عده اى از اصحاب عرض کردند
و در ، »من تـابع وحـى پروردگـار هسـتم    «: بستید؟ حضرت فرمودند على 

: خطبه اى ایراد فرمود و در ضـمن آن فرمـود    ت که پیامبر روایتى دیگر اس
و امر ، خداوند متعال به موسى و هارون امر فرمود خانه هایى بنا کنند، اى مردم«

فرمود که جنب در آن خانه ها بیتوته نکنند و زنها داخل آنها نشوند مگر هارون 
براى من به منزلـه هـارون اسـت بـراى      على بن ابى طالب . و ذریه هارون

پس براى احدى از زنها و جنب حالل نیست که بـه مسـجد مـن داخـل     . موسى
   .»شود

عده اى رضایت قلبى ندارند کـه علـى بـن    «: ایستادند و فرمودند  پیامبر 
عده اى رضایت قلبـى ندارنـد   « :ایستادند و فرمودند  پیامبر  ابى طالب 

در همه وقت و هر حـالتى سـاکن مسـجد باشـد در      که على بن ابى طالب 
بخدا قسم که من آنهـا را بیـرون نکـرده ام و علـى     . حالى که آنها بیرون شده اند

بلکه خداوند آنها را بیرون نمـود و علـى   ، را من ساکن مسجد قرار نداده ام 
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و منزلت او نزد من مانند منزلت هارون نزد ، را ساکن مسجد قرار داده است 
تا آنجـا کـه   ، کلماتى بیان فرمودند سپس در فضایل على . است موسى 
و اشاره بـه طـرف   ، »هر کس از این موضوع ناراحت است برود آنجا«: فرمودند

  . )815(شام کردند 

  ذى الحجه 10
  عید قربان. 1

و در ایـن روز حجـاج بیـت اهللا الحـرام بـراى رمـى       ، روز عید اضحى است
  . )816(جمرات و قربانى کردن در منى به سر مى برند 

  شهادت عبد اهللا محض و جمعى از آل حسن . 2
جناب عبد اهللا محض بن حسـن مثنـى بـن امـام       ه 145در این روز در سال 

سالگى همراه با جمعى از برادران و پسر عموهاى  57در سن  حسن مجتبى 
زنـدان آنـان بـه    . خود در زندان منصور دوانیقى لعنه اهللا علیه به شهادت رسیدند

 . گونه اى بود که روز و شب در آن مشخص نبود

مادر ایـن دو بزرگـوار فاطمـه    ، برادران عبد اهللا محض حسن و ابراهیم بودند
اسـحاق ابـو   ، یعقـوب ، فرزندان عمـوى عبـد اهللا محـض   . بود بنت الحسین 

  . عباس و عبد اهللا بودند، الحسن على العابد
بعضـى دیگـر   . بعضى از این بزرگواران مثل ابراهیم بن حسن زنده دفن شدند

مرقـد  . هنگامى که داخل خانه بودند سقف را روى آنها خراب کرد و شهید شدند
  . )817(که مشهور به قبور سبعه است ، شمیه نزدیک بغداد استدر ها آل حسن 

مـدتى قبـل از   ، داشـت  منصور به خاطر عدوات خاصى که با اهل بیت 
را بـا غـل و    دستور داد آل حسـن    ه 144در سال ، شهادت آن بزرگواران
کـرده و بـه ربـذه    بر مرکبهاى چموش و بدن روانداز سوار ، زنجیر بر گردن و پا
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آنان را با این حال در مقابل آفتاب با بدن برهنـه در مقابـل منصـور نگـه     . ببرند
آیا ما در روز بـدر بـا اسـراى    «: عبد اهللا محض خطاب به منصور فرمود. داشتند

  . ؟ این کالم بر منصور گران آمد و برخاست و رفت»شما چنین کردیم
هنگامى که آن بزرگوار را با این حال از مدینه بیرون مى بردند امـام صـادق   

از پس پرده اى به آنان نگاه کرد و آنقدر گریست کـه اشـک بـر محاسـن      
بخدا قسم بعد از این جماعت حرمتى براى خداوند : شریفش جارى شد و فرمود

  . )818(حفظ نکرده اند 

  در خراسان نماز عید امام رضا . 3
ـ   به خـواهش   در این روز آقا و موالیمان حضرت ثامن الحجج  ، مونأم

مون با دیدن ازدحام مردم براى أم. در خراسان براى نماز عید تشریف فرما شدند
چـرا کـه   ، دسـتور داد از نیمـه راه بازگردنـد   ، شرکت در نماز به امامت حضرت

در مراجعت از این نمـاز بـود کـه حضـرت     . )819(نند ترسید مردم بر او شورش ک
  . از خداوند تقاضاى مرگ فرمود رضا 

  ذى الحجه 11
  روز نوشتن دعاى صباح. 1

دعاى شریف صباح را به   به تعلیم پیامبر  ین مؤمندر این روز امیر ال
  . )820(دست مبارك خود نوشتند 

  سر والیت توسط عایشه أافش. 2
به حفصه سـرى    در این روز در سال دهم هجرت در حجه الوداع پیامبر 

لعنت خدا ، را بیان فرمود و به او تذکر داد که اگر این سر را به کساى بازگو کنى
  . و مالئکه و تمامى مردم بر تو باد
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شـه هـم آن را بـه ابـوبکر     عای. )821(حفصه بالفاصله آن سر را به عایشه گفت 
کار به جـایى رسـید کـه آن    . بازگو کرد و ابوبکر هم عمر را در جریان قرار داد

  . را مسموم کنند  چهار زن و مرد تصمیم گرفتند پیامبر 
سـر   أرا باخبر کرد و آن حضرت آنها را از توطئه و افشـ   جبرئیل پیامبر 

ولى بعدا به اصرار بعضى رجوع فرمودنـد  ، سپس حفصه را طالق دادند. خبر داد
  . )822(و آیات سوره تحریم نازل شد 

این دو زن چه کرده بودند که خداوند در سوره تحریم آنها را بـه زن نـوح و   
اگـر  : این سوره آمـده اسـت    4در آخر آیه  )823(! تشبیه نموده است ؟ لوط 

خداونـد و جبرئیـل و صـالح    ، شما دو زن یاور هم شوید براى قتل آن حضـرت 
 )824(هســتند   و مالئکــه یــاور پیــامبر  ین مــؤمنین یعنــى امیــر المــؤمنال
ست کـه  و معنایش این ا، در آیه شریفه خطاب به عایشه و حفصه است»تظاهرا«

نموده سر آن حضرت را فاش کردند و زنـان آن    آنان تعاون بر اذیت پیامبر 
مـراد از ایـن دو زن کـه در اذیـت     : عمر مى گوید. )825(حضرت را اذیت نمودند 

   .)826(هم پیمان بودند عایشه و حفصه است   هم پیامبر   پیامبر 

  ذى الحجه 13
  شق القمر. 1

در مکـه رخ داد    ذى الحجه واقعه شق القمر به اعجاز پیامبر  14در شب 
  . این ماه گفته اند 18بعضى این واقعه را در شب . )827(

و حضرت با انگشت اشاره بـه مـاه   ، قریش از آن حضرت معجزه طلب کردند
اقتربـت  :باز به هم پیوست ؛ و آیه نـازل شـد  و به قدرت الهى دو نیم شد و ، کرد

بفرستید از شـهرهاى  ! این سحر است «: ابو بجهل گفت )828( الساعه و انشق القمر
چون از اهـل شـهرهاى   . دیگر هم بپرسند که آیا آنها هم دیدند که ماه دو نیم شد
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کـوه  آنها نیز خبر دادند که نیمى از ماه پشت خانه کعبه و نیمى بر . دیگر پرسیدند
  . ) 829(ابو قبیس افتاد 

  ذى الحجه 14
  )830( بخشیدن فدك به حضرت زهرا . 1

 فـدك بـه حضـرت زهـرا     ، در این روز یا شب آن در سال هفتم هجرت
قول دیگر در . شاهد گرفتند  بر این بخشش   و حضرت رسول ، بخشیده شد

  . )831(رجب است  15این باره 

  فتح فدك
حدود چهـار سـال قبـل از شـهادت     ، پس از فتح خیبر در سال هفتم هجرت

ین مـؤمن و دستور فتح فدك توسط پیامبر و امیـر ال ، جبرئیل نازل شد  پیامبر 
آن دو بزرگوار در تاریکى شب با اسلحه الزم به سـرزمین فـدك   . را آورد 
قـرار    بر کتف پیامبر  ین مؤمنامیر ال،  ور پیامبر و حسب دست، آمدند

بـه  . را با خـود بلنـد کـرد    ین مؤمنگرفت و آن حضرت بر خاست و امیر ال
راهش همـ   در حالى که شمشیر رسول اهللا  معجزه الهى مولى الموحدین 

از دیوار قلعه فدك باال رفت و باالى دیوار صداى مبارکش را به اذان بلنـد  ، بود
  . کرد

یهودیان قلعه فدك گمان کردند که مسلمین حمله کـرده انـد و روى دیوارهـا    
ولـى بیـرون قلعـه مقابـل در آن پیـامبر      ، خواستند از در قلعه فرار کنند. هستند
پایین آمد و بـا آنـان    ین مؤمند دیدند و از طرفى امیر الرا در برابر خو  

  . و بقه تسلیم شدند، نفر از بزرگان آنان را کشتند 18درگیر شد و 
امر بر ایـن  . زنان و فرزندان آنان را اسیر کردند و غنایم را همراه خود آوردند

ا بگیرنـد و  خمس اموال او ر، قرار گرفت که هر کس از اهل فدك مسلمان شود
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این گونه بـود کـه بـدون    . هر کس بر دین خود باقى ماند همه اموالش را بگیرند
و طبق آیه مبارکه . لشکر کشى و کوچکترین دخالت مسلمین قلعه فدك فتح شد

حتـى اگـر   ، سرزمینهایى که بدون لشکر کشى مسلمین فتح شود )832(سوره حشر 
این مناطق و غنـایم و  ، بیایند  اهل آنجا خودشان به عنوان تسلیم نزد پیامبر 

اسراى آن ملک خاص حضرت است و مانند اموال شخصى خود مى توانـد هـر   
  . و مسلمین هیچ حقى در آنها ندارند، تصمیمى درباره آنها بخواهد بگیرد

  اعطاى فدك به فاطمه 
  :و آت ذا القربى حقـه : بعد از این ماجرا جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد

، منظور چه کسانى هسـتند : پرسید  پیامبر »)833(حق خویشان را به آنان بده «
فـدك را بـه   : و این حق کدام است ؟ جبرئیل از طرف خداونـد عرضـه داشـت    

خداوند فـدك  «: فرمودند به حضرت زهرا   بر پیام. عطا کن فاطمه 
و چون لشکر اسالم آن را فـتح نکـرده مخصـوص مـن     ، را براى پدرت فتح کرد

از سـوى دیگـر مهریـه مـادرت     . خداوند دستور داده آن را به تـو بـدهم  . است
مهریه مادرت و بـه   بر عهده پدرت مانده و پدرت در قبال حضرت خدیجه 

آن را براى خود و فرزندانت بـردار و  . دستور خداوند فدك را به تو عطا مى کند
   .»مالک آن باش

تا شما زنده اید بر من و مـال مـن صـاحب    «: عرض کرد حضرت زهرا 
تـو   ترس آن دارم که نااهالن تصرف نکـردن : فرمود  پیامبر . »اختیار هستید

حضرت . بهانه اى قرار دهند و بعد از من آن را از تو منع کنند، را در زمان حیاتم
پیـامبر  . آن گونـه کـه صـالح مـى دانیـد عمـل کنیـد       : عرض کـرد  صدیقه 
سند فدك را به عنوان بخشوده و «: را فراخواند و فرمود ین مؤمنامیر ال  
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و ام   آن را نوشـت و پیـامبر    علـى  . »امبر بنویس و ثبت کناعطایى پی
  . ام ایمن زنى از اهل بهشت است: فرمود  ایمن شهادت دادند و پیامبر 

  در آمد فدك
جمع نمـود و بـه آنـان     مردم را در منزل حضرت زهرا   رسول خدا 

است و از درآمد فـدك بـه عنـوان اعطـایى      خبر داد که فدك از آن فاطمه 
  . بین مردم تقسیم کرد فاطمه 

در آمد فدك را سالیانه از هفتاد هزار سکه طال تا صد و بیسـت هـزار سـکه    
یدن در آمد فـدك  هر سال چشمان بسیارى از نیازمندان منتظر سر رس. نوشته اند

  . بود

  غصب فدك
موران ابوبکر به دستور او نماینده حضرت صدیقه أم  بعد از رحلت پیامبر 

را از فدك اخراج کردند و ملک آن را غصب نمودنـد و در آمـد آن را بـه     
  . طور کامل براى مخارج حکومت غاصبانه خود صرف کردند

بـه امیـر     همان نوشته و سند فـدك را کـه پیـامبر     حضرت صدیقه 
ولى ابوبکر ، عینا نزد ابوبکر آورد، فرمودند و آن حضرت ثبت کرد ین مؤمنال

  . )834(نه سند را قبول کرد و نه شاهدان را 
حضرت صدیقه شـهیده   ،گذشته بود  روز که از شهادت پیامبر  15بعد از 
همراه با جمعى از زنان بنى هاشم به مسجد تشریف بردند و خطبه اى ایراد  

حقایق بالغت و فصاحت و شرایع اسالمى در آن ، فرمودند که دریایى از معارف
  . است

ولـى هنگـامى کـه    ، ابوبکر نامه اى دال بر باز گرداندن آن به حضرت نوشت
آن سند را در دست داشت و به منزل باز مـى گشـت بـا عمـر      فاطمه زهرا 
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روبرو شد و او نوشته ابوبکر را با جسارت بـه سـاحت ملکـوتى حضـرت از او     
  . گرفت

  ذى الحجه 15
  والدت امام هادى . 1

در قریه ،  ه 214یا  212بنابر مشهور در چنین روزى از سال  امام هادى 
جمادى االخر و  27والدت آن بزرگوار در . )835(صریا نزدیکى مدینه به دنیا آمد 

  . )836(رجب هم نقل شده است  13و  5و  3و  2
و نام مـادر آن  ، نام پدرشان جواد االئمه ، »على«نام مبارك آن حضرت 

  . )837(حضرت سمانه مغربیه معروف به سیده به کنیه ام الفضل است 
، مرتضـى ، نجیـب : القـاب حضـرت    )838(کنیه شریفش ابوالحسن ثالث اسـت  

فقیـه عسـکرى و ابـن    ، عسـکرى ، الطیب، مؤ تمن، امین، فقیه، عالم، نقى، هادى
  . )839(الرضا بود 

  ذى الحجه 18
  عید غدیر. 1

در این روز در سال دهم هجرت واقعه غدیر در بازگشت از حجه الـوداع بـه   
سه روز که کاروان صد و بیسـت هـزار نفـرى حجـاج در      و طى، وقوع پیوست

در بلندترین خطبه خود على بن ابى طالب و   غدیر خم توقف داشتند پیامبر 
بعد از او را به عنوان امامان مردم تا روز قیامت معرفى کردند و  یازده امام 

  . از همه آن جمعیت بیعت گرفتند
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  آل محمد عید بزرگ 
چرا که واقعه اى مهم ، به شمار مى آید این روز بزرگترین عید آل محمد 

و طـى آن بـه دسـتور الهـى     ، است أو اولی أو اوصی أو عظیم بعد از زحمات انبی
شـده   ین على بن ابـى طالـب   مؤمناعالن عمومى به وصایت بالفصل امیر ال

  . )840(است 
  . این روز عید مبارك آسمانى است

نجـات داد    را از آتـش   روزى است که خداوند متعال حضرت ابـراهیم  
)841( .  

  . )842(قبول شد  روزى است که توبه حضرت آدم 
را بـر سـاحران غلبـه داد     روزى است که خداوند متعال حضرت موسى 

)843( .  
در حضور امت خود یوشـع بـن نـون را     ت موسى روزى است که حضر

  . )844(وصى خود گردانید 
شمعون الصفا را جانشین خـود گردانیـد    روزى است که حضرت عیسى 

)845( .  
رعیت خود را بر جانشینى آصف بـن برخیـا    روزى که حضرت سلیمان 

  . )846(گواه گرفت 
  . )847(است   بین اصحابش   امبر روز عقد اخوت بستن پی

ین مؤمنو زیارت امیر ال، در این روز پیامبر جانشینان خود را معین مى نمودند
  . )848(در این روز وارد شده است  
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  شرکت کنندگان در مراسم غدیر
آخر ذى چهار یا پنج روز مانده به ، ماجراى غدیر چنین بود که در روز شنبه

هـزار نفـر از    120غسـل نمودنـد و همـراه بـا       پیـامبر  ،  ه 10القعده سـال  
  . )849(از مدینه خارج شدند ، مسلمانان

ام هـانى  ، در این سفر حضرت علیا مخدره صدیقه طاهره فاطمـه زهـرا   
ام سلمه و سـایر همسـران پیـامبر    ، فاطمه بنت حمزه، ین مؤمنخواهر امیر ال
هم از یمن  ین مؤمنامیر ال. )850(از جمله عایشه و حفصه حضور داشتند   

  . با عده اى وارد مکه شدند

  دستور الهى براى مراسم غدیر
ـ   را بـه امیـر    أبعد از انجام اعمال حج دستور الهى رسید که علم و ودایـع انبی

  . تحویل دهند و امر والیت آن حضرت را به مردم تبلیغ نمایند  ینمؤمنال
. به طورى که محاسن مبارکش از اشـک تـر شـد   ، بسیار گریست  پیامبر 

در منـى  . )851(حضرت از خداوند خواستند که ایشان را از شـر منـافقین فرمایـد    
ین مـؤمن و اشاره کلى به والیـت امیـر ال  ، ایراد فرمودند دو بار خطبه  پیامبر 
والیـت  «: فرمودند در مسجد خیف جبرئیل نازل شد که خداوند مى فرماید 
را به مردم برسان ولى وعـده محافظـت از شـر دشـمنان را بـراى آن       على 

ن آیه را آورد که بار دیگر جبرئیل نازل شد و ای، در کراع الغمیم. حضرت نیاورد
شاید تـو تـرك کنـى    » :فلعلک تارك بعض ما یوحى الیک و ضائق به صدرك 

بعضى از امورى را که به تو وحى مى شود و سینه تو به خاطر آن گرفتـه باشـد   
)852(«.   
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ولـى آیـه اى دال بـر    ، کیـد قـرار گرفـت   أباز این بار هم امر والیت مـورد ت 
مطالـب منـافقین را بـه      پیـامبر   .محافظت آن حضرت از شر دشمنان نیامد

  . جبرئیل فرمود و کوچ کردند
ذى الحجه به غدیر هم رسیدند و بار دیگر جبرئیل نازل شد و  18اوایل روز 

ین مـؤمن سوره مائده را آورد که شامل تبلیغ والیت مولى الموالى امیـر ال  67آیه 
یا ایها الرسول بلغ مـا انـزل   : منافقین بود و در امان بودن آن حضرت از شر 

الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا یعصـمک مـن النـاس ان اهللا    
اى پیامبر تبلیغ کن به مردم آن امرى را که درباره على » :الیهدى القوم الکافرین

از جانب خدا بر تو فرستاده شد و اگر این کار را انجام ندهى رسالت الهـى   
خداونـد کـافران را   . و خدا تو را از شر مردم حفظ مى نماید، را تبلیغ نکرده اى
   .»هدایت نمى کند

  بر فراز منبر غدیر  پیامبر 
بـاالى منبـرى کـه زیـر دو     ، ماعـت بعد از نمـاز ج   پیامبر ، هنگامى ظهر

درخت کهنسال بود و توسط سلمان و ابوذر و مقداد و عمـار سـاخته شـده بـود     
در حالى ، را بر فراز منبر یک پله پایین تر قرار دادند ین مؤمنرفتند و امیر ال

  . که عده اى از منافقین مقابل منبر بودند
ید و صفات کمال حق تعالى و بیان بعد از بیان کلمات درربار خویش در توح

گذشـته عـرب و زنـدگى و    ، قسمت عمده اى از احکام حالل و حرام دین خـدا 
: فرمودند  سپس . عقاید آنان و زحماتى که آن حضرت کشیده اند را بیان داشتند

اتصال ناگسستنى است و از یکدیگر جدا نمى شـوند   بین قرآن و اهل بیت 
  . نار حوض کوثر بر من وارد شوندتا روز قیامت ک
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و ، را بیـان فرمودنـد   ین مـؤمن سپس قسمتى از فضایل و مناقـب امیـر ال  
چند بـار   درباره امامت و والیت آن حضرت و اوالدشان تا حضرت مهدى 

بسم اهللا الرحمن الرحیم یـا  : بر من وحى شده است : آنگاه فرمودند. کید کردندأت
   .... لرسول بلغ ما انزل الیک من ربکایها ا

من در تبلیغ آنچه خدا بر مـن نـازل کـرده کوتـاهى     ، اى مردم:سپس فرمودند
جبرئیل دوباره بر من نازل شـده  . نکرده و من سبب نزول این آیه را بیان مى کنم

و از جانب خداوند متعال به من امر کرد که در این مکان به هر سـفید و سـیاهى   
اى اعالم کنم که على بن ابى طالب وصى و جانشین و امـام بعـد از    از هر قبیله
او بعد از خدا و رسولش ولى و صاحب شما و اولى بـر همـه شـما از    . من است

انمـا ولـیکم   : در این باره خداوند بر من آیه اى نازل نموده است . خود شماست
   .)853(اه و هم راکعون اهللا و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤ تون الزک

من از جبرئیل خواستم که از خداوند بخواهد مرا از تبلیغ این : سپس فرمودند
کننـدگان بـه    أین و زیادى منافقین و اسـتهز مؤمنچون به کمى ، امر معذور بدارد
روى بر مگردانید از ، معاشر الناس هو االمام المبین: آنگاه فرمودند. اسالم آگاهم
اوست که هدایت به حق مى کند . الذى یهدى الى الحق و یعمل بهفهو . والیت او

او را فضیلت دهید کـه خـدا او را فضـیلت داده و او را    . و عمل به آن مى نماید
او امـام از طـرف   ، اى مـردم . قبول کنید که خداوند او را منصوب نمـوده اسـت  

بعد از . منکر والیت او آمرزیده نخواهد شد و توبه اش قبول نمى شود. خداست
ملعون و مورد غضب الهى است کسى . من افضل از همه زنان و مردان على است
بدانید جبرئیل خبر داد که خداوند متعـال  . که قول مرا رد کند و موافق آن نباشد

هر کس با على دشمنى کند و او را دوسـت نداشـت باشـد لعنـت و     : مى فرماید
  . غضب من بر او باد
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مـن رسـاندنم   . من رسالتم را ادا کـردم . تو شاهد باش، خداوندا: بعد فرمودند
غیر از برادرم علـى  ، آگاه باشید. من بر همگان واضح نمودم. آنچه فرموده بودى

ین بعد از مـن بـراى   مؤمنامارت . ین نیستمؤمندیگرى امیر ال بن ابى طالب 
  . حالل نیست احدى جز على بن ابى طالب 

  ن ابى طالب معرفى على ب
دسـتان   را گرفتنـد و در همـین حـال علـى      در اینجا بازوى علـى  

آن حضرت را باال برد بـه    پیامبر . مبارکش را به طرف آن حضرت بلند کرد
: سپس فرمود. رسید  حدى که پاهاى مبارك حضرت تا سر زانوهاى پیامبر 

هذا عـل اخـى و   : فرمودند. »الهى بلى«: ؟ همه گفتندالست اولى بکم من انفسکم
که من   هرکس . من کنت مواله فهذا على مواله و هو على بن ابى طالب ، وصیى

مکان و منزلت او مثل مکـان و منزلـت مـن نـزد     . مولى و صاحب اختیار اوست
و دشمن بدار هر کس ، دوست بدارددوست بدار هر کس او را ، بار الها. شماست

کید فرمان الهـى و اقـرار مـردم بیـان     أو کلماتى دیگر براى ت، او را دشمن بدارد
خبر غدیر را حاضرین به غایبین و پدران به فرزندان بـه  : سپس فرمودند. نمودند

  . فرزندان تا روز قیامت برسانند

  بیعت لسانى و عملى
مردم با صداى بلند با زبان و دست ، ندهمین که آن حضرت از منبر پایین آمد

  . به من تبریک بگویید)854(هنثونى هنثونى : مى فرمود  بیعت کردند و پیامبر 
: زدند و فرمـود  ین مؤمنبعد دستور دادند تا چادرى جداگانه براى امیر ال
. ینمـؤمن یک یا امیر الالسالم عل: همه بروند و به آن حضرت سالم کنند و بگویند

صـبحت مـوالى و مـولى    أ، بخ بخ یابن ابى طالب: عمر آمد و سالم کرد و گفت 
  .)855(ه مؤمنو  مؤمنکل 
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بیعت سه روز طول کشـید و  . )856(ابوبکر نیز در این تهنیت با عمر شریک بود 
بعـد از نمـاز بیعـت تـا     . در این سه روز نماز ظهر و عصر را با هم مى خواندنـد 

  . را نیز با هم مى خواندند أو نماز مغرب و عش، ادامه داشت غروب

  بیعت زنان
به طورى که نصف ظرف ، ظرف آبى زیر پرده اى قرار دادند، براى بیعت زنان

یـک طـرف امیـر    . در طرفى و نصف دیگر آن در طرف دیگر پرده قرار داشـت 
و طـرف  ، دست مبارك خود را داخل ظرف آب قـرار داده بودنـد   ین مؤمنال

السالم علیـک  «: دیگر زنها دست خود را مى گذاشتند و ضمن تبریک مى گفتند
  . زینت بخش مراسم بود حضور حضرت صدیقه طاهره . »ینمؤمنیا امیر ال

زى کـه  از سوى دیگر بیعت عایشه این سابقه او را در اذهان ثبت کرد تـا رو 
و در مقابل صاحب غدیر صف آرایى نمود و با خوارى ، جنگ جمل را بر پاکرد

  . )857(و ذلت از لشکر والیت شکست خورد 
الیـوم  : جبرئیل نـازل شـد و ایـن آیـه را آورد    ، بعد از اعالم والیت در غدیر

امروز « :)858( اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم االسالم دینا
ى شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را بعنـوان  برا

   .»دین شما راضى شدم

  قتل عثمان. 2
عثمان بن عفان بعـد از محاصـره خانـه او توسـط       ه 34در این روز در سال 

  . )859(سالکى به دست مردى از اهل مصر کشته شد  90یا  81مسلمین در سن 
کشتن از خانه اش بیرون آوردند و در یکـى از مزبلـه هـاى    عثمان را بعد از 

تـا بعـد از   ، از ترس مهاجرین و انصار کسى او را دفن نمى کـرد . مدینه انداختند
بردند و دفن »حش کوکب«سه روز با نیرنگ او را به مقبره یهودیان مدینه به نام 
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ـ . کردند ع را خـراب  معاویه در دوران خالفتش خانه هاى بین این قبرستان و بقی
  !)860(و آن را به قبرستان مسلمین متصل کرد ، کرد

  خالفت غاصبانه عثمان
عمر در زمان حیـات خـود   . عثمان بعد از عمر بن خطاب به جاى او نشست

ولـى بـه ظـاهر امـر     ، )861(بارها گفته بود که بعد از من خالفت آن عثمان اسـت  
بینى کرد که سـرانجامش  و آن را به گونه اى پیش ، خالفت را به شورى گذاشت

  . خالفت عثمان شود

  بدعتهاى عثمان
  :عثمان در ایامى که حکومت را به دست داشت خالفهاى بزرگى انجام داد

منازلى وسیع و زیبا از سـنگ و آجـر و سـاروج و دربهـایى از چوبهـاى      . 1
باغها و زمینها و چشمه هـاى زیـادى را   . هندى و خوشبو و گران قیمت ساخت

هنگامى که کشـته  . اموال بسیارى را در خزانه خود جمع آورى کرد و، مالک شد
اضـافه بـر   . شد صد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون در هم نزد خـازن او بـود  

و گاو و گوسـفند و شـتر   ، زمینهاى اطراف حنین که صد هزار دینار قیمت داشت
  . )862(فراوانى که از او بر جاى مانده بود 

دالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام آن قدر مال و باغ و به گروهى چون عب. 2
فقط . زمین داد که آنها هم خانه هاى سنگى و آجرى و گچ کارى شده بنا کردند

هزار غالم و هزار اسـب از خـود بـر جـاى     ، زبیر بعد از مرگ پنجاه هزار دینار
  . )863(گذاشت 

بعـد از دفـن    عبید اهللا بن عمر را به خاطر قتل سه مسلمان قصاص نکـرد . 3
بـر در  ، عبید اهللا پسر عمو چون دسترسى به ابولؤ لؤ پیدا نکـرد ، عمر بن خطاب

هرمز عجمى مسلمان و جفینه غالم سـعد بـن   . خانه او دختر کوچکش را کشت
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به جرم اینکه چند روز قبل از کشته شن عمر آن دو نفر ، ابى وقاص را هم کشت
  . را دیده بود با فیروز در حال گفتگو هستند

سعد و قاص عبید اهللا بن عمر را بـه زمـین زد و شمشـیرش را گرفـت و بـه      
عثمـان کـه   . تا امر شـورى تمـام شـود   ، غالمانش دستور داد او را حبس کردند

عثمان . »او را قصاص کن«: و دیگران گفتند على بن ابى طالب ، خلیف شد
ز پسرش را بکشم ؟ من به امرو، دیروز پدرش کشته شده: او را آزاد کرد و گفت 
  . )864(عبید اهللا را بخشیدم ، عنوان خلیفه مسلمین

حکم بن ابى العاص پدر مروان که دشمن خدا و رسول بود بـا احتـرام بـه    . 4
و اهـل بیـت     او عموى عثمان بود کـه بـه عـداوت بـا پیـامبر      . مدینه آورد
از ، نمـوده بـود    سارتهایى که به پیـامبر  حکم به خاطر ج. مشهور بود 

ابـوبکر و عمـر     بعد از شهادت پیامبر . طرف آن حضرت به طائف تبعید شد
همین که حکومت بـه دسـت عثمـان    . شفاعت عثمان را براى حکم قبول نکردند

عموى خود حکم و مروان را با اطرافیان آنها بـه مدینـه آورد و مخالفـت    ، رسید
 . نمود  صریح با امر پیامبر 

ابوذر را بعد از ضرب و شـتم بسـیار تبعیـد    ، دیرى نگذشت که به جاى حکم
همچنـین  . از سوى دیگر صد هزار درهم از اموال مسلمین را بـه حکـم داد  . کرد

بـا  ، که صد هزار دینار بود و همه مسلمین در آن شریک بودند خمس افریقیه را
و نیز مروان را براى وزارت و کتابت اسرار خود انتخاب کرد ! فدك به مروان داد

  . )865(مروان و حکم را بارها لعنت فرموده بود   و حال اینکه پیامبر 
هللا صلىولید بن عقبه را که پیامبر . 5 ، »اسـت   اهل آتـش  «: فرمود  وآله عليه ا

ولید مردى فاسق و شارب الخمر بود و شبى تا صبح بـاکنیزان و  . والى کوفه کرد
مغنیه ها مشروب خورد و صبح همان حال به مسجد رفت و نماز صبح را چهـار  
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او در حـالتى کـه سـجده را    ! دوست دارید بیشتر بخوانم : رکعت خواند و گفت 
   .»)866(اشرب و اسقنى « :طول داده بود مى گفت 

  قتل عثمان به دست مردم
آخر االمر تعداد زیادى از مردم کوفه و مصر و بصره به عنوان اعتـراض نـزد   
عثمان آمدند و چون او اوضـاع را خطرنـاك دیـد بـا واسـطه قـرار دادن امیـر        

و حکـام را تعـویض و   ، وعده داد که به درخواست آنها عمل کند، ین مؤمنال
اما هنگامى که معترضین به شهرهاى خـود بـاز   . حسن سیره و عدل را پیشه کند

او را گرفتند و . پیک مخصوص عثمان را دیدند که از بیراهه مى رود، مى گشتند
بـه محـض آمـدن    : نامه اى از طرف عثمان دیدند که به والى مصر نوشته اسـت  

رگشتند و افراد زیـادى  آنان ب.... و دست دیگرى را قطع کن، یکى را بکش، اینها
در مسیر همراه آنها به مدینه آمدنـد و حـدود پنجـاه روز خانـه او را محاصـره      

  . کردند
حضرت سه مشـک  . آب طلبید ین مؤمناز امیر ال، عثمان در ایام محاصره

مر معترضین به منـزل او ریختنـد و مـردى مصـرى     ولى آخر األ، آب سرد بردند
 و بنـابر نقلـى امـام حسـن     ، بنى هاشم مـانع شـدند  گرچه . عثمان را کشت

  . )867(جراحت مختصرى برداشت و سر قنبر زخمى شد 

  ین مؤمنخالفت ظاهرى امیر ال. 3
  . )868(بیعت کردند  ین مؤمنمردم با امیر ال  ه 34در روز قتل عثمان در سال 

  ذى الحجه 20
  مالک اشتر براى جنگ با ابن زیادخروج ابراهیم بن . 1

پـاك    أاز قتله سـید الشـهد  ) رحمه اهللا(هنگامى که کوفه را جناب مختار 
یا به روایت ابن نما با کمتر از  12000در این روز ابراهیم بن مالک اشتر با ، کرد
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نفر براى جنگ با ابن یاد از کوفه خارج شد و مختـار بـه مشـایعت او     20000
  . رفت

و آن مکـان را  ، لشکر ابراهیم تا کنار نهر خازر در پنج فرسخى موصل رفـت 
عبیداهللا به موصل آمد و آنجا را باسى هزار یا هشتاد هزار سـواره  . لشکرگاه کرد

  . تصرف کرد و آماده جنگ با لشکر ابراهیم شدند
خواب به چشمان ابـراهیم بـن مالـک    ، شبى که فردایش جنگ شروع مى شد

شمایید انصار ، ایها الناس«: کلمات را بارها براى لشکرش تکرار کرد نیامد و این
و این است عبید اهللا بن مرجانه قاتل حسین بـن  ، ین مؤمندین و شیعه امیر ال

را از جرعه اى آب منـع کـرد در    این است که پسر فاطمه زهرا . على 
او بود که مانع شد که پسر . مى زدند»العطش«ریاد حالى که عیاالت و اطفال او ف

و اطراف او را گرفتند تا با لب تشنه شهیدش کردند و ، به جایى برود  پیامبر 
بخدا قسم فرعونیان . عیاالت او را مانند کنیزان بر شتران سوار کرده به شام بردند

   .»کردند  یه پیامبر با بنى اسرائیل نکردند آنچه این مالعین با ذر
چـون  ، سپس ابراهیم دعا کرد که خداوند نصر و پیروزى را نصیبت ما فرماید

  . غضب کرده ایم  ما براى خونخواهى اهل بیت پیامبر 
. صبح قسمتهاى مختلف لشکر و پرچم ها را بازدید نمود و جنگ آغـاز شـد  

در روز ، و فـرار لشـکر عبیـد اهللا بـن زیـاد     ، روز جنـگ سرانجام بعـد از چنـد   
عبید اهللا به دست ابراهیم بن مالک اشتر نخعى بـه درکـات     ه 67عاشوراى سال 

  . )869(جهنم شتافت و سر او را براى مختار فرستادند 
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  ذى الحجه 22
  شهادت میثم تمار. 1

بـه   میثم تمار به دلیل وفادارى به امام حسـین    ه 60در این روز در سال 
  . ) 870(دست ابن زیاد به دار آویخته شد و به شهادت رسید 

  . )871(ذى الحجه و روز عاشورا نیز نقل شده است  19تاریخ شهادت میثم 

  ذى الحجه 24
  روز مباهله. 1

با نصاراى نجـران اسـت و از    بیت  این روز از یک سو روز مباهله اهل
  . )872(در این روز بوده است  ن اهل بیت أسوى دیگر نزول آیه تطهیر در ش

علـى و فاطمـه و حسـن و حسـین       هنگامى که این آیه نازل شد پیامبر 
رالهـا اینـان اهـل مـن هسـتند      با« :اهلى اللهم هؤ أل: را فراخواند و فرمود 

)873(«.   

  به نصارى نجران  نامه پیامبر 
بـه ایـن   ، نامه اى به نصارى نجران فرستادند  در سال دهم هجرى پیامبر 

یا بـه مسـلمین جزیـه    ، مضمون که خداوند یکتا را عبادت کنند و مسلمان شوند
  . باشند و گرنه آماده جنگ باشندبدهند و به مذهب خود 

عده اى ماننـد سـید   ، بنى نجران در کلیساى بزرگ خود به مشورت پرداختند
که از بزرگان قوم بود و عاقب که اسقف نجران بود مخالفت خود را با تسلیم در 

ف در مقابل عده اى مانند ابو حارثه اسـق . اعالم کردند  برابر خواسته پیامبر 
سال عمر داشت و در باطن مسـلمان بـود بـا امـر پیـامبر       120اعظم نجران که 
را که صـفات  »جامعه«بعد از دو روز مشورت قرار شد کتاب . موافق بودند  

و صحیفه حضرت شیث ، را ذکر کرده بود بعد از حضرت عیسى   پیامبر 
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فصـلهاى    در حضور جمع مسیحیان و فرسـتادگان پیـامبر   . بخوانند را 
جامعه قرائت شد و با اذعان به آنچه در جامعه آمده بود تصمیم گرفتند هفتاد نفر 

  . از جمله سید و عاقب و ابو حارثه را براى تحقیق به مدینه بفرستند

  نجرانیان در مدینه
هر چه آن حضرت . شرفیاب شدند  دمت پیامبر آنان به مدینه آمدند و خ

جبرئیـل  . دلیل و برهان آورد آنان قبول نکردند و امـر بـه مباهلـه واگـذار شـد     
ك من العلم فقل أفمن حاجک فیه من بعد ما ج: نازل شد و این آیه را آورد 

نفسکم ثم نبتهل فنجعل أنفسنا و أبنائکم و نسائنا و نسائکم و أبنائنا و أتعالوا ندع 
اگر کسى با تو مجادله کند بعد از علمى که نزد تـو  «  :)874( لعنه اهللا على الکاذبین

بگو بیایید تا فراخوانیم پسران خود و زنهاى خود و کسى که به منزله جان ، آمده
   .»آنگاه نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. ماست

ر مباهله شد و سید و عاقب به محل اردوى خود در خـارج مدینـه   لذا قرار ب
اگـر فـردا   «: آنان با یکدیگر مشورت کردند و بعضى از علماى آنها گفتند. رفتند

پادشـاهان    محمد با اصحاب و جمعى کثیر براى مباهله حاضر شـود ایـن روش   
ایـن   ولى اگر خواص اهل بیت خـود را آورده . است و ترسى به خود راه ندهید

   .»است أکار انبی

  مراسم مباهله
 دست على بن ابى طالب   پیامبر ، روز دیگر هنگام باال آمدن آفتاب

را پیش رو روانه  امام حسن و امام حسین . را گرفت و از حجره بیرون آمد
تـا بـین دو   ، از پشت سر آمدند فرمود و حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا 

قبال به دستور حضرت زیر آن دو درخت . درختى که قبال تعیین شده بود رسیدند
. و به عنوان سایه بان عباى سـیاهى بـاالى درخـت قـرار دادنـد     ، را جارو زدند
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  پیـامبر  . بنى نجران هم با فرزندان خـود آمدنـد  ، مسلمانان مدینه هم آمدند
  . را نزد سید و عاقب فرستاد که ما آماده ایم کسى

با چه کسانى با ما مباهله مـى کنیـد؟ پیـامبر    : اسقف با همراهان آمد و گفت 
با بهترین اهل زمین و نیکوترین جهانیان نزد خداوند متعـال زیـرا   «: فرمود  

اشـاره بـه آل عبـا     و، »که از طرف خداوند متعال امر شده ام که آنها را بیـاورم 
  . فرمودند 

، افتاد و آل عبا   سید و عاقب و اسقف همین که چشمشان به پیامبر 
ابوحارثکـه میـل بـه اسـالم     . وحشت کردند به حدى که چهره هایشان زرد شـد 

گرفتـه   گذاشت و دست سید و عاقب را  پا پیش ، داشت فرصت را مغتنم شمرده
: پس کشید و آنها را نصیحت کرد و از عواقب این مباهلـه مطلـع کـرد و گفـت     

، این محمد همان پیـامبر اسـت  . صفات او و اهل بیت او را در کتابها خوانده اید
و شاخه هـاى درختـان را   ، و دگرگونى آفتاب را، مگر نمى بینید ابرهاى سیاه را

اف و آثار زلزلـه را کـه در کوههـا    و دود سیاه اطر، و صداى مرغان، که خم شده
به خـدا قسـم   . آن بزرگواران منتظرند که دست به دعا بردارند. نمودار شده است

  . برویم و با او صلح کنیم. اگر سخنى گویند از ما نشانى نمى ماند

  پرهیز نجرانیان از مباهله
مردم نجـران پشـیمان   : او را فرستادند و ابو حارث مسلمان شد و عرض کرد

آمـاده  : فرمـود . قبول نمـى کننـد  : گفت . اسالم بیاورند: حضرت فرمود. ه اندشد
  . ولى حاضرند جزیه را قبول کنند، قدرت این کار را ندارند: گفت . جنگ باشند

شرایط ذمه و مقدار آن را به آنها «: فرمودند ین مؤمنبه امیر ال  پیامبر 
آنهـا را نـزد    ین مؤمنامیر ال، معین نمودند جزیه و شرایط آنبعد از . »بگویید
اگر با من و این جماعت اهل بیـت  «: فرمودند  و پیامبر ، آوردند  پیامبر 
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به صورت میمون و خوك مى شدید و این وادى بر شـما  ، من مباهله مى نمودید
   .»)875(نمى گذشت که تمامى نصارى نابود مى شدند  آتش مى شد و یک سال

  روز خاتم بخشى. 2
انگشتر خود خود را در   در مسجد پیامبر  ین مؤمندر این روز امیر ال

انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنـوا  و آیه مبارکه ، حالت رکوع به سائل بخشید
ن آن حضرت نـازل  أدر ش )876( یؤ تون الزکاه و هم راکعونالذین یقیمون الصاله و 

معناى این آیه شـریفه را سـؤ ال کردنـد کـه مـى       ین مؤمناز امیر ال. )877(شد 
نعمـت خداونـد را مـى شناسـند و     «  :)878(یعرفون نعمه اهللا ثم ینکرونهـا  : فرماید

انما ولیکم هنگامى که آیه مبارکه : حضرت فرمودند. »سپس آن را انکار مى کنند
بعضى به . در مسجد مدینه جمع شدند  عده اى اصحاب پیامبر ، نازل شد اهللا

اگر منکر این آیـه  : درباره این آیه چه مى گویید؟ بعضى گفتند: بعض دیگر گفتند
این آیه بیاوریم و قبـول   بشویم سایر آیات را هم باید منکر شویم و اگر ایمان به

عده . بر ما مسلط مى شود زیرا على بن ابى طالب ، کنیم براى ما ذلت است
او را . ما مى دانیم که محمد در آنچه مى گوید صادق اسـت : اى از منافقین گفتند
  . ولى از على در آنچه امر مى کند اطاعت نمى کنیم، به ظاهر دوست داریم
یعرفـون نعمـه اهللا ثـم    : در این هنگام ایـن آیـه نـازل شـد    : حضرت فرمودند

را مى شناسند و حال اینکـه   والیت على بن ابى طالب : یعنى ،  ...ینکرونها
  . )879(اکثر آنها که آن را مى شناسند نسبت به والیت آن حضرت کافرند 

ده که در یک زمان جمع بین براى کسى اتفاق نیفتا: بعضى از مخالفین گفته اند
و بـراى احـدى   ، دو عبادت مالى و بدنى بنمایند مگر على بن ابـى طالـب   

  . آمده است نیامده از فضایل مثل آنچه براى على 
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انگشتر خود خود را در   در مسجد پیامبر  ین مؤمندر این روز امیر ال
انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنـوا  و آیه مبارکه ، وع به سائل بخشیدحالت رک

ن آن حضرت نـازل  أدر ش)876( الذین یقیمون الصاله و یؤ تون الزکاه و هم راکعون
معناى این آیه شـریفه را سـؤ ال کردنـد کـه مـى       ین مؤمناز امیر ال. )877(شد 

نعمـت خداونـد را مـى شناسـند و     «  :)878( ینکرونهـا یعرفون نعمه اهللا ثم : فرماید
انما ولیکم هنگامى که آیه مبارکه : حضرت فرمودند. »سپس آن را انکار مى کنند

بعضى به . در مسجد مدینه جمع شدند  عده اى اصحاب پیامبر ، نازل شد اهللا
اگر منکر این آیـه  : ددرباره این آیه چه مى گویید؟ بعضى گفتن: بعض دیگر گفتند

بشویم سایر آیات را هم باید منکر شویم و اگر ایمان به این آیه بیاوریم و قبـول  
عده . بر ما مسلط مى شود زیرا على بن ابى طالب ، کنیم براى ما ذلت است
او را . ما مى دانیم که محمد در آنچه مى گوید صادق اسـت : اى از منافقین گفتند

  . ولى از على در آنچه امر مى کند اطاعت نمى کنیم، ست داریمبه ظاهر دو
یعرفـون نعمـه اهللا ثـم    : در این هنگام ایـن آیـه نـازل شـد    : حضرت فرمودند

را مى شناسند و حال اینکـه   والیت على بن ابى طالب : یعنى ، ... ینکرونها
  . )879(ند اکثر آنها که آن را مى شناسند نسبت به والیت آن حضرت کافر

براى کسى اتفاق نیفتاده که در یک زمان جمع بین : بعضى از مخالفین گفته اند
و بـراى احـدى   ، دو عبادت مالى و بدنى بنمایند مگر على بن ابـى طالـب   

  . آمده است نیامده از فضایل مثل آنچه براى على 

  نزول سوره هل اتى. 3
ین و فاطمـه زهـرا و امـام    مـؤمن ن امیـر ال أدر ش»اتىهل «در این روز سوره 
این مهم بعد از سه روز روزه آنان . )880(نازل شده است  حسن و امام حسین 
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بنابر . و اعطاى افطارشان به مسکین و یتیم و اسیر بود که طعام بهشتى نازل شده
  . )881(ذى الحجه سوره مبارکه نازل شد  25نقلى روز 
آن کاسـه اى کـه طعـام از بهشـت آوردنـد و آن      : فرمودنـد  ق امام صاد

آن را ظـاهر   بزرگواران میل کردند نزد ماسـت و حضـرت صـاحب االمـر     
  . )882(و طعام بهشتى از آن تناول خواهند فرمود ، خواهد کرد

  ذى الحجه 25
  ین مؤمناولین نماز جمعه امیر ال. 1

بعـد از بیعـت    ین مـؤمن ارن است با اولین جمعه اى که امیر الاین روز مق
  . )883(مردم با آن حضرت نماز جمعه خواندند 

  ذى الحجه 27
  مرگ مروان. 1

مروان بن محمد بن مروان بن حکـم معـروف بـه      ه 133در این روز در سال 
نـى امیـه   و دولـت هـزار ماهـه ب   ، مروان حمار آخرین خلیفه بنى امیه کشته شد

  . )884(منقرض شد 
عبد اهللا بن علـى عمـوى خـویش را    ، بعد از قیام بنى عباس به ریاست سفاح

مروان به بوصـیر کـه نـواحى فیـوم در مصـر بـود       . براى جنگ با مروان فرستاد
در . در طول مسیر هر کس از بنى امیه را که مى دیدند مـى کشـتند  ، گریخته بود

کشـتند و روى آنهـا سـفره انداختنـد و غـذا      کنار نهر اردن جماعت بسـیارى را  
هر چه انجام دهـیم تالفـى روز شـهادت    «: عبد اهللا عموى سفاح گفت . خوردند

   .»نمى شود حسین بن على 
در . از آنجا عده اى را همراه با عمر بن اسماعیل براى دفع شر مروان فرستاد

بوصیر مروان را در کلیسایى سر بریدند و زبان او را قطع کردند و زبانش را گربه 
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جالب اینکه روز قبل مروان زبان غالمى را قطع نمـوده بـود و همـان    . اى خورد
بعضـى  . سپس زن و بچه او را اسیر کرده نزد سـفاح فرسـتادند  . گربه خورده بود
  . )885(این ماه ذکر کرده اند  21این واقعه را در 

  واقعه حره. 2
کـه تعبیـر   ، به وقوع پیوسـت   ه 63در این روز واقعه حره در چهارشنبه سال 

  . )886(است  28یا  27روایت سه روز به آخر ذى الحجه مانده 
در این روز بود که به امر یزید ملعون قتل و غارت اهل مدینه صورت گرفت 

عقبه اموال و زنـان اهـل   بن ) مسلم(مسرف ، نفر 4000و پس از کشتن بیش از 
این واقعه مشـهور بـه واقعـه حـره     . مدینه را تا سه روز بر لشکر خود مباح کرد

  . است و دو ماه و نیم قبل از مرگ یزید ملعون اتفاق افتاده است

  وفات على بن جعفر . 3
ه جلیل امامزاد. )887(وفات کرد  على بن جعفر   ه 210در این روز در سال 

کثیـر  ، شـدید الـورع  ، سـیدى بزرگـوار   القدر جناب على بن جعفر الصادق 
او امام . الفضل و عالمى عامل و یکى از بزرگترین روات موثق شمرده شده است

را درك  صادق و حضرت موسى بن جعفر و امام رضـا و حضـرت جـواد    
  . نموده است

و پس از فـوت  ، از سایر برادران خود کوچکتر بود جناب على بن جعفر 
را  پدر بزرگوارش همواره مالزمت برادر خود حضـرت موسـى بـن جعفـر     

معالم دین و احادیـث بسـیارى از آن حضـرت اخـذ نمـوده و      . اختیار کرده بود
همچنـین  . اسـت »مسائل على بن جعفـر «روایت مى کرد که از جمله آنها کتاب 

  . )888(منسوب به آن بزرگوار است »المناسک«و »لحالل و الحراممسائل ا«
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  احترام على بن جعفر به مقام امامت
سـال در مدینـه طیبـه محضـر      10مدت  )889(: محمد بن حسن عمار مى گوید

را درك کرده احادیثى را که از برادر خود حضرت موسى بن  على بن جعفر 
روزى خدمتش بودم که حضـرت  . اخذ نموده بود شنیده و مى نوشتم جعفر 
تا آن حضرت را دید  على بن جعفر . شد  وارد مسجد پیامبر  جواد 

به خدمتش شتافت و دست او را بوسید و  أاز جاى برخاست و بدون کفش و رد
خداونـد تـو را   ، عمـو بنشـین  : فرمودنـد  آن حضرت. او را تعظیم و تکریم نمود

چگونه بنشینم بـا اینکـه شـما    ، آقاى من: فرمود على بن جعفر . رحمت کند
  . ایستاده اید

به جـاى خـود بازگشـت و در    ، هنگامى که آن حضرت به او اجازه فرمودند
! اصحابش او را سرزنش کردند که تـو عمـوى پـدر او هسـتى     . مجلس نشست

سـاکت  : فرمـود  وى این سان معامله مى کنى ؟ علـى بـن جعفـر    چگونه با 
حق تعالى مرا با : پس دست را باال برد و محاسن خود را گرفت و فرمود! شوید

ولى این جوان را اهلیت بخشیده و امامت را بـه  ، این محاسن اهلیت امامت نداده
ـ   ، او تفویض فرموده نم و چگونـه بـه او   با این حال چگونه فضـل او را انکـار ک
  با اینکه من بنده او هستم ؟. احترام نگذارم

از این روایت پیداست که آن جناب تا چه حدى نسبت به امـام زمـان خـود    
رجـال ایشـان را سـتایش     أمعرفت داشته و از جمله رواتى است که تمامى علم

  . بلیغ نموده اند
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  مسافرتهاى على بن جعفر
و از ، چهار میلى مدینه طیبه بوده اسـت مسکن آن جناب در قریه عریض در 

و فرزنـدان او را عریضـیون مـى    ، این جهت به آن حضرت عریضى مدنى گویند
  . نسل آن حضرت از چهار پسرش محمد و احمد و حسن و جعفر است. خوانند

در عریض یـا مدینـه بـود کـه اهـل کوفـه از ایشـان در         على بن جعفر 
آن حضرت قبول فرموده و چنـدى  . ل اجالل فرمایندخواست کردند در کوفه نزو

. پرداخـت  در کوفه به نشر معالم دین و احادیث سید المرسلین و ائمه هدى 
آن بزرگـوار  . بعد از چندى مردم قم از ایشان خواستند به قم تشریف فرما شوند

و در از کوفه به قم مهاجرت فرمود و در قم ماند تـا بـه حرمـت الهـى پیوسـت      
  . )890(خارج قم نزدیک دروازه جنوبى دفن شد 

یکى در عـریض یـک   : در دو مکان دیگر قبرى منسوب به ایشان وجود دارد
  . )891(فرسخى مدینه و دیگرى در خارج شهر سمنان 

و   ه 233ذى الحجه و سال وفـات را   27مسعودى روز وفات آن حضرت را 
  )892(سال مى داند  72عمر آن حضرت را 

  ذى الحجه آخر
  مرگ پدر ابوبکر. 1

یا  99یا  97پدر ابوبکر در سن ، ابو قحافه عثمان بن عامر  ه 13در آخر سال 
و در زمـان  ، ابو قحافه در روز فتح مکـه اسـالم آورد  . سالگى از دنیا رفت 104
  . )893(بعد از شش ماه و چند روز از مرگ ابوبکر مرد ، عمر

  مرگ هند جگر خوار. 2
هند جگر خوار همسر ابوسفیان و مادر ، در روز مرگ ابوقحافه  ه 13در سال 

  . )894(معاویه بدرکات جحیم شتافت 
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امـا از  ، )895(هند به ظاهر همسر ابوسفیان و مادر معاویه و عتبـه و یزیـد بـود    
و میل زیادى بـه غالمـان   ، صاحبان پرچم بود که مردها به او مراجعه مى کردند

  . سیاهى مى زایید او را مى کشت ولى هر گاه بچه، سیاه داشت
عماره بن ولیـد  ، مسافر بن ابى عمرو: معاویه را به چهار کس نسبت مى دهند

  عباس و صباح که این ملعون مغنى عماره بن ولیـد و جـوانى خـوش    ، بن مغیره
هنـد بـا او الفتـى خـاص داشـت و لـذا       . سیما بود و کارگرى ابوسفیان مى نمود

  . )896(ى سفیان را هم از صباح مى دانند علماى انساب عتبه بن اب
لـذا کنـار   . هنگامى که هند به معاویه بارور شد مایل نبود او را در خانه بزاید

  :کوه اجیاد آمد و آنجا وضع حمل کرد و به این دلیل است که حسان مى گوید
ــب البطحـــ   ــبى بجانـ ــن الصـ   ألمـ

)897(فى التراب ملقـى غیـر ذى مهـد         
  

   
کنار بیابان مکـه بـدون گهـواره روى زمـین رهـا شـده از آن       فرزندى که در 

  !!کیست ؟

  سوابق سوء خاندان معاویه با اسالم
اذیتهـا و جسـارتها بـه    ، از این زن و شوهر و فرزندش معاویه و نوه اش یزید

رسید کـه در کتـب    ین و امام حسن و امام حسین مؤمنو امیر ال  پیامبر 
  . اریخ و روایات به تفصیل ذکر شده استت

از آن جمله در مسیر حرکت کفار قریش به طرف احدى براى جنگ با پیامبر 
را نـبش   هند قصد داشت قبر مادر آن حضرت جناب آمنه بنت وهب ،  

. بودندچه اینکه پدر و مادر و عموى هند در بدر کشته شده ، کند و جسارت کند
این رسم مى شود و مردگان ما را هم ایـن  «ولى کفار قریش مانع شدند و گفتند 

باید محمد یا على یا حمزه را بکشم ؟ این بـود کـه   : هند گفت . »چنین مى کنند
قـادر بـه   «: وحشى گفت . وحشى را بر این کار گماشت و وعده هایى به او داد



261 

 

با این مقدمه بود کـه  ، »ین مى کنمکشتن پیامبر و على نیستم ولى براى حمزه کم
  . آن بزرگوار را حسب دستور هند ملعونه به شهادت رساند

و جگـر  ، را شـکافت  به دستور هند وحشى سینه مبارك حضرت حمزه 
ولى جگر ماننـد سـنگ   ، آن بزرگوار را خارج کرد و مانند سگ به دندان گرفت

ن را روى زمـین انـداخت و از آن   و آ، نقره اى رنگ شد و دندانش کارگر نشـد 
حضـرت  ... بینـى و ، بعد خودش با خنجر گوش. شد»آکله االکباد«روز ملقب به 

را آزرد و   دل مبارك پیامبر ، با این جنایت. حمزه را برید و به گرد آویخت
و   عمه پیامبر و صفیه  و فاطمه الزهرا  ین مؤمنآن حضرت و امیرال

اسـالم هنـد و     پیامبر ، با این همه جنایت. خواهر حمزه و دیگران گریستند
  . همسرش را که با اکراه مسلمان شده بودند پذیرفت

هنـد بـا عـده اى از زنهـا قـریش خـدمت پیـامبر        : ابن ابى الحدید مى گوید
ر حالى که نقاب زده بود و خود را پوشانده بود به خاطر کارهـایى  آمدند د  

و مى  مخصوصا شهادت جناب حمزه ، انجام داده بود  که بر ضد پیامبر 
  . ترسید که آن حضرت او را مؤ اخذه فرماید

حضرت عهد و پیمان از آنها گرفت که بـه خداونـد متعـال شـرك نورزنـد و      
هند کالمى گفت کـه معلـوم   . البى دیگر را نیز شرط فرمود و آنها قبول کردندمط

بله و به ظاهر : آیا تو هندى ؟ گفت : حضرت فرمودند. شد همسر ابوسفیان است
: فرمودند  پیامبر . شهادتین را بر زبانش جارى نمود و تقاضاى بخشش نمود

: فرمودند  پیامبر ! گر زن حره زنا مى کند؟م: هند گفت . دیگر نباید زنا کنى
به جان خودم سوگند من بچـه هـا را بـزرگ    : هند گفت ! و نباید بچه را بکشى 

  . کردم و شما آنها را در بدر کشتید
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  تتمه ذى الحجه
  به پادشاهان بزرگ  نامه پیامبر . 1

نامه هایى به عنوان دعـوت بـه اسـالم و      پیامبر   ه 6در این ماه در سال 
همراه با نمایندگى بـراى آنهـا   ، یکتاپرستى به پادشاهان کشورهاى مختلف نوشته

  . )898(فرستادند 

  رحلت حضرت ابوذر. 2
وم یـا  او سـ . )899(جناب ابوذر در ربذه رحلت نمـود    ه 32در این ماه در سال 

چهارم یا به قولى پنجمین کسى بـود کـه اسـالم آورد و سـپس بـه قبیلـه خـود        
بعد از این سه جنـگ بـه   . لذا در بدر و احد و خندق حاضر نبود. مراجعت نمود
رسید و در کنار آن حضرت بود تا زمـانى کـه رسـول خـدا       خدمت پیامبر 
  . به شهادت رسید  

. زیاده از آن اسـت کـه ذکـر شـود      مکان و منزلت ابوذر نزد رسول خدا 
در زهـد مـى    ابوذر را صدیق امت و شـبیه عیسـى بـن مـریم       پیامبر 
آنچه از اخبار خاصه و عامه استفاده مى شود آن است که بعـد از رتبـه   . دانست

ن سـلمان  أدر میان صحابه کسى بـه جاللـت قـدر و رفعـت شـ      معصومین 
  . فارسى و ابوذر غفارى و مقداد نبوده است

در روز قیامت منادى از جانب رب العزه ندا مـى  : مى فرماید امام کاظم 
کـه بـر طریقـه آن    ،  کجایند حواریان و مخلصان محمـد بـن عبـداهللا    «: کند

؟ سلمان و ابوذر و مقداد بر مـى  »قیم بودند و پیمان او را نشکستندحضرت مست
  . خیزند

او دنیاپرسـتى و  . هنگامى که عثمان خالفت را غصب کرد ابوذر در شام بـود 
لذا زبان به توبیخ و سرزنش . ظلم معاویه را مى دید و نمى توانست ساکت باشد
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حضــرت    معاویــه گشــود و مــردم را بــه والیــت خلیفــه بــر حــق پیــامبر
بـه  ، فراخواند و مناقب آن حضرت را براى اهل شام بیان کـرد  ین مؤمنامیرال

  . نحوى که بسیارى از ایشان را به تشیع مایل گردانید
عثمان در پاسـخ او نوشـت کـه    . معاویه احوال ابوذر را به عثمان گزارش داد

راهنمایى تندخو با شتاب به سوى مدینه روانه ابوذر را بر مرکبى تندرو همراه با 
معاویه ابوذر را که پیرمردى الغر و بلند قد بود به ترتیبى که عثمان گفته بود . کن

  . روانه مدینه کرد
  هنگامى که ابوذر به مدینه رسید از شدت راه و بى جهـازى شـتر رانهـایش    

به او جسارتها کـرد و   خونى شده بود و با بدنى کبود بر عثمان وارد شد و عثمان
  . او را رستگو خطاب نموده بود نسبت کذب داد  به کسى که رسول خدا 

ابـوذر حـق   : در ضمن گفـت  . سرانجام دستور تبعید او را به ربذه صادر کرد
و هنگام خـروج از مدینـه کسـى حـق     ، ندارد احکام دین را براى مردم بیان کند

  . یا با او تکلم کندندارد او را همراهى 
که رسید آنقدر گریست که محاسن شریفش از  ین مؤمنابن خبر به امیر ال

ایــا بــا صــحابى رســول خــدا «: اشــک چشــم مبــارك خــیس شــد و فرمــود
  !»چنین مى کنند؟ انا هللا و انا الیه راجعون  

و  حسـین   سپس حضرت همراه دو نور دیده خود امـام حسـن و امـام   
عقیل و عمار یاسر به مشایعت ابوذر رفتند و هر یک با کلماتى ابوذر را دلـدارى  

او را  ین مـؤمن اگر چه مروان مى خواست مانع شود ولـى امیـر ال  ، مى دادند
  . دور کردند
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و در آنجا فرزندش ، به این صورت ابوذر به همراه خانواده خود به ربذه رفت
بود وفات کرده و به دختـرش خبـر از     همسرش که دختر عموى پیامبر و   

  . در بازگشت از تبوك به او فرموده بود  وفات خود داد که رسول خدا 
کاروانى از عراق آمد و عبداهللا بـن مسـعود بـر او نمـاز     ، بعد از رحلت ابوذر

  . )900(فن و دفن شد و به دست مالک اشتر ک، خواند

  مرگ ابوموسى اشعرى. 3
  عبداهللا بن قـیس  ) 52و یا  42و به قولى سال (  ه 44در ماه ذى الحجه سال 

او بعد از هجرت در سالهاى آخر . مشهور به ابوموسى اشعرى به درك واصل شد
بـا عمـر    و آن قدر در نفاق و همدلى، به ظاهر اسالم آورد  عمر رسول خدا 

  . مشهور بود که او را جزء حزب عمر شمرده اند
ابوموسى در لیله المبیت در شب هجرت و در لیله العقبه در جنـگ تبـوك و   

جزء کسانى بود که قصـد قتـل پیـامبر    ، نیز در بازگشت از غدیر در عقبه هرشى
   .ولى خدا پیامبرش را حفظ کرد، را داشتند و اقدام کردند  

عمر هم بـه خـاطر   . خطاب کرد»ینمؤمنامیر ال«او اولین کسى بود که به عمر 
بـا اینکـه   ، اعتمادى که به ابوموسى داشت او را چهار سال والى بصـره قـرار داد  

ابوبکر بـه او مسـئولیتى   . س کارى قرار نمى دادأبیش از یک سال کسى را در ر
 . نداد و عثمان او را از حکومت بصره عزل کرد

م عليهین مؤمندر واقعه جمل مانع از رفتن مردم براى یارى امیرالاو  ال مى  الس
آمده مردم را به یارى حضرت دعوت کردند و مردم  شد تا آنکه امام حسن 

  . هم اجابت نمودند
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سرانجام در ماجراى حکمین در دومه الجندل با عمروعاص تبانى کرده امیـر  
ین مـؤمن بعد از آن از تـرس اصـحابامیر ال  . خالفت خلع کردرا از  ین مؤمنال
  . )901(به مکه گریخت و در آنجا به درك واصل شد  

  وفات زراره. 4
دو ماه بعد از شـهادت آقـا و موالیمـان حضـرت       ه 148در این ماه در سال 

امام صادق او در روز شهادت . )902(جناب زرارة بن اعین وفات کرد  صادق 
  . )904(گفته اند  ه 150بعضى وفات زراره را در سال . )903(در بستر بیمارى بود  

و نـزد آن  ، بـود  او از اصحاب امام بـاقر و امـام صـادق و امـام کـاظم      
  . بزرگوران داراى منزلت و مقام خاصى بود

که آن بزرگوار از اولین و مشهور است ، شاعر و ادیب بود، متکلم، مردى فقیه
  . بود فقهاى اصحاب ائمه 

و کنیه اش ابوالحسن و گـاهى نیـز   ، و لقب او زراره، اسم آن بزرگوار عبدربه
، اوالد زراره حسـن . پدرش اعین بن سنسـن نـام دارد  . ابوعلى خوانده مى شود

  . عبداهللا و یحیى هستند، عبید، رومى، حسین
که آثار عبادت از پیشانى او ظاهر بـود و  ، سیم بوداو مردى خوش سیما و ج
مردم براى دیدن او جمع مـى شـدند و انتظـار مـى     . هیبتى خاص و نیکو داشت

  . )905(و گاهى چنان ازدحام بود که زراره به خانه باز مى گشت ، کشیدند
زمانى که از محضر جمیـل  : مى گوید، ابن ابى عمیر که از بزرگان شیعه است

چه نیکوسـت محضـر تـو و    «: استفاده مى کردم به او گفتم ) رحمه اهللا(بن دراج 
اما به خدا قسم ما نزد زراره «: جمیل گفت ! »چه زینت دارد افاده از مجلس تو

    . )906(»که نزد معلم خود باشند، به منزله اطفال مکتبى هستیم
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انوار الشهاده . 26ص : رقیه . 370ص : فروغ تابان کوثر زینب . 237ص  2ج : القدس 

  . 685  ص :  أتحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهد. 242ص : 
  . 598ص  2ج : مصباح کفعمى . 6ص : توضیح المقاصد -88
  . 134ص  44ج : بحار االنوار. 184ص : فیض العالم . 270ج : العیون  جأل -89
ص  4ج : مناقب ابـن شـهر آشـوب    . 6ص : توضیح المقاصد. 6ص  2ج : اعالم الورى  -90

ج : کافى . 524ص : العیون  جأل. 9ص  48ج : بحار االنوار. 596ص  2ج : مصباح کفعمى . 349
  . 507ص  3

  . 6 - 1ص  48ج : بحار االنوار. 18ص  3ج : ریاحین الشریعه  -91
  . 181ص  2ج : منتهى اآلمال . 516ص : منتخب التواریخ . 524ص : العیون  جأل -92
  . 355ص  1ج : مراقد المعارف  -93
  . 294ص  6ج : حارمستدرك سفینه الب. 270ج صفر ص : الوقایع و الحوادث  -94
  . 1ص : سلمان بن االسالم  -95
نفـس  . 289ص  99ج : بحـار االنـوار  . )رحمـه اهللا (قسمتى از زیارت حضـرت سـلمان    -96

  . 640ص : الرحمن فى فضائل سلمان 
  . 4ص : اختصاص  -97
  . 8ص : اختصاص  -98
  . 325ص  5ج : اوقایع و الحوادث  -99

  . 135ص  18ج : بحار االنوار -100
  . 100ص  2ج : مراقد المعارف . 189ص : فیض العالم . 16ص : توضیح المقاصد -101
  27، 26ص : تتمه المنتهى  -102
  . 220ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب . 138ص  56ج : بحار االنوار -103
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  . 164 - 163ص : منتخب التواریخ  -104
  . 385ص ، ج محرم و صفر: قالئد النحور -105
  . 294ص  6ج : سفینه البحارمستدرك  -106
  . 315، 314ص  13ج : شرح ابن ابى الحدید -107
 13ج : شرح ابن ابى الحدیـد . 31 - 30ص : تتمه المنتهى . 167ص : منتخب التواریخ  -108

  . 315ص 
  . 315ص  13ج : شرح ابن ابى الحدید -109
  . 733ص : مصباح المتهجد. 249ص : فیض العالم  -110
  . 294ص  6ج : مستدرك سفینه البحار. 395ص ، ج محرم و صفر: النحورقالد  -111
  . 116ص  37ج ، 633ص  31ج : بحار االنوار -112
  . 7 - 6ص : توضیح المقاصد -113
مصباح . 478ص  14ج : وسائل الشیعه . 219ص : العدد القویه . 26ص : مسار الشعیه  -114
. 195ص : فیض العـالم  . 191ص  2ج : معالى السبطین . 328ص : زاد المعاد. 730  ص : المتهجد

  . 596ص  2ج : مصباح کفعمى . 329  ص  97ج : بحار االنوار
  . 199ص  44ج : بحار االنوار -115
  . 473ص  22ج : بحار االنوار. 5)2ص  6ج : مستدرك سفینه البحار -116
ــوار -117 ــار االن ــعد ، 410ص  21ج ، 428ص  30ج : بح ــن س ــات اب  136ص  2 ج: طبق

  . 295ص  6ج : مستدرك سفینه البحار
ص  1ج : اثبـات الهـداة   . 406ص  17ج : بحـار االنـوار  . 80ص  1ج : اعالم الـورى   -118

ص  2ج : محاسـن برقـى   . 503ص : بصـادر الـدرجات   . 27ص  1ج : الخرائج و الجرائح . 604
ج : الطبقات الکبـرى   .295ص  6ج : مستدرك سفینه البحار. 38ص  11ج : جامع االصول . 262

  . 174  ص  4ج : سنن ابى داود. 154ص  2
  . 389ص  1ج : تفسیر صافى  -119
  . 295ص  6ج : مستدرك سفینه البحار -120
  . 473ص  22ج : بحار االنوار. 61ص  2ج : کافى  -121
  . 33 - 32ص  2ج : کافى  -122
  . 189 - 188ص  1ج : ارشاد -123
  . 56آیه : سوره احزاب  -124
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  . 189 - 188ص  1ج : ارشاد -125
  . 46تا  36ص : منتخب التواریخ  -126
  . 187ص  1ج : ارشاد -127
  . 384ص  97ج : بحار االنوار -128
  . 9ص : تتمه المنتهى  -129
. 27ص : مسـار الشـیعه   . 200ص  95ج : بحـار االنـوار  . 403ص  1ج : اعالم الورى  -130

مسـتدرك سـفینه   . 231ص  1ج : مننتهى اآلمـال  . 461ص  1 ج: کافى . 199  ص : فیض العالم 
  . 350ص : العدد القویه . 295ص  6ج : البحار

  . 161ص  44ج : بحار االنوار -131
 أتاریخ الخلف. 149ص  44ج : بحار االنوار. 481ص  2ج : کافى . 16ص  2ج : ارشاد -132

  . 192نص 
  . 41ص : تتمه المنتهى  -133
  . 235ص  1ج :  منتهى اآلمال -134
  . 454ص  1ج : مجمع البحرین  -135
  . 156ص  44ج : بحار االنوار. 19 - 17ص  2ج : ارشاد -136
  . 20ص  2ج : ارشاد -137
مسـتدرك  . 292ص  49ج : بحار االنوار. 200ص : فیض العالم . 528ص  2ج : کافى  -138

  . 578ص : منتخب التواریخ . 295ص  6ج : سفینه البحار
  . 292ص  49ج : بحار االنوار. 267ص  2ج : شف الغمه ک -139
  . 50ص : تاج الموالید -140
. 551ص : العیـون   جـأل . 295ص  6ج : مستدرك سفینه البحار. 270ص  2ج : ارشاد -141

  . 298ص  49ج : بحاراالنوار. 28ص  4ج : مروج الذهب 
  . 580ص : منتخب التواریخ  -142
  . 659ص  2ج : وسائل الشیعه . 280ص : تتمه المنتهى . 99ص : فیض العالم  -143
  . 271ص  2ج : ارشاد -144
  . 99فیض العالم ص . 271ص  2ج : ارشاد -145
  . 99ص : فیض العالم . 271ص  2ج : ارشاد -146
  . 247ص  2ج : ارشاد -147
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  . 99ص : فیض العالم . 271ص  2ج : ارشاد -148
  . 277ص : د القویه العد. 297ص  2ج : کشف الغمه  -149
  . 596ص  2ج : مصباح کفعمى  -150
  . 50ص : تاج الموالید -151
  . 312ص  2ج : منتهى اآلمال  -152
  . 577ص : منتخب التواریخ  -153
  . 275ص : العدد القویه . 577ص : منتخ التواریخ  -154
ج : هقـى  سنن بی، 274، 242، 62ص  6ج : مسند احمد. 78ص  2ج : طبقات ابن سعد -155

  . 538ص  4ج ): ابن کثیر(السیره النبویه . 409ص  3
  . 171ص : اختصاص . 372ص : خصال  -156
  . 74ص : احتجاج  -157
  . 189ص  1ج : ارشاد مفید -158
  . 256ص : تقریب المعارف  -159
  . 267ص  13ج : جامع االحادیث . 568، 14ص : المصنف  -160
  . 251ص : تقریب المعارف  -161
  . 524ص  22ج : بحار االنوار. 297ص  1ج : مناقب ابن شهر آشوب  -162
مسـند  . 538ص  4ج ): ابن کثیـر (السیره النبویه . 582ص  1ج ): ذهبى(تاریخ االسالم  -163
  . 274، 242، 62ص  6ج : احمد

زاد . 201ص : فیض العـالم  . 27ص : مسار الشیعه . 8ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور -164
  . 596ص  2ج : مصباح کفعمى . 168ص  97ج : بحار االنوار. 332  ص : معادال

  . 207آیه : سوره بقره  -165
  . 39ص  19ج : بحار االنوار -166
  . 596ص  2ج : مصباح کفعمى . 8ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور -167
 1ج : ى هفت روز و در امال طوس 73ص : در توحید صدوق . 398ص : تفسیر فرات  -168

  . نه روز است 263ص 
  . 190 - 75ص : احتجاج . 128ص : کتاب سلیم  -169
  . 321ص  28ج : بحار االنوار. 111 - 95ص  1ج : احتجاج . 73ص : توحید صدوق  -170
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کامل . 117ص : الجمل . 194ص  1ج : الکوکب الدرى . 249 - 82ص : کتاب سلیم  -171
  . 203ص  3ج : تاریخ طبرى . 326ص  2ج : ابن اثیر

ص : مصـباح المتهجـد  . 523ص : مصـباح کفعمـى   . 2ج ربیع االول ص : قالئد النحور -172
ج : بحار االنـوار . 415ص  2ج : کشف الغمه . 336ص  2ج : ارشاد. 201العالم ص   فیض . 732
  . 335 - 334ص  50

ص : المتهجـد مصـباح  . 523ص : مصـباح کفعمـى   . 2ج ربیع االول ص : قالئد النحور -173
  . 201ص : العالم   فیض . 732

  . 205ص : فیض العالم . 29 - 28ص : مسار الشیعه  -174
  . 203ص : فیض العالم . 63ص : تتمه المنته  -175
ج : مستدرك سفینه البحار. 206ص : فیض العالم . 26ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور -176

  . 280ص  3ج : ریاحین الشریعه . 580ص  8ج : مستدرکات علم رجال الحدیث . 67ص  4
  . 282 - 280ص  3ج : ریاحین الشریعه . 206 - 205ص : فیض العالم  -177
ص : اقبـال  . 226ص : مسـتجاد . 402ص  2ج : کشـف الغمـه   . 336ص  2ج : ارشاد -178

 2ج : مصـباح کفعمـى   . 561ص  2ج : کـافى  . 334ص : زاد المعاد. 207ص : فیض العالم . 598
  . 334ص  50ج ، 356 - 355ص  95ج : بحار االنوار. 596ص 

  . 144ج رجب ص : قالئد النحور -179
  . 331ص  5ج : بحار االنوار -180
  . 473ص : کمال الدین . 334ص : زاد المعاد. 164ص : غیبت طوسى  -181
  . 209ص : فیض العالم  -182
  . 351 - 350ص : تتمه المنتهى . 144 - 143ص ، ج رجب: قالئد النحور -183
. 598ص : اقبـال  . 226ص : مستجاد. 402ص  2ج : کشف الغمه . 336ص  2ج : اراد -184

ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 561ص  2ج : کـافى  . 334ص : زاد المعـاد . 207ص : فیض العالم 
  . 334ص  50ج ، 356 - 355ص  95ج : بحار االنوار. 596

  . 211ص : فیض العالم  -185
  . 97ص  2ج : المعاجزمدینه  -186
مستدرك سفینه . 59ص ، ج ربیع االول و ربیع الثانى: وقایع االیام . 334ص : زاد المعاد -187
  . 67ص  4ج : البحار

  . 211ص : فیض العالم  -188
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 - 334ص : زاد المعـاد . 189ص  95ج : بحار االنـوار . 596ص  2ج : مصباح کفعمى  -189
  . )از زوائد الفوائد سید ابن طاووس( 356 - 351ص  95بحار االنوار ج . 344

: فیض العـالم  . 328ص : العدد القویه . 33ص : توضیح المقاصد. 23ص : مسار الشیعه  -190
  . 199ص  95ج : بحار االنوار. 129ص 

  . 34ص : زاد المعاد -191
  200ص  95ج : بحار االنوار -192
  . 134 - 133ص : أتاریخ الخلف -193
  . 11ص : نتهى تتمه الم -194
  . 143ص : فیض العالم . 153 - 152ص : منتخب التواریخ  -195
   .و ما ینطق عن الهوى ان هو اال وحى یوحى. 4 - 3آیات : سوره نجم  -196
  . 344ص : زاد المعاد -197
. 20ص : منتخب التواریخ . 67ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور. 211ص : فیض العالم  -198
  . 357ص  95ج : بحار االنوار. 732ص : مصباح المتهجد. 344ص  :زاد المعاد
  . 211، 207، 202ص  2ج : ریاحین الشریعه  -199
  . 67ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور. 344ص : زاد المعاد. 732ص : مصباح المتهجد -200
  . 224ص  7روضات الجنات ج  -201
  . 7ص : منتخف التواریخ  -202
  . 55ص : منتخب التواریخ . 30ص :  مسار الشیعه -203
توضــیح . 29ص : م مســار الشــیعه 344ص : زاد المعــاد. 732ص : مصــباح المتهجــد -204
  . 125 - 104ص  19ج ، 168ص  97ج : بحار االنوار. 7ص : المقاصد
  . 21ص ، ج ربیع االول: قالد النحور. 28ص : مسار الشیعه  -205
  . 216ص : یض العالم ف. 310 - 297ص : تتمه امنتهى  -206
ص  1ج : روضـات الجنـات   . 120ص  1ج : مراقـد المعـارف   . 72ص : وقایع الشهور -207

185 .  
  . 184ص  1ج : روضات الجنات  -208
  . 123ص  1ج : مراقد المعارف  -209
  . 120ص  1ج : مراقد المعارف  -210
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زاد . 215ص : عـالم  فـیض ال . 16ص : تـوقیم المحسـنین   . 4ج : مسترك سفینه البحار -211
توضـیح  . 224ص ): مقتل(عوالم . 101ص  98ج ، 189ص  95ج : بحار االنوار. 345ص : المعاد

  . 55ص : تتمه المنتهى  7 - 8ص : المقاصد
  . 29ص : مسار الشیعه  -212
  . 56 - 55ص : تتمه المنتهى  -213
  . 216ص : فیض العالم  -214
  . 201ص  98ج : بحاور االنوار -215
ج : مستدرك سفینه البحار. 215ص : فیض العالم . 89ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور -216

  . 223ص  5
  . 91ج ربیع االول ص : قالئد النحور -217
  . 224 - 222ص : تتمه المنتهى  -218
  . 92ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور -219
  . 219ص : فیض العالم  -220
: زاد المعاد. 2ص  6ج : تهذیب . 42ص  1ج : اعالم الورى . 14ص  1ج : کشف الغمه  -221

مصـارع  . 110ص : العـدد القویـه   . 733ص : مصباح المتهجـد . 9ص : توضیح المقاصد. 345ص 
ص  55ج ، 280ص  17ج : بحار االنـوار . 220ص : فیض العالم . 23ص : أو مقاتل السعد أالشهد
 . 194ص  95ج ، 361

  . 30ص : مسار الشیعه . 15ص  1ج : کشف الغمه  44 - 33ص  1ج : اعالم الورى  -222
  . 27ص : حق الیقین  -223
  . 100ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور -224
  . 101ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور. 84آیه : أسوره اسر -225
  م 110ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور -226
  . 112ص ، ج ربیع االول: قالئد النحور -227
  . 26حق الیقین ص  -228
  . 27 - 26ص : حق الیقین  -229
  . 30ص : مسار الشیعه  -230
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مسـار  . 10ص : تـاریخ االئمـه   . 179ص  2ج : ارشـاد . 514ص  1ج : اعالم الـورى   -231
. 147ص : العـدد القویـه   . 194ص  95ج : بحار االنـوار . 9ص : توضیح المقاصد. 30ص : الشیعه 

  . 222ص : فیض العالم 
  . 472ص  1کافى نج  -232
  . 280ص  4ج : مناقب  -233
  . 121ص  2ج : منتهى اآلمال  -234
  . 207ص  5ج : مستدرك سفینه البحار. 223ص : فیض العالم . 9ص : توضیح المقاصد -235
روز در قـم   17ربیع الثـانى اسـت و حضـرتش     10نظر به اینکه رحلت آن حضرت در  -236

  . ربیع االول سالروز ورود آن حضرت به قم است 23روز ، اقامت گزیده اند
  . 219ص  60ج : بحار االنوار -237
  . 150ج ربیع االول ص : قالئد النحور -238
  . 150ج ربیع االول ص : قالئد النحور -239
  . 150ص ، ج ربیع االول: وقایع االیام  -240
  . 41 - 40ص : تتمه المنتهى  -241
: مستدرك سفینه البحـار . 155ص ، ج ربیع االول: ئد النحورقال. 225ص : فیض العالم  -242

  . 213  ص  5ج 
  . 2 - 3، 65ص  44ج : بحار االنوار. 26ص : مقاتل الطالبین . 14ص  2ج : ارشاد -243
  . 68ص  4ج : مستدرك سفینه البحار -244
  . 359ص  45ج : بحار االنوار -245
  . 168ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور -246
طالبین تفصیل این ماجرا به کتابهاى روضه الصفا و ناسخ التواریخ و قالئد النحـور جلـد    -247

  . ربیع الثانى مراجعه کنند
  . 191ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور -248
  . 177ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور -249
  . 263ص  50ج : بحار االنوار -250
  . 128ص : تتمه المنتهى  -251
: فـیض العـالم   . 191ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور. 127 - 118ص : تتمه المنتهى  -252

  . 228ص 
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  . 229ص : فیض العالم . 132ص  2ج : اعالم الورى  -253
  . 185ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور -254
  . 23ص : مسار الشیعه  -255
  . 30ص : مسار الشیعه . 10ص : توضیح المقاصد -256
  . 313ص  2ج : ارشاد. 24ص  3ج : ریاحین الشریعه  -257
  . 348ص  1ج : تتمه المختصر فى اخبار البشر -258
  . 204ص ، ج ربیع االول و ربیع الثانى: وقایع االیام  -259
زنـدگانى کریمـه اهـل    . 34ص : منتخب دریاى سخن . 163ص  2ج : مراقد المعارف  -260

  . 83ص : بیت 
  . 105ص : اجساد جاویدان  220 - 219ص  60ج : بحار االنوار -261
  . 257ص  8ج : مستدرك سفینه البحار -262
  . 11ص : حیاه السنت  -263
  . 228ص  57ج : بحار االنوار -264
  . 357ص  95ج : بحار االنوار -265
  . 219ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور. 406ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب  -266
بحـار  . 217ص  2ج : أفرسـان الهیجـ  . 229 - 225ص ، ج ربیع الثـانى : قالئد النحور -267
ج ربیـع االول و ربیـع   : وقایع االیام . 68ص  4ج : مستدرك سفینه البحار 333ص  45ج : االنوار
  . 226ص ، الثانى

  . 245، 244، 199، 198ص  2ج : أفرسان الهیج -268
  . 386ص  45ج : بحار االنوار -269
  . 232ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور. 333ص  45ج : بحار االنوار -270
  . 302ص  3ج : أتاریخ سامر. 162 - 161ص  50ج : بحار االنوار -271
  . 230ص  5ج : مستدرك سفینه البحار -272
  . 128ص  6ج : مرآه العقول . 226ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور -273
  . 261ص  1ج : کافى  -274
 12ص : توضیح المقاصد. 262ص ، ج ربیع الثانى: قالئد النحور. 73ص : تتمه المنتهى  -275

  . 255ص : فیض العالم . 13 -
  . 91ص : وقایع الشهور -276
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  . 96ص  2ج : اسد الغابه  -277
اسـد الغابـه فـى    . 107ص  5ج : صحیح بخـارى  . 341 - 337ص : سبعه من السلف  -278

  . 94ص  2ج : معرفه الصحابه 
  . 345 - 342ص : سبعه من السلف  -279
  . 303 - 302ص  13ج : شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید -280
  . 179ص  1ج : شرح ابن ابى الحدید. 348 - 346ص : سبعه من السلف  -281
  . از الطبقات الکبرى، 347ص : سبعه من السلف  -282
 94ص : منتخب التـواریخ  . 17ص : زینب الکبرى . 5ص : عقیله بنى هاشم  -283

  . 33ص  3ج : ریاحین الشریعه . 95 -
  . 33ص  3ج : ریاحین الشریعه  -284
  . 48ص  3ج : ریاحین الشریعه  -285
  . 4تذکره الخواصن ص . 317ص  2ج : تاریخ الخمیس . 113ص : منتخب التواریخ  -286
 . محمد غالب شافعى، 27 شماره: مجله االسالم  -287

 - 410ص  2ج : سیرى در شـرح ابـن ابـى الحدیـد    . 58 - 57ص : منتخب التواریخ  -288
  . 94ص : وقایع الشهور. 414

  . 239ص : فیض العالم . 22 - 17ص : تتمه المنتهى  -289
. 597ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 384ص  97ج : بحار االنوار. 31ص : مسار الشیعه  -290

  . 733ص : مصباح المتهجد. 53  ص : القویه العدد 
  . 597ص  2ج : مصباح کفعمى  -291
  . 183ص  32ج : بحار االنوار -292
تعـداد  . 161 - 159ص : منتخب التـواریخ  . 211، 196، 174ص  32ج : بحار االنوار -293

نفر به قـولى چهـار نفـر    را هزار و هفتاد نفر و نیز هزار و هفتصد  ین مؤمنشهداى لشکر امیر ال
  . هم گفته اند

  . 95ص : وقایع الشهور -294
  . 545ص  22ج : بحار االنوار. 246ص : فیض العالم . 374ص : زاد المعاد -295
  . 248ص : فیض العالم  -296
  . 127ص : العدد القویه  -297
  . 67ص ، االولج ربیع : قالئد النحور. 5ص : منتخ التواریخ . 5ص : مصباح المتهجد -298
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  . 43ص : منتخب التواریخ  -299
مسـتدرك سـفینه   . 345ص ، ج شـعبان : وقـایع االیـام   . 364ص : غیبت شیخ طوسى  -300
  . 231  ص  5ج : البحار

. 31ص : مسـار الشـیعه   . 503ص  1ج : کشـف الغمـه   ، 300ص  1ج : اعالم الـورى   -301
: بحـاراالنوار . 732ص : مصباح المتهجد. 597ص  2ج : مصباح کفعمى . 13ص : توضیح المقاصد

  . 195ص  43ج ، 375ص  97ج 
  . 475ص  3ج : اصول کافى  -302
  ؟85ص  2ج : مستدرك سفینه البحار -303
 258ص : فیض العـالم  . 171ص  43ج : بحار االنوار. 262 - 247ص : بیت االحزان  -304

 أسـاه الزهـر  أم. 293 - 251ص  1ج : ریاحین الشریعه . 361 - 351ص : جنه العاصمه . 263 -
:  بهجه قلـب المصـطفى    فاطمه الزهرا . 76، 64، 49، 48، 45، 31، 18ص  2ج : 
 أعوالم العلوم جلد سیده النسـ . 105 - 104ص : مقرم   أوفاه فاطمه الزهر. 885 - 807ص 

  . 1121 - 1057ص  2نج   أفاطمه الزهر
  . 183ص  43ج : بحار االنوار -305
. 403ص  1ج : مروج الـذهب  . 350ص : جنه العاصمه . 212ص  43ج : بحار االنوار -306

  . 130ص : روضه الواعظین 
  . 406ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب  -307
  . 217ص  43ج : بحار االنوار -308
  . 406ص  3مناقب ابن شهر آشوب نج  -309
ص  22ج : بحـار االنـوار  . 474ص  2ج : کـافى  . 526ص  2ج : الخرائج و الجـرائح   -310

  . 406ص  3ج : مناقب . 441ص  4ج : اثبات الهداه . 545
  . 215 - 188ص  43ج : بحار االنوار -311
: دالئل االمامـه طبـرى   . 261ص : بیت االحزان . 196 - 170ص  43ج : بحار االنوار -312

  . 355ص : جنه العاصمه . 47، 46، 45ص 
  . 62ص : معارف ابن قتیه  -313
  . 112ص  2ج : مناقب . 46ص : دالئل االمامه . 171ص  43ج : بحار االنوار -314
مناقب ابن شهر آشوب . از االصابه ابن حجر، 115ص : مقرم   أوفاه الصدیقه الزهر -315

  . 406ص  3ج : 
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  . 35ص : زاد المعاد -316
  . 126ص : وقایع الشهور -317
. 83ص  1مناقـب خـوارزمى ن ج   . 42ص : نور االبصار 214ص  43ج : بحار االنوار -318

  . 380ص  4ج : االصابه ابن حجر
  . از االصابه ابن حجر، 115ص : مقرم   أوفاه الصدیقه الزهر -319
  . 475ص  2ج : اصول کافى  -320
  . 13ص  :توضیح الماقصد -321
  . 107ص : وقایع الشهور -322
  . 84ص : العرب  أسیده نس ام البنین  -323
  . 294ص  3ج : ریاحین الشریعه  -324
  . 272ص : فیض العالم . 57 - 56ص : تحفه الزائر -325
  . 272ص : فیض العالم  -326
کشـف  . 6ص : ه تاریخ االئم. 290ص  1ج : اعالم الورى . 381ص  1ج : کافى  -327

ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 219ص : العدد القویه . 273ص : فیض العالم . 449ص  1ج : الغمه 
ج : بحـاراالنوار . 59ص  1ج : ریاحین الشـریعه  . 67 - 66ص . 732ص : مصباح المتهجد. 597
  . 85ص  2ج : مستدرك سفینه البحار. 19 - 17، 14، 10ص  43

  . 202ص  97ج : ربحار االنوا -328
امـام سـجاد   : اشاره مى شود به برخى از منابع مربوط به انعقاد نطفه حضرت زهرا  -329
بحـار  : امام صادق . 322 - 321ص : تفسیر فرات کوفى . 18ص  42ج : بحار االنوار: 
: ذخـائر العقبـى   . 396ص : بارمعانى االخ. 42ص  42ج ، 364ص  18ج ، 120ص  8ج : االنوار

 - 2ص  4ج ، 119ص  8ج : بحار االنوار: امام رضا . 292ص  2ج : تفسیر برهان . 36ص 
سـلمان  . 10ص  11ج : عـوالم العلـوم   . 373ص : امـالى صـدوق   . 118ص : توحید صـدوق  . 4

دالئـل  : اهللا انصـارى  جابر بن عبد . 211ص : تفسیر فرات . 361ص  36ج : بحار االنوار: فارسى 
ص  43ج : بحار االنوار. 183ص  1ج : علل الشرائع . 216: تفسیر فرات کوفى . 52ص : االمامه 

تـاریخ  . 87ص  5ج : تاریخ بغـداد . 27ص : الطرائف . 400ص  22ج : المعجم الکبیر: عایشه . 5
ص  2ج : فى مناقـب ابـن سـلیمان کـو    . 38ص  1ج : میزان االعتدال . 277  ص  1ج : الخمیس 

ص  4ج : لسـان المیـزان   . 297ص  2ج ، 252ص  1ج : میزان االعتـدال  : عمر بن خطاب . 206
  . 45  ص : عیون االخبار فى مناقب االخیار. 36
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ج فاطمـه  : عوالم العلوم . 7ص : بیت االحزان محدث قمى . 18ص  42ج : بحاراالنوار -330
  . 37 - 36ص  1ج :  أالزهر

  . 37ص  1ج :  أعوالم العلوم ج فاطمه الزهر -331
  . 398ص ، ج شعبان: قالئد النحور -332
  . 80 - 78ص  16ج : بحار االنوار -333
  . در بعضى روایات حواهم ذکر شده است -334
  . 80ص  16ج : بحار االنوار -335
  . 110ص : وقایع الشهور -336
  . 75ص : تذکره الخواص  -337
  . 245ص  3ج : ریاحین الشریعه  -338
  . 244 - 256ص  3ج : ریاحین الشریعه  -339
ج : بحـار االنـوار  . 279ص : فیض العالم . 81ص : أتاریخ الخلف. 10ص : تتمه المنتهى  -340

  . 521ص  29
مصـباح  . 598ص  2ج : مصباح کفعمى . 343ص : العدد القویه . 32ص : مسار الشیعه  -341
  . 200ص  95ج : بحار االنوار. 732  ص : المتهجد

: مسـند احمـد  . 6681ح : بـاب رجـم الحبلـى    : صحیح بخارى . 370ص  5ج : الغدیر -342
  . 308ص  4ج : سیره ابن هشام . 393حدیث 

  . 521ص  29ج : بحار االنوار. 81ص : أتاریخ الخلف -343
  . 165ص  1ج : شرح ابن ابى الحدید -344
. 18ص  1ج : االمامه و السیاسه . 10ص : تتمه المنتهى . 308ص  2ج : مروج الذهب  -345

  . 215ص  2ج : میزان االعتدال . 52ص  4ج : تاریخ طبرى . 77ص : سبعه من السلف 
 2ج : مراقـد المعـارف   . 62ص : شرح زندگانى حضرت سلطانعلى بن محمد باقر  -346

  . 212ص  4ج : روضات الجنات . 82 - 79ص 
  . 80ص  2ج : اقد المعارف مر -347
و اجساد جاویدان به نقل از کسانى کـه   -لیف مرحوم باقر مرندى أت»نور باهر«به کتاب  -348

  . مراجعه شود -همراه آیه اهللا مرعشى نجفى اجساد مطهر را زیارت کرده اند 
  . 113ص : وقایع الشهور -349
  . 262ص  2ج : مراقد المعارف  -350
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  . ور بین شیعیان سامرا است و در حرم آن حضرت نیز نوشته شده استاین تاریخ مشه -351
  . 37ص  1ج : مراقد المعارف  -352
  . 293ص : فیض العالم . 16ص : توضیح المقاصد -353
  . 34ص : مسار الشیعه  -354
ص : مصباح المتهجد شیخ طوسـى  . 20ص : زاد المعاد. 599ص  2ج : مصباح کفعمى  -355

ص  1ج : اعـالم الـورى   . 227ص  4ج : مناقب ابن شهر آشـوب  . 294ص : العالم   فیض . 737
  . 212ص  46ج : بحار االنوار. 4ص ، ج رجب: قالئد النحور. 33  ص : مسار الشیعه . 498

  . 227ص  4ج : مناقب ابن شهر آشوب  -356
ص :  مصباح المتهجد شیخ طوسـى . 20ص : زاد المعاد. 599ص  2ج : مصباح کفعمى  -357

  . 227ص  4ج : مناقب ابن شهر آشوب . 294ص : العالم   فیض . 737
  . 47ص : تسترى  تواریخ النبى و اآلل  -358
  . 18ص ، ج رجب: قالئد النحور -359
: قالئد النحـور . 34ص : مسار الشیعه . 297ص : فیض العالم . 16ص : توضیح المقاصد -360
 2ج : مصـباح کفعمـى   . 596ص  99ج ، 192 - 117ص  50ج : بحار االنوار. 22ص ، ج رجب

  . 741ص : مصباح المتهجد. 599ص 
  . 375ص  2ج : کشف الغمه . 551ص  2ج : اصول کافى  -361
  . 297ص  2ج : ارشاد -362
  . 297ص  2ج : ارشاد -363
ص : زاد المعـاد . 379ص  4ج : مناقب ابن شـهر آشـوب   . 91ص  2ج : اعالم الورى  -364

بحـار  . 741ص : مصـباح المتهجـد  . 599ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 299ص : فیض العالم . 20
  . 14 - 7ص  50ج : االنوار

  . 11ص : تقویم المحسنین  -365
  . 754ص : مصباح المتهجد. 21ص : زاد المعاد -366
  . 7ص  50ج : بحار االنوار. 91ص  2ج : اعالم الورى  -367
  . 240ص  2ج : عیون اخبار الرضا  -368
  . 279ص  2ج : ارشاد. 321ص  1ج : کافى . 125ص : انوار البهیه  -369
  . 302ص  3ج : أتاریخ سامر -370
  . 535ص : م سحاب رحمت 78 - 73ص  تقویم االئمه  -371
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  . 316ص : فیض العالم . 34ص : مسار الشیعه  -372
: وقایع االیام . 449 - 448ص : منتخب التواریخ . 52، 50 ،48، 47ص : تتمه المنتهى  -373
  . 174  ص ، ج رجب
  . 13ص  3ج : اسد الغابه  -374
  . آخر ماه ذى الحجه روز مرگ هند است که احوال او در آنجا ذکر شده است -375
نهج الحق و کشـف  . 106ص : التعجب . 265ص : احقاق الحق . 47ص : تتمه المنتهى  -376
  310  ص  :الصدق 

  . 214ص  33ج : بحار االنوار -377
  . 223ص  2ج : مراقد المعارف  -378
  . 173ص ، ج رجب: وقایع االیم . 449ص : منتخب التواریخ  -379
  . 198ص : أتاریخ الخلف. 423ص : الدرجات الرفیعه  -380
  . 200ص  1ج : تاریخ بغداد -381
  35ص : زاد المعاد -382
تتمــه . 316ص : فــیض العــالم . 598ص  2ج : مصــباح کفعمــى . 35ص : زاد المعــاد -383
، ج رجـب : وقایع االیام . 449 - 448ص : منتخب التواریخ . 52، 51، 50، 48، 47ص : المنتهى 

  . 174ص 
ج : بحار االنوار. 104ص ، ج رجب: قالئد النحور. 178 - 118ص  1ج : وقایع االیام  -384

  . 352ص  32
ص  6ج : تهذیب شـیخ طوسـى   . 306ص  1ج : اعالم الورى . 5ص  1 ج: ارشاد مفید -385

ص  3ج : مسـتدرك حـاکم   . 383ص  97ج : بحـار االنـوار  . 599ص  2ج : مصباح کفعمى . 19
 - 741ص : مصـباح المتهجـد  . 517ص  5ج : اسد الغابه . 13 - 12ص : مناقب خوارزمى . 180
  . 21ص : زاد المعاد. 353ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب . 59ص  1ج : کشف الغمه . 754

 اخبـار متـواتر اسـت در اینکـه فاطمـه بنـت اسـد        : حاکم در مستدرك مى گوید -386
ص  3ج : را در داخل کعبـه بـه دنیـا آورده اسـت      ین على بن ابى طالب مؤمنحضرت امیر ال

بد العزیز دهلـوى کـه کتـاب التحفـه     پدر ع(احمد بن عبد الرحیم دهلوى مشهور به شاه ولى . 483
اخبار متواتر است در اینکـه فاطمـه   : مى گوید»أازاله الخف«در کتاب ) االینى عشریه را نوشته است

سال بعد از عـام   30رجب  13را در داخل کعبه در روز جمعه  ین مؤمنامیر ال بنت اسد 
آن حضرت و بعد از آن حضرت در آن مکان به دنیا نیامده  وکسى قبل از، الفیل به دنیا آورده است
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کلمات بزرگان شیعه در این باب زیادتر از آن است . 21ص : زاد المعاد. 22ص  6ج : الغدیر. است
فـى   ین مـؤمن والدت امیـر ال «الغـدیر تحـت عنـوان     6به جلـد  . که در این مختصر ذکر شود

در  ین مـؤمن کتب اهل خالف کـه داللـت دارد والدت امیـر ال   مدارکى از . مراجعه شود»الکعبه
تذکریـه  . 2ص  2ج : مـروج الـذهب   . 16ص  1ج : کتاب الحسـین  : داخل کعبه بوده است 

ص : مطالب السؤ ل . 150ص  1ج : السیره النبویه . 14ص : الفصول المهمه . 7ص : خواص االمه 
کفایـه  . 76ص : نـور االبصـار  . 204ص  2ج : نزهه المجـالس  . 120 ص: وائل محاضره األ. 11  

  . 37  ص : الطالب 
  . 319ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب  -387
  . 321ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب  -388
  . 319ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب  -389
   .رجب ذکر مى شود 26در  مختصرى از احوال حضرت ابوطالب  -390
  . 113ص : منتخب التواریخ  -391
  . 6، 5، 4، 3ص  3ج : تلخیص از ریاحین الشریعه  -392
  . 306ص  1ج : اعالم الورى . 113ص : منتخب التواریخ  -393
  . 7 - 6ص  3ج : ریاحین الشریعه  -394
  . 200ص  2ج : مناقب ابن شهر آشوب  -395
  . 205 - 204ص  2ج : مناقب ابن شهر آشوب  -396
  . 59ص  1ج : کشف الغمه  -397
  . 78ص  1ج : روضه الواعظین . 197، 193 - 192ص  2ج : مناقب  -398
بحـار  . 79ص  1ج : روضه الـواعظین  . 197 - 196ص  2ج : مناقب ابن شهر آشوب  -399
  . 11ص  35ج : االنوار

 بحـار . 706ص : امالى شـیخ طوسـى   . 199 - 198ص  2ج : مناقب ابن شهر آشوب  -400
  . 45ص : آفتاب کعبه . 36 - 8  ص  35ج : االنوار

  . 5ص  1ج : ارشاد. 306ص  1ج : اعالم الورى  -401
  . 81ص  1ج : روضه الواعظین . 6ص  35ج : بحار االنوار -402
  . 198ص  2ج : مناقب  -403
  . 13ص  35ج : بحار االنوار. 198ص  2ج : مناقب . 79ص  1ج : روضه الواعظین  -404
  . 32ص : ولید الکعبه  على  -405
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  . 32ص : ولید الکعبه  على  -406
  . 37 - 9ص  35ج : بحار االنوار -407
  . 198ص  2ج : مناقب  -408
  . 198ص  2ج : مناقب . 22ص  35ج : بحار االنوار -409
  . 59ص  1ج : کشف الغمه . 172ص  2ج : مناقب . 18ص  35ج : بحار االنوار -410
  . 199ص  2ج : مناقب  -411
  . 199ص  2ج : مناقب  -412
  . 802ص : نهج البالغه فیض االسالم  234قسمتهاى آخر خطبه  -413
  . 142ص ، ج رجب: قالئد النحور -414
  . 360ص : تتمه المنتهى  -415
ص ، ج رجب: قالئد النحور. 741ص : مصباح المتهجد. 308 - 307ص : فیض العالم  -416

  . 599ص  2ج : مصباح کفعمى . 145
  . 35ص : مسار الشیعه  -417
  . 225ص  2ج : معالى السبطین . 114ص ): نقدى( زینب الکبرى  -418
  . 392ص  2ج : شجره طوبى  -419
  . 39 - 38ص  3ج : ریاحین الشریعه  -420
  . 113ص  1ج : الوقایع و الحوادث  -421
قالئـد  . 308ص : فـیض العـالم   . 155ص  1ج : وقایع االیـام  . 35ص : مسار الشیعه  -422
بحـار  . 742ص : مصـباح المتهجـد  . 598ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 151ص ، ج رجب: النحور
  . 345ص  98ج : االنوار

. 145ص ، ج رجـب : قالئـدالنحور . 308ص : فیض العـالم  . 741ص : مصباح المتهجد -423
  . 598ص  97ج : واربحار االن. 599ص  2ج : مصباح کفعمى 

  . 212ص  1ج : روضه الواعظین . 514ص  1ج : اعالم الورى  -424
  . 8ص  35ج : بحار االنوار -425
  . 224ص  5ج : مستدرك سفینه البحار. 297ص : تتمه المنتهى  -426
  . 224ص  5ج ، 78ص  4ج : مستدرك سفینه البحار. 104ص  1ج : وقایع االیام  -427
  . 17ص : صدتوضیح المقا -428
  . 313ص : أتاریخ الخف -429
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. 180، 69ص ، ج رجب: قالئد النحور. 312ص : فیض العالم . 297ص : تتمه المنتهى  -430
  . 456ص  3ج : مروج الذهب مسعودى . 409ص : نفائح العالم 

زاد . 747ص : مصـباح المتهجـد  . 313ص : فـیض العـالم   . 76ص : منتخب التـواریخ   -431
  . 34ص : المعاد

شرح حال این بزرگـوار در تتمـه محـرم بـه     . 186 - 185ص ، ج رجب: قالئد النحور -432
  . تفصیل بیان شده است

  . 152ص  22ج : بحار االنوار -433
  . 35ص : زاد المعاد. 747ص : مصباح المتهجد -434
  . 208ص  1ج : وقایع االیام  -435
  . 211ص  1ج : وقایع االیام  -436
  . 35ص : زاد المعاد. 317ص : فیض العالم . 749ص : هجدمصباح المت -437
  . 317ص : فیض العالم . 35ص : زاد المعاد -438
قالئــد . 225ص ، ج رجـب : وقـایع الیـام   . 202ص  97ج ، 1ص  48ج : بحـاراالنوار  -439
  . 210ص ، ج رجب: النحور

  . 749ص : مصباح المتهجد. 211ص  1ج : وقایع االیام  -440
  . 317ص : فیض العالم . 35ص : لمعادزاد ا -441
  . 384 - 168ص  97ج : بحار االنوار -442
. 124ص  9ج : مجمع الزوائد و منبع الفوائـد . 37ص  3ج : المستدرك على الصحیحین  -443

  . 321 - 317ص : فیض العالم . 283ص  5ج : کنز العمال 
  . 255ص ، ج رجب: وقایع االیام . 56ص : منتخب التواریخ  -444
مصباح . 36ص : مسار الشیعه . 206ص  48ج : بحار االنوار. 6ص  2ج : اعالم الورى  -445
  . 598ص  2ج : مصباح کفعمى . 322ص : فیض العالم . 35ص : زاد المعاد. 749  ص : المتهجد

  . 507ص  2ج : کافى  -446
  . 206ص  48ج : بحار االنوار. 507ص  2ج : کافى  -447
  . 22آیه :  سوره محمد  -448
  . 34 - 33ص ، ج رجب: قالئد النحور -449
  . از جنات الخلود، 279ص ، ج رجب: وقایع االیام  -450
  . 244ص  2ج : ارشاد -451
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  . 215ص  2ج : ارشاد. 6ص  2ج : اعالم الورى  -452
  . 215ص  2ج : ارشاد. 507ص  2ج : کافى . 349ص  4ج : مناقب ابن شهر آشوب  -453
قالئـد  . 326ص : فـیض العـالم   . 24ص  19ج : بحار االنوار. 43ص : منخب التواریخ  -454
  . 749ص : مصباح المتهجد. 284ص ، ج رجب: النحور

  . از بحار االنوار، 303ص  1ج : وقایع االیام . 80ص : منتخب التواریخ  -455
. 284ص ، ج رجـب : ئـد النحـور  قال. 19ص  1ج : اسد الغابه . 158ص : نفائح العالم  -456

  . 614ص  29ج : احقاق الحق . 43ص : منتخب التواریخ 
شرح ابن ابى . 306 - 286ص  1ج : وقایع االیام . 114 - 113ص : منتخب التواریخ  -457
  . 85 - 66ص  14ج : الحدید

  . 322، 318، 317، 314، 289، 284ج رجب ص : قالئد النحور -458
به گفتـه  : مى گوید 289ص  1ج : و وقایع االیام . 85ص ، 14ج : الحدیدشرح ابن ابى  -459

، از موضوعات زمان معاویه و غیـر آن اسـت  ، سیوطى احادیثى که جسارت به آن بزرگوار کرده اند
و منجمله از راویان آن مغیره بن شعبه اسـت کـه در عـداوت و    ، براى شادى شجره ملعونه بنى امیه

  . آفاق استدشمنى با بنى هام شهره 
  . 69ص  19ج : بحاراالنوار -460
  . 303ص  1ج : وقایع االیام  -461
ج : تهذیب . 37ص : مسارالشیعه . 750ص : مصبا المتهجد. 46ص  1ج : اعالم الورى  -462

  . 328ص : فیض العالم . 36ص : زاد المعاد. 337ص : العدد القویه . 2ص  6
  . 36ص : زاد المعاد -463
  . 40ص : عادزاد الم -464
  . 47ص  1ج : منتهى االمال  -465
  . 1آیه : سوره مدثر -466
  . 47ص  1ج : منتهى االمال  -467
  . 186 - 174ص  19ج : بحاراالنوار -468
  . 329ص  44ج : بحاراالنوار. 435ص  1ج : اعالم الورى . 34ص  2ج : ارشاد -469
  329ص : فیض العالم  -470
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بیـت  «بـراى اطـالع بیشـتر بـه کتابهـاى      . 90تـا   77ص : ینـه  از کتاب مدینـه تـا مد   -471
، ریـاش القـدس  ، ابومخنـف ، معالى السبطین، قمقام زخار، عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدى»االحزان

  . تاریخ اصم کوفى مراجه شود، بحار االنوار
همجنین اقتبـاس از بحـار   . 42ص : منتخب التواریخ . 247ص ، ج رجب: وقایع االیام  -472
  . مناقب ابن شهر آشوب، االنوار

  . 132ص : وقایع الشهور -473
  . 96 - 95ص  1ج : مراقد المعارف . 286ص : تتمه المنتهى  -474
  . 258ص : تتمه المنتهى . 259ص  7روضات الجنات نم ج  -475
  . 286ص : تتمه المنتهى . 258ص  7ج : روضات الجنات  -476
  . 422 - 412ص  18ج : بحاراالنوار -477
  . 189 - 175ص  19ج : بحاراالنوار -478
  . 369ص  21ج : بحاراالنوار -479
  . 93ص  1ج : منتهى االمال  -480
  . 19ص : توضیح المقاصد. 37ص : مسار الشیعه  -481
  . 336ص : فیض العالم . 343 - 340ص : تتمه المنتهى  -482
مصباح . 758ص : صباح المتهجدم. 37ص : مسار الشیعه . 420ص  1ج : اعالم اورى  -483
 101ص  44ج : بحار االنـوار . 56ص : زاد المعاد. 337ص : فیض العالم . 598ص  2ج : کفعمى 

  . 3ص  2ج : کشف الغمه . 347ص  98ج ، 80ص  94ج ، 202 -
  . 3ص  2ج : کشف الغمه . 27ص  2ج : ارشاد -484
  . 226ص : فیض العالم . 10ص : توضیح المقاصد -485
  . 368ص : اربعین ماحوزى  -486
  . 237ص  43ج : بحار االنوار -487
  . 237ص  43ج : بحار االنوار -488
  . 237ص  43ج : بحار االنوار -489
  . 377ص  1ج : امالى شیخ طوسى  -490
  . 57ص : معانى االخبار -491
  . 182ص  44ج : بحار االنوار. 337ص : فیض العالم  -492
  . 333ص  1ج : االصابه  -493
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  . 134ص : تذکره الخواص ابن جوزى . 333ص  1ج : االصابه  -494
  . 285 - 14ص : از تاریخ دمشق ابن عساکر ترجمه امام حسین  -495
  . 758ص : مصباح المتهجد -496
  . 338ص : فیض العالم . 35ص  2ج : ارشاد -497
. از انـیس الشـیعه  ، 18ص : مقـرم   قمر بنـى هاشـم   . 66ص : خصائص العباسیه  -498

  . 400ج محرم ص : الوقایع و الحوادث 
مرحوم مقرم بـه نقـل از مـدارك تـاریخى گفتـه کـه لقـب آن        . 164ص : العباس  -499

  . حضرت سقا بوده است
  . 422ص : وقایع االیام  -500
  . 20ص : توضیح المقاصد. 74ص  2ج : کشف الغمه  -501
  . 467ص  1ج : اصول کافى . 34ص : لشیعه مسار ا -502
  . 149ص : تذکره الخواص  -503
  . 31ص : مسار الشیعه  -504
  . 341ص : فیض العالم  -505
  . 389 388ص ، ج شعبان: قالئد النحور. 439ص  19ج : شرح احقاق الحق  -506
  . 389 388ص ، ج شعبان: قالئد النحور -507
  . 389 388 ص، ج شعبان: قالئد النحور -508
 1ج : اعالم الورى . 327ص  2ج : ارشاد. 43 30ص  1ج : حیاه االمام الحسین  -509

  42. 0ص 
  . 140ص : وقایع الشهور. 392ص ، ج شعبان: قالئد النحور -510
  . نقل از انیس الشیعه! 16 15ص ): مقرم( على اکبر  -511
  . 240ص : کامل الزیارات  -512
  . 19ص ): مقرم( على اکبر  -513
  . 20ص ): مقرم( على اکبر  -514
  . 16ص ): مقرم( على اکبر  -515
مصــار . 431ص  1ج : کــافى . 214ص  2ج : اعــالم الــورى . 339ص  2ج : ارشــاد -516
 2ج : صـباح کفعمـى   م. 782ص : مصباح المتهجـد . 21 20ص : توضیح المقاصد. 38ص : الشیعه 

  . 579ص : العیون  جأل. 346ص : فیض العالم . 598ص 
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  . 246 145ص  5ج : به نقل از خالصه المنهج ، 136تقویم الواعظین ص  -517
  . 343ص : فیض العالم  21 20ص : توضیح المقاصد. 38ص : مسار الشیعه  -518
  . 339ص  2ج : ارشاد -519
  . 346ص : فیض العالم  -520
  . 6، 5آیات : سوره قصص  -521
  . 341 340ص  3کفایه الموجدین ج  -522
  . 159، 49ص  2ج : کمال الدین صدوق . 343ص  3ج : کفایه الموحدین  -523
  . 341ص  3ج : کفایه الموحدین  -524
  . 26 25ص  3ج : ریاحین الشریعه  -525
  . 25ص  10ج : مستدرك سفینه البحار. 243ص  1ج : أتاریخ سامر -526
  . 25ص  10ج : مستدرك سفینه البحار -527
  . 8ص  50ج : بحار االنوار -528
  . 239ص  1ج : أتاریخ سامر -529
  . 150ص  4ج : ریاحین الشریعه  -530
  . 147ص : وقایع الشهور -531
  . 146ص : وقایع الشهور -532
  . 147ص : وقایع الشهور -533
  . 182ص : المهدى  -534
  . بخش سوم 21ص  4ج : اعیان الشیعه  -535
  . 181ص : المهدى  -536
  . بخش سوم 16ص  4ج : اعیان الشیعه  -537
  . 344ص  51ج : بحار االنوار -538
  . 344ص  51ج : بحار االنوار -539
  . 181ص : المهدى . 346ص  51ج : بحار االنوار -540
الکنــى و . 219 216ص : غیبــت شــیخ طوســى . 346 345ص  51ج : بحــار االنــوار -541
  . 230  ص  3ج : االلقاب 
  . 349ص  51ج : بحار االنوار. 188ص  2ج : کمال الدین  -542
  . 351ص  51ج : بحار االنوار -543
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  . 299ص : حق الیقین  -544
  . 300حق الیقین ص . 268 267ص  3ج : الکنى و االلقاب  -545
  . 268 267ص  3ج :  الکنى و االلقاب -546
  . 327 326ص : غیبت شیخ طوسى . 355 354ص  51ج : بحار االنوار -547
  . 352ص  51ج : بحار االنوار -548
  . 354 353ص  51ج : بحار االنوار -549
  . 91ص  1ج : الکنى و االلقاب . 359ص  51ج : بحار االنوار -550
  . 301ص : حق الیقین . 360- 358ص  51ج : بحار االنوار -551
  . 231ص  3ج : الکنى و االلقاب . 361ص  51ج : بحار االنوار -552
  . 360ص  51ج : بحار االنوار -553
خروج سفیانى و صیحه دو عالمت از عالمـاتى هسـتند کـه هنگـام ظهـور امـام عصـر         -554
  . واقع مى شود 

 2ج : کمـال الـدین   . 243 242ص : غیبت شیخ طوسى . 361ص  51ج : بحار االنوار -555
  . 301ص : حق الیقین . 193ص 

ج : بحار االنوار. 51ص  7ج : قاموس الرجال . بخش سوم 21ص  4ج : اعیان الشیعه  -556
  . 361ص  51

  . 362ص  51ج : بحاراالنوار -557
  . 352ص  2کمال الدین ج  -558
  . 342ص  2ج : کمال الدنى  -559
قالئـد  . 348ص : فیض العـالم  . 375ص  1ج : المعارف  مراقد. 301ص : حق الیقین  -560
  . 463ص ، ج شعبان: النحور

  . شعبان مراجعه شود 15براى تفصیل بیشتر به . 463ج شعبان ص : قالئذ النحور -561
  . 349ص : فیض العالم . 21ص : توضیح المقاصد -562
  . 12ص  3ج :  الموسوعه الکبرى فى غزوات النبى االعظم  -563
  . 33ص  8ج : البدایه و النهایه  -564
  . 16ص  4ج : المستدرك علیب الصحیحین  -565
صـحیح   34 33ص  1ج : مسند احمـد . 148ص  6ج ، 103ص  3ج : صحیح بخارى  -566

  . 23ص  14ج : شرح ابن ابى الحدید. 193  ص  4ج : مسلم 
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ة لـوط کانتـا تحـت    أة نوح و امرأضرب اهللا مثال للذین کفروا امر: 10آیه : سوره تحریم  -567
   .عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من اهللا شیئا و قیل ادخال التار مع الداخلین

  . 13ص  14ج : شرح ابن ابى الحدید -568
  . 376ص  20ج : بحار االنوار -569
  . 350ص  1ج : مراقد المعارف  -570
ص  1ج : مراقـد المعـارف   . 423ص : منتخـب التـواریخ   . 29 25ص : سعید بن جبیر -571

351 352 .  
  . 106ص : تتمه المنتهى  -572
  . 502ص : العیون  جأل -573
  . 288ص : کشف الهاویه  -574
  . 302ص : منتخب التواریخ  -575
  . 102ص  2ج : شرح ابن ابى الحدید. 288ص : کشف الهاویه  -576
  . 289ص : کشف الهاویه  -577
  . 144ص : بیت االحزان  -578
  . 286ص : کشف الهاویه  -579
  . 358ص  1ج : شرح ابن ابى الحدید -580
  . 102ص  2ج : شرح ابن ابى الحدید. 288ص : کشف الهاویه  -581
  . 5 4ص : مسار الشیعه  -582
  . 63، ج رجب: قالئد النحور -583
  . 303، 321، 11ص  49ج : ار االنواربح. 24ص : فیض العالم  -584
  . 385ص  45ج : بحار االنوار. 83ص : تتمه المنتهى  -585
  . 84 78ص : تتمه المنتهى . 323ص  1ج : الصدور أشف -586
  . 158ص : وقایع الشهور -587
  . 93 91ص  1ج : منتهى اآلمال . 61ص : منتخب التواریخ  -588
  . 60ص : منتخب التواریخ  -589
  . 91ص  1ج : منتهى اآلمال  -590
ــوار  -591 ــار االن ــم    . 245ص ، 21ج : بح ــى االعظ ــزوات النب ــى غ ــرى ف ــوعه الکب الموس
  . 335 334ص  5ج :  
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  . 45 43ص : زندگى سیده نفیسه  -592
  . 187ص : وقایع الشهور -593
  . 196 195 ص: منتخب التواریخ . 289ص : تتمه المنتهى  -594
  . 214 189ص  43ج ، 167ص  22ج : بحار االنوار -595
 أشـف . 23ص : فیض العـالم  . 74ص  1ج : الوقایع و الحوادث . 114ص : نفائح العالم  -596
  . 310ص  1ج : الصدور

 أشـف . 75ج رمضـان ص  : الوقـایع و الحـوادث   . 187ص  16ج : شرح ابن ابى الحدید -597
  . 87ص : ه المنتهى تتم. 312ص  1ج : الصدور

  . به نقل از ابن خلکان و ابن اثیر، 315ص  1ج : الصدور أشف -598
الوقایع و الحـوادث  . 187ص  16ج : شرح ابن ابى الحدید، 316ص  1ج : الصدور أشف -599

  . 79ج ماه رمضان ص : 
  . 195ص  4ج : مستدرك سفینه البحار. 278ص : تتمه المتهى  -600
  . 115ص : نفائح العالم  6ص  :مسار الشیعه  -601
  . 333ص  44ج : بحار االنوار. 112ص  1ج : الوقایع و الحوادث  -602
. 7 6ص : مسـار الشـیعه   . 27ص : فـیض العـالم   ، 127ص  1ج : الوقایع و الحوادث  -603

  . 19115  ص : نفائح العالم 
  . 11ص : تقویم المحسنین . 158ص : نفائح العالم  -604
توضیح . 25ص  19ج : بحار االنوار. 43ص : منتخب التواریخ . 191ص : العالم نفائح  -605
  22. ص: المقاصد
  . 27ص : فیض العالم  -606
  . 235 234ص  2ج : شجره طوبى  -607
  . 392ص  65ج ، 232ص  18ج : بحار االنوار -608
تقـویم  . 7ص : مسار الشیعه . 31ص : فیض العالم . 112ص  1ج : الوقایع و الحوادث  -609

  . 46ص : منتخب التواریخ . 14  ص : المحسنین 
  . 471ص : نفائح العالم  -610
  . 259ص  7ج : روضات الجنات  -611
  . 219ص  2ج : مراقد المعارف  -612
  . 202ص  2ج : مراقد المعارف  -613
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  . 108 96ص : تتمه المنتهى  -614
  . 156ص ، ج ماه رمضان: الوقایع و الحوادث  -615
  . 32ص : فیض العالم . 139ص  1ج : الوقایع و الحوادث . 22ص : توضیح المقاصد -616
. 33ص : فـیض العـالم   . 157ص  1ج : الوقایع و الحوادث . 92 91ص : تتمه المنتهى  -617

  . 215ص  5ج : مستدرك سفینه البحار. 386ص  45ج : بحار االنوار
  . 40ص : المختار الثقفى  -618
ص  95ج ، 250ص  43ج : بحـار االنـوار  . 34ص : فـیض العـالم   . 5ص  2ج  :ارشاد -619

 2ج : کافى . 7ص : مسار الشیعه . 514ص  1ج : کشف الغمه . 402ص  1ج : اعالم الورى . 192
تقویم المحسـنین  . 28ص : تقویم . 28ص : العدد القویه . 599ص  2ج : مصباح کفعمى . 480ص 

  . 188ص : أتاریخ الخلف. 11ص : 
  . 220 219ص  1ج : منتهى اآلمال  -620
ص  95ج ، 250ص  43ج : بحـار االنـوار  . 34ص : فـیض العـالم   . 5ص  2ج : ارشاد -621

 2ج : کافى . 7ص : مسار الشیعه . 514ص  1ج : کشف الغمه . 402ص  1ج : اعالم الورى . 192
تـاریخ  . 11ص : سنین تقویم المح. 28ص : العدد القویه . 599ص  2ج : مصباح کفعمى . 480ص 
 . 188ص : أالخلف

  . 35ص : فیض العالم  -622
  . 213ص  5ج : مستدرك سفینه البحار. 190ص  1ج : الوقایع و الحوادث  -623
ص : توضـیح المقاصـد  . 194ص  1ج : الوقایع و الحـوادث  . 52ص : منتخب التواریخ  -624

 95ج ، 168ص  97ج : بحار االنـوار . 599ص  2ج : مصباح کفهمى . 234ص : العدد القویه . 24
  . 196ص 

  . 1آیه : أصوره اسر -625
بحـار  . 599ص  2ج : مصباح کفعمى . 234ص : العدد القویه . 24ص : توضیح المقاصد -626
  . 196ص  95ج ، 168ص  97ج : االنوار

  . 51ص  1ج : منتهى اآلمال . 30ص : حق الیقین  -627
  . 30ص : حق الیقین . 289ص  18ج : بحار االنوار -628
  . 319 302ص  18ج : بحار االنوار -629
  . 30ص : حق الیقین . 319 302ص  18ج : بحار االنوار -630
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الموسوعه الکبرى فـى  . 380ص  18ج ، 168ص  97ج ، 325ص  19ج : بحار االنوار -631
  . 216 215ص  1ج : الوقایع و الحوادث . 138ص  1ج :  غزوات النبى االعظم 

  . 216 215ص  1ج : الوقائع و الحوادث . 49 48ص : منتخب التواریخ  -632
  . 38 37ص : فیض العالم . 288ص : نافئح العالم  -633
  . 216 215ص  1ج : الوقایع و الحوادث . 49 47ص : منتخب التواریخ  -634
  . 383ص  97ج : بحار االنوار. 599ص  2ج : مصباح کفعمى  -635
 214ص  5ج : مستدرك سـفینه البحـار  . 275ص : نفائح العالم . 36ص : فیض العالم  -636

  . ) ه 68و  58سال ( 215
  . 267ص : سبعه من السلف  -637
  . 254ص  17ج : شرح ابن ابى الحدید -638
صحیح مسلم باب الغیره مـن  ، السیره الحلبیه، صحیح نسائى، صحیح بخارى، مسند احمد -639

  . هکتاب العشر
  . 357ص  2ج : ریاحین الشریعه . 198ص  9ج : شرح ابن ابى الحدید -640
ص  28ج : بحار االنوار. 741ص  3ج : سفینه البحار. 357ص  2ج : ریاحین الشریعه  -641

  . 341ص  32ج ، 194
  . 213ص  5ج : مستدرك سفینه البحار. 139ص  1ج : الوقایع و الحوادث  -642
  . 190ص  1ج : الوقایع و الحوادث . 15ص  2ج : ارشاد -643
  . 242ص  1ج : الوقایع و الحوادث  -644
  . 41ص : نفائح العالم  -645
بحـار  . 599ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 218ص : العدد القویـه  . 9ص : مسار الشیعه  -646
ص  4ج : سـیره ابـن هشـام    . 168ص  97ج ، 143ص  21ج ، 143 - 111  ص  20ج : االنوار

  . 12ص : تقویم المحسنین ، 80
ص  97ج : بحـار االنـوار  . 599ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 23ص : توضیح المقاصـد  -647

  . 42ص : فیض العالم . 384
  . 287ص  35ج : بحار االنوار -648
  . 310ص : نهج الحق و کشف الصدق . 106ص : التعجب . 265ص : احقاق الحق  -649
  . 193ص  14ج : بن ابى الحدیدشرح ا. 153ص : بیت االحزان  -650
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اعالم الورى . 19ص  1ج : ارشاد. 183ص  1ج : منتهى اآلمال . 465ص  2ج : کافى  -651
ص : العـدد القویـه   . 284مناقـب خـوارزمى ن ص   . 436ص  1ج : کشف الغمه . 309ص  1ج : 

: ح کفعمـى  مصبا. 24ص : توضیح المقاصد. 10ص : مسار الشیعه . 115  ص : ذخائر العقبى . 235
  . 175 166  ص : أتاریخ الخلف. 599ص  2ج 

  . 294 271، 265ص  1ج : الوقایع و الحوادث  -652
  . 395ص  1ج : اعالم الورى . 355 354ص  1ج : ارشاد مفید -653
  . 165ص : تذکره الخواص ابن جوزى  -654
  . 599ص  2ج : مصباح کفعمى . 376ص  13ج : بحار االنوار -655
  . 599ص  2ج : مصباح کفعمى . 376ص  13ج : االنوار بحار -656
  . 538ص  1ج : کشف الغمه  -657
  . 410ص : نفائح العالم  -658
  . 409ص : نفائح العالم  -659
  . 7ص  88ج : بحار االنوار. 10ص : مسار الشیعه  -660
  . 196ص  95ج : بحار االنوار -661
  . 463ص : نفائح العالم  -662
  . پاورقى 12ص  31ج : نواربحار اال -663
  . 376ص  20ج : بحار االنوار -664
  . 25ص : توضیح المقاصد. 14ص : مسار الشیعه  -665
فـیض  . 6ص ، ج شـوال : قالئـد النحـور   15ص : مسار الشـیعه  . 41ص : تتمه المنتهى  -666

: هب مـروج الـذ  . 175ص  2ج : الغدیر. 213ص  5ج : مستدرك سفینه البحار. 62 61العالم نص 
  . 32ص  3ج 

  . 123 120ص  2ج : الغدیر -667
  . 206ص  5ج : مستدرك سفینه البحار -668
  . 58ص  1ج : منتهى اآلمال  -669
فـیض  ، 210ص  50ج : بحار االنوار. 322ص : تتمه المنتهى . 26ص : توضیح المقاصد -670

 2ج : تاریخ بغداد. 385ص  10ج : البدایه و النهایه . 324ص  3ج : أتاریخ سامر. 65  ص : العالم 
  . 119ص 

  357ص : أتاریخ الخلف. 227، 66 65ص : فیض العالم . 332 330ص : تتمه المنتهى  -671
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  . 65ص  6ج : مستدرك سفینه البحار -672
الموسوعه الکبرى فى غـزوات  . 181ص  21ج : بحار االنوار. 26ص : توضیح المقاصد -673

  . 6ص  5ج .  النبى االعظم 
  . 73ص : فیض العالم  -674
  . 67ص : فیض العالم  -675
  . 69ص : فیض العالم . 23ص : تتمه المنتهى  -676
. 69ص : فـیض العـالم   . 70ص  2ج : أفرسـان الهیجـ  . 17ص ، ج شوال: قالئد النحور -677

  . 193ص : وقایع الشهور. 649ص  32ج : شرح احقاق الحق 
  . 193ص : وقایع الشهور. 227ص : غیبت شیخ طوسى . 356ص  51ج : بحار االنوار -678
  . 66 65ص  6ج : مستدرك سفینه البحار -679
  . 388ص ): عالمه امینى(الفضیله  أشهد. 77ص : کشف االرتیاب  -680
  . 66 65ص  6ج : مستدرك سفینه البحار -681
  . ال نقل کرده استبنابر قولى که جنگ احد را در هفتم شو -682
  . 64ص  1ج : منتهى اآلمال . 146 1ص  20ج : بحار االنوار -683
  . 216ص  5ج : مستدرك سفینه البحار. 73ص : فیض العالم . 105ص : تتمه المتهى  -684
  . 94ص ، ج شوال: قالئد النحور -685
  . 106ص : تتمه المنتهى . 39ص  2ج : منتهى اآلمال  -686
سیره . 27ص : توضیح المقاصد. 18ص  20ج : بحار االنوار. 17 15ص : الشیعه مسار  -687

تقـویم  . 110ص  2ج :  الموسوعه الکبرى فى غزوات النبى االعظم . 68ص  3ج : ابن هشام 
  . 12ص : المحسنین 

  . 15ص : مسار الشیعه  -688
  . 18ص  20ج : بحار االنوار -689
: مصباح کفعمـى  . 16ص : مسار الشیعه . 21ص  4ج : اسد الغابه . 87ص  1ج : ارشاد -690

  . 600ص  2ج 
  . 54 53ص  20ج : بحار االنوار -691
  . 365 364ص  2ج : اثبات الهداه . 155آیه : سوره آل عمران  -692
  . 77ص ، ج شوال: قالئد النحور. 54 53ص  20ج : بحار االنوار -693
  . 54ص  20ج : بحار االنوار -694
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  . 54ص  20ج : بحار االنوار -695
  . 281ص  15ج : بحار االنوار -696
  . 29 28ص :  أحمزه سید الشهد. 55ص  20ج : بحار االنوار -697
  . 350ص  4ج : ریاحین الشریعه . 61ص  2ج : عیون اخبار الرضا  -698
. 76ص : فیض العـالم  . 600ص  2ج : مى مصباح کفع. 92ص ، ج شوال: قالئد النحور -699

  . 201ص : وقایع الشهور. 12ص : تقویم المحسنین 
  . 189ص  95ج ، 384ص  97ج : بحار االنوار -700
  . 201ص : فیض العالم  -701
  . 204 183ص  3ج : الغدیر -702
  . 5ص  20ج : بحار االنوار -703
  . 426 424ص  2ج : رجال الحدیث مستدرکات علم . 52ص  2ج : مراقد المعارف  -704
  . 201ص : وقایع الشهور. 66ص  6ج : مستدرك سفینه البحار -705
  . 54ص  2ج : مراقد المعارف . 157ص : سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد  -706
  . 54 ص 2ج : مراقد المعارف . 157ص : سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد  -707
  . 54ص  2ج : مراقد المعارف . 157ص : سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد  -708
  . 197ص  4ج : ریاحین الشریعه  -709
  . 106ص  5ج ، 197ص  4ج : ریاحین الشریعه  -710
  . 332ص  4ج : ریاحین الشریعه  -711
  . 107ج شوال ص : قالئد النحور. 77 76ص : فیض العالم  -712
ــه   -713 ــف الغم ــم     . 150ص  1ج : کش ــى االعظ ــزوات النب ــى غ ــرى ف ــوعه الکب الموس
  . 58ص  3ج :  

  . 1504ص  4ج : صحیح بخارى  -714
  . 281 186ص  20ج : بحار االنوار. 150ص  1ج : کشف الغمه  -715
  . 224ص  5ج : مستدرك سفینه البحار -716
  . 108 107ص  1ج : مراقد المعارف  -717
  . 206ص  48ج : بحار االنوار. 507ص  2ج : کافى  -718
. 27ص : جنات الخلود. 514ص  1ج : اعالم الورى . 139ص ، ج شوال: قالئد النحور -719

  . 180ص  2ج : ارشاد. 377ص  2ج : کافى . 66ص  6ج : مستدرك سفینه البحار
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  . 507ص  28ج : شرح احقاق الحق  -720
  . 280ص  4ج : ابن شهر آشوب مناقب  -721
  . 280ص  4ج : مناقب ابن شهر آشوب  -722
. 34ص : و تاریخ قـم   زندگانى حضرت معصومه . 51ص  2ج : طبقات ابن سعد -723

  . 14ص : فاطمه بنت االمام موسى الکاظم 
  . 303 288ص  48ج : بحار االنار -724
  . 182ص  20ج : بحار االنوار. 197هجرت ص جلد : ناسخ التواریخ  -725
  . 688ص  1ج : مستدرکات علم رجال الحدیث  -726
  . 228ص  42ج : بحار االنوار -727
  . 688ص  1ج : مستدرکات علم رجال الحدیث . 59ص  3ج : ریاحین الشریعه  -728
  . 317ص  44ج : بحار االنوار -729
  . 213ص  :وقایع الشهور. 84ص : نفس المهموم  -730
: بحار االنوار. 90ص : فیض العالم . 544ص : العیون  جأل. 40ص  2ج : اعالم الورى  -731

  . 10ص  49ج 
  . 304ص  49ج : بحار االنوار. 119ص : فیض العالم  -732
  . 246ص  2ج : ارشا. 10ص  49ج : بحار االنوار. 40ص  2ج : اعالم الورى  -733
  10ص  49ج : بحار االنوار -734
  10ص  49ج : بحار االنوار -735
  . 9ص  49ج : بحار االنوار -736
  . 97ص : فیض العالم . 275ص : العدد القویه . 16ص : مسار الشیعه  -737
  . 192ص  3ج :  الموسوعه الکبرى فى غزوات النبى االعظم  -738
  . 170ص  19ج : بحار االنوار -739
  . 556ص  8ج : البحارمستدرك سفینه  -740
  . 248ص  4ج : کافى  -741
  . 272ص ، ج شوال: قالئد النحور. 9ص  1ج : الغدیر -742
کشـف  . 29ص : توضیح المقاصـد . 106ص  2ج : اعالم الورى . 295ص  2ج : ارشاد -743

 50ج : بحـار االنـوار  . 103ص : فیض العالم . 541ص  2ج : اصول کافى . 370  ص  2ج : الغمه 
  . 279ص ، ج ذى القعده: قالئد النحور. 10 8ص 
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  . 17، 15، 14، 12، 11ص  50ج : بحار االنوار -744
  . 300ص : تتمه المنتهى  -745
  . 416 414ص  12ج : شرح احقاق الحق  -746
  . 279ص ، ج ذى القعده: خالصه اى از قالئد النحر -747
  . 1917ص  4ج : استیعاب  -748
  . 59ص ): کراجکى(التعجب  -749
، 37ص  18ج ، 335، 316 317ص  20ج : بحار االنـوار . 76ص  1ج : منتهى اآلمال  -750

  . 111ص  86ج 
. 384ص  97ج : بحار االنـوار . 60ص  2ج : مصباح کفعمى . 29ص : توضیح المقاصد -751

  . 107 106ص : فیض العالم . 422ص  7ج : شرح احقاق الحق 
  . 107ص : فیض العالم  -752
  . 24ص : تتمه المنتهى  -753
  . 303ص ، ج محرم و صفر: قالئد النحور -754
  بحار االنوار -755
  . 58ص  1ج : منتهى اآلمل  -756
  . 97ص  43ج : بحار االنوار. 137ص : تتمه المنتهى  -757
  . 267ص : بشاره المصطفى . 42ص  1ج : امالى طوسى  -758
. 373ص  3ج : الفردوس ابـن شـیرویه دیلمـى    . 42 29ص  1ج : امالى شیخ طوسى  -759

ج : بحار االنـوار . لوال على لم یکن لفاطمه کفو،  به نقل از پیامبر ، 472ص  1ج : کشف الغمه 
  . 136 133ص : المحتضر. 267ص :  بشاره المصطفى . 129ص  3ج : مناقب . 141ص  43

. 225ص  1ج : عیون اخبار الرضـا  . 363 353ص  1ج : وب مناقب ابن شهر آش -760
. 145ص  43ج : بحـار االنـوار  . 256ص : الـروض الفـائق   . 142 141ص  11ج : عوالم العلوم 

  . 80ص  1ج : ریاحین الشریعه 
  . 123ص  43ج : بحار االنوار -761
  . 7ص  5ج : تاریخ بغداد. 584ص : اقبال االعمال  -762
  . 161ص : فیض العالم  -763
  . 113ص  43ج : بحار االنوار -764
  . 10ص  15ج : وسائل الشیعه . 377ص  4ج : اصابه . 377ص  5ج : کافى  -765
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مسـند  . 364ص  7ج : تهذیب . 298ص : کفایه الطالب . 105ص  43ج : بحار االنوار -766
: الریاض النضـره  . 368ص  1 ج: کشف الغمه . 350ص : مناقب ابن مغازلى . 80  ص  1ج : احمد

  . 180ص  2ج 
  . 113 112ص  43ج : بحار االنوار -767
 7ج : مدینه المعاجز. 399ص  3ج : مناقب آل ابى طالب . 18ص : دالئل االمامه  -768

  . 76ص  50ج ، 112ص  43ج : بحار االنوار. 352 351  ص 
  . 377ص  5ج : کافى . 173ص : قرب االسناد -769
  . 113 112ص  43ج : بحار االنوار -770
ص  3ج : دالئـل النبـوه   . 22ص  1ج : مسند حمیـدى  . 12ص  8ج : طبقات ابن سعد -771

  . 6ص  3ج : الفقه االکبر. 490ص  1ج : سنن ابى داود. 160
  . 1199ص  3ج : أاعالم النس. 30ص : الثغور الباسمه  -772
  . 113ص  43ج : بحار االنوار -773
  م 113ص  43ج : بحار االنوار -774
  . 113ص  43ج : بحار االنوار -775
  . 336ص  2ج : مدینه المعاجز -776
  . 57ص : بیت االحزان  -777
  . 538ص  2ج :  سنن المصطفى  -778
  . 3ص  2ج ): ابن جوزى(صفوه الصفوه  -779
  . 49ص : ذخائر العقبى  -780
از المناقب احمـد بـن حنبـل    ، 674ص :  بهجه قلب المصطفى  فاطمه الزهرا  -781

  . )خطى(
  . 94ص  43ج : بحار االنوار -782
  . 96ص  43ج : بحار االنوار -783
  . 47 45ص : دالئل االمامه طبرى  -784
  . 97ص  43ج : بحار االنوار -785
  . 145، 113 92ص  43ج : بحار االنوار -786
  . 136ص  43ج : بحار االنوار. 94 93ص : الذریه الطاهره  -787
  . 26ص : ذخائر العقبى  136ص  43ج : بحار االنوار. 364ص  1ج : کشف الغمه  -788
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  . 26ص : ذخائر العقبى . 136ص  43ج : بحار االنوار. 364ص  1ج : کشف الغمه  -789
  . 465ص : مصباح المتهجد -790
  . 6ص  43ج : بحار االنوار -791
  . 27ص : الثغور الباسمه . 264ص  1ج : کشف الغمه  -792
  . 189نظم درر السمطین ص  -793
  . 146االنوار المحمدیه من امواهب اللدنیه ص ، 55ص : الشرف المؤ ید -794
 14ج : وسـائل الشـیعه   . 97ص  43ج : بحار االنوار. 42ص  1ج : امالى شیخ طوسى  -795

  . 178ص 
فـیض  . 600ص  2ج : مباح کفعمـى  . 17ص : مسار الشیعه . 29ص : المقاصد توضیح -796

  . 106  ص : العالم 
  . 220ص  5ج : مستدرك سفینه البحار. 109ص : فیض العالم . 160ص : تتمه المنتهى  -797
  . 110ص : فیض العالم . 29ص : توضیح المقاصد -798
: انوار البهیه . 110ص : فیض العالم . 141ص : بصائر الدرجات . 495ص  2ج : کافى  -799

  . 69ص 
: انوار البهیه . 110ص : فیض العالم . 141ص : بصائر الدرجات . 495ص  2ج : کافى  -800

  . 69ص 
  . 111ص : فیض العالم  -801
  . 113ص : فیض العالم . 375ص ، ج ذى الحجه: قالئد النحور -802
: فیض العالم . 17ص : مسار الشیعه . 445 ص 1ج : اعالم الورى . 66ص  2ج : ارشاد -803

  . 363ص  44ج : بحار االنوار. 112ص 
: بحار االنوار. 17ص : مسار الشیعه . 445ص  1ج : اعالم الورى . 66ص  2ج : ارشاد -804

  . 363ص  44ج 
  . 366ص  44ج : بحار االنوار -805
  . 600ص  2ج :  مصباح کفعمى، 30ص : توضیح المقاصد. 18ص : مسار الشیعه  -806
  . 384ص  97ج : بحار االنوار. 262ص : زاد المعاد -807
  . 113ص : فیض العالم  -808
. 600ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 445ص  1ج : اعـالم الـورى   . 66ص  2ج : ارشاد -809

  . 115ص : فیض العالم . 18ص : مسار الشیعه . 363ص  44ج : بحار االنوار
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منتخب التواریخ . 316 307ص  2ج : مراقد المعارف . 70 69ص  3ج : مروج الذهب  -810
  . 120، 62ص  1ج : فرسان الهیجاه ، 293 292ص : 

  . 106ص  2ج : أفرستان الهیج، 318ص  2ج : مراقد المعارف  -811
  . از ثعلبى، 209ص : وسیله الدارین  -812
فرسـان  . 295 294ص : منتخب التـواریخ  . 361، 359، 318ص  2ج : مراقد المعارف  -813
  . 209 208ص : وسیله الداربین . 143 139ص  2ج : أالهیج

ــوار. 30ص : توضــیح المقاصــد -814 مصــباح . 189ص  95ج ، 384ص  97ج : بحــار االن
  . 226ص : وقایع الشهور. 600  ص  2ج : کفعمى 

  . 46ص : تذکره الخواص ابن جوزى . 262ص  1ج : علل الشرایع  -815
  . 18ص : مسار الشیعه . 30ص : المقاصدتوضیح  -816
  ص : ین مـؤمن کتاب المعقبین من ولد االمام امیـر ال . 15ص  2ج : مراقد المعارف  -817

124123 .  
  . 205، 196، 144ص : مقاتل الطالبیین . 19ص  2ج : مراقد المعارف  -818
  . 383ص ، ج ذى الحجه: قالئد النحور -819
  . 247ص  91ج : اربحار االنو -820
  . 172ص  5ج : تفسیر قرطبى . 229ص : وقایع الشهور -821
ظهـره اهللا علیـه عـرف بعضـه و     أت به و أسر النبى الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأو اذا  -822

ان تتوبـا الـى اهللا فقـد    . نباك هذا قال نبانى العلیم الخبیـر أعن بعض فلما نباها به قالت من   عرض أ
ین و المالئکه بعـد ذلـک   مؤمنا و ان تظاهرا علیه فان اهللا هو مواله و جبریل و صالح الصغت قلوبکم

  . )4و  3آیات : سوره تحریم (ظهیر
ضرب اهللا مثال للذین کفروا امره نوح و امراه لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صـالحین   -823

. )10آیـه  : سـوره تحـریم   (الـداخلین فخانتهما فلم یغنیا عنهما من اهللا شیئا و قیل ادخال النـار مـع   
بحار . زمخشرى، فخر رازى، به نقل از تفسیر خازن بغدادى. 383 382ص  2ج : ریاحین الشریعه 

  . 233ص  22ج : االنوار
  . 231 228ص  22ج : بحار االنوار. 353 352ص  4ج : تفسیر برهان  -824
، فخـر رازى ، خـازن بغـدادى  به نقـل از تفسـیر   . 383 382ص  2ج : ریاحین الشریعه  -825
  . زمخشرى
  . 197 195ص  6ج : صحیح بخارى . 232ص  22ج : بحار االنوار -826
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 350ص  17ج : بحار االنوار. 120ص : فیض العالم . 257ص  2ج : ریاحین الشریعه  -827
353 .  

  . 1آیه : سوره قمر -828
  . 353 350ص  17ج : بحار االنوار. 28حق الیقین ص  -829
  . 216ص  2ج : مستدرك سفینه البحار. 189ص  95ج : بحار االنوار -830
  . 598ص  2ج : مصباح کفعمى  -831
  . 7 6آیه : سوره حشر -832
  . 26آیه : أسوره اسر -833
  . 123ص  29ج ، 25 22ص  21ج : بحار االنوار -834
ـ  . 298ص  2ج : ارشاد، 551ص  2ج : کافى . 30ص : توضیح المقاصد -835 : ورى اعـالم ال

مناقب ابن شهر آشوب . 117 116ص  50ج : بحار االنوار. 121ص : فیض العالم . 109ص  2ج 
  . 382ص  4ج : 

  . 789ص : منتخب التواریخ . 79ص  99ج : بحار االنوار -836
  . 433ص  4ج : مناقب ابن شهر آشوب . 23ص  3ج : ریاحین الشریعه  -837
   .432ص  4ج : مناقب ابن شهر آشوب  -838
  . 432ص  4ج : مناقب ابن شهر آشوب  -839
. 601ص  2ج : مصـباح کفعمـى   . 166ص : العـدد القویـه   . 31ص : توضیح المقاصـد  -840

ج ، 150ص  35ج : بحار االنوار. 754ص : مصباح المتهجد. 37ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب 
  . 122ص : العالم   فیض . 189ص  95

: تقویم المحسـنین  . 269ص : زاد المعاد. 125ص : العالم فیض . 22ص : مسار الشیعه  -841
  . 14ص 

  . 125ص : فیض العالم . 22ص : مسار الشیعه  -842
  . 125ص : فیض العالم . 22ص : مسار الشیعه  -843
  . 125ص : فیض العالم . 22ص : مسار الشیعه  -844
  . 125ص : فیض العالم . 22ص : مسار الشیعه  -845
  . 125ص : فیض العالم . 22ص : یعه مسار الش -846
  . 14ص : تقویم االئمه . 14ص : تقویم المحسنین . 125ص  2ج : مصباح کفعمى  -847
  . 384ص  97ج : بحار االنوار -848
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  . 429ص  6ج : ارشاد السارى . 235ص  3ج : طبقات ابن سعد. 248ص  4ج : کافى  -849
: ارشاد السارى . 235ص  3ج : طبقات ابن سعد. 25ص  3ج : مناقب ابن شهر آشوب  -850

  . 429ص  6ج 
  . 127ص  37ج : بحار االنوار -851
  . 12آیه : سوره هود -852
  . 55آیه : سوره مائده  -853
  . 276ص  2ج : الغدیر -854
ایـن  ، 1ج : الغـدیر . 469 468ص  6ج : ملحقات الحق . 344ص  38ج : بحار االنوار -855

  . منبع اهل سنت نقل کرده است 60 مطلب را از
  . به نقل از دارقطنى و عاصمى، 123ص : فیض العالم  -856
  . 309ص  15/3ج : عوالم . 38ص  21ج : بحار االنوار -857
  . 3آیه : سوره مائده  -858
العـدد  . 32ص : توضـیح المقاصـد  . 22 21ص : مسار الشـیعه  . 162ص : أتاریخ الخلف -859

: فـیض العـالم   . 189ص  95ج : بحار االنـوار . 601ص  2ج : مصباح کفعمى . 166  ص : القویه 
  . 162  ص : أتاریخ الخلف. 125

  . 125ص : فیض العالم . 22 21ص : مسار الشیعه  -860
  . 189 188ص  39ج : تاریخ دمشق  -861
  . 341ص  2ج : مروج الذهب  -862
  . 341ص  2ج : مروج الذهب  -863
  . 223ص  3ج : دانستنیهاى تاریخ . 260ص  9ج : الغدیر -864
  . 321ص  1ج : الصدور فى شرح زیاره العاشور أشف -865
  . 344 343ص  2ج : مروج الذهب  -866
  . 353ص  2ج : مروج الذهب  -867
مسـتدرك  . 16ص : تتمـه المنتهـى   . 25ص : فیض العـالم  . 22 21ص : مسار الشیعه  -868

  . 212ص  5ج : سفینه البحار
  . 238 235ص  2ج : أفرسان الهیج. 384 380ص  45ج : بحار االنوار -869
: منتخب التـواریخ  . 416ص ، ج ذى الحجه: قالئد النحور. 343ص  1ج : اعالم الورى  -870

  . 240ص : وقایع الشهور. 340ص  2ج : مراقد المعارف . 131ص 
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  . 214ص  5ج : مستدرك سفینه البحار -871
ص  2ج : مصـباح کفهمـى   . 308 307ص : العـدد القویـه   . 23 22ص : مسار الشـیعه   -872

  . 287ص : زاد المعاد. 129 127ص : فیض العالم . 384، 168ص  97ج : بحار االنوار. 601
  . 169ص  أتاریخ الخلف -873
  . 61آیه : سوره آل عمران  -874
  . 441، 438، 427ص : ج ذى الحجه : قالئد النحور. 288 287ص  1ج : تفسیر برهان  -875
  . 55آیه : سوره مائده  -876
انمـا ولـیکم   اکابر اهل سنت اتفاق دارند که آیـه  . 426ص ، ج ذى الحجه: قالئد النحور -877

، ابن مردویـه ، محمد صدر عالم، مانند فخر رازى. نازل شده است ین مؤمنن امیر الأدر ش... اهللا
ثعلبـى  ، ابو اللیـث سـمر قنـدى   ، ابن مغازلى، سماعیل االمیرمحمد بن ا، ابن عساکر، خطیب بغدادى
، بیهقى، واقدى، سمعانى، مال على قوشجى، ابو نعیم، ابن صباغ، شهاب الدین احمد، سبط ابن جوزى

  ... حموینى و، کلبى، خوارزمى ت طبرى، نسائى
  . 83آیه : سوره نحل  -878
  . 479ص  1ج : تفسیر برهان  -879
  . 301ص : زاد المعاد -880
العـدد  . 712ص : مصـباح المتهجـد  . 23ص : مسـار الشـیعه   . 32ص : توضیح المقاصد -881

  . 315  ص : القویه 
  . 301ص : زاد المعاد -882
  . 159ص : منتخب التواریخ  -883
  . 131ص : فیض العالم . 304ص : زاد المعاد. 146ص : تتمه المنتهى  -884
  . 413ص ، ج ذى الحجه: قالئد النحور -885
: فـیض العـالم   . 448ص ، ذى الحجه: قالئد النحور. 126 125ص  18ج : بحار االنوار -886

  . 132ص 
ســبل الرشــاد الــى اصــحاب االمــام الجــواد . 448ص ، ج ذى الحجــه: قالئــد النحــور -887
  . 175  ص : 

  . 175ص : سبل الرشاد الى اصحاب االمام جواد  -888
  . 179ص : سبل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد . 266ص  47ج : ر االنواربحا -889
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ص تاریخ انجـم   1ج ، عمده الطالب، فصل الخطاب، اقتباس از کتابهاى انوار المشعشعین -890
  . منتهى التواریخ، رجال کشى، رجال کبیره، ریاض االنساب، فروزان

  . 226ص : منتخب التوارى  -891
  . 127ص  4ج : مروج الذهب  -892
مسـتدرك  . 156ص  1ج : شرح ابن ابى الحدید. 210ص  5ج : مستدرك سفینه البحار -893

ص  2ج : مـروج الـذهب مسـعودى    . 25ص  8ج : استیعاب ابن عبد البـر . 244ص  3ج : حاکم 
307 .  

  . 17ص  18ج : بحار االنوار. 43ص : تتمه المنتهى  -894
 26ص :  أحمزه سـید الشـهد  . 549ص  20ج : بحار االنوار. 50ص : تتمه المتهى  -895

  . 51ص : منتخب التواریخ . 28
  . 47 46تتمه المنتهى نص  -896
  . 47ص : تتمه المنتهى  -897
  . 382ص  20ج : بحار االنوار -898
  . 15ص : تتمه المنتهى . 185ص  7ج : البدایه النهایه . 322ص  8ج : الغدیر -899
 30ص : ابوذر غفـارى  . 118 117ص  1ج : منتهى اآلمال . 32ص : منتخب التواریخ  -900

  . 102 101ص  1ج : مراقد المعارف . 40
، 63ص : منتخب التواریخ . 24ص  1ج : تذکره الحفاظ. 100ص  32ج : تاریخ دمشق  -901

ج : شرح نهج البالغه ابن ابى الحدیـد . 41ص : تتمه المنتهى . 78 72ص :  اغتیال النبى . 214
  . 99ص  28ج : بحار االنوار. 305 303ص  31

  . 24 23ص : مسند زراره بن اعین  -902
  . 142 - 133ص ): رجال کشى(اختیار معرفه الرجال  -903
  . 26ص : مسند زراره  -904
  . 171ص  2ج : منتهى اآلمال . 29ص : مستد زرار بن اعین  -905
  . 171ص  2ج : منتهى اآلمال  -906
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